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5. DE KONSTSCHOOL OF HET NAUTISCHE ONDERWIJS.
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5.1 Inleiding
Nautisch onderwijs is er in Hoorn al voor 1611, maar dan in de vorm van ervaring die men
direct in de praktijk opdoet aan boord van een schip.
Als Hoorn in 1356 stadsrechten krijgt, hebben inwoners van de stad al handelscontacten over
de Noordzee met Engeland. Een halve eeuw later is daar het gebied rond de Oostzee
bijgekomen. Daartoe heeft vooral de haringvangst aanleiding gegeven. Pieter Koster citeert
daarvoor E. Daenell op pagina 16 van zijn proefschrift “Hoorn in de Middeleeuwen”.
Daenell merkt in de Hansische Geschichtsblätter van 1902 op, dat als de haringvangst zich
van de kust verwijdert, de haringvisserij ook meer en meer voor de Hollanders een leerschool
in navigatie wordt. En zo levert dit Hollandse zeemansvolk de meest koene en bekwame
zeelui van Europa.990
Van een scholing aan de wal is dan nog geen sprake. En als men daar wel mee begint, vinden
sommigen dat iedereen die niet zelf op zee gevaren heeft, in feite onbevoegd is om onderwijs
in de zeevaartkunde te geven.
5.2 Robbert Robbertsz. Le Canu (1563, Amersfoort – Hoorn, 1632)
Robbert Robbertszn le Canu trekt zich van al deze opvattingen weinig aan. Hij is in
Amersfoort geboren op 27 november 1563. Hij verhuist later naar Amsterdam.
Daar voegt hij in 1597 le Canu aan zijn naam toe.
Vanaf 1586 geeft hij onderwijs in de zeevaartkunde “In de vergulde leijster” aan de
Amsterdamse Nieuwe Achter Zijdsburgwal. In die periode horen ondermeer Cornelis
Houtman, Jacob van Heemskerck, Jacob van Neck, Jan Cornelisz de Rijp en Gerrit de Veer
tot zijn leerlingen.
Hoewel hij geen ervaring heeft opgedaan in de praktijk ziet hij zichzelf als een herder:
“sedert de jare 1586 dat ick de zeeluyden hebben leeren op alderleye sterren (te) varen, als
zij de Noortster niet meer sien en conden, is de zeevaart zeer toegenomen”, schrijft hij in
1611 na 25 jaar onderwijservaring in de zeevaartkunde.991
Robbert Robbertszn le Canu behoort in zijn Amsterdamse tijd tot de doopsgezinden. Omdat
le Canu veel strijd voert voor een algemene kerk, zetten zijn geloofsgenoten hem buiten hun
kerk. Sinds 1590 staat hij daarom bekend als ‘neutralist’ of ‘libertijn’. Maar zijn strijdlustig
optreden voor zo’n algemene kerk zonder gewetensdwang, levert veel tegenstellingen op en
heeft mede tot gevolg dat zijn school langzamerhand verloopt.
De Hoornse bouwer van het fluitschip én geestverwant Pieter Janszoon Liorne ziet deze
ontwikkeling met lede ogen aan en haalt Le Canu in 1611 over van Amsterdam naar Hoorn te
verhuizen. Hij bouwt op het Baadland een huis voor Robbert Robbertszoon , maar stelt als
voorwaarde dat hij van hieruit de kunst van de zeevaart onderwijst.992
Met hem begint hier het onderwijs in de stuurmanskunst en start op het Baadland een Hogere
Zeevaartschool.
Maar net als in Amsterdam splitst hij zijn leven in tweeën. Ook in Hoorn getuigt hij van zijn
godsdienstige neutraliteit. Zijn vele geschriften geeft hij het motto“Onder verbeteringe”mee.
Daarvan getuigt dit gedichtje:
“Ik ben een klerksken in Christus scholen
Ten is geen wonder zoo leerjongens dolen,
Dus stel ik mijn werk, of ik faalyeerde
P. Koster, Hoorn in de middeleeuwen. De economische ontwikkelingsgang van een Westfriesche stad.
Amsterdam , 1928. Pag. 16 + noot 8 op pag. 15-16.
991
C.A. Davids, Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in
Nederland tussen 1585 en 1815. Amsterdam-Dieren, z.j., pag. 313.
Met dank aan archivaris Piet Boon die ons zijn exemplaar ter beschikking stelde om dit hoofdstuk te schrijven.
992
H. van Woesik, Ontwikkeling, bloei en ondergang van de scheepsbouw in Hoorn , in:
A. Muller (red.), Hoorn en de Zee, Enkhuizen/Hoorn, 2002. Hoornse Historische Reeks no. 4, p. 217.
990
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Onder verbetering van wyzer Godgeleerde.
Door ’t geloove ik dit werk met yver aanvaate
Om nog beter te leeren sta ik gelaate”.
Robbert Robbertsz denkt veel na over wat zich afspeelt tussen hemel en aarde. Hij woont nog
niet zo lang in Hoorn als de volgende anekdote over hem verteld wordt:
“Twee predicanten vonden Robbert Robbertsz op het zeehoofd wandelen, spraken hem aan
en vraagden hem: ‘Robbert, gij schijnt vol gedachten; wat denckt ghij’? Hij antwoordde: ‘ ’t
Is waar broeders, ik overdagt wie dat de oorzaak van de zonde is’. Zij: ‘Wie is daar de
oorzaak van?’ Hij: ‘Toen de zonde eerst gedaan was, zeide de man dat de vrouw het had
gedaan’. De vrouw zei: ‘De slang heeft het gedaan, dan de slang was toen jong en zweeg stil.
Maar nu is ze oud en stout geworden, en komt op de Synode van Dordt’ en zeit ‘dat het God
heeft gedaan’.993
Wat zijn “konst van de zeevaart” betreft, weten we niet zoveel over de uitvoering van zijn
praktische werkzaamheden. Maar ook daar polemiseert hij.
Zo geeft hij in 1627 in een brief aan W.J. Blaeu, de beroemde kaartmaker, aan hoe hij van
mening is dat Gerrit de Veer zich in 1598 heeft vergist met zijn aantekening over
zonsondergang en zonsopgang.
De Veer schrijft op Nova Zembla dat de zon pas op 4 november onder de horizon blijft en
weer op 24 januari verschijnt. De zonsondergang is later dan berekend en de zonsopgang
twee weken eerder. De Veer vindt dit verbazingwekkend. Hij weet dat Robbertsz hem niet
gelooft en wil liever dat anderen daarover met hem de discussie aangaan
Robbert Robbertsz geeft in zijn brief aan Blaeu aan welke zijn argumenten zijn om van een
vergissing te spreken en oppert dat de waarnemer zich verslapen heeft. Het tekent Robbertsz
dat hij zijn ongelijk niet wenst toe te geven, waar De Veer al bang voor was. Later onderzoek
heeft in 1956 definitief aangewezen dat de overwinteraars op Nova Zembla gelijk hadden en
zich niet verslapen hebben. Eerder al meenden zeevaarder Van Linschoten, evenals Kepler,
Miverius, Lansbergen en Stevin dat de waarneming van Gerrit de Veer juist was.994
Robbert Robbertsz houdt zich niet alleen bezig met zijn particuliere onderwijs in de
zeevaartkunde, maar verricht ook werkzaamheden voor de Admiraliteit van het
Noorderkwartier. Als hij in 1629 uitbetaling vraagt van vier jaar achterstallig tractement ter
grootte van ƒ 400, --, kennen Hunne Hoogmogenden hem als schoolmeester van de grote
zeevaart ƒ 300,-- toe. Is dat een toelage omdat hij wellicht opgetreden is als examinator zoals
in de 18de eeuw gebeurde of heeft hij voor de admiraliteit les gegeven?. We weten het niet.
Waarvoor dan ook, de betaling aan Robbert Robbertsz is het laatste gegeven dat we over hem
vonden.995
5.3 Konstschoolmeesters in de stuurmanskunst te Hoorn
Degenen die naar zee gaan en iets meer van de navigatietechniek willen weten, vinden aan
het einde van de zestiende eeuw steeds dichter bij huis iemand die deskundig is om hen over
de zeevaartkunde voorlichting te geven.
Davids verdeelt die groep in vijf soorten:
1° particuliere schoolmeesters,
2° schoolmeesters in overheidsdienst,
3° docenten aan universiteiten en illustere scholen, en onderwijzers met bijzondere
leeropdrachten,
4° leraren aan instellingen voor beroepsonderwijs, en
Westfries Archief, verder afgekort als WFA.
WFA 0219/138E19 (bibliotheek), De Navorscher, jaargang 1866, pag. 66.
994
C. de Waard, Journal tenu par Isaac Beekman, 1604-1634tome III.
995
Hoorns Biografisch Woordenboek website VOH
993

319

5° leraren die speciaal zeelui vormen.996
In Hoorn komen tot en met het begin van de 20ste eeuw alleen de leermeesters uit de eerste en
tweede categorie voor. Hun kunst van de zeevaart wordt tot de wiskunde gerekend, zijzelf
komen in de bronnen voor als konstschoolmeesters.
5.4 Lange zoektocht in de bronnen naar Hoornse konstschoolmeesters.
Bij onze lange zoektocht naar scholen en schoolmeesters in Hoorn, zijn we na Robert
Robbertszn le Canu slechts incidenteel gestuit op schoolmeesters die benoemd zijn omdat ze
bekend zijn met de zeevaartkunde. Dat gebeurt in de weeshuizen. Tot 1685 alleen in het
Burgerweeshuis, daarna ook in het Huyssittenearmenweeshuis. Na de samenvoeging van
beide weeshuizen in 1795 tot het Protestants Weeshuis eveneens in het nieuwe gefuseerde
weeshuis. Soms wordt in de verschenen oproepen de eis gesteld bekend te zijn met de
zeevaartkunde. We verwijzen daarvoor naar de in 2009 verschenen publicatie “’T Wees Huys
in Hoorn”.997
Een zelfstandig werkende meester in de zeevaartkunst zijn we voor het eerst in de tweede
helft van de zeventiende eeuw en dan nog maar indirect, in Hoorn tegengekomen.
Het betreft Albert Janszn van Dam.
Daniel Dadelings, Cornelis Aker, Cornelis van Schaeck en Adriaen Salm vragen op 28 januari
1693 als wettige voogden van de vijf onmondige nagelaten kinderen van Albert Jansz van
Dam, in zijn leven konstschoolmeester in Hoorn, om autorisatie teneinde uit de hand of via
een veiling te mogen verkopen een tuin of boomgaard met opstand staande aan de Twee
Boomde Cingel (nu Tweeboomlaan) plus een stuk grond in Groningerland.
De grond wordt volgens gewoonte aan de kopers overgemaakt en de opbrengst mag men
gebruiken ten bate van de genoemde kinderen.
Anderhalve maand later verzoeken dezelfde voogden enige leyen en lessenaars die in het
sterfhuis zijn “bevonden van scholieren die bij den overledene geleert hebbende, waarvan tot
noch toe geen geen vereisch is gekomen en welke leyen ende lessenaers na aller affrarentie
tegen ’t betaelde leergelt, aldaer zijn gebleven om deze leyen en lessenaers te mogen
verkoopen mits houdende goede notitie van de penningen daervan verkregen.” 998
5.5 Jan Albertsz van Dam (Hoorn, 1670 – 1746, Hoorn).999
Hij is een zoon van de landmeter Albert Janszn van Dam (Hoorn, 1646-Hoorn, 1715).1000
Met Jan Albertsz van Dam1001 houden we ons bezig met de tweede, meer bekend geworden
Hoornse schoolmeester in de zeevaartkunst.
In een door Davids1002 opgestelde lijst van “Personen die tussen 1585-1815 op geregelde
basis in dienst van een overheidsinstantie of een particuliere organisatie, de functie van
examinateur van stuurlieden, schippers of zee officieren hebben vervuld”, komt hij als
zodanig voor in dienst van de Kamer Hoorn van de VOC.
Op de lijst staan verder de namen van:
Pieter Hellingwerf,
van voor 1730 tot 1730;
Jan Albertsz van Dam, van voor 1730 tot 1747;
Pieter Warius,
van 1730 tot 1752;
Davids, a.w., pp. 321-327.
J. van der Lee, Chr. Schrickx en B. van Langen ’t Wees Huys in Hoorn. Geschiedenis van het Mariaklooster,
Burgerweeshuis en Protestants Weeshuis. Bouwhistorische Reeks deel 13. Hoorn, 2009, pag. 133-147.
998
WFA/ Oud Rechterlijk Archief Hoorn 4283, 28 January 1693 en 10 Maart 1693.
999
Wij hebben een familiaire relatie tussen de op 4 januari 1693 overleden Albert Janszn van Dam en de
genoemde Jan Albertszn niet kunnen ontdekken.
1000
Hoorns Biografisch Woordenboek, website VOH
1001
idem
1002
Davids, a.w., pag. 398.
996
997
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Nicolaas de Moulin,
1752-1753;
Dirk van Dam,
van 1747 tot 1778;
Bernardus Hulleman, van 1778 tot 1797; (hij is sinds 1785 ook examinator van de
Zee-officieren bij de Admiraliteit van het Noorderkwartier);.
Meyndert van Dam,
van 1781 tot 1797; (eind 1797 werd de Compagnie opgeheven).
Als in augustus 1697 de Russische tsaar Peter de Grote in Holland arriveert om zich in de
scheepsbouw en de stuurmanskunst te bekwamen1003, onderscheidt Jan Albertsz van Dam
zich op jonge leeftijd door in Amsterdam als onbekende Hollandse stuurman in Russische
dienst op advies van Nicolaas Witsen de tsaar te instrueren in de wis- en stuurmanskunst.
Hij maakt grote indruk op de tsaar, reist met hem mee, eerst naar Engeland nadien naar
Rusland.
Vol met indrukken komt Van Dam terug in Hoorn. Hij vergeet de tsaar niet, maar ook tsaar
Peter is hem niet vergeten als hij in 1717 andermaal in Holland komt.
Nadat hij eerst Jan Albertsz in Amsterdam heeft ontvangen omdat die naar Hoorn is verhuisd,
gaat de tsaar later naar Hoorn om Jan Albertsz van Dam thuis te bezoeken. De tsaar immers is
hem dank verschuldigd. Niet alleen is zijn kennis over de scheepsbouw door Van Dams
lessen in de wiskunde en stuurmanskunst vergroot, maar ook is Rusland daardoor in het bezit
gekomen van een geweldige zeemacht.
Bovendien wil de tsaar graag het fraaie en met zilveren sieraden voorziene deksel van de
doodskist bezichtigen, waarmee de koning van Denemarken het lijk van vice-admiraal Pieter
Floriszoon, die in 1658 bij een zeeslag in de Sont is gestorven, had verzonden. Wellicht was
dit de aanleiding dat hij ook het lijk van de zeeheld wilde zien. Daartoe moest de graftombe
in de Grote Kerk worden geopend. De voorplint van de tombe waarop de zeeslag is
afgebeeld, zou daardoor breuken hebben opgelopen om aan de nieuwsgierigheid van de tsaar
te voldoen.
De stadsbewoners zijn door het bezoek aan Van Dam en de belangstelling voor het graf van
Pieter Florisz nieuwsgierig geworden en als de tsaar daarna de Hoornse werven bezoekt, is de
toeloop van Hoornse burgers zo groot, dat een ontstemde tsaar met spoed de stad verlaat.
Hij scheept zich met zijn gezelschap in aan boord van twee admiraliteitsjachten uit
Amsterdam en haast zich daarmee naar de rede van Texel vanwaar hij weg zal varen. Daar is
ook de Hoornse burgemeester Dirk van Foreest. Hij is er naar toe gereisd om als
bewindhebber van de VOC de bemanning van een Oost-Indisch retourschip afkomstig uit
Hoorn van hun eed en hun dienst te kunnen ontslaan. Op 6 augustus 1717 ontmoet Van
Foreest daar de tsaar die zich alleen in een sloep naar de Hoornse burgemeester en zijn
gezelschap bestaande uit François Ewout Spiering, mr. Hendik Carbasius en mr. Joan Deutel,
heeft laten roeien.
Na een onderhoud van een uur neemt Zijne Majesteit afscheid en vertrekt met de sloep naar
één van de daar liggende jachten. Bij dit afscheid salueert men vanuit de Hoornse equipage
met vijf kanonschoten, waarmee dus behoorlijk afscheid van de Russische heerser is
genomen.1004
Jan Albertsz van Dam onderscheidt zich ook door verschillende publicaties.
Hij schrijft een voorwoord voor “De Hoornsche Bosschieterij”1005 door Pieter Hellingwerf,
Geometra en Liefhebber der Mathematische konsten tot Hoorn, gedrukt tot Amsterdam by de
Wed. J. Loots en J. Swigters in 1742, met een voorrede die dateert uit 1714:
J.W. Bezemer, Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Brezjnev. Amsterdam, 1988, pag. 83-84.
Zie ook WFA/Bibliotheek 0219/119F2, C.A. Abbing, deel I, pag. 161.
1004
Uit mr. J. Scheltema, Peter de Groote, keizer van Rusland, in Holland en te Zaandam in 1697 en 1717.
Te Amsterdam, by H. Gartman, 1814, pag. 15, 62-63, 130, geciteerd in Abbing, Deel I in 1840, pag. 210-211,
noot 1. Op het moment dat Abbing dit schreef is net twee jaar eerder de Grote Kerk in vlammen opgegaan,
waardoor vrijwel de gehele graftombe van Pieter Florisz werd vernield. De overgebleven resten bevinden
zich nu in het Westfries Museum.
1005
De bosschutterij is het geschut aan boord van een schip. Een bosschutter bedient dit geschut.
1003
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Konstapelschap van Outs gevonden, Gebouwt na wiskonst vaste gronden.
Wordt hier vertoont, te sien in ’t ligt. Komt den Liefhebbers van het Schieten,
En laat u dit dog niet verdrieten, Gij vint van alles klaar berigt.
Kom hier, het mag u nu gelukken, Op d’Helling-werf te zien de stukken.
Bereid en vaardig op zijn stee, Om na dees schets, u ook te schikken,
En leeren ’t regte wit te micken, Op Wallen, Muren of in Zee.
Hier leerd men ’t stuk zijn Kruyt te geven. Van Proef, Daaglijks en Storm daarneven,
Nadat de kogels swaarte is, Opdat de stucken t’allen stonden,
Naar eis van tijden werd bevonden, Te schieten zonder deernis (…..)
Enz., enz.1006
Eerder verschijnt in druk “De Nieuwe Hoornse Schatkamer ofte de Konst der Zeevaart”.
Vandaar dat Jan Albertsz van Dam meedeelt in Hoorn een konstschool te houden.
Kort en helder zet hij uiteen over welke theoretische kennis een stuurman op zee moet
beschikken. Daarbij noemt hij onder meer: de berekening der watergetijden; de tijden van open ondergang van de maan; de Nederduitse astronomia en de zonnestilstand, beide met
bijvoegsels; enige oefeningen uit het 1e en 2e deel van wiskundige berekeningen; het 2e deel
van een tijdbeschrijving van de wereld. Hij draagt het boek op 18 juni 1712 op aan de Heren
Bewindhebbers van de Hoornse kamer van de VOC, waarvan hij van voor 1730 tot 1747
examinateur is.
In de inleiding geeft hij aan hoe hij het octrooi voor deze uitgave heeft verkregen. Dit octrooi
dat in het bezit was van zijn in 1708 overleden oom Pieter Rembrandtsz van Nierop hebben
de Staten van Holland en Westfriesland in mei 1709 op hem over doen gaan. Voor die tijd
heeft hij Dirk en Pieter Rembrandtsz van Nierop verschillende jaren achtereen geassisteerd
om nieuwe berekeningen te maken. Privé continueerde hij dat, zodat hij onlangs zelf de
Nieuwe Hoornse Schatkamer heeft laten uitgeven. Een boek waarvoor het nieuw verleende
octrooi ook al voor vijftien jaar geldt, gerekend vanaf 14 mei 1709. Als sanctie op
overtreding van dit recht van octrooi binnen ons gewest bepalen de Staten de
verbeurdverklaring van alle geheel of gedeeltelijk illegaal uitgegeven en verkochte boeken,
aangevuld met een boete van ƒ 300,--. Daarvan is één derde voor de Officier (de schout), één
derde voor de armen ter
plaatse en één derde voor de suppliant J.A. van Dam.
Een herdruk van dit werk volgt in 1751 met op de titelpagina een portret van Jan Albertsz van
Dam.1007 Andere werken van hem zijn ’t Nieuw Stuurmans Graedboeck (1612), Hoogste
watergetijde Rotterdam, Brielle en Goes (1714), Wiskonstige Reekening (1715), Gods
bezoekinge over Nederland (1715), De tafelen Simaan etc. (1723), Vernieuwde Nieropper
Graedboeck (1725), manuscripten van Kunst der Stuurlieden dl I (1730) en Kunst der
Stuurlieden dl II (1730). Verder werkt hij mee aan talloze almanakken.
WFA/Bibliotheek 0219/119F2, Abbing, deel II, pag. 162.
WFA/Bibliotheek 0219/74V22, Jan Albertsz van Dam, De Nieuwe Hoornse Schatkamer ofte de Konst der
Zeevaart, etc.etc.. Uitgegeven te Amsterdam, ingeleid door een Copye van de Privilegie.
Anderen die in dezelfde tijd van Jan Albertsz van Dam geschriften over zeetechniek publiceren zijn:
Adriaen Claeszn Hellingwerf, Hoornse beknopte stuurmanskunst. Hoorn, 1694.
Hoornse stuurmanskunst. Amsterdam, 1699.
Vermaeck der zeeluy ofte stuurmansregel. Hoorn, 1703.
Govert Maertenszn Oostwoud, Vermeerderde scholen der stuurluy. Hoorn, 1702.
Pieter Warius,
Examen der stuurlieden. Z. pl., ca. 1730.
De familieverhouding van A.C. Hellingwerf en P. Hellingwerf kennen we niet. De familie bezat een
Bosschieterij. Piet Boon schrijft in zijn proefschrift “Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese
platteland. Ca. 1680-1720”, Den Haag, 1996, over Oostwoud en Warius op pp. 136-137:
Govert Maertenszoon Oostwoud (1671-1723), die uit een zeevarend milieu kwam en in zijn jonge jaren “de
zee bebouwde”, was naast kaartmaker schoolmeester in Hem waar hij de stuurmanskunst introduceerde;
en op p. 152, noot 6: Pieter Warius was notaris en onderwijzer te Oostwoud. Hij was de leermeester van
Govert Maertensz Oostwoud en – naar gegevens van C.A. Davids, p. 398, vZ – van 1730 tot 1750
examinateur van de Kamer Hoorn van de VOC.
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Van Dam, die niet alleen een konstschool in Hoorn houdt, maar ook “geadmitteerde
Landmeeter en Mathematicus” is, krijgt er in 1718 een functie bij. De Hoornse magistraat
stelt hem dan ook aan tot schrijfmeester van de Latijnse school. Dat betekent dat hij vier
dagen per week, zo rond het middaguur, een uur schrijfles moet geven aan de leerlingen van
de Latijnse school.
Hij zal voor dit werk “genieten ende profiteeren vrije bewooninge van het huys, daar wijlen
Jan Visser, in zijn leven Fransch schoolmeester (1680-1718) in gewoond heeft”.
Bovendien wordt hem toestemming gegeven om de erbij behorende stadsschool, aan het
voorsz. huis annex (in de Nieuwstraat, vZ), te gebruiken. Wel staat daar tegenover dat hij aan
de stadsthesaurier een bedrag van ƒ 30,-- per jaar betaalt, met dien verstande dat reparaties
aan huis en school ten laste van de stad komen.1008
Na het overlijden van Jan Albertsz van Dam op 7 februari 1746 schrijft Cornelis Kloek een
Lykdicht als nagedachtenis aan deze oudste leraar van de Waterlandse Doopsgezinde
gemeente te Hoorn.
5.6 Dirck Janszn. van Dam (Hoorn 1705- Hoorn 1784).
Tot opvolger in het onderwijzen van de zeevaartkunde wordt aangesteld zijn zoon
Dirck Janszn. die verder gaat met alle functies van zijn vader. Hij is schoolmeester, meester
in de zeevaartkunst, examinateur bij de kamer Hoorn van de VOC van 1746 tot 1778 en na
het overlijden van zijn vader wordt ook hij, in 1746, schrijfmeester aan de Latijnse school.
Dat laatste vier maal in de week van 11 tot 12 uur.
Hij geniet eveneens aan de Nieuwstraat vrije bewoning van het huis annex school, die hij net
als zijn vader mag gebruiken. De stad Hoorn zal voor de nodige reparaties zorgen, maar
1009
herstel van het binnenglaswerk is voor rekening van Van Dam.1010
We kennen slechts één publicatie van Dirck Jansz. van Dam, verschenen in 1758: De nieuwe
Hoornsche schatkamer. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor meer dan 300 almanakken
Toch blijven we in het ongewisse over zijn persoon. Misschien heeft hij wel niet dat
overwicht dat zijn vader gehad moet hebben. Vijftien jaar na zijn aanstelling als
schrijfmeester namelijk stellen de scholarchen van de Latijnse school aan de Hoornse
magistraat voor om de dagelijkse schrijflessen van 11 tot 12 uur te beëindigen als de
schrijfmeester is overleden. De toezichthouders op de school vinden het rendement van de
schrijflessen te gering. De magistraat besluit het voorstel te volgen. Zij voegt eraan toe dat de
waarde van de zilveren pennen die nu uitgereikt worden als prijzen, toegevoegd zal worden
aan het geld voor uit te reiken prijsboeken, opdat de scholarchen dit aantal kunnen
vergroten.1011
We weten niet hoe het Dirck van Dam verder is vergaan. Uit een notitie over een verzoek van
meester in de rechten Nicolaas Hinlopen blijkt dat in 1771 de naam konstschool nog steeds
gebruikt wordt.1012 Maar na 1778 is hij geen examinateur meer bij de kamer Hoorn van de
VOC.
5.7 Bernardus Hulleman
Hij volgt Dirck Janszn van Dam in 1778 op als examinateur bij de Kamer. In 1781 komt
Meyndert Dirksz van Dam erbij.
Beiden blijven hun onderzoeksfunctie uitoefenen tot de Compagnie in 1797 wordt
opgeheven. Maar of ze ook zelfstandig als particuliere schoolmeester onderwijs in de
WFA/OAH 0348/158, 4 February 1718, fol. 78. Met in de marge foutief geschreven Muntstraat in plaats van
Nieuwstraat, terwijl hij op 1 februari 1723 vrijstelling krijgt van de betaling van ƒ 30,-- per jaar.
1009
Hoorns Biografisch Woordenboek, website VOH
1010
WFA/OAH 0348/160, 2 Maart 1746, fol. 99vo.
1011
WFA/OAH 0348/161, 28 Januari 1761, ongepagineerd.
1012
WFA/OAH 0348/161, 29 Maart 1761, fol. 167vo/168.
1008
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zeevaartkunst hebben gegeven, blijkt niet uit de stukken.
Meyndert Dirksz van Dam is een kleinzoon van Jan Albertsz van Dam en een zoon van Dirck
Janszn van Dam en net als de andere Van Dams familie van Dirck Rembrandtsz van Nierop
en Pieter Rembrandtszn van Nierop. Meyndert is wiskundige, astronoom en berekent zon-,
water- en maanstanden voor almanakken waarvan er meer dan 230 op zijn naam staan.1013
5.8 Het onderwijs in de zeevaartkunde na de Franse tijd
Hoewel de zeevaartkunde na de Franse tijd nog wel in het burgerweeshuis wordt gegeven,
wijst alles erop dat aan het einde van de 18de eeuw het zelfstandig onderwijs in de
zeevaartkunde in Hoorn in het slop is geraakt. Wij althans hebben geen meldingen van
onderwijzers in de zeevaartkunst kunnen vinden voor het midden van de 19de eeuw.
Pas dan doet men nog een poging dit soort instructie te hervatten.
5.9 S.B. de Vries uit Leeuwarden 1849-1853, en de jaren daarna tot 1880
Deze Fries vraagt na de zomer van 1849 zich in Hoorn te mogen vestigen als huisonderwijzer
in de Hollandse en Franse talen, én in de zeevaartkunde. De gemeenteraad bespreekt dit
verzoek op 4 oktober. Na een uitgebreide beschouwing concludeert men dat hij kan worden
toegelaten.1014
Onderzoek daarna wijst uit dat in Hoorn behoefte bestaat aan een gelegenheid waarin
onvermogenden onderwijs in de stuurmanskunst kunnen ontvangen. Als de burgemeester op
grond daarvan aan de raad vraagt om het college van B&W te machtigen daarvoor als proef ƒ
150,-- per jaar uit te trekken, stemmen 9 van de 13 aanwezige raadsleden daarmee in op 17
april 1851.1015
De school begint onder leiding van De Vries nog in hetzelfde jaar onder de naam school voor
de zeevaart. De Vries ontvangt een jaarlijkse toelage, zoals afgesproken, van ƒ 150,--. In
1852 krijgen 27 jongeren van De Vries onderwijs in de stuurmanskunst. In 1853 zijn het er
20. Van hen worden er 7 bij de koopvaardij en de marine geplaatst. Op 31 december zijn er
dan nog 13 leerlingen. De lessen op de stedelijke school voor de zeevaartkunde beginnen op
5 september 1853 zo adverteert in de Hoornsche Courant van 30 augustus de onderwijzer in
de zeevaartkunde S.B. de Vries die in de Nieuwsteeg is gevestigd. Ruim een jaar later
overlijdt De Vries op 7 oktober 1854.
De school staat daarna stil. Men werkt vanuit het stadhuis aan de vervulling van de vacature.
Ruim een jaar later is dat nog niet gelukt, hoewel men dan iets optimistischer is. H. Linze is
dan aangesteld als lector in de wiskunde aan de Latijnse school onder de voorwaarde dat hij
ook de wiskunde verzorgt op de zeevaartschool. In 1856 is de school nog steeds niet
begonnen omdat zich geen leerlingen hebben gemeld en in 1857 is het al niet veel beter.
H. Linze vraagt en krijgt eervol ontslag, terwijl er nog steeds geen leerlingen aangemeld zijn.
Uiteindelijk verdwijnt dan de zeevaartschool geheel uit het gemeentelijk jaarverslag, in 1858
voor het eerst.
Daarvoor in de plaats komt alleen maar de vermelding van een subcommissie voor de te
Leiden gevestigde Kweekschool voor de Zeevaart. De subcommissie bestaat uit jhr. mr. D.
van Akerlaken, mr. C.R.H. Lelyveld en mr. J. Gerdenier. De aard van de werkzaamheden van
deze subcommissie hebben we niet kunnen vinden. Na 1880 is ook die vermelding er niet
meer.
5.10 School voor het visserijbedrijf en de binnenvaart te Hoorn, 1920-1922.1016
De opleiding voor de zeevaartkunde in Hoorn is in de 19de eeuw definitief verdwenen.1017Na
Hoorns Biografisch Woordenboek, website VOH
WFA/GAH 0349/M13, 4 October 1851, fol. 50-51.
1015
WFA/GAH 0349/M15, 17 April 1851, fol. 31.
1013
1014
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de eerste wereldoorlog is er in de 20ste eeuw gedurende een drietal jaren 1920-1922 nog weer
melding in de jaarverslagen van de gemeente Hoorn van een school voor het visserijbedrijf en
de binnenvaart te Hoorn.
In november 1919 begint deze school met een nieuwe cursus, vermoedelijk voor het eerst
omdat wij voordien deze activiteit niet hebben aangetroffen. In maart 1920 wordt de school
weer gesloten omdat de werkzaamheden voor de visserij een langer volgen van de lessen niet
toelaten.
Het aantal leerlingen is aanvankelijk 33, verdeeld over twee parallelklassen. In maart als de
cursus sluit, zijn het er 27. Als de nieuwe cursus in november weer begint, zijn zes leerlingen
nieuw toegelaten. Toch is het totaal niet hoger dan 29, omdat enkele pupillen die de vorige
cursus geheel hebben gevolgd, de tweede niet meer bezoeken.
Op het einde van 1920 blijken er 28 leerlingen ingeschreven, verdeeld over drie klassen: één
eerste en twee tweede klassen.
Het onderwijzend personeel kent enkele wijzigingen. A.F. van Manen die met de lessen
begint, neemt in het voorjaar van 1920 ontslag. In de herfst is zijn vervanger P. van Dijk die
tijdelijk als praktijkleraar wordt aangesteld. Naast hem werkt dan J.D. Groet als leraar in de
stoomwerktuigkunde en kennis van motoren. Groet is ook verbonden aan de ambachtsschool
aan het Keern.
Het onderwijs bestaat uit: praktische zeevaartkunde, splitsen en knopen, kennis van wetten en
reglementen, van instrumenten, vaarwegen, scheepspapieren en tuigage, van stoommachines
en motoren, aardrijkskunde, natuurkunde, rekenen en Nederlandse taal.
Onderwijs in de theoretische en praktische zeevaartkunde voor de buitenvaart is niet gegeven,
omdat geen enkele leerling deze opleiding wilde volgen. De leerlingen bezoeken de lessen
geregeld, alleen even vóór de sluiting in maart laat hun aanwezigheid te wensen over.
Examens zijn door leerlingen niet afgelegd omdat ze nog niet zover gevorderd zijn.
De lessen vinden op vier avonden in de week plaats in de bovenlokalen van de openbare
lagere school in de Muntstraat. B&W heeft de lokalen aan het bestuur van de school tegen
een matige huurprijs beschikbaar gesteld.
De kosten van het onderwijs beginnen in 1920 met een nadelig saldo over 1919 van
ƒ412,82½. Over een aangevraagde subsidie bij de provincie is nog geen beslissing genomen.
De uitgaven bestaan verder in 1920 uit het salaris van de directeur ƒ 220,-- en dat van de
leraren samen ƒ 752,--. De lokaalhuur is ƒ 100,--, het schoonhouden ervan kost ƒ 10,--. Voor
leermiddelen betaalt het bestuur ƒ 272,09, voor administratie ƒ 42,34½ en voor onvoorziene
uitgaven ƒ 40,75. Daardoor bedragen de totale uitgaven in 1920 ƒ 1850,01.
Ook de ontvangsten geven dat bedrag aan: schoolgelden (99,40), rijkssubsidie (780,--),
gemeentelijke subsidie (750,--), vissersvereniging ‘Eensgezindheid’ (25,--), met als besluit
een nadelig saldo van ƒ 195,61.
Voor dit geheel tekenen de voorzitter A. Velthuis en de secretaris J. de Best van het bestuur
van de “School voor het visserijbedrijf en de binnenvaart te Hoorn.”
1921 geeft ongeveer een zelfde beeld te zien, zij het dat de nieuwe cursus in november begint
met 28 leerlingen verdeeld over drie klassen.
Het schoolbezoek dat in november en december onbevredigend is, geeft een ander beeld over
januari en februari. De slechte opkomst in november is te wijten aam hevige herfststormen.
Daardoor zijn veel netten deerlijk gehavend. Herstellingen moeten worden aangebracht
waardoor het schoolbezoek vaak achterwege blijft. Ook drukke bedrijfsbezigheden hebben
hun invloed. Als in december de vissers aardige vangsten bot en schol binnenbrengen, is het
schoolbezoek direct minder. Maar de wel aanwezigen volgen de lessen met animo, ook al
omdat ze in 1922 het examen voor de binnenvaart willen doen.
De vakken van het onderwijs worden met één vermeerderd van acht tot negen, omdat
WFA/GAH 0349/1921/32-17; 0349/1922/11-18; 0349/1923/59-21.
WFA/GAH 0349/170 F1, Jaarverslagen Gemeente Hoorn 1852 (p. 22). 1853 (p. 32), 1854 (p. 33),
1855 (p. 26), 1856 (p. 33). 170F2: 1857 (p. 37). Sub-commissie in 170F2: 1859 (p. 40); 170F 5: 1880 (p.
104).
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E.H.B.O. erbij komt in de 2e klas. Met ministeriële goedkeuring geeft de Hoornse arts dr.
A.H. van den Berg dit vak.
Ook nu weer is er geen enkele leerling die onderwijs verlangt in de theoretische en praktische
zeevaartkunde voor de buitenvaart.
Voor J.D. Groet is ontheffing gevraagd van de bepaling dat een leraar niet meer dan acht
avonduren les mag geven wanneer hij een volledige dagtaak heeft bij het onderwijs. De
minister heeft geantwoord dat naar een ander moet worden uitgezien.
1922 is het laatste jaarverslag dat in de archieven aanwezig is.
De periode van de lessen en het aanwezige personeel blijken onveranderd. Bij de vakken is
schippersboekhouden aan rekenen toegevoegd en stijl aan Nederlandse taal. Het aantal
leerlingen bedraagt bij het begin in januari zeven leerlingen in de eerste klas, acht leerlingen
in de examenklas IIA en negen leerlingen in klas IIB. Schoolbezoek klas I en IIA
bevredigend, IIB onbevredigend.
Voor het nieuwe cursusjaar hebben zich opgegeven 15 leerlingen, maar als de cursus echt
begint zijn het er zo weinig dat het bestuur op 14 november 1922 de lessen tijdelijk staakt.
Als ze weer beginnen op 8 december zijn er in totaal acht leerlingen. Op 31 december zijn het
er nog zeven.
De school maakte ook in 1922 gebruik van de lokalen in de Muntstraat. Evenals in de maand
januari van de voorgaande jaren bezocht de inspecteur van de visserij en de binnenvaart de
school. Opmerkingen zijnerzijds zijn niet aangetroffen.
5.11 Oefentocht en examens
In september 1922 maken vijf van de acht examinandi een oefentocht en bezoeken Friesland
en Overijssel. Ze oefenen ook ’s nachts op de Zuiderzee. De vaart geschiedt met de ‘Prins
Hendrik’ die welwillend beschikbaar is gesteld door het ‘Onderwijsfonds van de Vereeniging
van Gezagvoerders bij de Binnenvaart’. De leraar in de praktische vakken maakt de reis mee.
Hij heeft nu alle gelegenheid het geleerde in de praktijk te laten toepassen.
Ongeveer een week daarna doen acht leerlingen examen voor Schipper bij de Binnenvaart.
Vijf kandidaten behalen het diploma als Schipper voor zeil- en sleepvaart op de kanalen.
Eén kandidaat slaagt voor zeil- en sleepvaart op kanalen en rivieren,
één kandidaat voor zeil- en sleepvaart in geheel Nederland, en
één kandidaat voor stoom-, motor-, zeil- en sleepvaart in geheel Nederland.
5.12 Besluit
100% geslaagden in 1922.
Het is het laatste wapenfeit van het nautische onderwijs in Hoorn dat wij vonden.
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6. DE LUTHERSE SCHOOL EN HAAR SCHOOLMEESTERS

1686-1846
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6.1 Inleiding
De periode van 1628 tot 16861018.
Het begin van de Lutherse kerkelijke gemeente
In het laatste kwartaal van 1628 ontstond de Lutherse kerkelijke gemeenschap in Hoorn, min
of meer toevallig1019. Luthers gezinden waren na de geloofsvervolging als gevolg van het
optreden van Maarten Luther in 1517 en daarna, al eerder gevlucht naar de Nederlandse
gewesten aan de Noordzee. Ze hadden onder andere hun heil gezocht in Hoorn. De trek naar
de toenmalige hoofdstad van West-Friesland werd sterker na 1618 door het uitbreken van de
Dertigjarige Oorlog (1618-1648) in Duitsland. Bovendien waren handel en nijverheid voor
velen aantrekkelijk. Zo had zich in 1628 al een aantal Luthers gezinden in Hoorn gevestigd.
Toen nu in dat jaar de Lutherse predikant ds. Vijand voor het oorlogsgeweld vluchtte uit
noordwest Duitsland en zich bij de Consistorie van Amsterdam oriënteerde op
mogelijkheden om daar te preken, verwees men hem naar Enkhuizen waar een
predikantsplaats vacant was. Op zijn tocht van Amsterdam daar naar toe nam hij een
rustpauze in Hoorn en maakte daar bij ene bakker Gerbrand kennis met een aantal
Lutheranen, waaronder de vrouw van de bakker. Hierna reisde hij verder naar de
haringstad. Toen daar bleek dat de kerkenraad geen vrijheid genoot om een Luthers
predikant te beroepen, richtte ds. Vijand zich op Alkmaar. Daar wilde men hem best laten
preken als hij een testimonium kon laten zien waaruit “de zuiverheid van zijn Lutherse
leer en van zijn levenswandel” zou blijken. De door deze eis beledigde ds. Vijand keerde
Alkmaar ontstemd de rug toe en zocht Hoorn weer op.
Terug in Hoorn kreeg hij na overleg met enkele Lutheranen toestemming op 1 oktober
1628 ’s morgens en ’s middags in het huis van bakker Gerbrand te preken. Na afloop
deelde hij de aanwezigen mee hun predikant wel te willen worden tegen betaling van een
rijksdaalder per week. Een bedrag dat voor zijn levensonderhoud voldoende zou kunnen
zijn, omdat zijn vrouw er iets bij kon verdienen met “speldtwercken”.
Omdat de bakkerij te klein was gebleken huurde men voor volgende bijeenkomsten een
ruimte in de in 1586 opgerichte Westfriese Munt in de Muntstraat, waarvan het gebouw
toen leeg stond. De muntslag die eerst alleen in Hoornse handen was, moest na 1603
gedeeld worden met Enkhuizen, terwijl na 1655 ook Medemblik dat recht kreeg. Zodat na
1661 tot 1796 elk van deze steden afwisselend tien jaar de Munt in huis had.1020
Wie nu denkt dat alles verder in pais en vree zou verlopen, heeft het mis. Wel werd op 15
oktober 1628 de “Hoornse Lutherse gemeente” gesticht, maar het optreden van ds. Vijand
was zodanig dat nieuwe incidenten niet uit konden blijven. Ook in Hoorn vroeg men nu
om een testimonium. Hij toonde het niet, maar ging met andere gemeenteleden aparte
kerkdiensten houden.
Dit had tot gevolg dat het Consistorie van Amsterdam hem als een “scheurmaker”
betitelde en ds. Vijand gelastte onmiddellijk zijn eigen diensten te staken. Maar ds. Vijand
bekommerde zich daar niet om en bleef zijn eigen gang gaan. De andere groep riep
nogmaals de hulp van Amsterdam in, maar dat had geen resultaat, zodat de scheuring
Voor een algemeen overzicht van de Lutherse gemeente in Hoorn verwijzen we naar: P. Estié, Hoorn,
in: Th.A. Fafié, J.L.J. Meiners en C.Ch.G. Visser, Hoe het Lutherde in Nederland. De geschiedenis van de
Lutherse gemeenten in Nederland, deel 1. Woerden, 1994, pag. 131. W. F. Jeeninga, De Lutherse kerk te
Hoorn. Bouwhistorische Reeks Hoorn - Deel 6. Hoorn 1995, passim.
1019
P. Estié, De eerste dertig jaar van de Lutherse Gemeente te Hoorn 1628-1658 (1). In: Kwartaalblad
Vereniging “Oud Hoorn” 8e jaargang nr, 1, maart 1986, pag. 4.
1020
W.F.G. Wiese, De Westfriese Munt. Hoorn, 1974, pg. 11. (Overdruk Bundel 1974 Historisch Genootschap
‘Oud Wesr-Friesland)
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bestaan bleef “tot spot ende schande voor anderen”.
Vanuit Amsterdam bleef men pogingen doen de twee groepen te verzoenen. De ene kerkte
dicht bij de Noorderkerk in ‘De Roosenobel’ met ds. Erlsberger, die na zijn overlijden
opgevolgd werd door ds. Haan, de andere met ds. Vijand. Ze kwamen echter in de
praktijk niet nader tot elkaar, hoewel het er bijna op leek. Ds. Vijand zou naar Middelburg
gaan en ds. Jonas Olaus zou vanuit Middelburg in Hoorn komen. Toen uiteindelijk ds.
Vijand die ruil weigerde, vertrok ds. Haan wel naar Middelburg en kwam ds. Olaus naar
Hoorn.
Voor de kerkgangers van ‘De Roosenobel’ was dit een zegen. Hun gemeente ging zodanig
vooruit dat die een eigen kerkgebouw stichtte, terwijl de kerkenraad een reglement voor
de kerkelijke gemeente vaststelde.
Een eigen kerkgebouw
De ouderlingen Erasmus van der Heiden en de bakkers Jan Gerrits, Jan Barents en Jan Jasper
Egenbreit kochten op 7 april 1632 van Jacob Heins, die ook wel Jacob de Schuurder genoemd
werd, drie naast elkaar gelegen huizen met erven aan de Tempelsteeg een zijstraatje van de
Ramen, voor het bedrag van ƒ 1.700,--.
De huizen liet men staan. Men had de bedoeling ze te verhuren. De bijbehorende grond die
grensde aan de erven van de huizen van de Nieuwsteeg, bestemde men voor de bouw van een
eigen kerk.
Op 7 mei 1632 werd de eerste steen gelegd van de nieuwe kerk die ruim zeven meter breed
en ruim zestien meter lang was, en inwendig voorzien was van een preekstoel en banken.
Nog geen twee maanden later, op 1 juli, werd de kerk ingewijd door ds. Olaus. Hij preekte
naar aanleiding van de tekst Jesaja 54 vers 2 en 3, heel toepasselijk over de uitbreiding van
het volk Gods in de wereld.1021
In de jaren erna ontwikkelde de financiële situatie zich gunstig door de inbreng van het
toenemend aantal lidmaten. Ook de activiteiten van ds. Olaus, die met veel succes hulp
vanuit het buitenland vroeg aan Lutherse vorsten, steden en kerkelijke gemeenten,
droegen daartoe aanzienlijk bij. De meerdere inkomsten stelden de kerkenraad in staat
weer een huis in de Tempelsteeg van Jacob Heins te kopen.1022 Deze gang van zaken
leidde ertoe dat men ruim tien jaar later, in 1645, de kerk kon vergroten. Aan de
noordzijde werd het gebouw ruim vijf meter breder gemaakt. Het aangebouwde deel was
iets lager dan het oorspronkelijke gebouw en had net als deze een puntdak. In deze sterk
vergrote ruimte bracht men galerijen aan om zoveel mogelijk zitplaatsen te creëren. Het
sterk toegenomen aantal lidmaten kon daardoor nog meer worden uitgebreid.
Met de groep van ds. Vijand was het ondertussen minder goed gegaan, ook in financieel
opzicht. Dat merkte hij aan zijn inkomen. Daarom toonde hij zich op den duur bereid
water in de wijn te doen.
Weer door bemiddeling van de Consistorie uit Amsterdam kwamen beide groepen op 10
juli 1637 tot elkaar. De overeenkomst hield onder meer in dat beide predikanten, Olaus en
Vijand, Hoorn zouden verlaten. Dit gebeurde.
Maar het betekende niet dat de kerkdiensten nu geregeld konden worden gehouden,
Hulppredikers moesten worden ingezet, meestal door bemiddeling van het Consistorie
van Amsterdam, en hielden de prediking gaande voor de gehele gemeente in de kerk aan
de Tempelsteeg. Toch hielp dat niet bleek in 1640. En zo ontstond een nieuwe groep die
bijeen kwam in ‘De Witte Roos’ in de Kruisstraat, een straat dicht bij de Tempelsteeg
gelegen. Ruim een jaar bakkeleiden beide partijen met elkaar, totdat in september 1641
door een synode van meerdere Lutherse gemeenten een overeenkomst tussen en met hen
P. Estié, a.w. (1), pg. 7. W. Jeeninga, a.w., pg. 17.
P. Estié, De eerste dertig jaar van de Lutherse Gemeente te Hoorn 1628-1658 (2). In:
Kwartaalblad Vereniging “Oud Hoorn” 8e jaargang nr. 2, juni 1986, pag. 38.
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werd bereikt.
Ds. Petrus Saxo die in 1638 was aangetreden, vertrok onder de mededeling dat hij
bepaalde dwalingen had verkondigd. Zijn vertrek hield in dat de Hoornse Lutheranen
weer eensgezind in de Tempelsteeg ter kerke konden. Hij werd kort daarna, in het begin
van 1640, opgevolgd door ds. Georgius Nicolai uit Alkmaar. De rust die Nicolaï met zich
bracht leidde eveneens tot uitbreiding van het aantal lidmaten, waardoor behoefte
ontstond aan een tweede predikant. Op de vacante plaats werd medio 1644 ds. Coenradus
Steenhuizen beroepen. Hij overleed echter al na drie maanden.
Zijn plaats werd in januari 1646 ingenomen door ds. Hopsius uit Zaandam. Het was een
slechte keus. Hopsius maakte alsmaar schulden, bedronk zich veelvuldig en onteerde de
kansel met het verkondigen van “veel grillen en fabulen”. Pas tien jaar later, in 1656, kon
men hem lozen.
Honderden enthousiaste Hoornse Lutheranen begroetten toen op 3 juli in hun eigen kerk
de proponent Jacobus Arthopaeus, geboortig uit Woerden. Hij werd geëxamineerd en na
een preek van ds. Ligarius in zijn ambt bevestigd. Voor de ontwikkeling van de kerk was
van belang dat hij in het Nederlands en niet in het Duits preekte zoals meerdere van zijn
voorgangers, waaronder ook Nicolaï.
Een nieuw beknopt reglement kwam in 16441023 tot stand, waarin was bepaald dat de
kerkenraad uit vier ouderlingen bestond. Ze beslisten met de predikant over gewone
zaken. Financiën en armenzorg waren uitsluitend een zaak voor de ouderlingen. Een
nieuwe predikant stelde men niet aan zonder toestemming vanuit Amsterdam. Na de
opgedane ervaringen werd iemand niet meer beroepen als hij geen testimonium kon
vertonen “dat hij onberispelijk was, zowel in de leer als in zijn levenswandel”.
Tot de taak van de predikant behoorde voornamelijk het godsdienstonderwijs, het
huisbezoek en de prediking, waarvan het eerste deel werd geleid door de voorzanger.
Deze voorzanger verzorgde op de zondagmorgen “de schriftlezingen volgens de Lutherse
traditie” terwijl hij op de zondagmiddag “een vast epistelgedeelte” voorlas.1024
Het was de voorzanger die een belangrijke rol ging spelen in het onderwijzen van de
Lutherse kinderen. Hoewel ds. Estié in zijn drie artikelen in Oud Hoorn over de eerste 30
jaar van de Lutherse gemeente in Hoorn geen woord wijdt aan de combinatie van koster,
voorzanger, school- en catechiseermeester, staat het volgens hem vast dat op 23 april
1656 als voorzanger werd aangesteld Jan Jurriaans, een Duits schoenmaker die aan de
haven woonde. Hij kreeg als beloning ƒ 50,-- per jaar, in 1½ jaar ƒ 75,--.1025
Jurriaans komt echter niet voor in een “Lijst van namen van voorzangers in dienst van de
Lutherse gemeente”.1026 De verklaring van dat verschil hebben we niet gevonden.
Met de kerk ging het onder ds. Nicolaï en ds. Artopaeus goed. Er waren in 1657 zo’n 300
lidmaten waar de doopleden nog bij kwamen. Op grond daarvan is aan te nemen dat in
ieder geval één van de kerstdiensten in dat jaar 600 kerkgangers telde.
Een insider, Coenraad Pampoes, die de moeilijkheden vanaf 1628 op de voet had kunnen
volgen, verzuchtte dan ook in een ontboezeming, gedateerd 3 januari 1658,
“dat de groote Godt ons nu een tijdt van anderhalff jaer soo danige vreede ende eenigheit
tusschen leeraers (= predikanten) ende toehoorders heefft verleent, soo dat geen questien
offt verschillen in dyen tijdt sijn geweest. God die een vreedevurst is, neige ende regeere
alle harten tot onderhoudinge ende opbouwinge van deese gemeente, opdat daer vreede,
lyeffde ende eenigheit mach werden geplant, waertoe Godt almachtig den wasdom wil

WFA/Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn (ELGH) 0685/1, pag. 30-54.
P. Estié, a.w., deel 2, pg. 39.
1025
P. Estié, De eerste dertig jaar van de Lutherse Gemeente te Hoorn 1628-1658 (3). In:
Kwartaalblad Vereniging “Oud Hoorn” 8e jaargang nr. 3,septemberi 1986, pag. 77.
1026
WFA/ELGH 0685/36.
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geven. Amen”.1027
De voorzanger komt in beeld
Zo’n vijf jaar later nam de kerkenraad op 27 september 1663 een resolutie aan dat vanaf dat
moment geen voorzanger van de Hoornse gemeente zou worden voorgesteld of beroepen dan
voor de tijd van één jaar. Dat hield in dat hij zelf na dat jaar moest verzoeken om verlenging
van zijn dienst. Zowel de voorzanger zelf dus alsook de kerkenraad konden beslissen zijn
dienst niet te continueren.
Toen op 11 november 1685 de predikanten, de ouderlingen en de gezamenlijke kerkenraden
de beknopte ordonnantie van 27 november 1644 herzagen, namen ze een apart hoofdstuk op
over de voorzanger die tevens koster en schoolmeester en later ook catechiseermeester was.
De nieuwe ordonnantie bestond uit zes hoofdstukken, als volgt verdeeld.
Hoofdstuk één handelt over de predikant en zijn aanstelling. Daarin komt onder meer voor
dat er twee dominees aangesteld kunnen worden en dat zij bekwaam moeten kunnen preken
om de Kerk van God op te bouwen. Naast hen treedt een voorzanger op waardoor in de
school geoefend wordt tot opvoeding van de jeugd opdat de jongeren zoveel als mogelijk is
onderwezen worden in de fundamenten van het christelijk geloof volgens Luther.
Hoofdstuk twee betreft het ambt en de verkiezing van ouderlingen.
Hoofdstuk drie bevat de regels voor de consistoriale vergadering.
Hoofdstuk vier geeft een uitwerking van het sacrament van de H. Doop.
Hoofdstuk vijf regelt het sacrament van het heilige avondmaal.
Hoofdstuk zes tenslotte gaat in zes artikelen in op het ambt van koster, voorzanger en
schoolmeester op basis van resolutie en protocol van 27 december 1663.1028
Na het zesde hoofdstuk eindigde men als volgt:
Aldus gedaan door de edelachtbare heren predikanten, gedeputeerden, ouderlingen en
kerkenraden, die deze ordonnantiën gezamenlijk hebben goedgekeurd, en beloofd de inhoud
ervan na te komen en in waarde te houden.
En is dezelve door ons ondergeschreven, met eigen handen ondertekend en zal in de
toekomst door degenen die nieuw in dienst van de kerk komt nagevolgd moeten worden.
Actum in onze kerkenkamer – anno 1686.
Omdat onder de laatste regels de handtekeningen staan van de latere voorzangers Coenraad
van Pickesool, Jan Engelbregt en Jan Bijl, lijkt het ons dat het zesde hoofdstuk in 1686 is
toegevoegd na de benoeming van Coenraad van Pickesool en dat de twee na hem volgende
voorzangers na hun benoeming hun handtekening hebben gezet in respectievelijk 1695 en
1737. Anderhalf jaar na het actum van 1686 wordt het geheel van de zes hoofdstukken (nog
eens?) als kerkelijke ordonnantie goedgekeurd op 8 juni 1687.
6.2 Coenraad van Pickesool, 24 maart 1686 – 14 januari 1695
De eerste koster, voorzanger en schoolmeester
Coenraad van Pickesool hoort tot de in 1677 aangenomen lidmaten van de Evangelisch
Lutherse gemeente te Weesp en treedt daar op de eerste kerstdag van dat jaar op als
voorzanger.
Op welk tijdstip exact de Hoornse gemeente hem beroepen en benoemd heeft, hebben we in
de notulen niet kunnen vinden. Wel geven vier ouderlingen en twee kerkenraden in de
notulen aan dat hij op 24 maart 1686 voor de eerste maal zijn ambt als voorzanger bediend
P. Estié, a.w., 1986 (3), pag. 78.
WFA/ELGH 0685/1, omgekeerd te vinden in dit notulenboek dat voorin begint met bezit van de Evangelisch
Lutherse Gemeente en het overzicht van Coenraad Pampoes over 1628 tot 1658, en achterin ‘op z’n kop’
de hier genoemde zes hoofdstukken bevat.
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heeft en dat hij uit Weesp komt.1029 Zijn eerste gage ad ƒ 25,-- ontvangt hij op 29 juni,
gevolgd in 1686 door twee gelijke betalingen op 24 september en 24 december.1030
Van Pickesool blijkt benoemd op de volgende condities: Hij krijgt als jaarsalaris ƒ 100,--. Als
toelage ontvangt hij voor zijn reiskosten vanaf Weesp ƒ 25,-- en boven de vracht van zijn
meubilair en huisraad kent men hem nog eens ƒ 25,-- toe. Bovendien heeft men voor hem een
huis vrij van huishuur1031 en wordt ervoor ingestaan dat voor hem een vrije schoolruimte in
een apart huis1032 ter beschikking komt, waarbij hij ontslagen wordt van de onkosten die dit
vergt.
Zijn vrouw helpt mee met het plaatsen van de stoelen en ontvangt daarvoor ƒ 25,-- per jaar.
De jaarbedragen telt men samen: ƒ 125,--, dat is per kwartaal ƒ 31,25 tot medio juni 1688.
Dan wijzigt men de betaling aan zijn vrouw in ƒ 18,-- per jaar. Samen ontvangen zij vanaf die
datum ƒ 29,50 per ¼ jaar.1033
De huishuur die voor meester Coenraad nihil is, loopt van 1 mei tot 1 mei.
Naast zijn salaris dat hij per kwartaal (24 maart, 24 juni, 24 september en 24 december)
ontvangt, krijgt hij incidentele betalingen:
voor het nummeren van de stoelen 10 gulden (7 augustus 1687);
voor inkt, pennen e.a. 2 gulden en 15 stuivers (23 december 1689);
tekort van 1690 rechtgezet: 2 gulden, 9 stuivers en 6 penningen (26 december 1691);
2 bos panlatten voor reparatie dak 4 gulden (18 juni 1692);
aan hem betaalde rekening 2 gulden, 14 stuivers en 2 penningen (22 december 1693);
aan hem betaald volgens quitantie 1 gulden, 19 stuivers en 2 penningen (23 december 1694);
een laatste betaling van 8 stuivers voor papier en inkt.
Zijn vrouw krijgt een vast bedrag voor het plaatsen van de stoelen.
Daarnaast heeft ook zij incidentele inkomsten:
om de stoof van de predikanten te voorzien 12 stuivers, dat is 60 centen (28 maart 1688);
voor gedane moeite t.o.v. de zg. vrouwenstoelen één gulden tien stuivers (28 nov. 1688);
voor het ophalen van de stoelen één gulden en acht stuivers (23 december 1689);
voor de stoven van de predikanten één gulden en tien stuivers 6 maart 1693).
Als ouderlingen tekenen in 1686 Joost Alefs (bakker), Jacob Janszn (kuiper), Jacob Ellerszn
en Jan Corneliszn (bakker) en als kerkenraden Klaas Janszn (tabakkoper) en Ewout Struych.
Coenraad van Pickesool tekent eigenhandig het zesde hoofdstuk dat als ordonnantie voor
koster, voorzanger en schoolmeester geldt.
De ordonnantie telt zes artikelen die als volgt luiden:
Artikel 1.
De koster, voorzanger en schoolmeester moet onberispelijk zijn in zijn levenswandel en
zuiver in Gods woord, voornamelijk in de hoofdstukken en fundamenten van de christelijke
leer en de catechismus van doctor Martinus Luther die hij als eerzame basis moet hanteren.
Ook moet hij perfect kunnen lezen en redelijk schrijven om aldus bekwaam te zijn school te
houden en de jonkheid te leren de kerkelijke ordonnantiën te volgen, opdat hij op die manier
de vrijheid die wij onder Gods zegen van de Edelachtbare Magistraat dezer stad (Hoorn)
hebben verkregen te mainteneren (=handhaven).1034
Artikel 2.
Het artikel geeft aan wat de voorzanger in zijn ambt moet doen. Hij moet de sleutels van de
WFA/ELGH 0685/1, pag. 113.
WFA/ELGH 0685/191, register van ontvangsten en uitgaven 1677-1714, jaar 1686, fol. 7.
1031
WFA/ELGH 0685/191, Overzicht van huizenbezit Lutherse gemeente, elk jaar nr. 2, vrij van huishuur.
1032
Geconcludeerd op grond van pag. 101 in Het vervolg op Dr. Th. Velius, ed. H.W. Saaltink, Hoorn, 1992.
1033
WFA/ELGH 0685/191, 1688, fol. 9; 1689, f. 5; 1690, f 5.; 1691, f. 5; 1692, f. 5; 1693, f. 5; 1694, f. 5.
1034
Het dagelijks bestuur van de stad Hoorn trad volgens Velius al in 1482 tolerant op tegen andersdenkenden en
plukte daar de vruchten van (Plekker/Resoort, Kroniek van Velius, 2007, Band I, pag. 248), en zo
ondervonden 200 jaar later ook Luthersgezinden dit soort verdraagzaamheid.
1029
1030

334

kerk bewaren en het Ministerium1035, bestaande uit predikanten, ouderlingen, kerkenraden en
oudsten, alsmede de gemeente, bijstaan in kerkelijke zaken en datgene wat daartoe behoort
zoals bij de Heilige Doop en het Avondmaal. En verder waar zijn hulp nodig is zoals in de
maandelijkse vergadering op donderdag waarvoor hij de opdracht heeft die aan te zeggen.
Hij mag niet zonder toestemming absent zijn of de stad verlaten hebben, maar bij de hand
zijn voor het geval zijn dienstverlening noodzakelijk is.
Artikel 3.
Ook moet de voorzanger zich tijdig op hoogte stellen welke psalm of lofzang zowel op
zondag als door de week voor of na de preek wordt gezongen en dat tot gerief van de
gemeente op een lei vermelden. Bovendien moet hij er voor zorgen niet als laatste maar tijdig
voor de dienst in de kerk te zijn.
Artikel 4.
De voorzanger moet eveneens op zondagmorgen voor de preek en voor het zingen een
kapittel, of twee of drie, uit de bijbel aan het kerkvolk voorlezen. Na de middag moet hij voor
de preek en voor het zingen de kinderen en de ouderluyden (= ouders) in het openbaar
catechiseren volgens de catechismus van dr. Maarten Luther zoals die in de gezangenboeken
afgedrukt is. Opdat daardoor zowel de jongere als de oudere onderwezen en gesticht mogen
worden. Maar alle nieuwigheden en wat het kinderlijk verstand te boven gaat, zal vermeden
moeten worden.
Artikel 5.
Ook moet de voorzanger de schriftelijke aanvragen van zieken of reizigers voor voorbidden
of dankzeggingen, schriftelijk op een cédule stellen en na de preek op de preekstoel brengen.
Verder moet de voorzanger vlijtig de namen van de jonge kinderen die gedoopt worden
samen met die van hun ouders en de getuigen op de betreffende datum en dag noteren.
Tenslotte dient de voorzanger de namen op te schrijven van die personen die zich in onze
kerk in de echtelijke staat laten bevestigen.
Artikel 6.
In de winter moet de voorzanger de kaarsen op de kroon, en waar dat elders nodig is op tijd
aansteken. De voorzanger moet goed op de kwaliteit van de kaarsen letten en een goede
plaats in de kerkenkamer aanwijzen waar ze bewaard kunnen blijven en waar ze naar toe
gebracht kunnen worden, zodanig dat het gebruik van de kaarsen niet tot nadeel van de kerk
leidt.
Voor de maandelijkse vergadering in de kerkenkamer moet de voorzanger ervoor zorgen dat
de ruimte behoorlijk verwarmd is.
Artikel 7.
Vóór alles moet de voorzanger er voor zorgen dat hij niet deelneemt aan complotterijen en
alle nieuwigheden vermijden waar door niet anders dan onrust of onlusten zouden ontstaan.
Artikel 8,
Ook zal de voorzanger gehouden zijn elke week voor iedere preek, zowel door de week als
op zondag de stoelen tijdig in goede volgorde te zetten.
Alle hierboven staande artikelen zullen elke keer als een nieuwe voorzanger aangenomen
wordt, aan hem voorgelezen worden opdat hij niet ignorant of onwetend mag zijn van zijn
ambt en zijn plicht, en naar welke regels hij zich heeft te schikken, zodat alles in goede orde
mag verlopen en onordelijkheden kunnen worden voorkomen.
Meer algemeen betekent ministerie ambtsvervulling. Ministerium = dienst, bediening.
Verbi divini ministri = dienaren des goddelijken woords.
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En als getuigenis ervan ondertekent hij de voorgelezen tekst met zijn eigen naam,
Coen R. van Pickesool.1036
Coenraad van Pickesool handelt in strijd met een goede levenswandel, 1695
In de bewaard gebleven notulen treffen we niets aan van het speciale werk van de
schoolmeester. Des te opvallender is daarom een verslag van een algemene kerkvergadering
op 14 januari 1695 die het optreden bespreekt van meester Coenraad van Pickesool.1037
Van Pickesool blijkt bij zekere Maartje op de Vollerswaal enige grote onkuisheid te hebben
bedreven. Vier getuigen hebben dat in het consistorium bevestigd, te weten Jan Michiels,
Grietje Claes, Marijtje Claes en Jan Jansen. Hun bevindingen zijn door een notaris in een akte
op schrift gesteld.
De dag erop, 15 januari, wordt opnieuw een grote vergadering gehouden.
Deze beslist op grond van het voorgevallen feit en de bespreking ervan de voorzanger voor
drie maanden te schorsen. Hij kan zich in die periode weer met de lidmaten verzoenen. Dat
zal de vergadering ‘lief’ en ‘aangenaam’ zijn. Dat gebeurt niet, zoals hierna blijkt. Coenraad
van Pickesool ontvangt zijn laatste salaris ad ƒ 25,-- op 24 maart 1695.1038
Ruim vier maanden later na de schorsingsvergadering in januari 1795 wordt op 11 mei
opnieuw een grote vergadering gehouden waarin Jan Krijt, Herman Fockens en Abraham
Raatjens ontbreken.
Na de gedane gebeden stelt dominee Heemken voor of het niet mogelijk is de oude
voorzanger Pickesool weer in zijn dienst aan te nemen. Unaniem wordt gereageerd dat dit
niet kan geschieden, omdat men bij datgene wat eerder besloten is, wil blijven.
Als dan gevraagd wordt of men een nieuwe voorzanger moet kiezen, is het antwoord
eenparig “JA”. Na enige discussie worden op de nominatie gezet de aanwezige Abraham
Raatjes en de niet aanwezigen Hermanus Dieleman en Hendrik Roelofszn. Verder
antwoorden de aanwezigen op de vraag of dan nu overgegaan moet worden tot de verkiezing
van een voorzanger, weer unaniem met “JA”.
Gekozen wordt dan tot voorzanger Herman Roelofszoon met 11 stemmen voor en één tegen.
Wat betreft zijn tractement blijft men bij het bedrag dat eerder vastgesteld is.
Hendrik Roelofszoon weigert, 1695
Op 6 juni 1695 deelt ds. Evert Swidde als president van het consistorie mee dat men
genoodzaakt is geweest een andere koster en voorzanger te zoeken, omdat Herman Roelofszn
het hem opgedragen ambt heeft geweigerd. Unaniem besluit men daarom het beroep op te
dragen aan Johannes Engelbregt, zoon van een lidmaat en wonend in Hoorn tegen de
beloning die daarvoor eerder is aangenomen. Getekend door de predikanten Everwijn Swidde
en Jos W. Heemken, en de ouder- en kerkenraadsleden Pieter Janszn., Joannes Sturenburgh,
Joost Adolfszn Bloem, Langstum de Groot, Jacob Elders, Gerrit Stockman,
Cornelis Carstenszn.
Coenraad van Pickesool moet plaats maken voor Johannes Engelbregt, 1695
Hoewel Engelbregt in Hoorn is geboren en Van Pickesool niet, lijkt er van animositeit tussen
beiden geen sprake. Uit latere bronnen blijkt namelijk dat alle twee behoren tot de groep van
15 particuliere schoolmeesters in Hoorn en de twee Hoornse stadsschoolmeesters die in 1712
aan het stadsbestuur om een nieuw reglement vragen.1039
Dit feit vestigt bij ons het vermoeden dat Coenraad van Pickesool na zijn definitieve ontslag
WFA/ELGH 0685/1. Achterin, ‘op z’n kop’, de hier genoemde zes hoofdstukken, met in hoofdstuk VI
de regels voor de voorzanger met als slot de handtekeningen.
1037
WFA/ELGH 0685/1, pag. 7 (190).
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WFA/ELGH 0685/191, register van ontvangsten en uitgaven 1677-1714, jaar 1695.
1039
Zie ons deel II-2b Particuliere schoolmeesters op het jaar 1712.
Verder het WFA/OAH 0348/157, dinsdag 6 april 1712, fol. 172 en volgende.
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aan de burgemeesters heeft verzocht als particulier schoolmeester verder te mogen werken en
daartoe verlof heeft verkregen. In de stedelijke stukken hebben we de admissie daartoe
evenwel niet aangetroffen.
6.3 Johannes (Jan) Engelbregt, 6 juni 1695 – 21 februari 1737
Over Jan Engelbregt wordt niet ontevreden geoordeeld
Nadat Jan Engelbregt op 6 juni 1695 met zijn gecombineerde baan van koster, voorzanger,
school- en catechiseermeester is begonnen1040, komen we hem in de notulen van de
Evangelisch Lutherse kerk te Hoorn niet meer tegen. Dat houdt ons inziens in dat hij redelijk
zijn werk heeft verricht.
Het eerste bericht dat wij daarna omtrent hem aangetroffen hebben, betreft een vergadering
van de kerkenraad “op en na het overlijden van onze schoolmeester, koster en voorzanger
Jan Engelbregt”.
Predikant en ouderlingen plegen op die dag, 21 februari 1737, overleg over het beroepen van
een bekwaam persoon tot het waarnemen van de voorschreven bedieningen in onze Lutherse
gemeente.1041
De consistorie besluit naar de Edelachtbare Heren Burgemeesters op het raadhuis af te
vaardigen dominee Johan Hendrik Vos en ouderling Johannes Engelstad, die om continuatie
zullen verzoeken van de vrijheid die de Lutherse gemeente geniet om een schoolmeester voor
haar kerkelijke gemeente aan te stellen. De burgemeesters staan het verzoek
“grootgunstelijk” toe.
De afgevaardigden naar het raadhuis (aan de Rode Steen) geven hiervan kennis in een
buitengewone vergadering van de consistorie op 3 maart 1737. Die vergadering besluit een
advertentie tot bekendmaking van de vacature in de Amsterdamsche Courant te zetten.
Reacties hierop volgen en komen aan de orde in een grote vergadering op 28 april 1737 waar
15 lidmaten present zijn. Na de gebeden besluiten de aanwezigen unaniem uit een nominatie
van vier sollicitanten tot “onze koster, voorzanger, catechiseer- en schoolmeester te
benoemen” JAN BIJL, voorzanger in de broedergemeente te Enkhuizen.
6.4 Jan Bijl, 28 april 1737– 3 december 1776.
Beroepsbrief
De kerkenraad zendt meester Jan Bijl de volgende -in onze ogen opmerkelijke beroepsbrief1042:
In den name des Heeren, amen.
Wij onder getekenden, predikant, ouderlingen en kerkenraden, uitmakende het consistorium
in den tijd van de christelijcke gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgse
geloofsbelijdenis binnen de stad Hoorn, doen kund, en maken mits dezen onzen openlijke
(=openbare) brieve aan een yegelijck bekend dat wij op den Zondag quasi modo geniti,1043
het welk was 28 April dezes lopende jaars 1737;
Hebbende na de achtermiddag predikatie en voor het singen van 67e psalm, met de
vergaderde gemeente den Allerhoogsten om zijn genadigen zegen tot ons goed voornemen
aandagtig gebeden.
Met mederaad en toestemminge van onze broederen de oud-ouderlingen onzer gemeente,
dewelke alle tot dien eijnde verzogt, en terstont na ’t uijtgaen der kerken (behalve den oudHij ontvangt zijn eerste betaling op 6 september 1695,
in: WFA/ELGH 0685/191, register van ontvangsten en uitgaven 1677-1714, jaar 1695.
1041
WFA/ELGH 0685/1, pag. 433.
1042
WFA/ELGH 0685/1, pagina’s 433-435.
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quasi modo geniti verwijst naar de 1e zondag na Pasen, ‘beloken pasen’. Met dank aan Yolande Hentenaar.
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ouderling E. Frans Reek die krank was) in onze consistoriekamer verschenen zijn, en in orde
plaats genomen hadden, als wij op nieuw den naam des Heeren, Onzes Gods, daartoe
aangeroepen hadden:
Tot het openstaande koster-, voorzanger-, catechiseer en schoolmeesterschap in onze
gemeente is ééndragtelijk verkooren en beroepen, gelijk wij mits desen verklaaren en
betuygen dat zulks op die tijden metterdaad aldus inderdaad geschied zijnde den eerzamen
Jan Bijl, tot nu toe voorzanger der gemeente van die belijdenis te Enkhuizen, dat dezelve
voortaan onder ons voorsz. bedieningen Godsvrugtelijk, getrouw en met allen vlijt ter Eere
godsstichting der gemeente en de onderwijzinge van de Jonge Jeugd in de Eerste beginselen
der waare Evangelische Religie uit Gods H. Woord na de order van de kleine Catechismus
des zaligen Doctoris Martini Lutheri zal waarnemen; en niet weygeren wat één of meerdere
leden van het consistorium in kerkelijke zaken hem mogt aanbeveelen.
Naar bijzonderlijk onze kerkeordonnantie en resolutien op het stuk van ’t kosterschap
gemaakt, en welke hij, gelijk andere ondertekenaars vóór hem gedaan hebben zal moeten
onderteekenen; stiptelijk te achtervolgen; en voor het overige in alles zig eerbaar, nugter en
onopspraakelijk en gezeggelijk te gedragen.
Waar en tegen wij in onze voorsz. qualiteit hem wederom beloven
-- promptelijk te zullen betaalen een jaarlijkse bezoldiging van één honderd caroli
guldens, alle vierendeel jaars de vierde part daarvan, dat is 25 gulden, aan hem
uitkerende;
--.tegelijk met ons ordinaire schoolhuis en een vrije wooning voor hem en zijn
huisgezin;
-- en tot het houden van zijn school, waartoe wij hem den genadigen zegen van Onzen
Vader in den Hemel van herten zijn toewenschende!!
Ten oircunde dezes hebben wij dit alles in ons resolutieboek geprotocolleerd; en dit met onze
eijgen handen ondertekend, als ook op het verzondene diploma met onze gewoonlijke
kerkenzegel bekrachtigd, geschreven in onze maandelijkse vergadering van den 2en Mai
1737. Joan Hendrik Vos, predikant; Thomas Knollenman, oud-ouderling;
Klaas Swidde, ouderling,
Willem Swidde, kerkenraad.
Aan de gewone vergadering van 7 mei 1737 werd de beroepsbrief meegedeeld alsmede de
antwoordbrief van Jan Bijl. Daarin meldt hij dat hij zijn benoeming aanneemt en dat door
hem de attestatie die hij van de kerkenraad van Enkhuizen heeft ontvangen, is ingesloten.
Tevens vraagt de nieuwe koster het schoolgereedschap bij vertrek of versterf bij de kerk te
laten.
Wat de verhuiskosten betreft, laat men deze zaak aan het consistorium over om met de
nieuwe koster tot overeenstemming te komen.1044
Een groot ongeluk in 1749
In 1749 woont meester Jan Bijl in een huis waarvan de ingang aan de Ramen is. Via de
voordeur van dat huis gingen in het begin van dat jaar ca. 60 leerlingen de school binnen.
“Op den 27 January in de namiddag gebeurde alhier een zonderling toeval door het
bewerken van buskruid.
Twee jongelingen van 16 en 18 jaaren, zoonen van de Luytersche schoolmeester in de Ramen,
ten huysen van haar vader, Meester Jan Bijl, onder schoolhouden in een klijn vertrekkie stil
en afgesondert beesig sijnde met het maaken van voetsoeken en andere vuurwerken,
1044
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geraakte het kruyt, het welke zij in een eysere mortier stampte in de brand, waardoor een
vaatie met circa 30 £ buskruid niet verre van hunlieden leggende ook werd aangestoken met
soodanig een gevolg, dat de zoldering van het vertrek en het dak van het huys teffens met een
verschrikkelijk gedruys in de lugt vloog, ‘t geen directelijk soo een algemeen allarm
verwekte, dat de brandklokken geklept en de brandspruiten direct na derwaerts gevoert
werden, hoewel nodeloos, vermits de vlam van het buskruid, met de slag geblust sijnde geen
andere brandstoffen had aangestooken.
De voordeur, sijnde de ingang van het school, door de geweldige persing (=druk) van de lugt
toe gebonst sijnde en met damp vervulde school, zoo laagen de schoolkinderen ten getaale
van bijna 60 ten deelen door schrik ten deelen door de zwaveldamp bevangen alle als dooden
en overhoop op malkanderen.
Enige ruyters van het regiment Von Schak alhier in guarnisoen liggende, deese nare
omstandigheyd bemerkende, sloegen de schooldeur met geweld open en rukten de kinderen
bij armen, zoo zij best konden ten huysen uyt en wierpen hen in de opene lugt op straat als op
een hoop bij een, waar zij niet lang lagen of kwamen weder tot zig zelven en gingen
vervolgens alle genoegsaam (=zo goed als) onbeseerd na (=naar) huys.
Eén der voornoemde twee jongelingen was verscheyde dagen in gevaar van sijn leeven en de
ander van zijn gesigt te zullen verliesen. Hunner beyde aangesigten en andere zigtbare delen
waaren op een ongelofelijke wijze, ja, de lippen van de oudste zoo verschrikkelijk geswollen,
dat men genoodzaakt was door een leep1045 als een buys van een voet lang te gebruyken om
hem te laaven en als in het leven te houden”.1046
Verdere gebeurtenissen in de tijd van Jan Bijl
Over de manier waarop meester Bijl onderwijs geeft aan de kinderen op zijn school hebben
we in de notulen van de kerkenraad noch in de kerkelijke ontvangsten enig bericht gevonden.
Dat wat we wel aantroffen had te maken met zijn voorzanger- en kosterschap, niet met zijn
schoolmeesterschap. Indirect houdt dat in dat men niet ontevreden zal zijn geweest over zijn
pedagogische aanpak.
Koster Bijl krijgt in 1749 te maken met een tweede predikant naast ds. Vos. Beroepen wordt
Hendrik Kemper op een tractement van 400 gulden per jaar. Ds. Vos was in 1715 begonnen
met ƒ 500,--, zijn jaarsalaris werd op 23 juni 1749 verhoogd tot 600 gulden per jaar, terwijl
hij geen huur hoefde te betalen voor het huis dat hij op het (Grote) Noord bewoonde. Op 9
oktober 1752 overlijdt ds. Vos op de leeftijd van 69 jaar.
Kort daarna moet voorzanger Bijl aanwezig zijn bij de maandelijkse vergadering om enkele
lidmaten binnen te laten in verband met de opvolging van ds. Vos. Nog weer later vraagt de
consistoriale vergadering aan de Burgemeesters toestemming om een tweede predikant aan te
stellen. Het dagelijks bestuur van de stad heeft geen bezwaar. De kerkenraad benoemt op 17
februari 1753 ds. Lucas Reeder, proponent te Leiden. Reeder vertrekt op 2 mei 1758.
Goedkeuring van zijn opvolger ds. Petrus Albertus Monninxs door de burgemeesters volgt op
9 mei.
Belangrijk is het voorgevallene in 1759. In de gewone maandelijkse vergadering van 5 april
waar alle leden aanwezig zijn, wordt terloops gesproken over de bouwvalligheid van de kerk.
Kon dat ook anders na de ravage tien jaar eerder toegebracht? Men besluit een extra-ordinaire
vergadering in te lassen. Op 26 april wordt daarin voorgesteld dat de bouw van een nieuwe
kerk noodzakelijk is. De vergadering besluit onder Gods zegen een nieuw gebouw op te
richten en daartoe de financiële middelen te vinden die nodig zijn. Een half jaar later stelt de
president ds. Kemper voor officieel een begin te maken met de voorbereiding van de bouw
Bij ons niet bekend woord. Wellicht afgeleid van het Latijnse lippus dat tranend of druipend betekent.
Citaat uit: H.W. Saaltink (ed.), Vervolg op de Chronijk der Stad Hoorn
van de heer Dr. T. Velius. Hoornse Historische Reek Nr. 1. Hoorn, 1992, pag. 101 (nr. 234).
Over het hier beschreven ongeluk hebben we in de in het Westfries Archief aanwezige stukken over de
Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn niets kunnen vinden.
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van een nieuwe kerk en dit door beide predikanten aan de burgemeesters te laten melden.
Koster Bijl wordt belast om in het Raadhuis (aan de Rode Steen) mede te delen dat de twee
dominees graag ontvangen willen worden. Na hun gesprek met het dagelijks stadsbestuur
geven zij op 19 december 1759 aan dat de burgemeesters geen bezwaar maken.
Het gesprek over de bouw gaat dan verder met deskundigen. Het onderwerp bouw blijft
voorlopig op de agenda. Een maand later besluit een buitengewone grote vergadering op 28
januari 1760 om een huis in de Kruisstraat te huren als voorlopig woonhuis voor de koster.1047
De hele gang van zaken houdt voor Jan Bijl in dat hij meer bewogen jaren tegemoet gaat. Met
zijn toenemende leeftijd zal hem dat niet gemakkelijk gevallen zijn.
Na een decennium van onderlinge twisten verandert die situatie in 1766 met de komst van ds.
Isaac Scholten uit Amersfoort. Voornamelijk hij zorgt ervoor dat de financiële basis van de
kerkelijke gemeente verbetert en stabieler wordt. Ook is hij verantwoordelijk voor het meer
dan voldoende geld waardoor de bouw van een nieuwe kerk waarvan de hoofdingang aan de
Ramen ligt, mogelijk wordt.
De inwijding van de nieuwe Lutherse kerk vindt plaats op 10 juli 1769 waarbij een groot
aantal belangstellenden, niet alleen uit Hoorn, aanwezig is. Ze genieten van muziek en
luisteren met intense interesse naar de preek van ds. Scholten over 1 Koningen 8 vers 28-30
met als onderwerp het gebed van koning Salomo voor de door hem gebouwde tempel.1048
Vier maanden later realiseert men eveneens een kosterswoning. In deze woning, waarvan de
oorspronkelijke indeling onbekend is, is ruimte voor het geven van onderwijs. In het begin
van de 19de eeuw wordt de achterkamer ingericht als schoollokaal voor de dan aangestelde
Jan Engel.1049 Een aparte pastorie bouwt men pas in 1777.
In de school zet Jan Bijl zijn opvoedende arbeid voort totdat op het einde van 1776 zijn
gezondheidstoestand dat niet meer toestaat en er in een vergadering over geklaagd wordt dat
zijn krachten hoe langer hoe meer afnemen. Daardoor is hij niet meer in staat zijn
schooldienst, zijn voorzangersambt en zijn kosterschap goed te doen.
Een grote vergadering neemt op 3 december 1776 in aanmerking dat Bijl bijna 40 jaar de
Hoornse Lutherse gemeente eerlijk en bekwaam heeft gediend. De aanwezigen gaan daarom
unaniem akkoord hem “emeritus” te verklaren. Tijdens zijn emeritaat zal hij tot het einde van
zijn leven het volle tractement plus emolumenten behouden. Zodra een nieuwe functionaris is
benoemd en in dienst is getreden, vervallen de emolumenten aan die opvolger.
Jan Bijl moet zich echter verplichten gedurende de gehele vacature alle kostersdiensten, niets
uitgezonderd uit te laten voeren door zijn dochter of iemand anders tot genoegen van de
kerkenraad. Dit besluit wordt hem door ds. Scholten en de presidentouderling meegedeeld.
Onne Jacobszn krijgt machtiging om tijdens de vacature het voorzangerschap waar te nemen
en krijgt daarvoor 18 gulden, waarmee hij akkoord gaat. De openstaande vacature voor
schoolmeester, voorzanger en koster zal driemaal geplaatst worden in de Amsterdamsche en
Haarlemmer Couranten en wordt ook opgegeven aan de boekdrukker van het maandelijkse
tijdschrift ‘Mercurius’.1050
Op 2 januari 1777 blijkt Jan Bijl overleden te zijn. De grote vergadering is eensgezind in haar
besluit aan zijn erfgenamen het salaris uit te keren over het laatste kwartaal waarin hij leefde.
Tevens wordt dan besloten om zijn dochter tijdens de hele periode van de vacature aan te
stellen als kosteres tot de nieuw te beroepen koster in dienst treedt. Zij krijgt daarvoor 12
gulden en 10 stuivers, hetgeen ze aanneemt.1051

Alle op deze pagina genoemde besluiten zijn terug te vinden in
WFA/ELGH 0685/2: pg. 21, 36, 38, 44, 45, 52, 57, 59, 62, 63.
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P. Estié, De Lutherse gemeente te Hoorn en haar kerkgebouwen. in:
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6.5 Ulfert Tiarks Smit, 25 februari 1777 – 6 mei 1784
Activiteiten voor de opvolging van meester Jan Bijl
Beide hiervoor genoemde heren, ds. Scholten en de presidentouderling spreken ook met de
Burgemeesters in het raadhuis op de Rode Steen. Het dagelijks stadsbestuur gaat, zoals het
dat eerder gedaan heeft met de aanstellingen tot schoolmeester in de combinatiefunctie,
akkoord met de continuering van een vrije schoolmeester in de Lutherse gemeente, en dus
met vervulling van de vacature.1052
Eerder is afgesproken dat de voorwaarden en plichten waaraan de schoolmeester, voorzanger
en koster moet voldoen door ds. Scholten omgezet zullen worden in een nieuwe instructie.
Bekend is al dat de nieuwe koster voortaan op woensdagmiddag de catechisatie voor zijn
rekening zal nemen. Broeder Joseph Scheffer is daarmee ontslagen van de verplichting voor
de jeugd de catechisatie te verzorgen. Maar hij moet wel in de winter bij de catechetische
oefeningen aanwezig zijn en als catechisant mede te antwoorden.1053
Een grote vergadering waarin geen absenten zijn, besluit na de gebeden over de invulling van
de vacature voor schoolmeester en koster. Er wordt besloten daarvoor uit het totaal aantal
sollicitanten een voordracht van drie personen op te stellen, die aldus luidt:
1°. 10 stemmen voor Ulfert Smit, schoolmeester te Amsterdam.
2°. 9 stemmen voor J.H. Rinno, school- en catechiseermeester in ‘onze gemeente’, Alkmaar.
3°. 7 stemmen voor J.A. Späth, voorzanger en koster in ‘onze gemeente’, Zwolle.
Niet op de voordracht geplaatst zijn Harmen Wijnoogst, voorzanger en koster te Edam (3
stemmen) en Joh. Corn. Somer, voorzanger en koster in Heusden (1 stem).1054
Op 6 februari 1777 stelt de gewone maandelijkse vergadering unaniem 25 februari e.k. vast
als de vergelijkend examendag van de genomineerden voor de vacante plaats van
schoolmeester, voorzanger en koster in de Hoornse kerkelijke gemeente. Zij zijn als volgt
aangeschreven:
Monsieur ……, geliefde medebroeder in Christus,
Dewijl uit het gros der sollicitanten, de welke zich bij ons hebben aangemeld tot de vacante
plaats van schoolmeester, voorzanger en koster in onze gemeente, door ons een nominatie is
geformeerd, waarop UEd. met twee andere personen zijt gesteld;
en wij voornemens zijn, uit deze genomineerden de meest voldoende en bekwaamste te
vooceren tot het voornoemde ambt van schoolmeester, voorzanger en koster in onze
gemeente, op een behoorlijk tractement, een vrije woning en zeer voordelige emolumenten,
zo dient deze UEd. te verzoeken, dat UEd. gelieve op Dingsdag, den 25 February e.k., des
morgens om 10 uur in onze consistoriekamer voor deze vergadering te vervoegen.
Als wanneer wij op deze dat, zoowel voor als na de middag vaceeren zullen om de respectieve
genomineerden in den Godsdienst, in de Lees-, Schrijf-, Reeken- en Zangkonst te examineren;
en zulks verricht zijnde, uit dezelve ene electie te doen, beloovende wij tevens, dat aan degene
op de welken het beroep niet zou vallen, een douceur ter vergoeding van hunne rijskosten
door ons zal worden ter hand gesteld.
In verwachting dat UEd. ons ten spoedigste enig antwoord zult toezenden, of UEd. genegen
zijt ter bestemder tijd het Examen te compareeren (veronderstellende dat UEd. daarop bedagt
zult zijn, niet alleen UEd. Lidmaat-Attestatie, maar ook tevens een Geloofwaardig
Getuigschrift van UEd. onberispelijk Gedrag en Christelijke Wandel, alsdan mede mede te
brengen).1055
Betuigen wij, dat wij, UEd. Gode en Zijne Genade aanbeveelende, na vriendelijke groete zijn
WFA/ELGH 0685/2, pag. 184, 3 December 1776.
WFA/ELGH 0685/2, pag. 186, 16 January 1777.
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Monseigneur ……… .
Geliefde Medebroeder in Christus!
UEd. heil toewenschende medebroeder in Christus.
De Kerkenraad der Evangelisch Lutherse Gemeente in Hoorn, en in der zelver naam was
geteekent: Isaac Scholten, Eccl.: Pastor: en Consist. Scriba.
Accordeert met de afgezonderde origineelen; Quod attestor, Isaac Scholten – Pastor.
De grote vergadering kiest unaniem Ulfert Tiarks Smit.
Op 25 februari examineert de grote vergadering de genomineerden in de hiervoor al
genoemde onderdelen. Voor het examen in de rekenkunst is gecommitteerd Dirk van Dam,
meester-examinator bij de Kamer Hoorn van de VOC.1056 Het lezen en zingen geschiedt in
het openbaar voor de gemeente.
Na afloop van de ondervragingen beroepen de examinatoren eenparig Ulfert Tiarks Smit, tot
nog toe Hoog- en Neder-Duits schoolmeester te Amsterdam, het welk door de beroepene in ’s
Heerens Vreeze’ is aangenomen.
Ruim een week later deelt predikant Scholten mee dat de Burgemeesters van Hoorn hun
goedkeuring hebben gegeven aan deze benoeming met inbegrip van het vrij wonen.
Een uitgebreide beroepsbrief met condities, voorwaarden, ordonnanties en instructies krijgt
Smit thuis toegezonden.
Hij moet de eerste beginselen van ‘onze’ ware religie de nodige aandacht schenken en zich
bescheiden, vriendelijk, gezeglijk en eerbaar gedragen, zoals elke Christen in het algemeen
en een dienaar van Gods Kerk en gemeente in het bijzonder.1057
Ordonnanties en instructies, condities en gedragsregels
Het is een bos van regels dat de nieuw benoemde functionaris te verwerken krijgt.1058
We rangschikken ze hierna zo praktisch mogelijk, in de eerste plaats het financiële gedeelte:
Het tractement bedraagt zoals bij zijn voorgangers 100 gulden per jaar in 4 delen te betalen,
te beginnen met zijn eerste openbare dienst als voorzanger.
Daarbij krijgt hij als schoolmeester vrij wonen in het kostershuis, schoolgereedschap in de
vorm van een meesterszitplaats, banken en tafels, en alles wat tot de kerk behoort. Tot een
ander emolument behoren de inkomsten van de stoven die hij moet onderhouden. Ook krijgt
hij betaling voor het ‘vuur’ in de stoven van de Predikant en elk kerkenraadslid waarvoor hij
een rekening overlegt aan de boekhouder.
Verder ontvangt hij per jaar 50 ton turf (de winters zijn koud in de ‘kleine ijstijd’!).
Voor het ophalen van de stoelen- en bankgelden bij de contribuerende leden van de kerkelijke
gemeente, krijgt hij 5% of één stuiver per gulden.
De kerkenraad geeft hem een douceur van ƒ 30,--voor het schoonhouden van de kerk, de
consistoriekamer en alle meubelen die tot de kerk en de kerkenraad behoren. De kerkenraad
is vrij dit bedrag in te trekken, als de beroepene zijn werk niet tot genoegen verricht, en aan
iemand anders te geven.
Een douceur van ƒ 20,-- wordt hem overhandigd voor het gratis onderwijs dat kinderen van
de door ons gealimenteerde (= bedeelde) lidmaten. De kerkenraad mag deze douceur
inhouden als de beroepen schoolmeester onverhoopt in het onderwijs aan deze kinderen niet
getrouw voldoet.
In de tweede plaats het totaal aan gedragsregels voor schoolmeester, voorzanger en koster:
1°. De schooldienst begint en eindigt hij met een lied of psalm.
2°. Op de woensdagmiddag gaat hij om 14.00 uur met de kinderen naar de kerk of
kerkenkamer voor de catechisatie.
Gecollecteerde penningen stort hij direct in de armenbus.
Zie voor verdere bijzonderheden over Dirk van Dam in het voorgaande hoofdstuk over de Konstschool.
WFA/ELGH 0685/2, 25 February 1777, pag. 189, 4 Maart 1777, pag. 189-190.
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3°. De kinderen van de door de kerkenraad gealimenteerd wordende lidmaten onderwijst hij
gratis en naar behoren. De schoolbehoeften echter zijn ten koste van de ouders, of voor
rekening van de kerk als zij geheel onvermogend zijn. Hij zal geen kinderen der armen
aannemen zonder de kerkenraad te raadplegen over de condities.
4°. ’s Avonds voor de preek haalt hij bij de predikant de gezangen op, geeft een copie
daarvan aan de organist, en zet de gezangen op de leien.
5°. Op gewone zondagen is hij ’s middags een kwartier voor het gezang aanwezig om één of
ander hoofdstuk uit de bijbel te lezen.
6°. Als hij voor de predikatie voor moet bidden, zet hij de namen op het briefje, of na de
predikatie de namen van hen die voorbidden of dankzeggen begeren, en plaatst die
namen op de gedrukte brief.
7°. Hij moet het doopboek behoorlijk bijhouden, en van iedere dopeling de naam van
ouders, kinderen en getuigen met de doopdatum aan de predikant brengen om in het
contraboek te plaatsen.
8°. De kerk, consistoriekamer en alle meubelen die tot de kerk en de kerkenkamer behoren,
uitgezonderd de kronen in de kerk dient hij behoorlijk zindelijk en rein te houden,
alsmede de stoelen in de consistoriekamer. Hij moet minstens één uur in de week hieraan
besteden om alles van het vereiste te doen tot genoegen van de kerkenraad en van de
gemeente, onder de conditie als hiervoor genoemd.
9°. In de winter moet hij bij de publieke catechisatie assisteren als voorzanger.
10°. Hij moet alle consistoriale vergaderingen, zowel de maandelijkse op de eerste donderdag
van iedere maand, als alle andere die gehouden zullen worden, tijdig aanzeggen aan de
woningen van de desbetreffende leden van de kerkenraad. Gedurende deze
bijeenkomsten moet hij aanwezig zijn om diensten te kunnen verlenen.
11° In de winter moet hij voor de catechisatie en de vergaderingen voor een behoorlijk vuur
zorgen, en na afloop ervan vuur en licht doven.
12°. De kaarsen en de gereedschappen voor het schoonhouden mag hij alleen aanschaffen
met voorkennis van de boekhouder en een door hem getekend briefje.
13°. De kaarsen die na de catechisatie en de vergaderingen overblijven en voor een volgende
keer nog gebruikt kunnen worden, moet hij in de kast van de consistoriekamer bewaren.
14°. Hij mag nimmer de stad verlaten zonder voorkennis en toestemming van de kerkenraad.
Heeft hij toestemming gekregen om eens voor een enkele keer ’s zondags van huis te
zijn, dan moet hij er voor zorgen dat door een ander bekwaam persoon van de gemeente
naar behoren wordt waargenomen.
15°. Voorts moet hij in het algemeen alles behoorlijk en naar genoegen doen wat hem bij zijn
aankomst of in het verloop der tijd door de gezamenlijke kerkenraad of een ieder
bijzonder lid opgedragen wordt.
Zijnde deze conditie en voorwaarden, benevens instructies en ordonnanties van deze
beroeping, zowel door de gezamenlijke leden van de kerkenraad als door de beroepene Smit
ondertekend geworden. Quod attestor. Isaac Scholten: pastor.
Verhoging van het hiervoor genoemde douceur voor onderwijs aan arme kinderen
In de grote vergadering in de herfst van 1777 stelt men aan de orde of men niet zou kunnen
besluiten het aan de schoolmeester toegekende douceur voor het onderwijs aan de kinderen
van de door onze kerkenraad gealimenteerde lidmaten, enigszins te verbeteren en te
augmenteren.(= er iets aan toe te voegen).
Dit in verband met het aanmerkelijke aantal van de voornoemde kinderen dat nog steeds
vermeerdert, als ook om de schoolmeester zelf tot het behoorlijk onderwijzen en het nakomen
van al zijn verplichtingen ten aanzien van deze kinderen aan te moedigen. Unaniem besluit de
vergadering daarna de schoolmeester in plaats van 20 gulden per jaar een beloning van 50
gulden handgeld te geven.
Daarna is de schoolmeester in de vergadering geroepen.
343

Het besluit is hem niet alleen meegedeeld, maar hem door de predikant ook nog eens
nadrukkelijk voor gehouden. Ook moet hij er voor zorgen dat de kinderen van de armen op
woensdagmiddag naar de catechisatie komen. Eveneens dient hij er op toe te zien dat zij allen
zonder verzuim op zondag, zowel vóór als na de middag de godsdienstoefening ordentelijk en
naar behoren bijwonen.
Tenslotte wordt afgesproken dat de predikant samen met de presidentouderling
schoolbezoeken zullen houden als bewijs dat ‘wij’ het ernstig menen met de opvoeding van
de kinderen.1059
De kerkenraad blijft alert
In 1779 wordt op 5 augustus besloten de school van de meester te verven.1060
Uit Amsterdam komt op 6 maart 1780 een geschenk van 102 zangboeken met de nieuw
berijmde psalmen en gezangen. De kerkenraad besluit ze direct in te voeren met ingang van
16 april. Voordien worden ze ingebonden, samen met Bijbels. Aan de armen en behoeftigen
deelt men deze boeken gratis uit.
De armenkinderen die op kosten van de kerk in de school worden onderwezen, krijgen per
twee kinderen één boek dat de meester in de school bewaart. Als de kinderen deze boeken in
de kerk gebruiken, moeten zij die na de preek in de school terug brengen.
Vervolgens besluit men ook nog een en ander tijdig kenbaar te maken aan de organist en de
voorzanger, terwijl de kerkenraad een dankbrief schrijft aan de Lutherse gemeente van
Amsterdam.1061
Schoolmeester Ulfert Smit verlaat Hoorn
Op 6 mei 1784 des namiddags om 6 uur vraagt en krijgt de koster, voorzanger en
schoolmeester Ulfert Smit toegang tot de grote vergadering. Hij deelt mee in Leiden in
dezelfde kwaliteit beroepen te zijn. Daarom vraagt hij ontslag van zijn dienst in de Hoornse
gemeente plus een testimonium van zijn gedrag.
Unaniem besluiten de aanwezigen hem dit ontslag te verlenen en hem het volgende
testimonium ter hand te stellen:
“Ulfert Tiarks Smit heeft zich in onze dienst vlijtig en behoorlijk gedragen. Hij was in zijn
“levenswandel eerlijk en zedig en voldeed in alle opzichten aan de plichten van het ambt die
“uit zijn beroep voorkomen.
“Wensende dat de allerhoogste hem zegent, verklaart de kerkenraad dit op 6 Mei 1784,
“bekrachtigd met het kerkenzegel”.1062
Regelingen in verband met het aanstaande vertrek van schoolmeester Smit
Na Smit unaniem toestemming te hebben verleend het beroep naar Leiden aan te nemen
wordt, eveneens zonder tegenstem, besloten aan de Burgemeesters te vragen opnieuw
continuïteit te verlenen van de vrijheid van de Lutherse gemeente om een eigen vrije
schoolmeester te hebben. Dit houdt ook in dat de kerkenraad oproepen mag plaatsen voor de
vervulling van de vacante plaats. Aan broeder Onno Jacobszn vraagt men tijdens de vacature
het ambt van voorzanger waar te nemen
Voor het verzoek aan het dagelijks stadsbestuur worden afgevaardigd de predikant Feilke
Casparus en de presidentouderling Walrecht. Zij delen kort daarna aan een buitengewone
vergadering mee dat de Burgemeesters gunstig beslist hebben op het gedane verzoek. Wel
willen de edelachtbare heren graag vernemen wanneer de vorige schoolmeester beroepen is.
Aan dit verzoek is direct voldaan.
Men zal de vacature als volgt in de Haarlemsche en Amsterdamsche Courant plaatsen:
WFA/ELGH 0685/2, pag. 195, 6 November 1777.
WFA/ELGH 0685/2, pag. 205, 5 Augustus 1779.
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WFA/ELGH 0685/2, pag. 241, 6 Mey 1784.
1059
1060

344

“ Alzo het ambt van koster, voorzanger en schoolmeester in de Lutherse gemeente te Hoorn
“vacant is, kunnen zich diegenen welke daartoe de vereiste bekwaamheden hebben,
“aanmelden bij de Eerwaarde Kerkenraad der voorszeide gemeente, uiterlijk voor 1 Juny
“van dit jaar 1784”.
Nog voordat de termijn verstreken is publiceren de Hoornse regeerders nogmaals de
einddatum om te reflecteren. Ze delen daartoe mee dat de op 1 juni gestelde datum om
sollicitaties in te sturen, is verlengd tot 1 juli 1784.
Op het verzoek van boekverkoper Frans Swidde om voortaan de schoolbehoeften van de
gealimenteerden te mogen leveren, reageert de kerkenraad afwijzend omdat die levering tot
de emolumenten van de voorzanger behoort.1063
6.6 Jan Christoff. Sunderman, 3 juni 1784 -9 januari 1809
1 juli 1784-19 juli 1784
De kerkenraad die op 1 juli bijeenkomt, besluit unaniem een nominatie op te stellen van de
sollicitanten naar het gecombineerde ambt van schoolmeester, voorzanger en koster.
Daarbij wordt bepaald dat de voordracht uit drie personen bestaat. Het tijdstip waarop dit
drietal zal worden gevraagd een proefles te geven, stelt men vast op 19 juli eerstkomende.
Degenen die niet opgeroepen worden, krijgen daarvan bericht. Cornelis Breeveld, leidend
schoolmeester aan de stads- en diaconieschool alhier, treedt op als examinator in het cijferen.
Daarna worden unaniem voorgedragen:
1°. Gottfried Graïchen te Nijmegen.
2°. Jan Christoff. Sunderman, koster, voorzanger en schoolmeester in de Lutherse gemeente
te Zwolle.
3°. Frans Keller, schoolmeester in het Lutherse weeshuis te ‘-Gravenhage.
Als één van hen voor de nominatie bedankt, neemt Carel Samuel Jaarman, schoolmeester te
Amsterdam, zijn plaats in. Graïchen bedankt voor de nominatie, automatisch wordt nu
Jaarman opgeroepen. 1064
Op 19 juli onderzoekt men de drie genomineerden Jaarman, Sunderman en Keller naar hun
bekwaamheid in de schrijf-, reken-, lees- en zangkunst, alsmede in de Godsdienst.
Naar aanleiding van hun proefles is unaniem besloten tot koster, voorzanger en
schoolmeester bij de Hoornse Lutherse gemeente te beroepen Jan Christoff. Sunderman.
Hij bekleedt tot dan de combinatie van deze ambten bij de Lutherse gemeente te Zwolle en is
28 jaar. Nadat dit besluit aan hem bekend is gemaakt en de ordonnanties en condities zijn
voorgelezen, heeft hij het beroep aangenomen en zullen na goedkeuring van de
Burgemeesters van Hoorn de voorgelezen artikelen hem ter tekening worden voorgelegd en
zal aan hem de beroepsbrief overhandigd worden.1065
De voorgelezen herziene ordonnanties en condities
De ordonnanties en condities zoals ds. Scholten die in 1777 heeft opgesteld, gebruikt de
kerkenraad in 1784 als basis voor de nieuwe artikelen., waarvan wij alleen die teksten
vermelden die geheel afwijkend zijn.
In tegenstelling tot de regels van 1777 die met het financiële gedeelte beginnen, vangen de
voorschriften nu aan met de algemene regels.
Ook nu worden de lessen begonnen met een lied of psalm en is er op woensdagmiddag om
14.00 uur catechisatie. De toelating van kinderen van door de Lutherse kerk gealimenteerde
ouders is dezelfde, ook nu weer moet hij duidelijk aangeven of de ouders behoeftig zijn.
WFA/ELGH 0685/2, pag. 241-242, 13 Mey 1784 + 3 July 1784 (waarneming door Onno Jacobsz,
verzoek en bezoek aan de burgemeesters, tekst en plaatsing oproep, levering schoolbehoeften).
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De avond voor de preek kent dezelfde gang van zaken en ook op de gewone zondagen is er
geen wijziging in de orde van dienst, terwijl er eveneens niets verandert in de voorbidding of
dankzegging. Het bijhouden van het doopboek blijft een nauwkeurig werk evenals het
overnemen in het contraboek.
Meer tijd en regels zijn er uitgetrokken voor het schoonhouden. Elke week moeten de
ingangen van de kerk, stoep straat en steeg geschrobd, de vloer van de kerk en de
consistoriekamer gestoft en geveegd, de andere meubelen horende tot kerk en
consistoriekamer rein en zuiver gehouden worden. Een keer per jaar moet de hele kerk,
consistoriekamer en al wat daartoe behoort, worden schoongemaakt. Hiervan zijn
uitgezonderd de kronen, bogen en koperen lessenaars. Hij is verplicht het werkvolk dat
hiervoor nodig is voor eigen rekening aan te nemen en te betalen. De benodigde materialen
voor dit werk ontvangt hij van de kerk.
Nieuw is ook dat wanneer de kerkenraad of de daartoe gecommitteerde leden het nodig
oordelen na te gaan of de armenkinderen behoorlijk onderwezen worden en vorderingen
maken, de koster/schoolmeester verplicht is daartoe aan hun Edelachtbaren gelegenheid te
geven door de kinderen in hun tegenwoordigheid te examineren.
Onveranderd zijn daarna de bepalingen van de winterse werkzaamheden, de verlofverlening
bij gevraagde vrije dagen en de mogelijkheden om een enkele maal op zondag van huis te
zijn, ongewijzigd blijft ook de plicht om al datgene wat de kerkenraad of een individueel lid
wenst, te vervullen.
Na deze algemenere regels volgt het financiële gedeelte, waarin vrijwel hetzelfde patroon
wordt gevolgd als bij het reglement opgesteld door ds. Scholten.
De functionaris krijgt 100 gulden per jaar uit te betalen in vier parten, dus ƒ 25,--. De betaling
ervan gaat in met de eerste openbaar dienst van de beroepene als voorzanger.
Jaarlijks ontvangt hij 50 ton turf. Vijf procent of 1 stuiver van een gulden krijgt hij voor het
ophalen van de stoelen- .en bankengelden bij de contribuerende leden der gemeente.
Een douceur van ƒ 20.—voor het onderwijs aan kinderen van de bij ‘ons’ gealimenteerde
lidmaten. De kerkenraad houdt zich het recht voor om deze douceur in te houden wanneer de
betrokkene onverhoopt in het onderwijs aan de voornoemde kinderen niet trouw zijn plicht
doet. Mochten er meer dan 10 arme kinderen zijn, dan krijgt hij voor ieder arm kind boven de
tien die actueel bij hem het onderwijs volgen, een douceur van twee gulden per jaar.
Ook voor het schoonhouden van de kerk is er als in de eerdere periode een douceur, nu niet
van 30 maar van 35 gulden, maar ook hier behoudt de kerkenraad het recht bij onvoldoende
prestaties dit werk aan een ander op te dragen. Voor het schoonmaken van de kerk in juni
wordt extra een douceur van ƒ 25,-- beschikbaar gesteld, zij het onder het hiervoor genoemde
voorbehoud.
Zoals voor zijn voorganger gold, geniet hij vrij wonen en beschikt hij over
schoolgereedschappen, als meesterszitplaats, lampen en tafel, dit alles als eigendom van de
kerk. Tenslotte ontvangt hij van diegenen die hem vuur voor de stoven opdragen, en voor wie
hij dit verplicht is, zowel voor de predikant als voor ieder lid van de kerkenraad, dit
emolument tegen overlegging van een rekening aan de boekhouder.
Dit alles wordt eenparig goedgekeurd na de vergadering van 2 juli 1784
Bovenstaande artikelen zijn door mij, ondergetekende, samen met de beroepsbrief
ontvangen.
Ik heb ze ten teken van mijn contract eigenhandig ondertekend op 5 Augustus 1784.1066
Joh. Christ. Sunderman.
Twaalf jaar later voegt men op 10 november 1796 aan al die regels toe dat de kinderen die
voor rekening van de Lutherse gemeente onderwijs genieten van de Lutherse schoolmeester,
WFA/ELGH 0685/2, pag. 243-246, 3 July 1784.
Opvallend is dat met geen woord gerept wordt over de beslissing van 2 nov. 1777 (pag. 17) om het douceur
aan schoolmeester Smit van 20 gulden per jaar een behoorlijke verhoging tot 50 gulden handgeld te geven.
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voortaan op alle zondagen twee maal in de Lutherse kerk de godsdienstoefening bij moeten
wonen. Daartoe dienen ze zich telkens voor het begin van de preek bij meester Sunderman te
vervoegen. De schoolmeester wordt verplicht in elke gewone maandelijkse vergadering een
rapportlijst in te leveren, waaruit blijkt in hoeverre de kinderen aan dit besluit hebben
voldaan.1067
De situatie in Hoorn vanaf 1795 tot het overlijden van Sunderman in 1809.
Sunderman maakt een woelige periode in Hoorn mee. De animositeit tussen patriotten en
prinsgezinden in de jaren na zijn komst, het herstel van de macht van de oranjegezinden na
1787, de Bataafse Revolutie in 1795, de landelijke onderwijsmaatregelen daarna en de
afgeleide maatregelen ervan in Hoorn.
In de zomer van 1788 vraagt de burgemeester om op de laatste zaterdag van juni een
commissie naar hem toe te sturen. De reden daarvan is dat verscheidene lieden brieven aan
hem hebben geschreven met klachten over twee leden van de kerkenraad, Riehl en
Walbrecht. De burgemeester oordeelt dat de rust bevorderd kan worden als beide heren
geremoveerd worden. Op de vraag van de Lutherse afgevaardigden of de burgemeester
hierover nader rapport wil hebben, antwoordt de gezagsdrager dat zo’n schrijven niet nodig
is want wij zullen ulieden nader verzoeken om de eed op de constitutie af te leggen.1068
Vrijwel direct na de bestuursomwenteling van 1795 notuleert men op 1 februari, het eerste
jaar van de Bataafse Vrijheid, dat uit kracht en ter uitvoering van een resolutie van de thans
heersende municipaliteit waarin deze bepaalt: “dat de in het jaar 1787 op een onwettige wijze
verwijderde personen uit de kerkenraad dadelijk hersteld moeten worden in hun ere-posten
en rechten” , de president de kerkenraad in een buitengewone grote vergadering bijeen
geroepen heeft, waarbij aan de broeders Riehl en Walbrecht verzocht is in deze vergadering
te verschijnen. Direct na de opening vraagt de president, ds. Rhenius, hen plechtig om hun
eerder beklede posten weer te aanvaarden. Aangedaan verklaren beiden als voorheen tot nut
van de kerk werkzaam te willen zijn.
Ten tijde van de bestuursomwenteling in 1795 betaalt het stedelijk bestuur de salarissen van
de schoolmeesters van de stads- en diaconieschool, de Franse schoolmeester en de rector van
de Latijnse school. Naast hen zijn zonder betaling, maar met admissie van het stadsbestuur,
werkzaam particuliere schoolmeesters, die in de bronnen voorkomen als schoolmeesterordinair. Ongeveer 20 schoolmaitressen hebben toestemming voor eigen rekening een kleinkinderschool te houden.
Soms heeft het stadsbestuur de controle op een school uit handen gegeven en laten de nieuwe
bestuurders dat zo.
Zo houden acht door de stad aangestelde commissarissen al vanaf de oprichting in 1777 een
toeziend oog op de stads- en diaconieschool, een maatregel die in 1795 gecontinueerd wordt.
De controle op de Latijnse school is in handen van een college van curatoren. Tot 1795 zijn
zij aangesteld door de burgemeesters, daarna door het Comité van Algemeen Welzijn, het
dagelijks bestuur van de stad van 1795 tot 1803.
De burgerscholen die het tot dan toe nog moesten doen met het in 1712 vastgestelde
reglement, krijgen een nieuw reglement in januari 1796 dat de leiding over deze scholen in
handen geeft van een college van toezicht.
Het reglement is opgesteld door twee burgers, Pieter Ris en Cornelis Breeveld, leden van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, en twee leden van de Municipaliteit, J.F.G. Welman en
Jacob van Beek boonszn.
Zij bepalen dat dit college enerzijds toeziet op de opvoeding der jeugd en anderzijds de
scholen verbetert. De leden ervan moeten voorstanders zijn van de hoofdleer van het
evangelie, maar “onbezield van secten-ijver”, omdat de scholen openstaan voor
onderscheidene gezindten.
Zij komen één maal in de veertien dagen bij elkaar in een aan hen toegewezen geschikte
1067
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vergaderplaats. Hun eerste taak is een totaal vernieuwd reglement samen te stellen. Hun
eerste werk bestaat uit het onderzoeken van de gebruikte boeken, of zij kunde aankweken,
zeden verbeteren en eerbied voor het opperwezen en de naaste aanbrengen. Naast spellen,
lezen, schrijven en cijferen, moeten onderwijs in de grondslagen van de Nederduitse
(=Nederlandse) taal, een goede schrijfstijl en de eenvoudigste grondbeginselen der
Christelijke godsdienst daarin aan de orde komen, waarbij “bijzondere systemen” uit de
school geweerd worden. Tenslotte mag onderwijs in de geografie en de wis- en
zeevaartkunde niet ontbreken.
Wekelijks visiteren twee leden van het college de betreffende scholen en rapporteren daarover
aan het Comité van Algemeen Welzijn.
Het college zal zelf middelen moeten proberen te verkrijgen teneinde de leerlingen gepaste
beloningen te kunnen geven. Daarbij mogen de schoolhouders niet over het hoofd gezien
worden. Om de vorderingen van de kinderen te meten wordt elk half jaar een onpartijdig
onderzoek gehouden. Prijzen moeten smaak en gebruik bevorderen en bekostiging van
boeken vergoeden.
Het college dient vooral te letten op karakter en kunde van de schoolhouders, waarvan allen
die zich aanmelden, aan een onderzoek moeten worden onderworpen. Pas na gebleken
geschiktheid krijgen zij een benoeming.1069
Dit ingediende rapport wordt goed ontvangen in de Municipaliteit. Binnen veertien dagen
stelt die zes “commissarissen voor de burgerscholen” aan, drie leden uit de municipaliteit:
Jacob van Beek, Jan Frederik Guillemet Welman en Petrus Johannes Wagemaker, en drie
leden uit de burgerij: ds. Engelbertus Matthias Engelberts, Pieter Ris en Jan Breebaart.1070
Een jaar later worden in plaats van Jacob van Beek en Petrus Johannes Wagemaker benoemd
Johannes Fortman en Thomas Bruin.
Zij zijn dat nog als op 1 juni 1799 een nationale onderwijsenquête plaats vindt.
Dan zijn er naast de Latijnse en Franse scholen, de stads- en diaconieschool en de
burgerscholen met 22 particuliere schoolmeesters. 1071 De mededeling in dit onderzoek over
Hoorn dat vier van hen bekostigd worden door de Lutherse kerk, is naar onze mening onjuist.
Dat geldt slechts voor één van hen: J. Sunderman, 46 jaar, met 70 leerlingen.
Twee jaar nadat deze enquête gehouden is, verschijnen in 1801 voor het eerst nationaal
onderwijsbijdragen in boekvorm. Zij zijn getiteld naar de landelijke bestuursvorm, als volgt:
”Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Bataafsche
Gemeenebest, 1801-1806”. In 1806 worden deze publicaties voortgezet onder de naam
“Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Koningrijk
Holland, 1806-1810”.1072
Meestal worden in deze Bijdragen ook berichten opgenomen over plaatselijke veranderingen
in de scholen, hun besturen en hun meesters. In deze Bijdragen besteedt men eveneens
aandacht aan de Schoolwet van 1806, die van alle hervormingen van 1805 tot de inlijving bij
Frankrijk in 1810 het belangrijkste is geweest, omdat zij werkelijk werd uitgevoerd en de
basis bleef voor de opbouw van de openbare lagere school.
In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs en komt het
verschil van de onderwijzersgraden van de vierde tot en met de eerste rang tot uiting.1073
De onderwijswet van 1806 die op 23 april 1806 is aangenomen en per 1 juli 1806 wordt
ingevoerd, regelt het onderwijs in 21 artikelen. Daarvan is die van het voorschrift dat er
klassikaal onderwijs moet worden gegeven, wellicht de belangrijkste.
Ondersteuning van deze artikelen volgt in een reglement voor het Lager Schoolwezen en het
WFA/OAH 0348/346, 21 January 1796, fol. 318-324.
WFA/OAH 0348/346, 12 February 1796, fol. 365.
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P. Th F.M. Boekholt, De Onderwijsenquête 1799.
1072
N. Bijlevelt, “Voor God, Volk en Vaderland, de plaats van de hervormde predikant binnen de nationale
eenwordingsprocessen in Nederland in de eerste helft van de 19 de eeuw”.
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E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België. A’dam-Brussel, p. 59.
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onderwijs binnen de Bataafse Republiek dat uit 32 artikelen bestaat, ook ingevoerd in 1806.
Het niveau van de schoolmeesters is vastgesteld in een verordening op het afnemen en
afleggen der examens voor hen die Lager Onderwijs in de Bataafse Republiek willen geven.
Deze verordening omvat 27 artikelen.
Een vierde hoofdstuk bevat in 31 artikelen de instructie voor de schoolopzieners en de
commissies van onderwijs in de verschillende departementen.
Tenslotte wordt in een laatste stuk van 23 mei 1806 de algemene schoolorde in 16 artikelen
vastgelegd.
Naar aanleiding van deze landelijke wetgeving stelt het Departement Holland op 9 september
1806 een reglement voor haar scholen vast, dat veel bevoegdheden aan de plaatselijke
besturen overlaat. Dat houdt in dat de steden van Holland – binnen de grenzen van de wet het stedelijk schoolwezen mogen ordenen via eigen reglementen.1074
Hoorn doet dat het jaar daarop door nieuwe commissarissen aan te stellen voor de Franse en
Nederduytse scholen: C.A. van Bronckhorst, Volkert van Halm, ds. H. van IJssel Groothuis,
C. van Vollenhove, P. Ris, P.J. Wagemaker Jac. van Beek Czn en C. Breevilt.
Zij houden ook toezicht op alle particuliere scholen. Aan dit feit voortvloeiend uit de Lager
Onderwijswet van 1806 gaat men in de kerkenraadverslagen volledig voorbij. Met hen krijgt
de kerkenraad van de Lutherse kerk te maken als op 9 januari 1809 de Lutherse
schoolmeester J.Chr. Sunderman overlijdt, en een opvolger moet worden aangesteld. De
gemeente heeft twee jaar eerder een Reglement voor de Nederduytsche Burgerscholen of de
Bijzondere scholen der Tweede Klasse vastgesteld.1075 Daarin zijn zeven Nederduytsche
Burgerscholen toegestaan, waarvan de Lutherse school er één is. De onderwijzers van deze
scholen zijn particuliere schoolmeesters maar moeten zich houden aan dit reglement.
6.7 Jan Laurensz Engel, 3 augustus 1809 –7 november 1844
De opvolging van J. Chr. Sunderman
De Lutherse kerkenraad besluit ruim een week na het overlijden van Sunderman de vacant
geworden plaats weer te laten vervullen. Daarvoor zal drie maal een advertentie in de
Haarlemmer Courant worden geplaatst, de eerste op 7 februari 1809.
De in 1807 nieuw plaatselijk ingestelde schoolcommissie stuurt daarover op 4 maart 1809
een brief aan de kerkenraad.1076
De commissie heeft op 7 februari in de Haarlemmer Courant een advertentie gelezen waarin
allen die de vereiste bekwaamheden bezitten worden uitgenodigd op deze oproep te reageren
en de vacante plaats te vervullen. Echter, dit is buiten voorkennis van en zonder overleg met
de commissie geschied. Daarom wil de commissie graag kennis krijgen van deze vacature,
met opgave van het tractement en de emolumenten die aan deze onderwijzersplaats
verbonden zijn. Ook wil de commissie dat de vacature vooralsnog onvervuld blijft tot dat van
de vacante plaats een openlijke bekendmaking kan worden gedaan ter plaatse waar zulks
behoort, overeenkomstig artikel 18 van het Reglement voor het Lager Schoolwezen. Voorts
vertrouwt de commissie erop dat men bij de beroeping of aanstelling van een schoolhouder
zich zal gedragen naar de op Hoog Gezag ingevoerde Schoolverordeningen van dit
Koninkrijk. Hoorn, 4 Maart 1809. H. van IJssel-Groothuis1077.
De Lutherse dominee Th. Jutting reageert als volgt uit naam van de kerkenraad van de
Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn op 12 maart 1809 naar de plaatselijke commissie.
“Mijne Heren,
“De ondergetekenden in het vertrouwen verkerend dat zij door UEd. geenszins beschouwd
worden als lieden, welke bij de beroeping of aanstelling van enen schoolhouder ter vervulling
P.TH.F.M. Boekholt, in: Twee honderd jaar onderwijs en de zorg van de staat. Assen, 2002.
WFA/OAH 0348/363, 12 May 1807, pag. 368-381.
1076
WFA/ELGH 0685/2, pag. 453, 5 Maart 1809.
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van de bij hunnen gemeente vacant geworden schoolmeestersplaats, naar de op Hoog Gezag
ingevoerde schoolverordeningen van dit koningrijk zich niet zouden willen gedragen, geven
UEd. hiermede eerbiedig te kennen, dat zij met het Reglement voor het Lager Schoolwezen
onkundig zijnde, het eerst uit UEd. geleerde missive van den 4den dezer, gezien hebben, dat
zij deze vacature zonder UEd. voorkennis of overleg zouden mogen vervullen, weswegen zij
ten dien einde ook in de maand Febr. a.c. ene advertentie in de Haarlemmer Courant hebben
laten plaatsen zonder enige de minste kennis te dragen, dat zij zulks zonder Ued. niet
mochten doen.
Zeer aangenaam was het ons derhalven, uit UEd. genoemde missive te vernemen hoe wij ons
in het vervolg behoren te gedragen, daar wij gevoelen hoezeer nodig het is, dat de eens
bepaalde wetten nauwkeurig en zonder enige volstrekte noodzakelijkheid stiptelijk worden
opgevolgd, om welke reden wij dan ook deze vacature alsnog onvervuld zullen laten.
Intussen moeten wij hier nog op UEd. begeerte bijvoegen, dat het tractement, aan den
genoemden past verkrocht, niet meer bedraagt dan ƒ 100,-- en vrije woning, welk tractement
echter de schoolhouder niet slechts als schoolmeester geniet, maar tevens als koster en
voorzanger bij onze Gemeente, zijnde derhalven ook de Emolumenten van dien zelfden
persoon niet anders worden genoten dan in opzicht van koster en voorganger.
Hiermede vertrouwende aan UEd. intentie te hebben voldaan, tekenen wij ons naar
toewensing van alle lichamelijke – en geestelijke zegeningen met alle hoogachting,
De kerkenraad der Evangelisch Lutherse Gemeente alhier en in deszelfs naam,
Th. Jutting VDM& scriba consistorie.1078
De brief wordt nog op dezelfde dag door broeder C.W. Walrecht bij de plaatselijke
schoolcommissie bezorgd. De zaak is daarmee tot tevredenheid van de commissie rechtgezet.
En zo kan ds. J. Dozy, Nederlands Hervormd predikant te Hoogkarspel, schoolopziener in
District II van Hollands Noordelijke Gedeelte, de vacature laten vermelden in de eerder
genoemde “Bijdragen etc. 1806-1810”.
In het nummer dat in april 1809 verschijnt, vermeldt de redactie dan ook dat de Lutherse
school in Hoorn vacant is. Men verlangt een bekwaam persoon die tenminste in het bezit is
van de derde rang volgens de wet van 1806. Ook moet hij over de nodige vereisten
beschikken om het ambt van koster en voorzanger bij de Lutherse gemeente in Hoorn waar te
nemen. Als beloning voor zijn werkzaamheden ontvangt hij een jaartractement van ƒ 100,-plus vrij wonen en andere emolumenten.1079
Kort daarop verschijnt het bericht dat J. Engel uit Hoorn, oud 19 jaren, op 18 juli 1809 is
geëxamineerd door de Onderwijscommissie voor Holland, noordelijk gedeelte te Hoorn. De
commissie acht hem alleen benoembaar binnen Holland, noordelijk gedeelte. Hoewel wij in
de notulen van de Kerkenraad slechts één gegeven over deze benoeming aantroffen, meldt
men verderop in dezelfde Bijdragen dat de vacature van de Lutherse school te Hoorn vervuld
is door de benoeming van de jongeling Jan Engel. Hij is in het bezit van de derde rang.1080
Jan Engel krijgt zijn benoeming op 3 Augustus 1809.
Als de kerkenraad nog in het ongewisse is van de opvolging van Sunderman, wijzigen de
leden van de kerkenraad alvast het reglement van de koster, voorzanger en schoolmeester
zoals dat door Sunderman op 5 augustus 1784 is getekend.
Het reglement luidt nu als volgt:
Condities en voorwaarden betreffende de schoolmeester van de Lutherse gemeente:
Artikel 1.
Hij moet zijn schooldienst beginnen en eindigen met het zingen van een psalm of lied.
Artikel 2.
WFA/ELGH 0685/2, pag. 455, 12 Maart 1809.
Bijdragen 1806-1810, Grasmaand ( April) 1809.
1080
Bijdragen 1806-1810, Hooimaand (July) 1809, pag. 14, 64.
1078
1079

350

Op de woensdagmiddag moet hij om 14.00 uur met de kinderen van onze Lutherse gemeente
in de kerk zijn voor de catechisatie. De dan door hem ingezamelde penningen moet hij
onmiddellijk in de armenbus van de kerk storten
Artikel 3.
De kinderen van de lidmaten die wij alimenteren, mogen het aantal van 10 niet overschrijden
om gratis en naar behoren onderwezen te worden. De schoolbehoeften echter zijn voor
rekening van de ouders, maar voor geheel onvermogenden voor rekening van de kerk. Geen
kinderen van armen mogen worden aangenomen zonder toestemming van de kerkenraad.
Artikel 4.
Op de avond van de dag voor de godsdienstoefening gaat hij naar het huis van de predikant
om de gezangen op te halen. Een kopie ervan geeft hij aan de organist. Zelf schrijft hij de
gezangen op de leien in de kerk, waarin hij verder alles behoorlijk gereed maakt.
Artikel 5.
Op gewone zondagen leest hij ’s middags een kwartier voor het gezang één of ander
hoofdstuk uit de Bijbel voor.
Artikel 6.
Bij voorbidding, zo die voor de predikatie moet geschieden, zet hij de namen op het briefje,
of nà de preek zet hij de namen van degenen die voorbidding of dankzegging begeren op de
ordinaire gedrukte brief.
Artikel 7.
Het doopboek moet hij behoorlijk onderhouden. Van iedere dopeling moet hij de namen van
de ouders, het kind en de getuigen met de datum van de doop terstond aan de predikant
bezorgen om in het contraboek te plaatsen.
Artikel 8.
Elke week moet hij de ingangen van de kerk, de stoep, de straat en de steeg schrobben, en de
vloer van de kerk en van de consistoriekamer stoffen en vegen. De stoelen van de
consistoriekamer, insgelijks alle andere meubelen die tot de kerk en de consistoriekamer
behoren moet hij rein en zuiver houden, evenals de koperen lessenaren met uitzondering van
de koperen kronen. Dit alles tot genoegen van de kerkenraad en de gemeente.
Artikel 9.
Wanneer de kerkenraad of de gecommitteerden het goed vinden om schoolbezoek te doen,
teneinde te onderzoeken of de armenkinderen wél onderwezen worden en vorderingen
maken, zal de koster en schoolmeester verplicht zijn aan hun Edelachtbaren daartoe
gelegenheid te geven door de kinderen in hun tegenwoordigheid te examineren.
Artikel 10.
Hij assisteert in de winter bij de publieke catechisatie als voorzanger.
Artikel 11.
Hij moet alle consistoriale vergaderingen, zowel de maandelijkse op de eerste donderdag van
de maand, als alle anderen die uitgeschreven worden, aan de huizen van de respectievelijke
kerkenraadsleden, tijdig aanzeggen. Gedurende deze vergaderingen moet hij bij de hand zijn,
om te kunnen dienen.
Artikel 12.
Hij moet in de winter voor de catechisaties en de vergaderingen een behoorlijk ‘vuur’ maken.
Na afloop moet hij ‘vuur’ en ‘licht’ nauwkeurig verzorgen.
Artikel 13.
Hij mag de kaarsen en de schoonmaakbenodigdheden alleen met voorkennis van een briefje,
getekend door de boekhouder, halen.
Artikel 14.
De kaarsen die bij catechisaties en vergaderingen overblijven, en een volgende keer nog
gebruikt kunnen worden, bewaart hij in de kast van de consistoriekamer.
Artikel 15.
Hij is als koster verplicht gedurende het winterseizoen de predikant en de kerkenraad warme
stoven in de kerk te bezorgen zonder daarvoor enige betaling te eisen, en dit voort te zetten
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zolang hem dit door de kerkenraad wordt bevolen.
Artikel 16.
Hij mag nooit de stad uitgaan dan met voorkennis en toestemming van de kerkenraad. Als hij
die toestemming heeft om een enkele keer op de zondag van huis te zijn, moet hij er voor
zorgen dat zijn dienst door een ander bekwaam persoon en lid van de gemeente, behoorlijk
wordt waargenomen en wel met goedkeuring van de kerkenraad.
Artikel 17.
Voorts moet hij in het algemeen alles behoorlijk en naar genoegen doen; wat de beroepene
zowel bij het begin als in de tijd daarna, door de gezamenlijke kerkenraad of een ieder
bijzonder lid aan hem wordt opgedragen.
Daarentegen belooft de kerkenraad van zijn kant aan de beroepene te geven:
Artikel I.
Een tractement van honderd guldens, en wel ieder vierendeel jaars het gerechtigde vierde
part, zijnde ƒ 25,-- ingaande met de eerste openbare dienst van de beroepene als voorzanger,
koster en schoolmeester.
Artikel II.
Per jaar 50 ton turf.
Artikel III.
5 % of één stuiver van een gulden voor het ophalen van de stoelen- en bankgelden bij de
contribuerende leden van de gemeente.
Artikel IV.
Als er meer dan 10 arme kinderen zijn, geniet hij voor ieder arme kind boven de tien dat
actueel bij hem naar school gaat, een douceur van ƒ 2,-- per jaar. Dit alles onder de
voorwaarde dat de kerkenraad ermee instemt.
Artikel V.
Hij ontvangt een douceur van ƒ 25,-- voor het wekelijks en voortdurende schoonhouden van
de kerk, de consistoriekamer en alles wat daartoe behoort.
N.B. Ook hier weer behoudt de kerkenraad de vrijheid als in artikel IV vermeld, om wanneer
het betreffende werk niet naar genoegen is verricht, dit schoonmaakwerk aan iemand anders
op te dragen.
Artikel VI.
Hij krijgt een douceur van ƒ 25,-- per jaar voor het schoonmaken van de kerk wanneer de
kerkenraad dat nodig oordeelt. Dit mede onder de conditie als boven. Het werkvolk dat hij
daartoe gebruikt moet de beroepene voor eigen rekening aannemen, terwijl de daartoe
benodigde materialen door de kerk worden gegeven..
Artikel VII.
De beroepen functionaris zal tevens genieten
1°. Een vrije woning, en voorts schoolgereedschappen, namelijk een meesterszitplaats,
lampen en tafels. Dit alles eigendom is en blijft eigendom van de kerk.
2°. Uit de inkomsten van de stoven die aan de gemeenteleden, buiten de predikant en de
kerkenraad, worden gedistribueerd en die hij ontvangt, moet hij de testen en stoven voor
eigen rekening onderhouden.
Deze artikelen zijn unaniem goedgekeurd door de kerkenraad op 27 July 1809 en
ondertekend door Th. Jutting, predikant..
Het zijn deze artikelen die Engel onder ogen krijgt en waarop hij vermeldt:
“Bovenstaande artikelen door mij ondergetekende, benevens de beroepsbrief ontvangen
hebbende, hebbe ik dezelve ten teken mijner verbintenis, eigenhandig ondertekend in Hoorn
den 3den van Oogstmaand1081 1809.
1081

Oogstmaand = augustus.
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Jan Engel
Nadat Jan Engel die dus persoonlijk verschenen is, het op hem uitgebrachte beroep heeft
aangenomen, wenst de grote vergadering hem daartoe alle beste zegeningen.1082
Jan Engel trouwt met Elisabeth Reek
Jan Engel is in 1790 in Hoorn geboren en op 3 januari gedoopt in de Lutherse kerk.
Hij is dus 19 jaar als hij met zijn werk voor de Lutherse gemeente begint.
Doordat hij in de kosterswoning waarin nu ook een schoollokaal is gerealiseerd, gehuisvest
is, opent zich voor hem de mogelijkheid een gezin te stichten.
Drie jaar na zijn benoeming trouwt hij op 2 augustus 1812 met Elisabeth Reek. Zij is in 1783
geboren en op 11 januari gedoopt, ook in de Lutherse kerk aan de Ramen. Samen krijgen zij
zeven kinderen1083, waarvan de eerste, Trijntje, al na vier jaar overlijdt.
Financiële perikelen binnen de Lutherse gemeente
Vóór de 19de eeuw kon de Evangelisch Lutherse gemeente van Hoorn zich beroemen op
uiterlijke bloei en tal van lidmaten. Zelfs was zij toen nog in staat de nodige uitgaven te
bekostigen, zoals het onderhoud van kerk, pastorie en schoolhuis, de salarissen van de
meester-koster-voorzanger, de organist en de catechiseermeester, de ondersteuning van tot
armoede vervallen lidmaten.
Dat werd anders na een breuk in 1801 tussen Hersteld Evangelisch Luthersen en Evangelisch
Luthersen, waardoor van jaar tot jaar de inkomsten terugliepen en de Lutherse gemeente niet
meer in staat was de nodige uitgaven te doen. Vandaar dat men op 12 april 1809 aan het
consistorium van Amsterdam om enige ondersteuning vroeg voor de hoogst noodzakelijkste
uitgaven om een meester-koster-voorzanger en organist te kunnen betalen. Alleen op die
manier zou de gemeente behouden kunnen worden!1084 Uiteindelijk bleek dat het
consistorium van Amsterdam noch de Commissarissen van het Liefdesfonds der Evangelisch
Lutherse Belijdenisse te Amsterdam aan de vraag om hulp konden voldoen.
De Hoornse afvaardiging voor de gehouden gesprekken maakte in 1810 gebruik van een
overzicht van vaste en fluctuerende inkomsten over 1809. In dat jaar ontving men ƒ 610 aan
rente over een kapitaal van ƒ 24.600 en kwam uit collectes en verhuring van zitplaatsen in de
kerk ongeveer 500 gulden binnen, samen ƒ 1100.
Alleen de vaste uitgaven voor de predikant (800), de organist (100), de koster en voorzanger
en schoolmeester (200),1085 de catechiseermeester (30) en de balkentreder en deurwaarder
(46) werden door deze inkomsten gedekt. Daarbij gerekend het onderhoud van de kerk,
pastorie en kosterswoning/schoolhuis met verponding1086 voor de twee laatste, alimentatie en
andere bedelingen waren de jaarlasten opgelopen tot ƒ 1600,--., aanmerkelijk meer dus dan
de inkomsten.
Of het schoolwerk onder deze financiële misère geleden heeft, blijkt niet uit de bronnen van
die tijd.
Ingelijfd bij Frankrijk 1810-18131087
De negatieve beslissing van het Consistorium te Amsterdam dat hoopte dat de financiële
problemen van de Lutherse gemeente in Hoorn enigszins zouden kunnen worden opgelost
door vrijwillige bijdragen van de lidmaten, werd ook beïnvloed door de verandering in het
WFA/ELGH 0685/2, pag. 458, 3 Augustus 1809.
Trijntje (11-12-1812), Gerrit (03-03-1815), Trijntje (14-01-1817), Johanna (01-09-1818),
Laura (03-12-1819), Nicolaas (03-10-1821), Simon (01-03-1824).
1084
WFA/ELGH 0685/2, 12 November 1809, pag. 463 vlg
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In de ordonnantie van 1809 is 100 gulden genoemd. Wij hebben niet kunnen vinden wanneer dat bedrag
verdubbeld is.
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De verponding was een soort grondbelasting.
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Op 9 juli 1810 bepaalde het decreet van Rambouillet de inlijving van het koninkrijk Holland bij Frankrijk.
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gouvernement.1088
Men moest zich nu voor alle zaken tot Parijs wenden. Zo vraagt de Evangelisch Lutherse
gemeente te Hoorn al in 1810 aan keizer Napoleon of hij ervoor wil zorgen dat de zg.
tiërcering niet uitgevoerd wordt en dat de rente op waardepapieren in zijn geheel wordt
uitgekeerd en niet slechts voor éénderde deel. Als leidraad om de financiële situatie te
verbeteren geldt een brief van de maire (burgemeester) J.C. van de Blocquerije en de
antwoorden erop van 25 november 1810 waarin drie uitgebreide tabellen.
In de jaren erop vermindert het tekort aan geld niet. Daarom verkoopt men op 6 juni 1811
drie zilveren schalen en het zilveren doopgoed en gaat de organist ermee akkoord in het
vervolg pro deo te werken.
Op 5 december 1811 vraagt de kerkenraad aan de predikant om op de woensdagmiddag de
catechisatie met de kinderen in de Evangelisch Lutherse gemeente te willen waarnemen, in
plaats dat deze dienst door de schoolmeester wordt uitgevoerd. Of dit verzoek te maken heeft
met de penibele financiële situatie van de Lutherse gemeente, is niet duidelijk.
Dominee Jutting laat op 27 december weten dat hij dit verzoek met veel genoegen aanneemt
en daarmee zal beginnen op de eerste woensdag in 1812. Hoe meester Engel hiertegenover
stond, wordt niet vermeld, maar we hebben de indruk dat hij er niet blij mee zal zijn geweest.
Al op 19 maart van 1812 wordt opnieuw gevraagd naar een overzicht van de uitgaven
waartoe de inkomsten gebruikt worden. Opmerkelijk is dat in deze staat de uitgaven voor de
koster, voorzanger en schoolmeester niet apart vermeld behoeven te worden. Een jaar later
krijgen de kerkgangers in augustus 1813 de vraag voorgelegd of zij iets extra’s kunnen
bijdragen om de publieke Lutherse godsdienst in stand te houden. Deze oproep levert 235
gulden en enige stuivers op.1089
Twee maanden later wordt de Franse keizer Napoleon van 16 tot 19 oktober 1813 in de
Volkerenslag bij Leipzig verslagen. Franse troepen beginnen zich al in november terug te
trekken uit Nederland, ook uit Hoorn. Daardoor breken relletjes uit, vooral in Amsterdam,
terwijl men in Den Haag ‘Oranje Boven’ begint te roepen.
In een beroemde proclamatie nemen Van Hogendorp en Van der Duyn van Maasdam op 20
november voorlopig het algemeen landsbestuur op zich. Tien dagen later, op 30 november,
landt de erfprins van Oranje op 30 november op het strand van Scheveningen. Drie dagen
later wordt hij in Amsterdam ingehuldigd als soeverein vorst ‘onder waarborging eener vrije
constitutie’. Maar als op 3 december in Hoorn wordt geïllumineerd voor de Prins dreigt het
stadsbestuur met zware boeten voor degenen die burgers, Fransgezinden, ‘hinder of kwaad
doen’. De Prins zelf geeft te kennen dat alle partijschap of onderlinge verwijten moeten
ophouden.1090
De situatie in het Koninkrijk vanaf 1814
Meteen na de inhuldiging in Amsterdam begint het nieuwe regeringsapparaat te draaien
Vrijwel direct leest predikant Jutting op 1 januari 1814 een schrijven voor van Hendrik van
Stralen, oud-inwoner van Hoorn, en nu Commissaris-generaal voor de Binnenlandse Zaken.
Daaronder vallen de Erediensten, en dus ook de Evangelisch Lutherse Kerk te Hoorn.
Zo spoedig mogelijk wil hij de namen weten van de fungerende bestuurders en de predikant.
Voor Hoorn zijn dat als ouderlingen Jan Samuel Gerrits, Gijsbert Ferdinand Oortgijzen,
Elias Kragt en Gerrit Reek, als leden van de kleine kerkenraad Christiaan Naatsmer en Pieter
Bakker en als leden van de grote kerkenraad Christiaan Willem Walbregt, Gerrit Engelberts,
Coenraad Ruhle en Rudolf Speude, en als predikant Th. Jutting. Zij krijgen met vele nieuwe
voorschriften te maken. Zo vernemen zij van de burgemeester dat geen testamentaire
beschikkingen mogen worden aanvaard dan na autorisatie door de soeverein vorst naar de
WFA/ELGH 0685/2, pag. 472-498, 9 juli 1810 tot en met 31 december 1813..
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bepaling van het Burgerlijk Wetboek.1091
Het indienen van verzoekschriften wordt gecentraliseerd door de aanstelling van een Agent
van de respectievelijke klassen en synoden, J.A. Kuchenius. De nadruk van zijn werk richt
zich op de financiële behoeften van de kerkelijke gemeenten.
Daarom wil hij weten hoeveel zielen en lidmaten de kerkelijke gemeente telt; hoeveel kerken
en pastorieën er zijn, welke tractementen de predikanten krijgen met daarin onderscheiden de
vaste en toevallige inkomsten, uit welke inkomsten de uitgaven betaald worden.
De antwoorden op deze vragen zijn al verschillende malen eerder gegeven en worden op 5
maart en 14 juli 1814 herhaald:
De Evangelisch Lutherse Gemeente te Hoorn bestaat sinds 1628. Zij telt 110 lidmaten en 66
zielen (vrouwen, kinderen). Zij bezit een kerk voor de openbare godsdienstoefening met een
naastliggend pastoriehuis.
De kerk bestaat 40 jaar en is een mooi en ruim kerkgebouw waarin wel 1000 zitplaatsen te
maken zijn. Wegens gemis aan financiën is het onderhoud van beide gebouwen onvoldoende.
Het tractement van de predikant is 800 gulden per jaar plus vrij wonen in het pastoriehuis. De
inkomsten om hem te betalen worden verworven uit een kapitaal dat bestaat uit 2½ %
schuldbrieven ingeschreven op het Grootboek van ons land ter waarde van ƒ 26.100,--. De
jaarlijkse renten ervan bedragen niet meer dan 200 gulden. Het tekortkomende voor zijn
jaarwedde wordt gevonden in liefdesgiften van de gemeente die echter ontoereikend zijn.
Op grond van deze antwoorden krijgt de gemeente Hoorn bericht dat de predikant in NoordHolland een toelage van ƒ 400,-- ontvangt waarbij zijn tractement van ƒ 800,-- opgeteld mag
worden. De Agent voor de kerkelijke zaken bepaalt in de zomer van 1816 dat het totaal over
de twee predikanten, Jutting en Bendinger, mag worden verdeeld, dus elk 600 gulden.
Over koster, voorzanger en schoolmeester zijn er geen aparte vragen. De gecombineerde
functie vermeldt men niet eens in het antwoord.1092
Het onderwijs blijkt niet te zijn vergeten
Op het eind van 1814 deelt men mee dat er kansen zijn om de scheuring van 1801 in Hoorn,
resulterend in twee Lutherse gemeenten, te beëindigen. De afspraken worden vastgelegd in
negen artikelen, die – zij het in gewijzigde vorm – worden aangenomen. In artikel 11 van het
conceptplan wordt over schoolmeester Jan Engel opgenomen:
“De tegenwoordige meester Engel zal als zodanig erkend worden en zijn gewone stipendium
genieten, hetgeen ook geldt voor de organist”.1093
Hoewel sommigen nog wat tegensputteren over formuleringen, is dat volgens de dan
geldende kerkelijke wetten binnen het Koninkrijk niet meer mogelijk. De meerderheid dient
zich te schikken naar de minderheid. En zo wordt het conceptplan een definitief plan voor de
hereniging van beide Hoornse gemeenten.
Ondertekening vindt door beide groepen plaats op 2 februari 1815. Op de zondag erna leest
men de voldoening en de tevredenheid van onze geëerbiedigde soeverein voor, nopens de
hereniging der twee Lutherse gemeenten in Hoorn.1094
Eind maart 1815 begint een herenigde kerkenraad met 2 maal zes leden aan zijn werk.
Onderwijs in de stads- en diaconieschool
Als gevolg van de dogmatische tweespalt in de Lutherse gemeente bezoeken voor en later
tijdens het begin van meester Engel kinderen van de Hersteld Lutherse gemeente binnen
Hoorn de stads- en diaconieschool. Regelmatig worden voor deze leerlingen bedragen van 20
gulden aan de commissarissen van die school betaald.1095
WFA/ELGH, 0685/2, pag. 501, 1 Januarij 1814, pag. 502, 3 Februarij 1814.
WFA/ELGH, 0685/2, pag. 502-503, 5 Maart 1814, pag. 512, 20 November 1814.
1093
WFA/ELGH, 0685/2, pag. 526, 16 December 1814
1094
WFA/ELGH 0685/2, pag. 534, 2 Februarij 1815.
1095
WFA/ELGH 0685/192, 1sept 1806, 5 nov. 1807, 3 dec. 1807, 5 dec. 1808, 2 mei 1810, 17 febr. 1811,
7 jan. 1812, 9 jan. 1813, 2 dec. 1813, 4 januari 1815.
1091
1092

355

Ds. Jutting stelt in juli 1815 aan de orde de situatie van de kinderen die vóór de vereniging
ten koste van de toenmaals Herstelde Lutherse gemeente binnen deze stad het
schoolonderwijs in het Diaconieschool der Hervormde gemeente1096 hebben genoten. Hij
geeft in overweging hen voortaan het onderwijs bij de tegenwoordige schoolmeester Engel te
laten krijgen. Zijn voorstel wordt meteen aangenomen. Een commissie van twee leden uit de
kerkenraad,
M. Heidenrijk en J.M. Dirks, zal hiervan kennis geven aan de stads- en diaconieschool. Zij
mogen tevens een nieuwe afspraak met de Commissarissen van deze school maken dat de
kinderen die in het handwerken onderwezen willen worden, in staat worden gesteld dit
onderwijs op de stads- en diaconieschool te genieten1097 Geregeld komen daarna de nieuwe
bijdragen van ƒ 10,-- tot en met 1829 in de boeken voor en vanaf 1837 ƒ 30,--.1098
Op 7 januari 1828 komt men op dit onderwerp terug. Na nadere informatie is het de
kerkenraad gebleken dat geen meisjes voor rekening van de Lutherse kerk het afgesproken
naaionderwijs op de stads- en diaconieschool krijgen. Vruchteloos moet men dus jaarlijks de
hiervoor afgesproken gelden aan de Commissarissen van de school overhandigen. Het zou
voordeliger zijn, wanneer sommige ouders die dit onderwijs voor hun dochters begeren, hen
voor rekening van de kerk op een burgernaaischool te besteden. Elk kerkenraadslid zal
hierover informatie proberen in te winnen. Als dit voordeliger uitkomt ten opzichte van de
betaling van het lopende jaar, wordt het gemaakte akkoord aan de Heren Commissarissen
opgezegd.1099
In 1830 blijkt het resultaat hiervan. Voor het eerst wordt dan een aparte naaivrouw
opgevoerd,
Lijntje Koesman. Zij krijgt op 2 november voor een ¼ jaar naailes aan één leerling f 1,--. Dit
herhaalt zich in 1831 en 1832.1100 In 1833 is deze naaivrouw vervangen door Antje Schut.
Die geeft in 1833 les aan één leerling, in 1834 aan drie kinderen, in 1835 en 1836 aan 4
kinderen, in 1837 in het begin weer aan 3 kinderen, later in het jaar op 1 augustus als laatste
aan één kind.1101. Daarna komt van 1837 tot en met 1844 een bijdrage van ƒ 30,-- aan de
stads- en diaconieschool weer terug. Na het overlijden van meester Engel niet meer.
Salarissen en andere financiële aangelegenheden
In augustus 1815 komt een ander, ook financieel aspect aan de orde. De kerkenraad heeft een
achterstand van wel ƒ 250,-- in zijn tractementsbetalingen aan de koster, voorzanger en
school meester Jan Engel. Dit achterstallige bedrag keert de raad aan hem uit op 2 augustus
1815.1102 Wel is deze gang van zaken reden voor de raad met hem onderhandelingen te
openen om het door de kerkelijke gemeente aan hem verschuldigde tractement van ƒ 200,-per jaar per kwartaal uit te keren of in één keer te voldoen. Mogelijk zelfs wil hij akkoord
gaan met verlaging van dit bedrag in verband met de grote financiële nood van de Hoornse
gemeente. Engel deelt mee hierover te hebben nagedacht. Hij is bereid een verlaging van 25
gulden te aanvaarden. Tevens wil hij een rekening van zes gulden en twaalf stuivers voor het
schrijven van de namen van de leden van de kerkenraad op de naamlijst, present doen. Zijn
aanbod wordt in grote dank aanvaard.1103
De penningmeester van de Lutherse gemeente houdt nadien de vinger aan de pols. Op tijd
worden betaald de tractementen, de voorschotten door de meester zelf betaald, diensten door
Bedoeld wordt de in 1777 opgerichte stads- en diaconieschool op dat ogenblik onder leiding van Pieter
Hartog, die onder het direct bestuur van de stad staat..
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hem voor de kerkenraad verricht. Nieuw is een bedrag dat aan meester Engel betaald wordt
voor schoolgeld en arme kinderen. Volgens de boeken is het ingegaan op 1 oktober 1816 en
horen er af en toe ook school- en schrijfbehoeften toe. Dit bedrag komt daarna regelmatig
terug, maar is nooit precies hetzelfde. We nemen aan dat het afgehangen heeft van het aantal
arme leerlingen op de school. Extra is in de herfst van 1828 een douceur van ƒ 5,-- voor de
pogingen die meester Engel aangewend heeft om de arme kinderen bij het onderwijs te
betrekken. In de jaren dertig zet zich deze trend voort, maar zien we aan de omschrijvingen
dat het aantal arme kinderen tot onder de 20 daalt, bijvoorbeeld 14 kinderen in 1835. Twee
jaar later is er dan waarschijnlijk, zoals hierboven al vermeld, opnieuw een overeenkomst met
de stads- en diaconieschool gesloten. De commissarissen van die school ontvangen dan elk
jaar ƒ 30,-- van de kerkenraad voor de leerlingen van Lutherse gezindte. Maar geen enkele
keer wordt vermeld om hoeveel leerlingen het gaat.
Armoede in Hoorn
De armoede in Hoorn is in de 18de eeuw al jarenlang zichtbaar. In de Franse tijd is zij alleen
maar toegenomen. Ook lidmaten van de Verenigde Evangelisch Lutherse Gemeente hebben
er mee te maken.
Daarom wordt op het eind van 1815 besloten om bij alle lidmaten te collecteren, zodat turf en
gort kan worden uitgedeeld aan de armen. Begin januari 1816 is ingezameld ƒ 108,17.
Voor dit bedrag kunnen turf, erwten, gort, aardappelen en schapenvlees worden gekocht. Op
drie bijzondere tijdstippen vindt de uitdeling ervan in het voorjaar van 1816 plaats.
De collecte op het eind van 1816 blijkt ontoereikend door de duurte van de levensmiddelen.
Besloten wordt nog een collecte te houden. Ook die is onvoldoende.
Eind 1817 collecteert men opnieuw. Nu haalt men ƒ 124,17 op. Daarna is er in de notulen
geen melding meer over collectes en uitdelingen. Pas op 3 januari 1827 staat aangetekend dat
uitdeling van giften en levensmiddelen aan de arme lidmaten van de Lutherse Gemeente heeft
plaats gehad. In januari en februari 1827 geeft men zo ƒ 299,86½ uit, tegenover bijdragen van
ƒ300,-- van de Commissie van Weldadigheid en de opbrengst van een collecte van ƒ 79,20. In
kas blijft ƒ 79,33½. Dit bedrag zal men bij een nadere gelegenheid bestemmen voor de armen
van deze gemeente of voor hun kinderen die in onze school worden onderwezen.1104
Een collecte in 1828 jaar levert ƒ 98,70 plus vier zak aardappelen op. Daardoor kunnen in de
winter van 1829 drie uitdelingen plaats vinden. Tweemaal aardappels, spek en turf en één
maal spek, groene erwten.1105
Het derde eeuwfeest
De kerkenraadsvergadering van 7 oktober 1817 is geheel gewijd aan de derde eeuwviering op
31 oktober 1817. De bekendmaking ervan vindt plaats op de drie zondagen ervoor. De viering
zal bestaan uit ”predikatie, feestgezangen en orgelspel”. Over aparte viering in de school
vonden we geen opmerkingen.
Wel heeft de Commissaris-generaal voor de kerkelijke zaken verzocht om een korte schets in
te sturen waarin de feestelijkheden belicht worden. Boekhandelaar en boekdrukker J.H.
Moeleman in Arnhem wil over dit derde eeuwfeest en de erbij behorende feestviering een
gedenkboek laten vervaardigen. Aan hem wordt een résumé gezonden van wat in Hoorn is
gebeurd.1106
Schoolgebouw
In september 1821 krijgt de kerkenraad een subsidie van 500 gulden voor herstel aan
kerkgebouw en pastorie. In de drie volgende jaren wordt een kwart uitgekeerd. Het gebruik
van de subsidie moet worden verantwoord aan de Staatsraad, Directeur-generaal. Onderzocht
wordt nog hoeveel de verhoging van een stoep vóór het kerkgebouw moet kosten in verband
WFA/ELGH 0685/4, pag. 19, 31, 38, 51, 60, 97(6 Maart 1827).
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met de wateroverlast die bij veel regen optreedt.
Na het begin van de reparatie blijken aan het schoolmeestershuis nog enige gebreken. Deze
dienen noodzakelijk gemaakt en hersteld te worden, maar zijn niet opgenomen in het
gemaakte bestek van de aangenomen reparaties: de leggers van de vloer plus de vloerdelen
zijn bijna geheel vergaan, terwijl ook de schutting met het daaraan verbonden stovenhok in
een slechte staat verkeert. De vergadering besluit de genoemde gebreken te laten maken.
Aannemer Gerrit Veenman dient een rekening in voor reparatie van de vloer, de trap en de
schutting van in totaal ƒ 230,--. 1107
Beloning en aanmoediging voor het onderwijs
Om de arme kinderen in de Verenigd Evangelisch Lutherse Gemeente van Hoorn aan te
moedigen vlijtig in kerk en school aanwezig te zijn, besluit de kerkenraad op 2 april 1827
degenen die zich hierin het verdienstelijkst maken te bedelen met 4½@ (pond?) brood.
Drie maanden later wil men opnieuw als een jaar eerder het trouw bijwonen van de publieke
Lutherse godsdienstoefening en de wekelijkse catechisatie als mede het vlijtig bezoeken van
de school door de armenkinderen bevorderen.
Toen had men op 16 april 1826 na de daarvoor geëigende middaggodsdienstoefening en
nadat de predikant op verzoek een toepasselijke aanspraak had gehouden, aan 10 van de
armenkinderen uit de Lutherse gemeente elk als beloning een heel net ingebonden Luthers
gezangenboek overhandigd. De 10 minder gevorderden kregen als beloning een nuttig
mengelwerk.
Nu doet zich de vraag voor of men weer iets als beloning wil uitdelen hetzij in
kledingstukken of zoals het gevonden mocht worden, tot aanmoediging van de door de
leerlingen gemaakte vorderingen. Het voorstel krijgt unanieme bijval, maar dan in
kledingstukken in plaats van boeken, voor een maximaal bedrag van 40 gulden. De daartoe
benoemde commissie slaagt erin binnen de 40 gulden te blijven.1108
Daarvoor kan men aan 14 van de kinderen die zich het verdienstelijkst hebben gemaakt als
meest geschikte beloning geven: aan 8 jongens elk een boomzijde lange broek, een paar
kousen en een paar schoenen; aan 6 meisjes elk een halsdoek, een gestreepte boezelaar, een
paar kousen en een paar schoenen.
Maar, op die manier blijven er nog 6 jongens en 3 meisjes over, die, hoewel van minder
verdienste, geen beloning kunnen krijgen. De commissie ziet echter graag dat tot meerdere
aanmoediging ook aan hen een geringe bedeling plaats kan vinden.
Commissielid broeder Heidenrijk verklaart, om er voor te zorgen dat deze uitdeling toch
plaats kan vinden, dat voor zijn rekening elk van de 9 kinderen een hemd krijgt.
De dank is groot voor broeder Heidenrijk.
Op zondag 9 september 1827, na de middagpreek, vindt de uitdeling plaats. Daarvan is van
de preekstoel af al aan de gemeente kennis gegeven. Aan de predikant is gevraagd met een
goede gelegenheidstoespraak de plechtigheid op te luisteren. Broeder Heidenrijk heeft voor
deze bijeenkomst zeer gepaste zangstukjes gemaakt en deze aangeboden om bij de uitdeling,
vóór en nà de toespraak van de dominee, door de daartoe bekwaamste arme kinderen te laten
zingen.
In de gewone kerkenraadsvergadering van 2 oktober 1827 kijkt men op de prijsuitreiking van
16 september terug. Zowel de predikant als de kerkenraad hebben er het grootste genoegen
aan beleefd. De plechtigheid heeft de gemeenteleden, samen met verscheidene leden van
andere gezindten die de uitdeling met hun tegenwoordigheid vereerden, ondubbelzinnig
vreugde en genoegen verstrekt. Het geheel is aanleiding voor deze vergadering om als het
enigszins kan, hiervoor het volgende jaar weer enige financiën beschikbaar te stellen. Dit
alles om de behoeftige kinderen in hun onderwijs aan te moedigen en te bevorderen. Tenslotte
was er dank voor de predikant voor zijn toespraak, broeder Heidenrijk voor zijn zangstukjes
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en de commissie voor haar werk.1109
Voortzetting en einde van de beloning en aanmoediging
Wat in 1826 begonnen is en zijn vervolg heeft gehad in 1827, wordt in de jaren erna
gecontinueerd, zij het onder wisselende omstandigheden.
In 1828 verzorgen de broeders E. Heidenrijk en T. Swidde het geheel. Ze zamelen 31 gulden
in en achten uit de kerkenkas nog 20 gulden nodig. Daarvoor kan men aan 12 jongens en 10
meisjes 22 paar schoenen, 22 hemden, 13 doeken, 6 meisjesrokken, 19 boeken en 3
kerkboeken uitdelen.
De 19 boeken en de 3 kerkboeken zijn door lidmaten van de Lutherse gemeente geschonken.
Dit plan wordt algemeen goedgekeurd en op zondag 12 oktober aan de gemeenteleden
bekend gemaakt. De prijsuitdeling vindt plaats op 12 oktober 1828.1110
Aan schoolmeester Jan Engel wordt ter aanmoediging om de armenkinderen het benodigde
onderwijs te geven én voor de door hem gedane moeite enige van die kinderen bekwaam te
maken tot het zingen van de zangstukjes op de onlangs gedane prijsuitreiking, een kleine
beloning van vijf gulden overhandigd. Engel heeft daarop gevraagd om de tekort komende
turf als gevolg van de verkleining van de turfmaat aangevuld te krijgen, hetgeen hem is
beloofd.1111
Deze wijze van werken verandert na het emeritaat van ds. Jutting dat hem op 6 september
1831 door Zijne Majesteit verleend wordt met ingang van 1 januari 1832. Ds. Jutting wordt
opgevolgd door ds. Stemler. Tijdens diens predikantschap, van 1832 tot 1850, is er nog twee
maal, in 1832 en 1833, een collecte langs de huizen van de lidmaten ter uitreiking van een
extra aansporing aan de verdienstelijke arme kinderen. Daarna wordt er van deze beloningen
niet meer gerept.
Catechisatie is een moeilijk onderwerp
Nadat de kindercatechisatie op woensdagmiddag om twee uur eerst door de schoolmeester
werd gehouden, was door de kerkenraad eind 1811 besloten deze taak op te dragen aan de
predikant.
Of dit te maken had met eventueel onjuist optreden van schoolmeester Engel weten we niet.
In ieder geval was dominee Jutting in zijn nopjes met dit besluit. Enthousiast gaf hij aan dat
hij op de eerste woensdagmiddag van 1812 ’s middags om 14.00 uur met die taak zou
beginnen.
Vijf jaar lang zijn daarna geen opmerkingen over de catechisatie gemaakt, althans niet
genotuleerd. Opmerkelijk is dan ook dat op 7 januari 1817 wordt vastgelegd dat bij de
wekelijkse kindercatechisatie vele ongeregeldheden hebben plaats gevonden. De kerkenraad
besluit als gevolg daarvan dat voortaan bij alle catechisatie een kerkenraadslid aanwezig moet
zijn. Indien hij hierin nalatig is wordt hij beboet met zes stuivers.
Of aan dit besluit niet de hand is gehouden wordt niet vermeld, maar tien jaar daarna moet de
kerkenraad weer optreden . Nu besluiten de heren op 2 september 1828 dat voortaan bij alle
catechisaties een kerkenraadslid moet assisteren. De gewone kindercatechisaties worden in
het vervolg door de schoolmeester J.L. Engel op woensdagmiddag waargenomen. Hij zegt
wat cryptisch toe dat hij het besluit zal nakomen.1112
Jan Laurenszn Engel, schoolmeester onder schoolmeesters
Hiervoor hebben we aangegeven dat in het kader van de nieuwe landelijke schoolwet van
1806 en het nieuwe gemeentelijke reglement van 1807 Jan Engel, ondanks het feit dat hij
benoemd is en betaald wordt door de Lutherse kerkenraad, valt onder de categorie van
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particuliere schoolmeesters die een burgerschool van de tweede klasse in Hoorn mogen
onderhouden. Het particuliere zit hem in het feit dat hij ook zelf kinderen mag toelaten tegen
een door de ouders te betalen vergoeding.
In totaal zijn er als hij in 1809 met zijn onderwijs begint reglementair zeven particuliere
schoolmeesters. We geven hier hun namen met hun benoemingsjaar erachter: Pieter
Spruytenburg (1784), Jan Christoffel Sunderman (1784), Adrianus Kooy (1800), Jan Gijzen
(1800), Dirk Zwaan (1800), Willem Bakker (1802) en Arend van Weije (1802).1113
In dit aantal komen mutaties voor.
Jan Gijzen hebben we na 1807 al niet meer kunnen traceren.
Na het overlijden van Sunderman op 9 januari 1809 neemt Engel diens plaats in.
Op 5 november 1813 sterft Pieter Spruytenburg in zijn woning op het Gerritsland. In zijn
vacature wordt voorzien door de aanstelling van Coenraad Christiaans uit Amsterdam. Hij
aanvaardt zijn post op 24 september 1815.
Zo zijn er op het eind van het jaar 1815 zes bijzondere scholen van de tweede klasse onder
leiding van respectievelijk W. Bakker, C. Christiaans, J.L. Engel, A. Kooy, A. van Weye en D.
Zwaan.1114 Hun namen komen terug in personele omslagen die van 1817 tot en met 1820
geheven zijn om schulden uit de Franse tijd af te lossen. De bedragen die zij betalen
verschillen. Engel is de laagste met ƒ 1,--, Kooy de hoogste met ƒ 7,--.1115
Vervanging wegens overlijden
In 1822 overlijdt in oktober Willem Bakker.
Voor zijn collega’s is de vraag of de vacature moet worden vervuld. Of dat het overblijvende
aantal van vijf “genoegzaam is voor en in evenredigheid staat met het getal der
schoolgaande jeugd”, zoals de Burgemeesters de mening van de overgebleven
schoolmeesters weergeven.1116 De plaatselijke schoolcommissie antwoordt op de
adviesaanvraag van de Burgemeesters hierover dat de vervanging wél dient te geschieden. De
commissie wijst op het reglement van 1807, waarin het aantal onderwijzers van de tweede
klasse op zeven is bepaald en op het feit dat aan de laatste schoolexamens 500 kinderen
deelnamen. Zonder vervulling van de vacature daalt het aantal onderwijzers tot vijf.1117 De
commissie acht dit aantal ontoereikend om behoorlijk onderwijs aan de kinderen te geven.
Mogelijk zou in het niet vervullen van de opengevallen plaats enige voordeel voor de
overblijvende onderwijzers zitten, maar dat belang weegt niet op tegen dat van de jeugd.
Bovendien is er bij deze en gene school nog grote behoefte aan een bekwaam onderwijzer.1118
De Burgemeesters nemen dit advies over en vragen aan schoolopziener Dozy in de Bijdragen
voor het Schoolwezen sollicitanten op te roepen.
Na een procedure van bijna een halfjaar sturen de burgemeesters aan de gouverneur van de
provincie op 21 april 1823 bericht dat Aldert Alders zijn functie als onderwijzer aan een
school van de tweede klasse in Hoorn heeft aanvaard en dat aan hem de akte is uitgereikt.
Weer zijn er dus zes schoolmeesters van de tweede klasse: Alders, Christiaans, Engel, Kooy,
Van Weye en Zwaan. Het generaal verslag van de gemeente over 1825 is positief over
hen.1119
De plaatselijke schoolcommissie acht het Lager Onderwijs bij voortduring doelmatig
gegeven. De schoolcommissie blijft daartoe haar pogingen aanwenden, die zij dan ook met de
beste uitslag bekroond ziet. Weer heeft dit jaar een openbare prijsuitdeling plaats gevonden.
Over het algemeen ziet men met genoegen de verbeteringen welke de laatste jaren ten
WFA/OAH 0348/1601. Betreft het jaar 1806. Betalingen gedaan door schoolmeesters en schoolmaitressen
voor de Patentbelasting.
1114
WFA/GAH 0349/2, fol. 19vo-23 + 0349/515 12 July, 21 July, 15 Augustus, 24 September 1815.
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WFA/GAH 0349/299 (nov. 1817); 0349/301 (19-02-1818); 0349/301 (28-09-1818); 0349/303 (27-05-1819).
1116
WFA/GAH 0349/572, fol. 54, 10 october 1822.
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WFA/GAH 0349/306, 17 October 1822. Schrijven getekend door secretaris H. van IJssel Groothuis.
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opzichte van het onderwijs zijn verwerkelijkt “waartegen het vooroordeel hier verreweg
minder dan op andere plaatsen zich verheft”.
Tenslotte vermeldt het gemeentelijke verslag dat zowel op de Burgerscholen als op de Stadsen Diaconieschool de kinderen alleen worden toegelaten dan door vertoning van het bewijs
dat zij de kunstbewerking der vaccine hebben ondergaan, dat wil zeggen dat zij de inenting
tegen koepokken hebben gekregen. Al in 1823 geven de Burgemeesters aan de plaatselijke
schoolcommissie de namen op van de onderwijzers en onderwijzeressen die de belofte
hebben afgelegd dat hun leerlingen in het bezit zijn van een bewijs van koepokinenting: 11
schoolmaitressen, 6 onderwijzers van burgerscholen (Alders, Christiaans, Engel, Kooy, Van
Weye en Zwaan), 1 Franse kostschoolhouder en 1 Franse kostschoolhouderesse.1120
Zes schoolmeesters op zes burgerscholen van de tweede klasse
In 1826 overlijdt op 2 maart Arend van Weye. De plaatselijke schoolcommissie schrijft aan
B&W dat een vacature is ontstaan. De vijf collega onderwijzers (Zwaan, Kooy, Engel,
Christiaans en Alders) vragen aan B&W – omdat hun bestaan zo sober is – de vacature niet te
vervullen. Zo’n besluit, dat in overeenstemming is met de praktijk in even grote steden, zou
hun bestaan verbeteren terwijl ook de jeugd er niet door zou achteruitgaan. Integendeel hun
leerzucht en ijver voor het onderwijs zou er op vooruitgaan. 1121
De plaatselijke schoolcommissie, om advies gevraagd door B&W, reageert verwonderd,
zowel over het verzoek als over de motieven. Het bestaan van de onderwijzer is zeker niet
soberder en slechter dan dat van een ambtenaar. Bovendien moet men daarbij op het groot
aantal kinderen in de burgerscholen letten. Bij de laatste opgave bedroeg het aantal
leerlingen: bij Zwaan 110, bij Kooy 85, bij Van Weye 56, bij Engel 112, bij Christiaans 74,
bij Alders 99. Dit aantal levert zelfs bij een gemiddeld schoolgeld een vrij aanzienlijke som
op voor de onderwijzers. Wordt deze vacature niet vervuld dan zal de opeenhoping in één
schoollokaal nog meer toenemen, hetgeen niet bevorderlijk is voor de gezondheid van de
leerlingen.
Nu reeds kunnen de onderwijzers aan dit groot aantal leerlingen geen goed onderwijs geven
zonder ondermeester. Alleen Alders heeft zo’n hulp, maar de commissie kent zijn rang en
bevoegdheid niet. Zogenaamde kwekelingen kunnen het gebrek niet aanvullen. Wat zal er
dan van het onderwijs terecht komen bij een vermeerderd aantal leerlingen? Over andere
plaatsen kan de commissie niet oordelen.
Hier is alleen het belang van de Hoornse jeugd aan de orde en die vordert handhaving van de
zesde school, dus vervulling van de vacature. Te meer omdat er aan de kunde voor het geven
van onderwijs wel wat ontbreekt.
Alleen Alders en Christiaans geven goed onderwijs volgens de verbeterde leermethode. “De
drie overigen zijn niet te bewegen om het oude spoor, reeds door hun voorgangers betreden,
te verlaten” De commissie oordeelt daarom dat het enige uitzicht en middel, om de weldaad
van een verbeterd onderwijs meer over de stad te spreiden, is om bij elke vacature kundige
en met verbeterde leerwijzen bekende onderwijzers te doen plaatsen. Hierdoor alleen kan die
heilzame opwekking en naijver tussen de onderwijzers ontstaan, welke voor het opkomende
geslacht de schoonste vruchten moet kunnen dragen. Zij die alsdan in ijver, kunde of goed
gedrag tekort schieten, zullen de gevolgen hiervan aan zichzelf te wijten hebben. Kortom,
alleszins redenen om aan het verzoek van de requestranten niet te voldoen.1122
Er blijven zes burgerscholen; een lijdensweg voor de vervulling van de vacature
Een week later besluiten B&W zonder discussie het advies te volgen en het aantal
onderwijzers op de burgerscholen van de tweede klasse te handhaven op 6!1123 Aan de
WFA/GAH 0349/573, 28 November 1823, fol. 104vo-105.
WFA/GAH Burgerlijke stand Hoorn, Overlijdens 1822-1832, akte 63. 0349//311, 13 Maart 1826.
0349/311, 15 Maart 1826; 0349/152, 15 Maart 1826, fol. 109.
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schoolopziener vraagt het college een oproep te plaatsen in de Bijdragen voor het
Schoolwezen en een dag te bepalen voor het vergelijkend examen. Schoolopziener Dozy gaat
akkoord met de plannen en gaat voor het vergelijkende onderzoek uit van een datum nadat
sollicitanten zich in mei met hun getuigschriften hebben gemeld. In overleg wordt uitgegaan
van 2 augustus. Aan de plaatselijke schoolcommissie vraagt het college met een delegatie
erbij aanwezig te zijn. Schoolopziener Dozy meldt zich op 31 juli ziek. Ook na een week kan
het onderzoek nog niet plaats vinden omdat Dozy op reis moet naar Overijssel. Wel laat hij
weten dat hij geen van de sollicitanten een bekwaam onderwijzer vindt. Na zijn terugkomst
blijkt hij weer ongesteld te zijn.
Het is ondertussen al 7 december wanneer B&W aan Dozy bericht sturen dat er 3
sollicitanten zijn. N. Cornet, Willem Boogaard en Hermanus Schoo. De laatste is in het bezit
van een acte van toelating tot de tweede rang en ondermeester bij C. Hoffer te Haarlem.
Uiteindelijk kan dan het vergelijkend examen plaats vinden op 21 december, ruim vier
maanden na 2 augustus.
De uitslag is dat Hermanus Schoo door Dozy aan de Minister van Binnenlandse Zaken wordt
voorgedragen als onderwijzer aan een bijzondere school der tweede klasse in Hoorn. Op 22
januari 1827 laat de gouverneur van de provincie weten dat de Minister autorisatie heeft
verleend dat B&W de voorgedragene admitteren als schoolonderwijzer binnen Hoorn.
Schoo zelf is bezorgd over de gang van zaken omdat hij op 16 maart 1827 nog steeds geen
benoemingsbericht heeft ontvangen. Burgemeester Van de Blocquerij persoonlijk zal er voor
zorgen dat dit bericht aan hem wordt verzonden.1124
Algemeen verslag over 1826; 1692 leerlingen in maart 1826
Het lager schoolonderwijs is in 1826 steeds doeltreffend gegeven. De plaatselijke
schoolcommissie probeert dat voortdurend te bevorderen en ziet haar pogingen met de beste
uitslag bekroond. Dit jaar heeft er geen openbare prijsuitreiking plaats gevonden.
Merendeels is dat veroorzaakt doordat een zeer groot aantal kinderen door een epidemische
ziekte in de herfst van 1826 werd aangetast. Ook schoolmeester Van Weye overleed er al op
26 maart 1826 aan. Op het moment van schrijven van het verslag was de vacature die er het
gevolg van was nog niet vervuld, maar het college hoopte op de spoedige komst van een
bekwaam onderwijzer.
Het aantal leerlingen is in maart opgenomen en was toen als volgt verdeeld: op de
Burgerscholen 657 jongens en 629 meisjes, op de armenschool, dat is de stads- en
diaconieschool, 406 jongens en meisjes, in totaal dus 1692 leerlingen.
Veranderingen in het schoolreglement?
Hermanus Schoo is een vooruitstrevend en doortastend man. Hij vraagt al in april 1827 om
veranderingen in het schoolreglement.
1°. Artikel 5 betreffende de schooluren vast te stellen op de voormiddag van 9 tot 12, en na de
middag in de zomer van 3 tot 5 en in de winter van 2 tot 4.
2°. De toelatingsleeftijd voor de leerlingen te brengen van 6 op 5 jaar; en
3° De classificatie van het schoolgeld te niet te doen en te bepalen op 5 gulden in de drie
maanden, alle schoolbehoeften als boeken, vuur- en licht- en theegeld daaronder begrepen,
en voor de avondschool 2½ gulden per drie maanden.
Burgemeester Van de Blocquerij vraagt advies aan de schoolcommissie en heeft zelf de
schoolmeester Dirk Zwaan opgeroepen om een toelichting te geven op de gevraagde
1124
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veranderingen, met name of ze invloed hebben op de bloei der scholen.
Zwaan ziet:
1. geen bezwaren in de verandering van de schooluren;
men hield zich er de laatste jaren toch al niet zo erg aan.
2. bezwaarlijker is het kinderen beneden de 7 jaar toe te laten; aan te jonge kinderen moet de
onderwijzer meer aandacht schenken, die hij eigenlijk aan de meer gevorderden moet
geven; maar ook hier wijkt men al af van het schoolreglement.
3. verhoging van het schoolgeld geeft onoverkomelijke bezwaren; de ouders zullen hun
kinderen dan eerder naar de stads- en diaconieschool sturen, immers ze hebben weinig
belang in de opvoeding van hun kinderen; hijzelf heeft bijna 150 leerlingen en hij heeft de
grootste moeite om gemiddeld een schoolgeld van ƒ 16,-- per jaar te innen.
Na dit aangehoord te hebben stelt de commissie vast:
1. De Burgemeester krijgt een copie van de aantekeningen van deze vergadering.
2. Het gehele schoolreglement wordt herzien waarvoor aan het college van B&W
autorisatie wordt gevraagd.
3. Zolang het schoolreglement niet veranderd is, worden geen deelwijzigingen
ingevoerd.1125
B&W besluiten een week later het gehele reglement te veranderen en niet alleen de
schooluren, de toelatingsleeftijd en de classificatie der schoolgelden. De schoolcommissie
wordt in deze zaak om advies gevraagd en zo spoedig mogelijk te reageren.1126
Men voorzag op dat moment niet dat het jaren zou duren voordat de verandering plaats vond.
Pas na 1842 komt er meer schot in deze zaak.
De epidemische ziekte nog niet uitgewoed
Op 29 mei 1829 overlijdt de 40-jarig Coenraad Christiaans, ook nog als nasleep van de
epidemische ziekte die al in 1826 begon.1127 Weer is er dus een vacature voor een
burgerschool, een bijzondere school van de tweede klasse.
De schoolopziener zet de procedure in werking voor vervulling van deze vacature. Omdat er
een hulpmeester Carstens bij Christiaans werkzaam is, worden de lessen wel gegeven.
Of dat de reden is dat de gehele procedure stroperig verloopt is onbekend maar pas op
2 december vindt het vergelijkend examen plaats. Er zijn maar twee sollicitanten, Carstens en
Klijenburg. Een maand later verleent de Minister van Binnenlandse Zaken in de eerste week
van 1830 autorisatie voor de toelating van Christiaan August Carstens.
Hij is in het bezit van de 2de rang als schoolonderwijzer en wordt nu geadmitteerd als
schoolonderwijzer van een bijzondere school van de 2de klasse binnen Hoorn.1128
Zo zijn er dan, zou men denken, weer zes onderwijzers allen in het bezit van de tweede rang:
Alders, Carstens, Engel, Kooy, Schoo en Zwaan.
Stilzwijgend vijf burgerscholen?
Die zes onderwijzers zijn er echter niet. Op 29 december 1829 is ook overleden de 59-jarige
onderwijzer Adrianus Kooy. Maar nergens vonden we in de bronnen een aantekening of
opmerking dat er een vacature is ontstaan en dat zijn school kan worden voortgezet. Het lijkt
erop dat de schoolopziener, het college van B&W en de Plaatselijke Schoolcommissie
stilzwijgend akkoord zijn gegaan met 5 in plaats van 6 burgerscholen.
Dat zou in overeenstemming zijn met een eerdere reactie van de Plaatselijke
Schoolcommissie overgenomen door het plaatselijk bestuur, als antwoord op een vraag van
WFA/GAH 0349/312, extract uit de vergadering van de schoolcommissie 10 April 1827.
WFA/GAH 0349/153, 18 April 1827, fol. 30, no. 76.
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de gouverneur aan de stedelijke besturen en/of de commissies hoe men in de provincie denkt
over vrije vestiging van onderwijsgevenden met de nodige bevoegdheden of dat de vestiging
afhankelijk moet zijn van de plaatselijke omstandigheden in verhouding tot de behoefte van
de bevolking.1129 Het antwoord van de Hoornse commissie is kort en krachtig.1130
Het aantal onderwijzers moet worden bepaald door de plaatselijke situatie in samenhang met
de behoeften de bevolking. Onbepaalde toelating levert de grootste nadelen op. Het onderwijs
zou zelfs verbasteren als ook vreemdelingen zomaar kunnen worden toegelaten. Wanneer het
aantal onderwijzers beperkt wordt, geeft dat de meest kundigen een ruim en meer dan
burgerlijk bestaan. Het bezit van een bepaalde rang gecontroleerd door een vergelijkend
examen, maakt de toegang tot de school moeilijker, maar leidt ook tot gezonde naijver.
Daardoor melden zich de beste sollicitanten. Een schoolmeester die éénmaal een school bezit,
mag niet in lust en naijver verflauwen. De bloei van de school immers hangt van zijn gedrag
en zijn manier van lesgeven af. De beste onder de onderwijzers zal veelal het beste en
talrijkste deel van de Jeugd in zijn school verenigen.
De toelating van een onbepaald aantal onderwijzers leidt tot meer scholen met minder
leerlingen en een sober bestaan, onderdrukt de zucht om uit te blinken en de wil om een
hogere rang te behalen. Het vak zal erdoor geminacht worden, en als een ambacht worden
beschouwd “zoals in de tijd onzer Vaderen”.
Onbepaalde toelating van de onderwijzers zal de zedelijkheid achteruit doen gaan, wat een
strenger optreden bij het verlenen van een bewijs van goed gedrag, niet verhelpt. Soms
immers wordt hierbij gehandeld uit misplaatst medelijden, of soms door de wil om iemand te
lozen. Daarvan zal het opgroeiend geslacht de wrange vruchten plukken.
Onbeperkte toelating tenslotte verlamt het toezicht van het plaatselijke bestuur, de
schoolopziener en de schoolcommissie. De in 25 jaar nauwelijks bedwongen geest van
tegenwerking alsmede de vooroordelen, zouden herleven en de beste pogingen verijdelen.
B&W nemen de argumenten van de commissie over en stellen de gouverneur ervan op de
hoogte.1131
Het schooltoezicht; de situatie in 1839.
De aanvaarding van de eerste onderwijswet in de Bataafse Republiek in 1801 had tot gevolg
dat de eerste schoolopzieners werden benoemd en het schooltoezicht van de grond kwam.
Dat wil zeggen over het Lager Schoolwezen, waaronder de Nederduytse Burgerscholen, de
stads- en diaconieschool en de Franse dag- en kostscholen vallen. J. Clarisse van Texel was
van 1801 tot en met 1804 belast met deze controle.
Na de invoering van de Wet op het Lager Onderwijs in 1806 begon de schoolinspectie
daadwerkelijk. In Hoorn door het optreden van J. Dozy, predikant te Hoogkarpel, die in 1805
schoolopziener werd in het 5de district van Noord-Holland en dat tot op hoge leeftijd bleef.
Hij overleed in 1837 in functie op 87-jarige leeftijd. Nadat na zijn verscheiden de
schoolopzieners P.M. van Goens en P. van der Velden elk al in hun eerste aanstellingsjaar
stierven, werd de laatste in 1839 opgevolgd door A. Beeloo, lector aan het Koninklijk
Instituut der Marine te Medemblik. Hij bleef aan tot 1857.
Samen met de hoofdinspecteur H. Wijnbeek die in 1832 belast was met de hoofdinspectie
over alle scholen en die al vanaf 1816 het toezicht had op de Latijnse scholen, bezoekt
Beeloo de scholen in het 5de district. Daaronder vallen Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, en
verder Wester-Blokker, Ooster-Blokker, Westwoud, Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek,
Bovenkarspel, Abbekerk, Benningbroek, Midwoud, Opmeer, Hoogwoud, Lambertsschaag,
Sijbekarspel, Twisk, De Weere, Wognum en Urk.
Wijnbeek merkt in zijn verslag over 1839 op dat in Hoorn een plaatselijke schoolcommissie
bestaat die goed is samengesteld en ijverig werkt. Het Schoolwezen in Hoorn verkeert dan
WFA/GAH 0349/315, Haarlem 1 Juny 1829.
WFA/GAH 0349/315, Hoorn 15 Juny 1829.
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ook over het algemeen in een goede staat. Hij noemt in dat verband de scholen van het
Protestantse en die van het Rooms-Katholieke Weeshuis, de stads- en diaconieschool voor
jongens en meisjes, de Franse dag- en kostschool voor jongens en de Franse dag- en
kostschool voor meisjes.1132
Nadat hij wat uitgebreider melding heeft gemaakt van de stads- en diaconieschool met haar
docenten Kriebel, Kraay en Demmendaal, gaat hij uitvoerig in op de eerder genoemde vijf
Burgerscholen van de tweede klasse en noemt ze “van ongelijke waarde”.
Hoog geeft hij op van de school van H. Schoo jr met 70 leerlingen. Zij is verreweg de beste
en alle onderwijs is er verstandsontwikkelend.
Twee andere scholen, die van C.A Carstens en J.J. de Boer1133, met elk zo’n 80 leerlingen,
zijn op zich goed, maar ze kunnen de vergelijking met Schoo niet aan.
Van veel minder gehalte zijn de twee resterende scholen, die van Zwaan met een 100-tal en
die van Engel met een 60-tal leerlingen. Uitgebreidere kritiek geeft hij echter niet.
In dit verslag rept Wijnbeek niet van de Israëlitische school. Die heeft hij een paar jaar eerder
beschreven, omdat hem in 1837 ook het landelijk toezicht over de Israëlitische scholen was
opgedragen.1134
6.8 Besluit
Na het bezoek van inspecteur Wijnbeek overleden korte tijd later op 17 februari 1842 Dirk
Zwaan, 58 jaar en op 7 november 1844 Jan Engel, 55 jaar, beiden nog in functie.
Door het overlijden van Zwaan kon de al jaren bestaande wens om in Hoorn een tussenschool
op te richten nu wellicht spoedig vervuld worden, zo oordeelde Hoorns plaatselijke
schoolcommissie. Dan mocht echter de vrij gekomen post niet vervuld worden. De
commissie liet daarop weten welke maatregelen dan genomen moesten worden.
Van zulke maatregelen was nog geen sprake toen betrekkelijk kort daarna ook Engel
overleed. Na het overlijden van Jan Laurensz Engel deelde de plaatselijke schoolcommissie
aan B&W mee dat de commissie aan zijn weduwe Elisabeth Reek heeft vergund – zij het
onder goedkeuring van B&W – de school provisioneel waar te laten nemen door Cornelis
Offringa. Hij is adspirant-onderwijzer en in het bezit van de derde rang. Door deze maatregel
kan - naar de mening van de commissie - de oprichting van een tussenschool worden
bevorderd. B&W gaan akkoord met dit advies en delen dit aan mevrouw Reek mee.1135
Drie weken voordat Engel overleed, was burgemeester J.C. van de Blocqerij overleden. Zijn
functie werd waargenomen door wethouder J.G. van Pabst Rutgers tot 18 december 1844, de
datum waarop jonkheer meester Pieter van Akerlaken, tot dan gemeenteontvanger van Hoorn,
door Z.M. koning Willem II werd benoemd tot burgemeester van Hoorn. Wethouder Van
Pabst Rutgers installeerde Pieter van Akerlaken op 6 januari 1845 als burgemeester, nadat die
op 30 december de voorgeschreven eed in de handen van de gouverneur van de provincie had
afgelegd.
Daarmee samenhangend had de Hoornse gemeenteraad Pieter van Akerlaken op 21 december
eervol ontslagen als gemeenteontvanger. Tot zijn opvolger als gemeenteontvanger benoemde
de raad op 31 december 1844 jonkheer meester Dirk van Akerlaken.1136
Voor ons relaas betekent het dat juist in deze periode beslissingen zijn genomen door een
college van B&W alleen bestaande uit wethouders onder leiding van J.G. van Pabst Rutgers,
voordat Pieter van Akerlaken aan het bewind kwam. Reeds verschillende malen voor die tijd
hadden B&W aan de plaatselijke schoolcommissie advies gevraagd over het wenselijke van
een tussenschool. Daardoor wilde het college inzicht krijgen in het te verwachten aantal
Over de Latijnse school rapporteert hij vanaf 1818 apart als inspecteur van de Latijnse scholen in de
Noordelijke Provinciën.
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leerlingen, de opbrengst van de schoolgelden en de hoogte van de kosten van die oprichting.
Reeds eerder had de schoolcommissie in januari 1841 en daarvoor al in 1827, in den brede de
wenselijkheid van zo’n school bepleit. In 1842 kwam ze op dat punt terug toen de particuliere
onderwijzer Dirk Zwaan overleed. Door zijn overlijden verminderden de bestaande bezwaren
tegen oprichting van een tussenschool. Wat bleef was toen het bezwaar van de nog bestaande
school van de onderwijzer Jan Laurenszn Engel, “iemand van den ouden leertrant”.
Op zijn school werd zoals op die van wijlen Zwaan, voor een geringer schoolgeld onderwijs
gegeven. Dat was een belemmering voor de juiste gang van zaken in het proces van een nog
op te richten tussenschool.
Een ander beletsel bestond uit het ontbreken van een goed lokaal voor zo’n school. Hoewel
men dacht dat de voogden van het Sint Gasthuis hierin mee wilden werken, bleek uiteindelijk
dat die voogden bedenkingen hadden. Zij wilden voorlopig geen afstand doen van enige
ruimte om zo’n school in te huisvesten. Toch mocht enige verandering in hun zienswijze niet
uitgesloten worden. Veel zou afhangen van het feit of het stadsbestuur de overhand had op de
voogden. Bovendien was ook niet onbelangrijk of de benodigde gelden voor oprichting van
zo’n groot lokaal verworven konden worden.
De overige bezwaren echter waren voor het grootste deel vervallen door het overlijden van
Engel. Ook droeg tot de meer gunstige situatie bij dat een definitieve vervanging zowel in de
school van Zwaan als in die van Engel achterwege was gebleven. Hun opengevallen functie
werd slechts waargenomen door intermediaire personen die dat deden ten voordele van de
weduwe.
Om nu de feitelijke oprichting van een tussenschool te realiseren dienden een aantal
schikkingen getroffen te worden. Noodzakelijk om tot deze opzet te komen waren de
volgende maatregelen:
1°. De schoolcommissie van de Nederduitse en de Franse scholen en van de stads- en
diaconieschool moesten worden samengevoegd óf door vereniging óf door versterving.
2°. De bestuurderen van de Lutherse gemeente moesten worden aangesproken, omdat zij
verantwoordelijk waren voor de school van Engel die immers het schoolmeesterschap en
de functies van voorzanger en koster had gecombineerd.
3°. Overleg met zowel het bevoegde bestuur van de school van Zwaan als dat van Engel
moest voor een snelle oplossing plaats vinden.
Wanneer men hierover tot een akkoord zou komen, zouden buiten de Franse scholen en de
Israëlitische school:
1.° drie burgerscholen (Schoo, Carstens en De Boer) blijven bestaan voor kinderen van de
fatsoenlijke en meer gegoede burgerstand ;
2°. een tussenschool voor de lagere klassen die later bij voordelige omstandigheden en
gunstige uitval voor uitbreiding vatbaar zou zijn; en
3°. één of twee stadsscholen voor de kinderen van de armen van alle gezindten en der door de
Gereformeerde Diaconie ondersteund wordende personen.1137
Ondertussen had schoolopziener Beeloo meegedeeld graag meer mededelingen te krijgen
over de gang van zaken. Beeloo gaf daarbij te kennen dat hij graag wilde dat zo spoedig
mogelijk de ontstane vacatures vervuld zouden worden, óf dat de oprichting van een
tussenschool niet lang meer op zich zou laten wachten.1138
In het kader van de combinatie- functie schoolmeester, toont de Lutherse kerkenraad geen
initiatief of zelfs maar verlangen een aparte schoolmeester aan te stellen. De kerkenraad
houdt het bij een combinatie van voorzanger en koster die ze in 1845 laat vervullen door een
zoon van Engel als voorzanger en door de weduwe Engel als kosteres.1139
WFA/GAH 0349/359, bij vergadering B&W 26 November 1844, nr. 343.
WFA/GAH 0349/359, bij vergadering B&W 3 December 1844.
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Wat betreft het onderwijs hebben de dienstdoende wethouders ermee ingestemd dat de
weduwe van Jan Engel de school provisioneel laat waarnemen door Cornelis Offringa,
aspirant onderwijzer van de derde rang.
Zijn waarneming staat de oprichting van een tussenschool niet in de weg. De reorganisatie
van het onderwijs die B&W voor ogen heeft, kan ongehinderd voortgezet worden en krijgt
officieel per 1 oktober 1846 zijn beslag. Per die datum houdt dan ook de functie van Luthers
schoolmeester op zonder dat wij daarvoor een officieel besluit hebben aangetroffen.
Zijn twee zoons, respectievelijk 16 en 18 jaar, zijn op 27 januari na de middag terwijl de
school nog aan de gang is, in een vrijstaand afgezonderd vertrek bezig met het maken van
vuurwerk waardoor brand ontstaat. Een vaatje met zo’n 30 pond kruit vat vlam en ontploft.
Het gevolg is rampzalig. De zoldering van het vertrek en het dak van het huis waarin school
gehouden wordt, vliegt met onvoorstelbaar lawaai de lucht in. De voordeur die de ingang van
de school is, wordt ontzet “en de schoolkinderen ten getaale van bijna 60 [liggen] ten deelen
door schrik en ten deelen door de zwaveldamp bevangen, alle als dooden en overhoop op
malkanderen”. Enige ruiters van het garnizoen die in de buurt zijn, slaan de schooldeur met
geweld open, grijpen de kinderen bij de armen en werpen “hen in de opene lugt op straat als
op een hoop bijeen, waar zij niet lang lagen voor ze weer tot zigzelf kwamen” en zo goed als
ongedeerd naar hun huis liepen. De beide aanstichters houden er levenslang letsel aan over.

367

368

7.1 DE ISRAËLITISCHE SCHOOL

1774-1861

369

7.1 Inleiding (periode 1630-1774)
De hertalers van de Kroniek van Velius handhaafden in de vijfde druk datgene wat Velius in
zijn derde druk al omstreeks 1560 had vermeld over de demping van een groot deel van de
Vollerswaal. Omdat de begijnenpaters van de kloosters die aan dit water lagen daartegen
verzet aantekenden bij het Hof van Holland, kreeg de Hoornse magistraat opdracht het
dempen te staken. Dat duurde totdat de opstand tegen Spanje de stad in haar greep kreeg.
Daarna werd de [Vollers]Waal alsnog gedempt en nu(1630, vZ) is deze plaats deels gebruikt
voor de bouw van huizen aan de Jodenstraat, ook wel bekend als het Jeudje.1140
Er is weinig bekend over het feit dat zich in de 16e eeuw al joden in Hoorn vestigden.
Omstreeks 1630 worden de bronnen daarover duidelijker. Een groep Portugese joden uit
Hamburg vroeg toen verlof om zich in de stad te vestigen. De regerende burgemeesters
stonden op 31 mei 1631 bij keur de vestiging van zo’n joodse ‘natie’ toe. Echter onder tal van
beperkende voorwaarden. Twee jaar later kregen Moyses en David Franco het poorterschap.
Eerder al, blijkt uit processtukken, hadden bekeerlingen tot het jodendom zich in de stad
gevestigd. Zij woonden onder meer op het Jeudje en de Appelmarkt. Maar zij vermeden het
om op te vallen na het besluit van 1631 en putten moed uit sterke onderlinge contacten.
Nadien waren door economische achteruitgang er in 1670 in Hoorn nog maar 20 joodse
gezinnen.1141
Daar zijn natuurlijk kinderen bij. Hun ouders zullen hen onderwijs hebben willen laten
volgen. Maar is dat onderwijs er? Wellicht op één van de twee stadsscholen of bij iemand die
van het stadsbestuur verlof heeft gekregen om zich te vestigen als particulier schoolmeester.
Hoe dat ook zij, het duurde na 1670 nog zo’n 100 jaar voordat een joodse school en een
joodse schoolmeester aan de orde kwamen.
Waarschijnlijk heeft dat te maken met de toename van Hoogduitse joden in de eerste helft van
de 18de eeuw. Zij vormden tussen 1760 en 1800 een nieuwe joodse gemeente, ook wel natie
genoemd. Die vroeg in 1774 bekrachtiging door burgemeesters en vroedschap van een
vernieuwd reglement voor de jaarlijkse verkiezing van ouderlingen. Daarin vroegen ze ook
een schoolmeester aan te mogen stellen.1142
7.2 Nieuw reglement voor de joodse natie te Hoorn maakt een school mogelijk (1774)
Voor dit reglement voor de joodse natie binnen de stad had rabbijn Süssmann, zonder in de
openbaarheid te komen, hard gepleit. Het reglement gaf de Israëlieten de mogelijkheid
iemand aan te trekken, die optrad als schoolmeester, voorzanger en beestensnijder, dat is in de
huidige termen een ritueel slager.
16 joodse inwoners verbonden zich tegenover de ouderlingen van hun kerkgenootschap om
wekelijks 2 tot 8 stuivers bij te dragen voor de kosten van de schoolmeester. De
schoolmeester stond onder toezicht van de ouderlingen. Hij mocht geen particulier onderwijs
geven zonder hun toestemming en slechts om wettige redenen was men gerechtigd hem te
ontslaan.
Onder tal van beperkende bepalingen fungeerde de schoolmeester op donderdag als
beestensnijder. De combinatie van het onderwijzersambt en het slagersvak is niet zo
verwonderlijk. Voor het slachten op de geoorloofde manier moet een joodse slager immers
een goede kennis bezitten van de joodse spijswetten.
Ouderlingen konden besluiten een kind dat toelating tot de school verzocht en niet in staat
was zichzelf te redden, naar de school te laten gaan zonder enige bijdrage te betalen. Als een
kind van school genomen werd, moesten zijn ouders het nog openstaande schoolgeld voor de
gehele periode betalen.
Theodorus Velius, Kroniek van Hoorn. Vertaald op basis van de derde druk uit 1648 door Jan Plekker en
Rob Resoort etc. Bronnenreeks Hoorn, 2007, deel 1en deel 2 in twee banden. Band 2, pag. 418.
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De kerktijd mocht niet verzuimd worden. Boete werd geheven van hen die tijdens de dienst
ruzie maakten. Ook mocht er na het uitgaan van de dienst niet ‘gekeven’ worden.1143
7.3 Ontwikkelingen binnen de joodse gemeenschap in Hoorn (1774-1948)
Het nieuwe reglement bepaalde tevens dat iemand van buiten de stad een bedrag van vijf
gulden voor de armen moest betalen, als hij met de toestemming van de magistraat
opgenomen wenste te worden in de joodse natie van Hoorn. Bovendien betaalde een
ongetrouwde 25 stuivers per jaar voor de armen. Het werd allemaal vastgelegd in de
rekeningen die de ouderlingen jaarlijks afsloten.
Deze maatregelen leidden er onder meer toe dat het stadsbestuur in 1776 geen bezwaar meer
had tegen de bouw van een synagoge. Twee jaar later mochten de joden hun doden begraven
op een terrein aan de Westersingel, een begraafplaats die wegens stadsuitbreiding rond 1970
moest verhuizen naar het Keern. In 1786 kwam er een ritueel bad voor vrouwen, terwijl
bakkers werden aangesteld voor het bakken van het zogenaamde koosjere brood. Dat was
bereid volgens de joodse spijswetten. Met nog twee reglementen in de Bataafse tijd wekten
deze maatregelen bij Saaltink “de indruk dat het gehele leven van de jood in Hoorn door geen verboden werd vastgelegd”.
Aanzienlijk was de groei van joden in Hoorn in de eerste helft van de19de eeuw van
228(1809) naar 445 (1849). Dat had zijn invloed op de ontwikkeling van de Israëlitische
school die we in § 4 behandelen. Door economische omstandigheden liep na 1850 het aantal
joden in Hoorn terug. Ze vertrokken grotendeels weer naar Amsterdam waar ze in de Franse
tijd vandaan waren gekomen. Driekwart eeuw later lukte het omstreeks 1930 de joodse
gemeenschap al niet eens meer om wekelijks de vereiste 10 mannen, de zogenaamde minjan,
te verzamelen voor een godsdienstoefening. Hoewel het aantal joden in Hoorn dus toen al
klein was, werden er door de Duitse bezetters tussen 1940 en 1943 nog 16 gedeporteerd. De
synagoge werd in die periode door de Duitsers leeggeroofd en het interieur door de
omwonenden vernield. Na de oorlog kreeg de miniem kleine joodse gemeenschap haar sjoel
terug. Maar het gebouw bleef gebruikt als opslagplaats voor steenkool. Het was het begin van
het einde voor de joodse gemeente in Hoorn, die in 1948 met die van Enkhuizen werd
verenigd1144.
7.4 Een moeizame weg naar een apart gebouw voor de Israëlitische school (1774-1835)
Na de aanvaarding van het reglement voor de joodse natie binnen Hoorn kon de school
beginnen en een onderwijzer aangesteld worden. We vonden in de in het Westfries Archief
aanwezige bronnen zijn naam (nog) niet. Uit latere omschrijvingen blijkt dat het om
godsdienstig gericht onderwijs ging, dat vermoedelijk aan huis plaats vond.
Naar alle waarschijnlijkheid trad Jonas Levie Elte aan na deze nog onbekende onderwijzer.
Levie Elte overleed op 29 januari 1835 op 65-jarige leeftijd.1145
Na 1774 bleek pas in 1817 dat de school er nog steeds was.
Koning Willem I maakte toen in het kader van zijn onderwijsmaatregelen bekend dat de
godsdienstige Israëlitische scholen doelmatig dienden te zijn ingericht. De – dan vier –
burgemeesters brachten dit besluit onder de aandacht van de plaatselijke schoolcommissie.
Die moest er speciaal op letten dat Israëlitische kinderen die de godsdienstige Israëlitische
school bezochten, ook naar de stads- en diaconiescholen gingen voor het leren van lezen,
schrijven en rekenen.
Tien jaar later bestond er echter nog steeds onduidelijkheid.
Toen vroeg de gouverneur van het noordelijk deel van Holland aan B&W van Hoorn
inlichtingen over het godsdienstonderwijs der Israëlieten in Hoorn. Het college wendde zich
WFA/GAH 0348/161, 10-07-1774, fol. 211-212vo.
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tot de Manhigim om de nodige informatie te verstrekken.1146 B&W antwoordden dat twee
personen Israëlitisch godsdienstig en godgeleerd onderwijs gaven. “Deze personen zijn bij
ons bekend. Ze zijn niet behoorlijk geadmitteerd omdat de financiële toestand der
Israëlitische gemeente dat niet permitteert”.1147
Koning Willem I was al vrijwel direct na zijn inhuldiging in 1814 begonnen met een
reorganisatie van de joodse gemeenten. Bij KB van 20 februari 1814 benoemde hij een
Commissie tot de Zaken der Israëlieten. Deze commissie moest de regering adviseren over
een nieuwe organisatiestructuur van de Nederlandse joden. Daartoe werden twaalf hoofdsynagogen opgericht. Daaronder kwamen ring- en bijsynagogen. Parnassijns bestuurden de
hoofdsynagogen. Zij waren er al tijdens de Republiek en waren toen gekozen op voordracht
van enkele welgestelde gemeente leden, of – vóór 1814 – door coöptatie. Van hen werd een
tijdrovende bestuurlijke inzet verwacht alsmede een grote inspanning bij de inzamelingen
voor de armenkas. Manhigim bestuurden de ring- en bijsynagogen. Daarnaast werden zes
Nederlands Israëlitische opperrabbijnen benoemd.
Ondanks de schijnbare decentralisatie had in dit alles de Nederlandse regering een grote
macht. Met name het Ministerie van Hervormde en andere Erediensten, dat werd bijgestaan
door de Hoofdcommissie tot de Zaken der Israëlieten. Het Ministerie van Erediensten was er
voortdurend op bedacht de acculturatie1148 der joden te bevorderen. Aangezien het onderwijs
hierin een belangrijke rol speelde, werd en bleef het joodse onderwijs een onderwerp van
voortdurende zorg en bemoeienis van de Nederlandse overheid. Onder de druk van dit
ministerie trachtte men het maatschappelijk en religieus onderwijs aan joodse kinderen
optimaal te laten functioneren. Aparte schoolbesturen werden opgericht om de invloed van
rabbijnen te weren. Zo kwam met veel financiële steun van de overheid in de jaren twintig
van de 19de eeuw een vernieuwd joods onderwijs tot stand. Opmerkelijk was dat daarin ook
plaats was voor meisjes.1149
De gemeenteraad van Hoorn gaf voor het eerst in 1833 geldelijke steun in de vorm van een
jaarlijkse subsidie van ƒ 100,-- voor de kosten van het joodse onderwijs.1150
Twee jaar eerder had de Manhigim van de Nederlandsche Israëlitische Ring Synagoge te
Hoorn, S.E. van Nierop, zijn warme dank betuigd aan B&W voor het verlof een collecte te
mogen houden. De inzameling ten goede van de joodse armen had ƒ 126,01½ opgebracht.
Ondanks de tijdsomstandigheden (strijd met België, vZ) was de Hoornse weldadigheid gelijk
gebleven. “De menselijkheid blijft één der grondslagen van ons nationaal karakter”, zo
schreef de Manhigim.1151 Kort daarop deelden B&W mee dat voor 1834 de raad opnieuw een
subsidie had toegekend van ƒ 100,-- voor het geven van onderwijs in lezen, schrijven,
rekenen enz. aan de behoeftige Israëlitische jeugd van Hoorn.1152
Maar er was nog geen aparte godsdienstig- maatschappelijke school.
Daarom stelde de Hoofdcommissie tot de Zaken der Israëlieten een godsdienstige subschoolcommissie bij de Ringsynagoge te Hoorn aan. Deel daarvan maakten uit A.S. van
Nierop, N.S. Marchand en A.D. Du Mosch die direct in functie traden.1153
Deze joodse sub-schoolcommissie zette er vaart achter. Al op 22 juni 1834 verzocht ze aan
Gedeputeerde Staten om subsidie voor de oprichting van een Israëlitische school.
De commissie beriep zich onder meer op bepalingen van de grondwet betreffende onderwijs
aan onvermogenden. Ondanks de steun van burgemeester Van de Blocquerij waren die nog
steeds niet van toepassing op de onvermogende Israëlitische jeugd. Die jeugd bleef daardoor
WFA/GAH 0349/567, 9 Juny 1817, fol. 28. WFA/GAH 0349/153, 10 December 1828, fol. 140vo.
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nog altijd verstoken van alle onderwijs, zowel in het burgerlijke als in het godsdienstige.
Derhalve vroeg de commissie op grond van zeer uitgebreide overwegingen 3000 gulden
subsidie voor het inrichten van een school en een jaarlijkse tegemoetkoming van ƒ 1100,-voor de instandhouding ervan. Verondersteld werd dat de eigen lidmaten gezamenlijk ƒ 300,-per jaar zouden kunnen bijdragen.
Aan B&W zond de commissie een afschrift van haar verzoek met de begroting:
Inrichtingskosten ƒ 3000,--, zijnde:
Aankoop van een huis als schoollokaal plus onderwijzerwoning ƒ 1500,--; reconstructie
hiervan ƒ 800,--, aanvankelijke schoolbehoeften ƒ350,--; kleding armenkinderen ƒ 300,--.
Jaarlijkse kosten van instandhouding ƒ 1100,--, zijnde:
Tractement van de onderwijzer in de Hebreeuwsche en Nederlandsche talen ƒ 600,--,
schoolbehoeften ƒ 200,--; prijzen en getuigschriften ƒ 50,--;
reparaties, schoonhouden enz. ƒ 100,--; vuur en licht ƒ 150,--.
Dekking jaarlijkse onkosten ƒ 1100,-- zijnde:
Bijdragen van de lidmaten ƒ 300,--; gemeentelijke subsidie ƒ 100,--;
rijks- of provinciale subsidie ƒ 700,--.1154
Toen Gedeputeerde Staten aan B&W van Hoorn informatie vroegen over dit verzoek, achtte
het college de aangevoerde motieven gegrond. De stand van zaken was voor de Israëlitische
jeugd ongunstig. Zowel het godsdienstige als het burgerlijke onderwijs in opvoeding en
beschaving verslechterde.
De joden in Hoorn vonden hun bestaan veelal in de kleinhandel. Daardoor was deze
bevolkingsgroep over het algemeen weinig bemiddeld. Toch getuigde men door een jaarlijkse
bijdrage van ƒ 300,-- van een bijzondere belangstelling voor het Israëlitische onderwijs. Ook
daarom verdiende het voorgestelde plan bijzondere goedkeuring. En eveneens omdat het zich
voortzettende onvermogen van 85% van de Hoornse joden slechts weinigen toestond hun
kinderen op de burgerscholen particulier onderwijs te laten geven.
Ook de stads- en diaconieschool was geen optie door de beperktheid van haar lokalen, terwijl
de haveloosheid van de joodse kinderen het moeilijk maakte ze het onderwijs met de
stadsarmen te laten delen.
Geen wonder dat de stad jaarlijks ƒ 100,-- was gaan bijdragen. Bijaldien zouden de joodse
verzoekers ook van de landsregering of van de provincie mogen verwachten dat ze de
verlangde ondersteuning kregen. En waarschijnlijk zou de stedelijke raad bij herhaald
verzoek niet ongenegen zijn de jaarlijks bijdrage enigszins te verhogen. Uit dit alles blijkt, zo
eindigden B&W, dat de zaak van veel belang en de medewerking van de provincie alleszins
waardig is.1155
Verzoek en pleidooi kregen geen goed onthaal in Haarlem. Gedeputeerde Staten antwoordden
op 30 oktober 1834 dat ze niet gunstig op het request konden beslissen.1156 De redenen
waarom G.S. die beslissing nam, waren onduidelijk.
Los daarvan vroeg de Israëlitische godsdienstige schoolcommissie aan de raad om bij de
begrotingsbehandeling de aan haar toegestane subsidie ter oprichting en instandhouding van
een burgerlijk godsdienstige school te verhogen.1157
Op verzoek van de provincie gaven B&W in het voorjaar van 1835 nogmaals advies over de
gevraagde bijdrage voor de oprichting en aankoop van een gebouw dat geschikt was als een
schoollokaal met onderwijzerswoning. Vanwege het grote belang daarvan had de raad al een
bedrag van ƒ 300,-- uitgetrokken.
Ook de kerkelijke Israëlitische gemeente zou ƒ 300,-- bijdragen. Dat bedrag mocht
WFA/GAH 0349/326, 22 Juny 1834; WFA/GAH 0349/158, 25 Juny 1834, fol. 8vo en 2 July, fol. 15vo-16.
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aanzienlijk genoemd worden ten opzichte van hen die kunnen geven. De Minister van Staat
was bereid de school gunstig te gedenken. De Hoofdcommissie tot de Zaken der Israëlieten
had ƒ 100,-- toegezegd. Al met al adviseerde het Hoornse college daarom zonder bezwaar,
zoals ze eerder in augustus 1834 had gedaan, “dat uit het fonds voor de oprichting en
instandhouding van de Lagere Burgerscholen door Gedeputeerde Staten de verlangde
subsidie mag worden verleend”.1158
7.5 Onderwijzer Elie overlijdt; Meijers wordt nieuw aangesteld (1835)
De situatie was nog weer anders geworden doordat op 29 januari 1835 ’s nachts om één uur
de 65-jarige Jonas Levie Elie was overleden. Hij woonde in de Kerksteeg en was
onderwijzer aan de godsdienstig-burgerlijke Israëlitische school. Én een nieuw schoolgebouw
én een nieuwe onderwijzer moesten er nu komen.
Burgemeester Van de Blocquerij riep voor de voorziening in de vacature van schoolmeester
op 20 maart in het raadhuis bij elkaar mr. J. Pan, A. Merens en jonkheer P. Opperdoes
Alewijn, leden van de plaatselijke schoolcommissie, en A. van Nierop en A.D. Du Mosch,
leden van de godsdienstige Israëlitische sub-schoolcommissie. Ook de schoolopziener was
uitgenodigd, maar hij ontbrak wegens ongesteldheid. Ze spraken over de wijze van
benoeming van een onderwijzer in de op te richten Israëlitische school en maakten daarvan
een proces-verbaal. B&W besloten het stuk op te nemen in de notulen om ten allen tijde te
kunnen vergelijken hoe onderwijzers in de Joodse school benoemd werden.
Als eerste wees de burgemeester erop dat er zwarigheden leken te bestaan omtrent de manier
van benoemen. Het KB van 18171159 bepaalde dat in geval het lagere onderwijs bij het
godsdienstige werd gevoegd, de verordeningen van het lager schoolwezen van toepassing
waren. De godsdienstige schoolcommissie zou in dat geval genoodzaakt zijn samen te
werken met de schoolopziener of de plaatselijke schoolcommissie. De godsdienstige
schoolcommissie maakte echter bezwaar tegen dat deel der verordeningen dat betrekking had
op het zogenaamde vergelijkend examen. In dezelfde persoon kon immers de bekwaamheid
in godsdienstige kennis niet altijd overeenkomen met de bedrevenheid in het geven van lager
onderwijs. Daardoor kon wellicht botsing ontstaan. De godsdienstige sub-schoolcommissie
zag zich daarom liever van deze formaliteiten ontheven, omdat de school uitsluitend bestemd
was voor het Israëlitische kerkgenootschap.
Na deze inleiding vroeg de burgemeester aan de sub-schoolcommissie wat ze nodig
oordeelde om te doen. De leden van de sub-schoolcommissie bleven bij hun verzoek om
ontheffing van de formaliteiten van het vergelijkend examen. De commissie had zelfs
ingevolge art. 5 Litt. C van het genoemde Koninklijk Besluit, zij het onder de reserve van de
vereiste goedkeuring van de Israëlitische schoolcommissie te Amsterdam, voorlopig als
onderwijzer benoemd Meijer Marcus Meijers, wonende te Kampen.
Hij was in het bezit van de derde rang voor het godsdienstige en de derde rang voor het
maatschappelijk onderwijs. Ook was een nader onderzoek voor Meijers bezwaarlijk omdat hij
geen verlof kreeg om naar Hoorn te reizen. In elk geval bleek zijn bevoegdheid tot het
maatschappelijk onderwijs uit de door hem overgelegde schriftelijke bewijzen.
Daarop vroeg de burgemeester de leden van de plaatselijke schoolcommissie naar hun
oordeel in deze zaak. Zij verklaarden dat zij in het belang van de Israëlitische jeugd zich erop
verheugden dat die eindelijk van beter onderwijs zou genieten. Zij voelden zelf ook de
bezwaren van een vergelijkend examen en berustten er ‘zeer wel’ in om hiervoor ontheffing
te vragen. Zij verzetten zich niet om onder deze omstandigheden het nader onderzoek
achterwege te laten, mits hogere autoriteiten die dispensatie verleenden. Gezamenlijk besloot
men aan de gouverneur te vragen om deze vrijstelling te verlenen, zowel van het
vergelijkend examen als van het voorlopig onderzoek. Op die manier zou men Meijer Marcus
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Meijers, of een ander als in de keus verandering zou komen, vrijwel direct als onderwijzer op
de Israëlitische Armenschool kunnen toelaten.
Proces-verbaal van het besprokene werd aldus opgemaakt, door alle comparanten getekend
en opgestuurd aan de schoolopziener. Door zijn tussenkomst hoopte men snel de verlangde
dispensatie te verkrijgen.1160 Hogere autoriteiten bleken gevoelig voor de argumenten.
Nog geen anderhalve maand later deelde de gouverneur mee dat de Minister van
Binnenlandse Zaken autorisatie had verleend tot aanstelling van Meijer Marcus Meijers als
schoolonderwijzer in de burgerlijk-godsdienstige Israëlitische school te Hoorn.1161
Aan de gouverneur, de schoolopziener en de plaatselijke schoolcommissie werd kort daarop
het bericht gestuurd dat Meijers op 17 mei 1835 zijn post had aanvaard.1162
7.6 Meijer Marcus Meijers (Amsterdam 28-01-1797 – Den Haag 13-04-1888)1163
Meijer Marcus Meijer was een zoon van Marcus Meijer en Naatje Isaäc.
Hij trouwde te Kampen op 14 mei 1829 met Elsje Jacob Jacobs (1803-Hoorn 25-07-1858).
Het echtpaar kreeg in Kampen vijf kinderen:
1) Elisabeth 10-04-1830;
2) Maurits Meijer (27-06-1831);
3) Johanna Meijer 03-07-1832;
4) Alexander Meijer 15-08-1833;
5) Abraham Meijer 06-10-1834.
Op 17 mei 1835 begon Meijers aan zijn onderwijsloopbaan in Hoorn.
In Hoorn werden nog geboren:
6) Klaartje Meijer 31-05-1836;
7) Isidore 02-12-1838;
8) Catharina 09-10-1840 – Hoorn, 03-01-1841;
9) Henriette Meijer 03-12-1841;
10) Isaäc 12-01-1843 – Hoorn, 30-01-1843;
11) Jacob Meijer ( 07-09-1844 – Hoorn, 11-07-1902;
12) Saartje Meijer 13-03-1846.
Meijer Marcus Meijer nam na bijna 30 jaar werkzaamheid bij het Israëlitisch onderwijs in
Hoorn in 1862 afscheid als onderwijzer bij het Israëlitisch onderwijs. Pas na 45 jaar bedankte
hij als secretaris van de joodse gemeente in Hoorn. Als dank voor zijn werk ontving hij een
inktstel.1164 Op 8 juni 1880 verliet hij Hoorn. Hij en zijn dochters Klaartje en Henriëtte
vertrokken naar Den Haag.
7.7 Een schoollokaal in de voormalige Munt laat te wensen over (1835)
Hoewel de school op 17 mei 1835 zou beginnen, schreef de Nederlandsch Israëlitische
godsdienstige sub-schoolcommissie aan het dagelijks bestuur van de stad dat, de plechtige
inwijding pas plaats zou vinden als een vast schoolgebouw was betrokken. De commissie
bedankte B&W voor de gunsten en de medewerking die zij voor de inrichting van haar
school van het college had ondervonden.1165
Het college tenslotte had er voor gezorgd dat de lessen op de gestelde datum konden
beginnen. Ze werden gegeven in één der zalen van de voormalige Munt in de Muntstraat, die
in 1832 nog was gebruikt als cholerahospitaal.
Zo slaagde de Hoornse Israëlitische schoolcommissie er eindelijk in de Israëlitische school,
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die diende tot aanvulling van de stads- en diaconieschool, tot stand te brengen. De commissie
toonde zich daarover tevreden, ondanks de bekrompen middelen en dientengevolge de vele
bezuinigingen. Met een jaarlijkse subsidie uit de stadskas van ƒ 300,-- en een eigen bijdrage
van het voor de joodse gemeente aanzienlijke bedrag van ƒ 850, -- zou het wel lukken.
Maar… het gebruik van dit lokaal was tijdelijk. Bovendien was het te klein voor de 81
leerlingen van dat moment, terwijl dat aantal dagelijks toenam. Ook zou het lokaal direct
ontruimd moeten worden bij een nieuwe uitbraak van cholera. Men moest daarom zo spoedig
mogelijk een eigen lokaal inrichten. Daarom had de commissie zich tot de koning gewend om
hulp.
Dit verzoek leidde tot de toezegging van een jaarlijkse subsidie van ƒ 100,-- uit ’s lands kas.
Maar nog steeds waren er niet voldoende middelen voor de aankoop en de reconstructie van
een schoollokaal en onderwijzerswoning. Daarbij ging de commissie uit van een lager bedrag
dan een jaar eerder: ƒ 2450,--, voor aankoop, reconstructie, meubilair en schoolgereedschappen. Hoewel ook Gedeputeerde Staten ƒ 500,-- had toegezegd, bleef er een aanzienlijk
tekort. Voor de dekking ervan hoopte de commissie op een extra bijdrage uit de provinciale
fondsen.1166
B&W van Hoorn ondersteunen dit verzoek. Het is wenselijk dat de Israëlitische
schoolcommissie erin slaagt in het bezit te komen van een eigen schoolgebouw met
onderwijzerswoning. De huidige locatie is door supplianten behoorlijk tot stand gebracht. Er
zijn 80 leerlingen. Die kregen voorheen helemaal geen onderwijs, terwijl nu aan hen
doelmatig les wordt gegeven. Daarom verwacht het college van de nieuwe
onderwijsinrichting veel goeds voor de Israëlitische jeugd.. Maar het lokaal in de Muntstraat
is te klein voor het aantal leerlingen en bovendien legt het garnizoen er binnen korte tijd
beslag op. Het is dus noodzaak voor de Israëlitische schoolcommissie uit te zien naar een
ander schoollokaal met onderwijzerswoning. Daarvoor is de gevraagde subsidie nodig. Deze
instelling voor het lager onderwijs is de belangstelling van de provincie en een subsidie uit de
provinciale fondsen meer dan waard.1167
Kort daarna berichten G.S. aan de Israëlitische schoolcommissie dat de provinciale subsidie
van ƒ 500,-- voor het vestigen van een schoolgebouw met onderwijzerswoning wordt
verhoogd tot ƒ 1000,--.1168 Als de commissie aan G.S. verzoekt die ƒ 1000,-- te mogen
ontvangen, reageren G.S. met de vraag of er al een bestek gemaakt is.
B&W van Hoorn zorgen hiervoor. En zo krijgt de Israëlitische schoolcommissie op 2 maart
1836 bericht dat de gouverneur het toegezegde bedrag beschikbaar heeft gesteld.1169
Maar dat betekent niet dat het lokaal in de Muntstraat verlaten en het nieuw gekochte lokaal
in de Schoolsteeg al betrokken kan worden.
7.8 Een lijdensweg breekt aan (1836-1837)
Ondertussen hebben B&W van Hoorn een bestek met begroting der kosten voor het inrichten
van een schoollokaal in de Schoolsteeg ten behoeve van de Israëlitische Gemeente te Hoorn
ingediend bij Gedeputeerde Staten. Dit overzicht omvat vijf artikelen met werkzaamheden
van ƒ 1458,16, een post voor onvoorziene kosten van ƒ 10,--, een post voor de kosten van
winst, zegel, leges, registratierechten enz. (10%) van ƒ 146,81. Totaal ƒ 1614,97.
G.S. geven op 14 maart 1836 er hun fiat aan. Onder nadere goedkeuring van G.S. mag de
Israëlitische schoolcommissie ten overstaan van een stedelijke raadscommissie overgaan tot
publieke aanbesteding van de in het bestek omschreven werkzaamheden.1170
Wie denkt dat nu kan worden aanbesteed, het werk kan worden gegund en met de
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werkzaamheden kan worden begonnen, komt bedrogen uit.
Na de aanbesteding en gunning aan aannemer F. Bloemink delen G.S. ten eerste aan B&W
mee dat ze het certificaat van gegoedheid van de aannemer missen.
En in de tweede plaats vragen ze aan B&W hen te adviseren over een verzoek van de
Israëlitische commissie ƒ 2099,01 beschikbaar te stellen voor de inrichting van de school en
de oprichtingskosten.
B&W antwoorden dat aannemer Bloemink voldoende solvabel is om het werk uit te voeren
en vragen G.S. de gevraagde subsidie toe te staan. Vooral omdat de gemeente niet
voornemens is de door haar toegezegde subsidie van ƒ 300,-- te verhogen.1171
Pas in augustus delen G.S. mee dat een subsidie uit de provinciale kas niet is te verwachten
zolang niet gebleken is dat het Rijk of de Stad wil bijdragen. Voorts vragen ze zich af of men
in verband met de behoefte aan geld niet een geldlening kan aangaan.1172
Bijna een jaar is er dan geen briefwisseling. Tot het moment dat de Israëlitische
schoolcommissie op 8 juni 1837 aan B&W haar dank betuigt voor het gebruik dat ze heeft
mogen maken van het lokaal in de Muntstraat. Deze schoolcommissie heeft dan een lokaal in
een pand op het Grote Oost kunnen huren voor ƒ 80,-- per jaar.1173
Eind augustus 1837 stuurt de Israëlitische schoolcommissie een request met bijlagen aan de
koning. Daarin vraagt ze uit de kassen van het Rijk en de Provincie ƒ 1490,-- beschikbaar te
stellen om een schoollokaal (in de Schoolsteeg) beter geschikt te maken en in te richten,
alsmede een bedrag van ƒ 690,-- voor de aankoop van schoolmeubelen. Na overleg met de
schoolopziener vraagt de gouverneur nu advies aan B&W.
Het Hoornse college antwoordt dat het verzoek conform de waarheid is.
Het onderwijs wordt op dat moment aan zo’n 100 kinderen gegeven. Het grootste deel van
hen behoort tot de behoeftige klasse. De lessen aan hen verdienen dus alle mogelijke
aanmoediging en ondersteuning.
Het gebruik van het lokaal in de voormalige Munt moest hen worden opgezegd omdat een
gedeelte van het garnizoen erin gelegerd moest worden.
De Israëlitische schoolcommissie zag zich toen, bij gebrek aan de nodige fondsen, om het
door haar gekochte gebouw in de Schoolsteeg, (waarvan de aanbesteding op 31 december
1835 goedgekeurd is) tot een schoolinrichting geschikt te maken, verplicht om een lokaal te
huren op het Grote Oost.
Deze ruimte is daarvoor echter weinig geschikt en veel te bekrompen om een 100-tal
kinderen op te vangen, waarvan de uitwaseming zeer nadelig op de gezondheid kan werken.
De weinige gegoede Israëlieten van deze stad die de bestaande school met zeer belangrijke
bijdragen ondersteunen, zijn nú niet bij machte iets tot de bestrijding der kosten voor een
nieuwe school bij te dragen.
Ook van de stad Hoorn, die de school jaarlijks tegemoet komt met ƒ 300,-- alsmede met een
prijzengeld van ƒ 50,-- kan niet meer worden gevergd, omdat deze subsidie voor de stadskas
al een groot bezwaar is.
Onder deze omstandigheden is de Israëlitische schoolcommissie niet anders overgebleven
dan zich te wenden tot Zijne Majesteit en Gedeputeerde Staten ter verkrijging van de voor
haar zo noodzakelijke bedragen die in het request genoemd zijn. B&W van Hoorn
benadrukken dat ze dringend nodig zijn, omdat het college na deskundige informatie volledig
ervan overtuigd is dat, zal de te bouwen school aan haar bestemming voldoen, de daarvoor
geprojecteerde werken in zijn geheel zullen moeten worden uitgevoerd.
Het dagelijks bestuur van de stad wijst erop dat zij de hier gevestigde Israëlitische school als
een hoogst nuttige en weldadige inrichting beschouwt. Ze kan billijkerwijze aanspraak maken
op ondersteuning van het gouvernement. Nu is ze zodanig gesitueerd dat wanneer niet
spoedig iets ondernomen wordt, haar achteruitgang en gehele vernietiging wellicht
onvermijdelijk is.
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Als het college van B&W verder in aanmerking neemt de zeer belangrijke bedragen die uit de
kassen van het Rijk en de Provincie voor de oprichting van schoolgebouwen en
onderwijzerswoningen ten plattelande worden geschonken, dan vinden B&W alle vrijheid om
ook deze (Israëlitische) inrichting aan de bescherming van het hoger bestuur aan te bevelen.
Daarom veroorloven burgemeester en wethouders zich de vrijheid om te adviseren en te
verzoeken dat het Zijne Majesteit behaagt het verzoek van de supplianten in te willigen.
Mocht Zijne Majesteit daartoe niet kunnen besluiten, dan verzoekt het college het gehele
bedrag te laten voldoen door Gedeputeerde Staten van deze provincie.
B&W zeggen toe dat aan de supplianten generlei gelden worden uitbetaald, zolang het
college niet is gebleken dat zij op een doelmatige wijze worden uitgegeven.
Tenslotte delen B&W mee dat zij de schoolopziener door zijn afwezigheid niet hebben
kunnen horen Hun uiteindelijk advies in deze zaak is daarom uitgebracht na overleg met de
plaatselijke schoolcommissie.1174
G.S. reageren niet directief negatief, doch vragen op 16 september aan het Hoornse college
deze affaire bij de Raad in te brengen om een hogere plaatselijke subsidie te bewerkstelligen.
Enigszins geprikkeld noemen B&W een aantal bedenkingen om dit voorstel aan de Raad te
doen, in de overtuiging dat de gemeenteraad grote bezwaren heeft.
Vooreerst is aan de Israëlieten voor het onderwijs aan behoeftige kinderen al een jaarlijkse
subsidie van ƒ 300,-- toegezegd, alsmede een bedrag van ƒ 50,-- voor prijsuitreiking.
Daarentegen is aan de commissarissen van de stads- en diaconiescholen voor het onderwijs
van alle behoeftige kinderen van de overige gezindten een jaarlijkse subsidie van niet meer
dan ƒ 412,-- toegestaan.
Bovendien, zo merken B&W op, zijn uit de stadskas nooit enige gelden tot aankoop of
vernieuwing van de schoollokalen der andere gezindten verstrekt, die uit eigen fondsen
indertijd zijn aangeschaft en ook daaruit worden onderhouden.
In de derde plaats geven B&W aan dat al ware het, dat hunnerzijds geen, in verhouding tot de
andere scholen, zo belangrijke subsidie aan de Israëlieten was toegestaan, dan nog zouden de
stedelijke financiën geen nieuwe subsidie van enige betekenis gedogen. Voorts verwacht het
college dat nu reeds door de commissarissen van de stads- en diaconiescholen pogingen
zullen worden ondernomen om het aan hen toegestane subsidie te verhogen. Door hen zal –
heel gerechtvaardigd - bij het verlenen van ondersteuning zoals de Israëlieten die vragen,
geopperd worden voor rekening van de stadskas ook verbetering of vernieuwing van de
scholen die onder hun toezicht staan, aan te brengen.
Het college benadrukt in de vierde plaats dat nooit van stadswege door het college voor
onbepaalde tijd aan de Israëlieten een school voor het houden van hun lessen is afgestaan.
Slechts hebben B&W, in het vooruitzicht dat het Israëlitisch schoolgebouw spoedig gereed
zou zijn, in één der militaire gebouwen (de hiervoor genoemde zaal in de Muntstraat) een
ruimte beschikbaar gesteld opdat het Israëlitisch onderwijs niet zou moeten worden gestaakt
tot het nieuwe schoolgebouw klaar is.
Maar nu het garnizoen deze zaal niet langer kon missen, is die ruimte aan haar primaire
bestemming teruggegeven en door de militairen weer in gebruik genomen. De Israëlitische
schoolcommissie heeft nimmer op het voortdurend gebruik van deze zaal gerekend. Dat is
haar volkomen duidelijk.
Het college is van mening dat Hoorn zich zowel door het verlenen van een belangrijke
bijdrage aan de Israëlitische school als door het zo lang mogelijk afstaan van een geschikte
ruimte om school te houden, van haar belangstelling in deze inrichting genoeg heeft doen
blijken en dat van haar in deze zaak niets extra’s meer kan worden gevraagd.
Daarom verzoekt het college opnieuw dat zulke belangrijke bedragen uit de kassen van het
Rijk en van de Provincie tot verbetering van schoolgebouwen en onderwijzerswoningen ten
plattelande worden verstrekt. Burgemeester en wethouders van Hoorn dringen er tenslotte bij
de gouverneur op aan het daarheen te leiden dat de met zoveel bezwaren tot stand gebrachte
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Israëlitische school van deze stad, die zulke goede verwachtingen voor de toekomst oplevert,
door het verlenen van de gevraagde financiële ondersteuning met gemeenschappelijke hulp
van het Rijk en de Provincie, mag worden bevestigd.1175
7.9 De inspectie op bezoek (1837)1176
In dezelfde maand september 1837 waarin gemeente en provincie de financiële degens
kruisen had de landelijk inspecteur van het onderwijs, H. Wijnbeek de opdracht gekregen
voortaan ook de Israëlitische scholen te inspecteren. Nog in hetzelfde jaar bezocht hij de
nieuw opgerichte Israëlitische school in Hoorn, toen nog in het lokaal op het Grote Oost.
Het door hem daarover gemaakte verslag luidt als volgt:
Aan het hoofd van de school trof ik aan M.M. Meijers, die ik vroeger als een verlicht en
kundig onderwijzer in de Israëlitische school te Kampen heb aangetroffen.
De kinderen zaten met ongedekten hoofde, hetgeen wel algemeen op de Israëlitische scholen
mocht worden ingevoerd,, al ware het slechts ter bevordering van reinheid en gezondheid.
Het onderwijs ving aan met een Hebreeuwsch gezang, dat zuiver, lieflijk en eerbiedig
uitgevoerd werd.
Het lezen werd geleerd door middel der klankmethode, doch waarbij geen gebruik van de
leesmachine werd gemaakt, doordat er geen voorhanden was. Ja, de leestafels van Prinsen
zelf ontbraken.
Er werd in de hoogste klassen op gepasten toon gelezen.
De redekundige ontleding van volzinnen werd in die klasse beoefend en tot grondslag van de
taalkundige gelegd, in welke laatste nog geen grote vorderingen waren gemaakt.
De nieuwe maten en gewichten waren bij de leerlingen goed bekend, ofschoon die
voorwerpen ontbraken, uitgezonderd de kan en het pond met de onderdelen.
Tot mijn verwondering miste ik het verstandsscherpend rekenen uit het hoofd.
De vaderlandsche geschiedenis werd er eniger mate beoefend, doch zonder aardrijkskundige
kennis.
Ik vond er, zo schrijft Wijnbeek tenslotte, 36 jongens en 18 meisjes in een lokaal dat erg te
wensen overliet.
7.10 Financiële perikelen blijven (1838-1840)
De Israëlitische school is tijdens het bezoek van de inspecteur nog steeds gevestigd in het
gehuurde huis het Grote Oost. Na zijn bezoek blijft de provincie zich met de financiën van de
school bemoeien. De gouverneur wenst dan ook te vernemen hoe het godsdienstig en
maatschappelijk onderwijs op de Israëlitische school wordt gegeven.. Hij suggereert op 21
november 1838 om zonodig de godsdienstige Israëlitische subschoolcommissie te vervangen
door één of twee personen met de titel godsdienstige israëlitische schoolopziener. Daaraan
zou een rabbijn als inspecteur kunnen worden toegevoegd. B&W vragen de plaatselijke
schoolcommissie om advies.1177
De commissie antwoordt dat in de godsdienstige Israëlitische school de verordeningen op het
lager onderwijs geheel worden toegepast. Zij laat het godsdienstige uitsluitend aan de
godsdienstige commissie over. Omdat de school de gewenste uitkomsten oplevert, acht men
de vervanging van de godsdienstige commissie niet noodzakelijk. B&W verenigen zich met
deze zienswijze die ze doorgeven aan de gouverneur.1178
Ondertussen krijgt de Israëlitische school jaarlijks ƒ 300.—van de gemeente en ƒ 100,-- van
het Rijk. In het begin van 1840 zendt de godsdienstige Israëlitische schoolcommissie de
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rekening in ontvangsten en uitgaven van 1839 en de Staat van de begroting over 1840. Ze
wijst op de ongunstige toestand van haar geldmiddelen. Opnieuw verzoekt ze daarin
tegemoet gekomen te worden met stedelijke en provinciale bijdragen. Bij uitblijven ervan zal
deze inrichting moeten worden ontbonden. Daarmee zal ze tot armenschool vervallen. B&W
vragen de plaatselijke schoolcommissie om commentaar.1179
Het gevolg is dat de Nederlands Israëlitische schoolcommissie een request indient bij de
provincie. Daarin vraagt ze:
1° uit de provinciale fondsen een toelage te mogen genieten van ƒ 600,--.
2° een aan de Hoornse schoolcommissie voor de Israëlieten behorend gebouw in de
Schoolsteeg te Hoorn achter het huis dat door de Israëlitische onderwijzer bewoond wordt
en dat de adressanten op een waarde van ƒ 300,-- schatten, te mogen verkopen.
De daardoor verkregen financiën dienen voor:
a. aflossing van een geldlening van ƒ 500,--.
b. dekking van het in de administratie bestaande deficit over de jaren 1839 en 1840.
c. de kosten te bestrijden die nodig zijn om de onderwijzerswoning tevens als
schoollokaal te kunnen gebruiken.
Volgens de gewone administratieve weg vraagt de gouverneur nu weer advies aan B&W over
dit request.1180 Die antwoorden op 22 en 24 juli. De gouverneur vaardigt daarna een
beschikking uit waarmee zowel de Israëlitische schoolcommissie als B&W niet gelukkig zijn.
7.11 De schoolopziener bemiddelt (1840)
De provinciale beslissing is aanleiding voor schoolopziener Beeloo zelf zich ter plaatse op de
hoogte stellen van de toestand der lokalen.1181
Beeloo acht de brief van B&W aan de provincie duidelijk genoeg. Hij bepaalt zich daarom tot
een paar hoofdpunten.
1e. De verplaatsing van de school uit het tegenwoordig gehuurde lokaal ( Grote Oost, vZ),
hetzij naar de onderwijzerswoning, hetzij naar het daarvoor aangekochte maar nog niet
daartoe ingerichte lokaal (Schoolsteeg, vZ1182).
De schoolopziener heeft daartoe gesproken met de secretaris van de Hoornse Israëlitische
schoolcommissie. Het voorstel om de school te plaatsen in het voorvertrek van de woning
van de onderwijzer, vloeit voort uit het voortdurende gebrek aan geldelijke middelen om het
schoolgebouw zelf in orde te brengen. Omdat men dan geen huur meer moet betalen voor het
huidige pand dat als school gebruikt wordt, kan men het jaarlijkse tekort daarmee
verminderen en tenslotte zelfs beëindigen. De secretaris van de Israëlitische schoolcommissie
beaamt dat het nogal wat moeite zal kosten om 70 à 80 leerlingen in het niet zo ruime
voorvertrek van de onderwijzerswoning te plaatsen. Andere ongeriefelijkheden zouden
daaruit kunnen volgen. Dat is de reden waarom de schoolopziener er de voorkeur aan geeft
om het oorspronkelijk daarvoor bestaande gebouw in de Schoolsteeg tot schoolvertrek in te
richten. Dat is ook het advies van het Hoornse college van B&W.
Oneens is Beeloo het met het verlangen van B&W dat aan de indertijd plaats gevonden
aanbesteding alsnog gevolg wordt gegeven. Zijn reden daarvoor is dat men toen nog uitging
van 130 à 150 leerlingen en dat het dan noodzakelijk is het gebouw aanzienlijk te verhogen.
Nu echter is het gemiddeld aantal scholieren niet meer dan 70. Zij hebben meer dan
voldoende ruimte in dit lokaal en voor hen is de meerdere hoogte niet zo noodzakelijk.
Daarmee vallen de zwaarste kosten van het optrekken van de muren en de vernieuwing van
WFA/GAH 0349/164, 4 February 1840, fol. 18vo.
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het dak, weg. Bovendien kan de beoogde stenen vloer met enige reparaties goed behouden
worden. Het zou daarom heel verkeerd zijn een geheel nieuwe houten vloer te plaatsen.
De door de schoolopziener nodig geachte voorzieningen en veranderingen zullen dan niet
meer dan 400 à 500 gulden kosten. Dat is zo’n ƒ 1000,-- minder dan de primitieve
aanbesteding van ƒ 1490,--. En desondanks zou men de schoolvertrekken op een voldoende
wijze kunnen inrichten voor zo’n 70 à 80 leerlingen.
Voegt men nu bij de som van 400 à 500 gulden voor de schoolinrichting, de ƒ 500,-- schuld
en het tekort van het lopende jaar van ƒ 329,--, dan kunnen alle direct bestaande behoeften
voor deze Israëlitische school bestreden worden met een subsidie van ƒ 1200,-- à ƒ 1300,--.
2e. De door het stedelijk bestuur voorgestelde bezuinigingen en het beheer van de
Israëlitische school.
Als die subsidie van ƒ 1200,-- à ƒ 1300,-- verstrekt is, is het ook van belang dat er jaarlijks
geen tekort meer is. Dat willen B&W bereiken door de tweede onderwijzer af te schaffen en
aan de eerste onderwijzer toe te voegen één of twee kwekelingen. Die zou men kunnen
kiezen uit de oudsten der leerlingen, zoals dat gebeurt op vele burgerscholen.
De schoolopziener ziet in de uitvoering van deze maatregel veel bezwaren. Ieder die het
Lager Schoolwezen kent, weet dat behoorlijk onderwijs aan 70 à 80 kinderen door één
onderwijzer bijna ondoenlijk is. Bij zo’n aantal leerlingen is een ondermeester nodig. Wordt
daarvan afgeweken dan komt dat alleen door de omstandigheden.
Bovendien bepaalt het onderwijs op de Israëlitische school zich niet alleen tot de gewone
vakken van het lager onderwijs, maar hoort er ook het godsdienstige onderwijs bij. Van de
Israëlitische onderwijzer wordt dus meer gevraagd dan van de overige onderwijzers.
Het zal dus hoogst moeilijk zijn om uit de oudste leerlingen er één of twee te kiezen die de
onderwijzer kunnen bijstaan.
De meeste kinderen die naar de Israëlitische school gaan, zijn kinderen van min behoeftige
ouders. Zij verlaten reeds op hun 9e of 10e jaar de school om enig winstgevend bedrijf te
beoefenen, of hun ouders in hun zaak te helpen. De overigen kiezen een meer voordelig
beroep dan dat van onderwijzer.
Zo kan men geen kwekeling opleiden, tenzij tegen een beloning die nagenoeg gelijk is aan
het tractement van de tweede onderwijzer. Eerder genomen proeven op deze zelfde school
hebben dat al bewezen.
Veel verkieslijker is dus de tweede onderwijzer te behouden. Ook spaart men bij eventuele
verplaatsing van de school in het reeds aangekochte lokaal al direct de huurpenningen uit, en
zal de post van licht en vuur aanzienlijk verminderen. Kan men daarbij de bestaande schuld
van ƒ 500,-- aflossen, dan spaart men jaarlijks ook de rente van ƒ 25,-- uit. Eveneens is er dan
gegronde hoop om vrijdom van belasting te krijgen voor de lokalen, zowel van de school als
van de onderwijzerswoning. Samen zou dit alles leiden tot een vermindering van ruimƒ 200,- per jaar in de uitgaven. De Israëlitische schoolcommissie deelt de overtuiging van de
schoolopziener dat men de jaarlijkse uitgaven zo zou kunnen bestrijden zonder de tweede
onderwijzer af te schaffen. Ontslag van hem zou nimmer dan met groot nadeel voor de gang
van het onderwijs kunnen geschieden.
3e. Het vinden van het bestaande tekort.
De grote vraag is daarom op welke manier in de bestaande behoefte van ƒ 1200 à ƒ 1300 kan
worden voorzien.
De voorganger van schoolopziener Beeloo de heer Dozy, had eerder hoop gegeven op een
nadere subsidie uit de provinciale kas. Met hem acht Beeloo het van het hoogste belang dat
deze school door krachtige steun in stand blijft. Dat belang echter geldt in de eerste plaats de
stad Hoorn, omdat thans een aantal Israëlitische kinderen tot geschikte en goed onderwezen
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ingezetenen worden opgeleid. Vroeger werden die kinderen verwaarloosd en zwierven ze
rond onder de invloed van allerlei kwade indrukken.
Zeer gepast zou Hoorn, welke stad van deze school zoveel nuttigs ondervindt en die zoveel
voor het onderwijs over heeft (“zoals onlangs nog gebleken is uit het toekennen van het volle
tractement van ƒ 600,-- als pensioen aan de afgetreden Franse kostschoolhouderesse
mejuffrouw Schuurman”) het besluit zou kunnen nemen om bijvoorbeeld de helft in de
benodigde som van ƒ 1200,-- à ƒ 1300,-- bij te dragen. Daartoe zou wellicht meehelpen
wanneer de andere helft uit de Provinciale Kas wordt verstrekt, waartoe Beeloo adviseert.
De schoolopziener eindigt zijn lange beschouwing met de wens, dat mocht dit de uitkomst
zijn van zijn bedenkingen, hij in het voetspoor zou treden van zijn waardige voorganger door
iets te hebben bijgedragen tot de voleindiging van een zo aanbevelenswaardige zaak als het
onderwijs van de Israëlitische school te Hoorn.
Op de voorgestelde manier zou de instandhouding ervan gewaarborgd zijn.
Binnen 14 dagen reageert de gouverneur. Het is voor hem heel acceptabel als zowel de
provincie als de stad Hoorn de Israëlitische school in Hoorn met ƒ 600,-- elk, subsidieert.
Dat is voor B&W van Hoorn een stap te ver. Het college besluit aan de gemeenteraad voor te
stellen een bedrag van ƒ 300,-- aan te bieden, in verband met de beperktheid van de
stedelijke middelen.
Zij het onder de bepaling dat de Israëlitische schoolcommissie aan de intentie van de
schoolopziener ten opzichte van de herbouw voldoet. De raad besluit op 19 augustus 1840 de
som van ƒ 300,-- toe te staan.
Wel verzoekt de raad aan B&W zodanige voorwaarden aan deze subsidie te verbinden dat op
de meest doelmatige manier de schuldachterstand wordt weggewerkt en de conservatie van
het bedoelde pand geschiedt.1183
7.12 Revisie van het schoolgebouw vindt plaats (1841)
Op 6 mei 1841 sturen Gedeputeerde Staten bericht dat uit de provinciale middelen een
subsidie beschikbaar is voor de Israëlitische school te Hoorn. Die som wordt uitbetaald zodra
de gouverneur gebleken is dat de Israëlitische schoolcommissie dit bedrag nodig heeft. B&W
geven van dit besluit kennis aan de schoolcommissie. De commissie antwoordt graag zo
spoedig mogelijk met het college overleg te plegen ten aanzien van de aanbesteding van het
op te richten schoollokaal.1184
Als gevolg van deze gesprekken maakt de stadsarchitect een nieuw bestek voor de
reconstructie van de Israëlitische school. Drie timmerlieden schrijven in. F. Bloemink is net
als bij de eerdere aanbesteding, de laagste met een eindbedrag van ƒ 594,90. Daarmee is hij
beneden de raming gebleven. De Israëlitische schoolcommissie schrijft aan B&W dat het dus
wenselijk is het werk aan Bloemink te gunnen. Ook wil de commissie graag weten wanneer
ze de toegezegde subsidies van de provincie ad ƒ 900,-- en van de stad ad ƒ 300,-- kan
ontvangen.1185
Voordat B&W de voorlopige aanbesteding van de reconstructie van het schoolgebouw in de
Schoolsteeg kunnen gunnen, moet de Israëlitische schoolcommissie de goedkeuring van de
schoolopziener in het 5de district in haar bezit hebben. Daarna bespreekt het college de nadere
gang van zaken.1186
Hoewel dat gebeurt, spreekt zowel het college als de schoolcommissie de vrees uit dat door
de hogere prijs voor de reconstructie de bestaande schulden niet kunnen worden geliquideerd.
In opdracht van de gouverneur moeten B&W daarom eerst meedelen hoe de Israëlitische
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WFA/GAH 0349/9, 19 Augustus 1840, fol. 101vo.
1184
WFA/GAH 0349/165, 18 Mey 1841, fol. 73vo. WFA/GAH349/591, 19 Mey 1841, fol. 79, fol. 80.
WFA/GAH 0349/165, 25 Mey 1841, fol. 80
1185
WFA/GAH 0349/165, 7 September 1841, fol. 125.
1186
WFA/GAH 0349/165, 10 September 1841, fol. 147. WFA/GAH 0349/591, 16 September 1841, geen fol. nr.
1183

382

schoolcommissie én de vertimmering én de liquidatie van de schulden af wil doen. Pas als dit
schriftelijk inzicht is gegeven, zullen B&W de aanbesteding mogen goedkeuren. Overigens
had men deze nieuwe omweg kunnen voorkomen hebben als de schoolcommissie in de geest
van de gevoerde besprekingen het gewijzigde bestek eerder had toegestuurd.1187
In het laatste kwartaal van 1841 vindt dan eindelijk de verbouwing van de Israëlitische school
volgens het bestek plaats. De Israëlitische schoolcommissie stuurt de declaraties op 17
januari 1842 in. Ze vraagt nu nog eens op welke manier ze over de toegezegde subsidies kan
beschikken. B&W antwoorden dat de commissie daarvoor eerst moet overleggen het door
G.S. verlangde bewijs dat de vertimmeringen de instemming hebben van de inspecteur in het
vijfde schooldistrict (Beeloo).1188
Hij merkt bij zijn inspectie op dat de Israëlitische school voldoende en doelmatig is ingericht.
Dit attest en het proces-verbaal van de stadsarchitect gaan naar de gouverneur.1189 Deze
antwoordt dat de subsidie van ƒ 900,-- in april wordt uitbetaald. Aan B&W vraagt hij zich
ervan te willen verzekeren en er op toe te zien dat bij de uitgave van dit bedrag deze
provinciale subsidie tweeledig is:
1°. tot vernieuwing van de school;
2°. ter afdoening van de schulden.1190
7.13 De financiële afwikkeling (1842)
Gedeputeerde Staten sturen in de tweede helft van maart 1842 twee ordonnanties van betaling
op naar de Administrateur van ’s Rijksschatkist te Amsterdam, samen groot ƒ 900,-- wegens
de subsidie over 1840 en 1841 ten behoeve van een behoorlijke inrichting van het
Israëlitische schoollokaal. G.S. verzoeken de ontvangst te bevestigen en ƒ 50.—voor zegelen legeskosten over te maken. B&W besluiten hieraan te voldoen en vragen aan de plaatselijk
ontvanger het gemelde bedrag van ƒ 900,-- te incasseren.1191
Eind april 1842 stuurt de Israëlitische schoolcommissie aan B&W de rekening en
verantwoording over 1841 en de begroting voor 1842 met bijbehorende opmerkingen. Ook
vraagt de commissie te mogen beschikken over de haar toegezegde som van ƒ 1200,--.
De staat van de begroting echter geeft het college van B&W aanleiding tot opmerkingen.
B&W vinden de ontvangsten en uitgaven op de begrotingsstaat niet nauwkeurig genoeg. Naar
hun mening bedraagt het deficit op 1 januari 1842 ƒ 59835,--, terwijl de Israëlitische
schoolcommissie ƒ 47.246,-- aangeeft. Voorts willen B&W dat de commissie duidelijk maakt
op welke manier zij het tekort denkt weg te kunnen werken, omdat hoofdzakelijk hiervan
afhangt of de subsidies al of niet worden verleend en uitbetaald.1192
Begin mei persisteert de commissie bij de door haar ingezonden begroting die een tekort
aangeeft van ƒ 47.496,--! Toch weer even anders dan bij de eerste inzending. De commissie
verwacht dat, wanneer ze geheel en al bevrijd is van de kosten van het huren van een
schoollokaal, ze met de jaarlijkse aflossing het tekort kan wegwerken. Daartoe zal ze alle
pogingen aanwenden deelt de commissie aan G.S. mee, met het verzoek de gezamenlijke
provinciale en stedelijke subsidie nu uit te betalen. B&W merken hierbij op dat het college de
overtuiging heeft dat de verleende subsidie wordt gebruikt om de kosten van de vertimmering
te voldoen. Voorts heeft de commissie maatregelen genomen om het bestaande tekort weg te
werken. Het college vertrouwt erop dat de administratie van de commissie binnen enige jaren
“op eenen effen voet zal kunnen gebragt worden”.1193
De uitslag van deze langdurige correspondentie en onderhandelingen tussen commissie,
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B&W en G.S. vinden we terug in de gemeentelijke jaarrekeningen. De gemeentelijke subsidie
van de stad begint in 1834 met ƒ 100,-- gevolgd door ƒ 300,-- vanaf 1835.
De provinciale bijdrage van ƒ 900,-- is voor het eerst geboekt in 1842. Ze wordt bij de
ontvangst omschreven als gouvernementele subsidie ten behoeve van de Israëlitische school.
De gemeentelijke ontvanger verantwoordt dit bedrag bij de doorbetaling aan de Israëlitische
commissie als “ontvangen subsidie tot vernieuwing van het schoollokaal en de uitdelging van
hun schuld”.1194
7.14 De status van de school (1846-1847)
Hoewel de Israëlitische schoolcommissie tevreden lijkt over haar financiële positie zijn de
onderwijzers na een aantal jaren dat niet over de uitbetaling van hun salarissen. Daarom
trekken op 7 september 1846 het hoofd der school Meijers en de tweede onderwijzer, Berlijn,
bij B&W aan de bel. Zij delen dan schriftelijk aan het college mee dat zij in verlegenheid zijn
gebracht. Sedert drie maanden weigert de Israëlitische Schoolcommissie hier ter stede de
door hen verdiende salarissen uit te betalen. B&W sturen de klacht door naar de Israëlitische
schoolcommissie met de vraag het college van advies te dienen.1195
De schoolcommissie rapporteert op dit verzoek op 13 september.1196 Uitgebreid antwoorden
daarna B&W aan M.M. Meyers en A.M. Berlijn, respectievelijk hoofdonderwijzer en
onderwijzer bij de godsdienstige en maatschappelijke Israëlitische school.1197
B&W delen hen mee dat het college na raadpleging van de sub-schoolcommissie bevestigd is
in zijn oordeel dat de Israëlitische school in Hoorn eigenlijk een godsdienstige school is
waarop slechts bij uitzondering het geven van burgerlijk onderwijs wordt toegelaten. De stad
verstrekt daarvoor aan deze school een jaarlijkse subsidie. Niet zozeer omdat de school
erkend is als een openbare school, maar omdat als gevolg van de oprichting van de
Israëlitische school het geven van onderwijs aan kinderen van arme Israëlieten verviel. Deze
subsidie zal dan ook dadelijk worden ingetrokken wanneer de Israëlitische gemeente er niet
behoorlijk voor zorgt dat de kinderen van onvermogende Israëlieten goed onderwijs
ontvangen. Maar, onze zorg en ons toezicht beperken zich tot dit laatste punt. Daarom zijn
B&W niet bevoegd tussenbeide te treden om de moeilijkheden die tussen de Israëlitische
onderwijzers en de Israëlitische subschoolcommissie zijn ontstaan, uit de weg te ruimen.
B&W verwijzen de klagende onderwijzers daarom in eerste instantie naar de
subschoolcommissie en in hoger beroep naar het college waaraan deze commissie
ondergeschikt en rekenplichtig is.
In februari 1847 deelt de plaatselijke schoolcommissie aan B&W mee dat hoofdonderwijzer
Meyers van de Israëlitische school er zich over beklaagd heeft dat op zijn school in 1846
geen prijzen zijn uitgedeeld. Doorgaans betreft het een bedrag van 40 of 50 gulden. De
plaatselijke schoolcommissie vindt dat ze zonder autorisatie hier niet toe mag overgaan.
B&W beloven er nader op terug te komen. Eerder al, in 1837, is de vraag door de subschoolcommssie voorgelegd aan B&W. Het college heeft deze commissie meegedeeld zich
daarvoor te wenden tot de plaatselijke schoolcommissie. Die heeft daar een bedrag voor
toegewezen gekregen.1198 Of het feit dat Zijne Majesteit bij besluit van 4 april 1837 een
gratificatie voor ééns van ƒ 50,-- heeft gegeven aan M.M. Meyers, Israëlitisch Onderwijzer te
Hoorn, heeft te maken met het verzoek om het toekennen van prijzen, hebben we niet kunnen
achterhalen1199. Uit het feit dat er geen klachten zijn over de tussenliggende jaren, vermoeden
we dat de prijzen toen wel zijn uitgedeeld.
Waarom het kerkbestuur van de Nederlandsch Israëlitische gemeente Hoorn in 1847 vraagt
WFA/GAH 0349/1242, Jaarrekening 1842, pag. 32, 140 (provincie), 103 (stad).
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om hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, de door het stedelijk bestuur aan de Israëlitische school
toegekende toelage over dat jaar uit te betalen, ontgaat ons.1200 Eerder immers is die toelage
automatisch overgemaakt overeenkomstig de gemaakte afspraken. Nu stellen B&W het
verzoek in handen van de stedelijke schoolcommissie voor het lager en middelbaar onderwijs
om het college te adviseren. De plaatselijke commissie antwoordt dat het haar onmogelijk is
op dit verzoek te adviseren omdat de scholen van de Israëlitische gemeente niet onder haar
beheer zijn geplaatst, een mededeling die B&W voor kennisgeving aannemen.1201
Deze briefwisseling heeft een vervolg in de herfst. Dan schrijven B&W aan het Kerkbestuur
van de Israëlitische gemeente dat het kerkbestuur letterlijk op 19 november 1847 aan het
college heeft laten weten:
“Wat betreft het schoolwezen alhier moet het Kerkbestuur aan UedelAchtbaren opmerken dat
dit geheel onafhankelijk is en op zichzelf staat. Dat betekent dat de ondergetekenden niet bij
machte zijn hun begroting te veranderen of te wijzigen, terwijl het afschrift van de begroting
van de school officieus is meegedeeld zonder dat het kerkbestuur daardoor het recht heeft
verkregen voor de belangen van de school op te treden.”
B&W erkennen op grond van de door het college verkregen informatie die onafhankelijkheid
niet. Enerzijds omdat die niet te rijmen valt met de bepalingen op het L.O. (Wet van 1806,
vZ), anderzijds omdat de Israëlitische school een niet onbelangrijke subsidie (ƒ 300,-- vZ) uit
de stadskas krijgt en elke gesubsidieerde inrichting ondergeschikt en rekenplichtig is aan het
stedelijk bestuur. De handhaving van dit beginsel dwingt het college dit te schrijven.
Als men de hulp van B&W inroept moet men niet op voorhand laten weten het gezag en de
invloed ervan te miskennen, zoals het college bereid is de Israëlitische gemeente te
ondersteunen.
Om haar uit haar moeilijke omstandigheden te halen, heeft het college van B&W het recht
om van de bestuurders van de Israëlitische school die openheid en medewerking te
verkrijgen, die kunnen waarborgen dat herhaling van nieuwe moeilijkheden uitblijft. Als men
de hulp van B&W inroept moet men niet op voorhand laten weten het gezag en de invloed
ervan te miskennen, zoals het college bereid is de Israëlitische gemeente te ondersteunen.
Om haar uit haar moeilijke omstandigheden te halen, heeft het college van B&W het recht
om van de bestuurders van de Israëlitische school die openheid en medewerking te
verkrijgen, die kunnen waarborgen dat herhaling van nieuwe moeilijkheden uitblijft.1202
7.15 Het Hoornse college van B&W onderzoekt en vraagt de gouverneur om hulp (1847)
Naar aanleiding van deze overwegingen stellen Burgemeester en Wethouders een grondig
onderzoek in én naar de verwarde financiële toestanden van de Israëlitische gemeente én naar
de kunstenarijen die uitgehaald worden om de kosten van de te onderhouden Joodse armen op
de gemeente over te brengen. Een week na zijn brief aan het Kerkbestuur van de Israëlitische
gemeente stuurt het Hoornse college een uitgebreid schrijven met één bijlage aan de
gouverneur van Noord-Holland.
Het onderzoek is vastgelegd in drie staten van begroting, waarin de achterstand wordt
aangewezen. Die is daarbij nauwkeurig gesplitst inzake de ontvangsten en uitgaven van het
kerkbestuur, het armbestuur en het schoolbestuur.
De financiën verkeren in een bijna hopeloze en reddeloze toestand die toe te schrijven is aan
de kostbare inrichting van kerk- en schoolwezen. De achterstand is vooral het gevolg van een
zorgeloze en onnauwkeurige administratie van het vorige kerkbestuur. Hulp en redding kan
wat B&W betreft enigszins komen uit het feit dat ze algemene bedélingen missen evenals
voedselaanvulling door hun spijswetten, alsmede de verpleging van hun wezen.
Verder kan het stadsbestuur niet gaan, omdat op het burgerlijk bestuur geen verplichting rust
WFA/GAH 0349/171, 22 Juny 1847, fol. 145vo.
WFA/GAH 0347/171, 3 Augustus 1847, fol. 161vo.
1202
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tot verpleging van de armen van een godsdienstige gezindte.
Dit alles is echter onvoldoende, als niet gezorgd wordt dat
1° de achterstand wordt afgelost en
2° de jaarlijkse behoeften verminderen.
Grootste probleem daarbij is hoe dat bereikt kan worden.
Daarvoor zijn geen andere mogelijkheden door
1° de achterstand af te lossen door een jaarlijkse subsidie van rijk of provincie;
2° de jaarlijkse bijdrage voor het schoolwezen uit rijks- of provinciale kas te verhogen.
Daardoor kan de bijdrage daarin van het Kerkbestuur van ƒ 200,-- vervallen, een bedrag dat
bestemd kan worden om te voorzien in de behoeften van de armen.
Met de meeste aandrang vragen B&W daarvoor hulp en medewerking van de gouverneur.
Het college is ervan overtuigd dat een poging zijnerzijds de gewenste uitkomst zal
opleveren.1203
In de bronnen hebben wij over deze materie alleen teruggevonden dat elk jaar weer er een
missive van het Israëlitisch schoolbestuur komt, waarin men verzoekt om de stedelijke
subsidie te verstrekken, terwijl ook rijk en provincie hun normale bijdrage blijven leveren.1204
Een eventueel antwoord van de provincie hebben wij niet aangetroffen, of, beter misschien,
is ons ontgaan.
7.16 Onderlinge verhoudingen (1849-1850)
Los van deze financiële perikelen krijgen B&W op het eind van 1849 een rapport over het
hun in handen gestelde request van afgevaardigden uit de notabelsten van de Hoornse
Israëlitische gemeente, dat twee klachten bevat aan het adres van het binnen Hoorn bestaande
Israëlitische kerk- en schoolbestuur.1205 In de eerste maand van het nieuwe jaar bespreekt het
Hoornse college deze klachten. Het heeft dan informatie ingewonnen bij het Israëlitisch kerken schoolbestuur.
Dit bestuur reageert uitvoerig en begint met de opmerking dat alleen achting voor het
Hoornse stadsbestuur het voor het Kerk- en schoolbestuur oorbaar maakt op het ingezonden
adres, dat meer tegen het kerkbestuur dan wel tegen het schoolbestuur gericht is, een
inlichtend advies te geven.
1°. Van de schuldenlast waarmee het tegenwoordig kerkbestuur de Joodse gemeente in 1847
bezwaard vond, is men thans voor het grootste gedeelte ontheven, terwijl de opbrengsten
met 40% verminderd zijn.
2°. In 1849 heeft het kerkbestuur, waarbij de ouderling M.D. du Mosch tegenwoordig was,
een nieuwe nominatie opgemaakt voor de benoeming van drie kerkbestuurders. Die is aan
de Hoofdcommissie tot de zaken der Israëlieten opgezonden, hetgeen de aftreding in 1850
van genoemde ouderling M.D. de Mosch tot gevolg heeft gehad.
3°. De door de adressanten aangevoerde argumenten zijn in strijd met de waarheid. Evenals
de verklaring van genoemde ouderling Du Mosch dat hij bij het opmaken van de notulen
over de betreffende vergadering niet tegenwoordig was, terwijl zijn handtekening zijn
aanwezigheid bewijst.
4°. Slechts één der adressanten kan belang bij de school hebben, omdat de anderen hun
kinderen al in 1839 en 1845 onder vroegere schoolbestuurders - en wel om luttele
redenen - hebben verwijderd.
5°. Wat de bewering aangaat dat het kerkbestuur geen verantwoording aflegt, zal een ieder
in de joodse gemeente gebleken zijn door de openbaarheid die daarvan in de synagoge is
WFA/GAH 0349/597, 30 November, fol. 297-299, nr. 630.
WFA/GAH 0349/172, 4 July 1848, fol. 121 vo.
WFA/GAH 0349/173, 2 Januari 1849, fol. 2 en 17 July 1849, fol. 101-101vo.
1205
WFA/GAH 0349/173, 11 December 1849, fol. 169vo-170.
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gegeven.
6°. Blijkbaar zijn deze klachten gedaan met het doel beide besturen in een verkeerd daglicht
te stellen, teneinde langs deze weg dwang op hen uit te oefenen.
7°. Om al deze redenen verzoeken de adviseurs om daar waar het te pas mocht komen een
advies te mogen geven in gelijke zin als deze.
B&W besluiten deze hoofdzakelijke inhoud bij extract ter kennis van belanghebbenden te
brengen om hun te dienen als beschikking op het in het hoofd hiervoor genoemde aan B&W
gerichte adres.1206
7.17 De vernieuwde grondwet (1848) en andere zaken (1848-1862)
Thorbecke slaagt erin in 1848 een nieuwe grondwet door het parlement aan te laten nemen.
Het gevolg is een nieuwe provincie- en gemeentewet in 1851, op langere termijn een nieuwe
wet op het lager onderwijs (1857).
Als gevolg van de nieuwe gemeentewet bewaart het Westfries archief vanaf 1853 gedrukte
jaarverslagen van de gemeente Hoorn.
In de onderwijsbijlage van het jaarverslag over 1858 treffen we aan:
Aan het hoofd van de Israëlitische school staat de onderwijzer Meijer Marcus Meiers met een
jaartractement van ƒ 500,--. Tevens geniet hij als onderwijzer in het huis van correctie een
salaris van ƒ100,-- per jaar.
Meijers wordt terzijde gestaan door twee hulponderwijzers.
In de eerste plaats Samuel Josef Klein, die ƒ 225,-- per jaar geniet, Als beestensnijder van de
Israëlitische gemeente ontvangt hij per jaar nog eens ƒ 225,--.
De tweede hulponderwijzer is Israël Heijman Barnstein. Hij krijgt 1/39.
Van de moeilijke financiële verhoudingen waarvan hiervoor sprake was, zijn ook de leden
van de plaatselijke schoolcommissie als opstellers van het jaarverslag niet op de hoogte.
Zij merken over het financiële deel op dat al deze tractementen van de Israëlitische school
betaald worden uit bijdragen die aan de plaatselijke schoolcommissie onbekend zijn. Het zijn
subsidies van de Israëlitische Gemeente, de Stad, de Provincie en het Rijk, plus de schoolgelden van de kinderen waarvan de ouders dat onderwijs geheel of ten dele kunnen
bekostigen. Die bijdragen door de ouders van de kinderen die op de Israëlitische school
onderwijs ontvangen, zijn door de plaatselijke schoolcommissie niet op te geven, omdat die
schoolgelden verschillend geheven, door een daartoe bestaande kerkelijke commissie bepaald
en ontvangen worden.1207
Daarbij komt dat de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen joden niet als lid wilde toelaten.
Het is voor deze groepering in 1850 reden “De Maatschappij tot Nut der Israëlieten” op te
richten. De maatschappij besloot in datzelfde jaar dat niet vermogende, hoewel niet geheel
arme Israëlitische kinderen “van den geringen, doch fatsoenlijke burgerstand tegen betaling
van 15 cent per week voor één kind (12 cent voor twee of drie en 10 cent voor vier kinderen
ieder) geplaatst zouden kunnen]worden op de zogenaamde stads-tussenscholen en daarnaast
godsdienstig onderwijs zouden ontvangen.1208 In hoeverre deze regeling ook in Hoorn is
toegepast, hebben we niet in de bronnen kunnen vinden.
In artikel 194 van de nieuwe grondwet komt de vrijheid tot het geven van onderwijs tot
uiting:
“Het openbaar onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg van de regering. De
inrichting van het openbaar onderwijs wordt met eerbiediging van ieders godsdienstige
WFA/GAH 0349/173, 11 Dec. 1849, fol. 169v0-170. WFA/GAH 0349/174, 29 Jan. 1850, fol. 12vo-13.
WFA/GAH 0349/600, 16 February 1850, fol. 57.
1207
WFA/GAH 0349/170F2. Bijlage Onderwijsverslag 1858, pp. 17-19.
1208
J.H. Meijsen, Lager Onderwijs in de spiegel der geschiedenis, 175 jaar nationale wetgeving
op het Lager Onderwijs in Nederland, 1801-1876. ’s-Gravenhage, 1976, pag. 48-49.
1206
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begrippen, door de wet geregeld. Et wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoende
openbaar lager onderwijs gegeven.
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der overheid, en bovendien voorzover
het lager en middelbaar onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en
zedelijkheid des onderwijzers; het een en ander door de wet te regelen.
De Koning doet van den staat der hooge. middelbare en lagere scholen jaarlijks een uitvoerig
verslag aan de Staten-Generaal geven”.1209
De uitwerking van dit grondwetsartikel in een aparte wet op het lager onderwijs heeft bijna
tien jaar geduurd. Pas onder het ministerie-Van der Brugghen (1856-1858) komt de wet tot
regeling van het gewoon en van het meer uitgebreid lager onderwijs tot stand. De wet wordt
ingevoerd met ingang van 1 januari 1858. De staat heeft dan de verplichting op zich genomen
om onderwijs te doen verzorgen in de zin van “opvoeding tot christelijke en
maatschappelijke deugden”, een omkering van de doelstelling uit de wet van 1806. Die
voedde op tot maatschappelijke en christelijke deugden.
De strijd in de tweede kamer is fel geweest. Een fundamentele tegenstelling tussen Groen van
Prinsterer en Thorbecke over betekenis en werking van het christendom in de natie, komt tot
uiting. De uitkomst van de debatten is ongunstig voor Groen van Prinsterer. De christelijke
deugden worden niet ingevuld,
Het kamerbesluit betekent het begin van de schoolstrijd over de bekostiging van het lager
onderwijs, maar opent voor de Israëlieten, die geen bezwaar hebben tegen de oningevulde
christelijke deugden, de poorten van het onderwijs voor de joodse kinderen.
De staat subsidieert nu niet langer de Joodse armenscholen. Daarin werden tot dan het
maatschappelijke en het joods godsdienstige onderwijs gezamenlijk gegeven. In 1861 heffen
de Israëlitische instanties de joodse armenscholen op, ook in Hoorn, nadat het rijk de subsidie
had ingetrokken en beloofd had ervoor te zorgen dat er overal gemengde scholen zouden
komen.1210
7.18 Einde van de Hoornse Israëlitische school (1862)
In het decennium voordat er een einde komt aan de zelfstandige Israëlitische school,
ontvangen B&W een missive van de Hoofdcommissie tot de zaken der Israëlieten te ’sGravenhage. Daarin wordt aan her college gevraagd een geschikt persoon voor te dragen om
de vacature te vervullen van het derde lid van de commissie voor de godsdienstige
Israëlitische school te Hoorn. Het college besluit om de nog aanwezige twee leden, de heren
Nierop en Marchand te horen.1211
In december 1853 vraagt de onderwijzer aan de Israëlitische school “dat ook die inrichting in
het genot mag worden gesteld van de toelage voor prijzen, welke jaarlijks van stadswege
worden verstrekt” doch die sinds 1845 niet (meer) aan de school is verstrekt. Het advies dat
de plaatselijke schoolcommissie uitbrengt, kennen we niet.1212
Het jaarverslag over 1860 geeft in de onderwijsbijlage aan dat aan de Israëlitische school
alleen onderwijs wordt gegeven door Meijer Marcus Meijers. Hij ontvangt als jaarlijkse
bezoldiging ƒ 300,-- en aan verschillende inkomsten uit andere hoofde ƒ 600,--. Hij is tevens
hoofdonderwijzer aan de Israëlitische herhalingschool.1213
In de onderwijsbijlage van het gemeentelijk jaarverslag over 1861 deelt men mee dat beide
Israëlitische scholen, zowel de dag- als de avondherhalingschool, zijn opgeheven. Hoewel al
in het vorige jaarverslag over 1860 over die opheffing is geschreven, kon eerst later tot de
algehele ontruiming van die scholen worden overgegaan. Pas toen aan de armen- en
Meijsen, a.w., pag. 45.
Meijsen, a.w., pag. 52-59. Fuks-Mansfelt, a.w., pag. 215 (zie noot 10)..
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tussenscholen de nodige uitbreiding kon worden gegeven, was het mogelijk alle van de
Israëlitische scholen afkomstige kinderen te plaatsen. Die opname had het afgelopen jaar
plaats. Daardoor is het nu overbodig in nadere bijzonderheden over die scholen te treden.
Het hoofd van de Israëlitische school Meijer Marcus Meijers is per 1 juli 1861 als
hulponderwijzer aan de stadsarmenschool aangesteld in de vacature van Adolf Klant. Hij
krijgt daarvoor een jaarlijkse bezoldiging van ƒ 150,--. Bovendien geniet hij uit andere
hoofde een inkomen van ƒ 600,--. Ondertussen heeft hij eervol ontslag uit deze betrekking
gevraagd teneinde zijn aanspraak op pensioen te doen gelden.1214
In 1862 verleende de gewezen Israëlitisch hoofdonderwijzer Meijer Marcus Meijers slechts
tijdelijk zijn diensten aan de armenschool. Na het aan hem verleende eervol ontslag bleef er
voor de vierde hulponderwijzer aan de armenschool een vacature bestaan. Voorlopig wordt
daarin voorzien door de assistentie van één der kwekelingen van de Normaalschool. Die is
daartoe door de schoolopziener welwillend ter beschikking van de hoofdonderwijzer Evert
Kriebel gesteld.1215
Met het vertrek van Meyer Marcus Meijers uit de Israëlitische school in de Schoolsteeg
kwam er een einde aan het Israëlitische onderwijs dat Hoorn vanaf 1774 had gekend.

1214
1215

WFA/GAH 0349/170F2. Jaarverslag 1861, pag. 8-9, bijlage.
WFA/GAH 0349/170F2. Jaarverslag 1862, pag. 10, bijlage.

389

390

8. DE ARMENSCHOOL VAN DE VADERLANDSCHE
MAATSCHAPPIJ

1777-1847
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8.1 Inleiding; de economie stagneert.
Hoorn kampte in de achttiende eeuw met een toenemende stagnatie en uiteindelijk met een
sterke achteruitgang in de ontwikkeling van de stad.
Dit proces was het gevolg van een complex aantal factoren. Die hielden duidelijk verband
met een eenzijdige gerichtheid op handel en scheepvaart. Ze werden verder beïnvloed door
oorlogen met Engeland en Frankrijk en een steeds toenemende concurrentie van Amsterdam.
Daardoor werd er tussen 1720 en 1780 minder geïnvesteerd in de scheepvaart. De
walvisvaart raakte in het slop. De havenactiviteiten verminderden of verdwenen zelfs.
Samenhangende bedrijven als houtzagerijen, lijnbanen, leerlooierijen en zeepziederijen
legden het loodje. Dat was ook het geval met de traankokerij en de vaste havenkraan, die
werd afgebroken.
8.2 Gevolgen.
Door die achteruitgang ontstond een gestage trek de stad uit die leidde tot een voortdurende
afname van de bevolking. Deze openbaarde zich al vanaf 1660, eerst geleidelijk maar na
1730 snel. Waren er in 1660 nog 14.000 inwoners, in 1744 waren het er nog maar 12.000 en
in 1795 niet meer dan 9.500. Daardoor werden huizen verlaten en niet meer opnieuw
bewoond. Verkrotting en tenslotte afbraak waren het gevolg. Een groot deel van de
bevolking dat niet vertrok, had helemaal geen inkomsten meer en werd afhankelijk van
bedeling door de kerk.
Met het toenemen van de armoede steeg de bedelarij die veelal ontaardde in criminaliteit.
Velen keken met verontrusting naar deze verpaupering die niet alleen Hoorn trof, maar ook
elders voorkwam. Door die ontwikkeling kwamen plaatselijk initiatieven naar voren om dit
proces een halt toe te roepen.
8.3 Hoorns plan tot verbetering.
Eén van de opmerkelijkste verbeteringsvoorstellen noemde men in die tijd zelf al het plan van
de doopsgezinde predikant en ondernemer Cornelis Ris. Hij was in 1717 in Hoorn geboren en
overleed er in 1790. Hij was bijna zestig jaar oud toen hij zijn plannen in 1777 ontvouwde.
Zijn eerste ontwerp viel vrijwel samen met het verzoek van de gereformeerden een stads- en
diaconieschool op te richten. Ris echter was eerder.
Op 7 februari 1777 droeg hij een plan tot verbetering van de economische situatie op aan de
stadsbestuurders van Hoorn. Hij bepleitte erin de oprichting van een “Vaderlandsche
Maatschappij van Reederij en Koophandel ter Liefde van het Gemeenebest”.
Hij stelde tot doel van de maatschappij:
1°. de armoede te verminderen;
2°. de oude vaderlandse vlijt (in zijn woorden naarstigheid) te laten herleven;
3°. het schoolwezen te verbeteren en de kinderen der armen op te leiden in goede tucht en
zeden.
Als middel wilde hij twee walvisvaarders in de vaart brengen. De opbrengsten ervan konden
dan geïnvesteerd worden in een Fabriek- of Werkhuis.
Hierin zou enerzijds ruimte zijn voor vakmatige productie van allerlei textielsoorten alsmede
van geschilderd behang. Met de eenvoudige werkzaamheden die hiervoor gedaan moesten
worden, zou men werklozen aan een zelfstandig bestaan kunnen helpen.
Anderzijds zou in dezelfde ruimte een armenschool voor alle gezindten kunnen worden
gehuisvest, zonder aanzien van staat (=stand) en religie. In die school zou lezen, schrijven en
rekenen gratis worden onderwezen, maar dat niet alleen. Ook de schoolbehoeften zouden
kosteloos worden verstrekt. Bovendien zou al datgene aan de kinderen worden bijgebracht
“wat behoort tot de Burgerlijke Wellevendheid” en wat ertoe bijdraagt “dezelven op een
Redelijke wijze te beschaven”.
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8.4 Bijval.
De plannen van Ris ondervonden veel bijval. Niet alleen in Hoorn, maar ook daarbuiten. Zo
verwierf de door Ris aangestelde directie door de uitgifte van aandelen nog voor de zomer
van 1777 een kapitaal van 60.000 gulden. Dit bedrag was in 1782 opgelopen tot meer dan
het dubbele. Op grond van deze financiële basis werd een oude tegelbakkerij aan de
Binnenluyendijk aangeschaft. Hierin gingen het Fabriek-of Werkhuis en de erbij behorende
Armenschool van start. Eerder was dit gebouw eigendom geweest van de toen nog bloeiende
Westindische Compagnie.
Het was een formidabel pand dat Ris had aangekocht. Het bestond uit twee gebouwen met
een groot veld ertussen. Omdat de totale ruimte al spoedig niet meer voldoende was voor
materiaalopslag plus de vestiging van een kousenfabriek, kocht men nog twee panden.
Boven de hoofdingang van Fabriekhuis en School liet Ris een grote steen metselen. Hierin
gaf hij de grondbeginselen van de Vaderlandsche Maatschappij aan. De Mennonitische
Leeraar maakte hiermee “de voorbijgangers duidelijk dat de behandeling van de behoeftige
medemens in zijn vaderstad een nieuw tijdperk was ingegaan”:
Wie zich behoeftig vind
En lust heeft om door werken,
Het kwijnend huisgezin met
Eerlijk brood te sterken;
Die kome zonder schroom
Tot mij in zijnen nood
Ik geef verschiet van werk,
Zoowel aan klein als groot.
En onderwijs de Jeugd in
Godsdienst en in Zeden;
Zo worden én Stad én Staat
Voorzien van nutte leden.
8.5 De Armenschool van de Vaderlandsche Maatschappij.
Nadat ene Joris Maring in de zomer van 1777 tijdelijk belast was geweest met het onderwijs
in het Fabriekhuis, werd begin augustus – eveneens op tijdelijke basis - Jacob Cramer,
aangesteld. Hij was Frans kostschoolhouder in Amsterdam geweest en werd na de
reglementaire regeling van het onderwijs in het Fabriekhuis op 19 september 1777 in vaste
dienst genomen. Hij werkte naast en was ondergeschikt aan de fabriekmeester Hendrik
Rosenberg die verantwoordelijk was voor het vaktechnisch onderricht.
Cramer moest het onderwijs verzorgen in lezen, schrijven, rekenen, zingen, godsdienstkennis,
burgerlijke wellevendheid en goede zeden, terwijl hij tevens optrad als schrijver van de
Maatschappij. Hij, een man die geschoold was in de taalkunde en andere wetenschappen,
moest ook letten op de hygiënische gesteldheid van de leerlingen. Zij moesten zich
presenteren met gekamde haren, schone handen en een goed gewassen gezicht.
Ris concludeerde twee jaar na de indiening van zijn “eerste proeve” dat dit hygiënisch
toezicht effect had. De kinderen waren zindelijker en zagen er beter gekleed uit dan bij de
start van zijn experiment. Bovendien werkte Cramer daaraan mee door zijn optreden, dat
“deftig en verantwoordelijk was”, één van de voorwaarden voor zijn benoeming.
Al op 14 augustus, drie maanden na het begin van de school, waren directeuren en
aandeelhouders van de Vaderlandsche Maatschappij en vele anderen aanwezig ter
gelegenheid van de eerste officiële kwartaalexamens.
Deze plechtigheid was meteen bedoeld als inwijding van de gehele stichting waarvan de
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werkzaamheden in een Reglement van 24 artikelen waren omschreven. Bovendien was in een
Instructie van 14 artikelen aangegeven welk doel de school zich stelde, hoe ze was ingericht
en wat de plichten van de schoolmeester waren.
De school telde 80 à 120 kinderen, die wisselend in een zeer ruime educatiezaal verbleven.
Zij kwamen onder het werk door, elk op zijn/haar beurt, bij de meester aan diens stoel. Zij
werden dan onderwezen in lezen, schrijven etcetera. Ook werd veel werk gemaakt van het
zingen, zoals eveneens de nodige aandacht werd besteed aan de Burgerlijke Wellevendheid.
Drie maal daags – onder het werk door - werd een gedeelte uit de bijbel gelezen. Dat ging
gepaard met het lezen en leren van gebeden en spreuken. Daarbij ontbrak de uitleg niet.
Algemene ondervragingen werden gedaan om, waar mogelijk, een verstandige smaak en
nuttige beginselen aan te brengen.
De hele ruimte waarover de school kon beschikken was verdeeld in zeven standplaatsen van
eer, van no. 1 tot en met no. 7. Elk werd daar naar zijn verdienste, met zijn spinnewiel
geplaatst.
Daarnaast waren er zeven standplaatsen van oneer. Daaronder vielen: de tragen, de luiaards,
de wanhavigen (=slecht gekleden), de leugenaars, degenen die vloeken of zweren, de dieven
en tenslotte de kwaadwilligen. Voor die laatste groep volgde het schandhok.
Met deze schandaalstraffen, die men toepaste in plaats van de gebruikelijke kastijdingen,
verwachtte men betere successen te boeken dan met lichamelijke straffen.
Volgens Ris wierp dit alles zijn vruchten af. Zoals dat ook het geval was met de
omstandigheid dat elk kind naar rato een deel ontving van hetgeen hij als inkomsten
binnenbracht.
Bovendien werden – we schreven het hiervoor al – alle schoolbehoeften kosteloos verstrekt.
Ook was er iedere maand voor elk kind een rapport waarop gedrag, ijver en vorderingen in
het leren vermeld waren. En ieder kwartaal was er eerst een privé en daarna een openbaar
examen
dat besloten werd met het uitdelen van beloningen in geld of kleding.
Dit alles nu, zo was het uitgangspunt van Ris, veraangenaamde het werk en moedigde de
leergierigheid en ijver aan.
Voor de leerlingen stond bij Ris voorop voorrang te geven aan het ontwikkelen van een goede
schoolhouding, en de kinderen van de armen en de gewone burgers, al werkende voort te
onderwijzen in lezen, schrijven en alle al eerder genoemde “nuttigheden”.
Op zevenjarige leeftijd waren de werkende kinderen welkom, maar ook andere kinderen
werden toegelaten. Daarbij werd niet naar religie gekeken noch naar het feit of ze – in de
woorden van Ris – “voorspoedig in gewas zijn of niet”. Dit hield in dat ongezonde en/of
gebrekkige kinderen niet werden uitgesloten..
Hoewel de jongeren in het begin nog werk deden dat netto niets opleverde – de school was
immers een combinatie van werken en leren - kregen ze als stimulans toch een kleine
geldelijke beloning. De kinderen werden daardoor niet alleen weggehouden van de straat,
maar leerden ook bekwaamheden, werden ijverig gemaakt en werden er door aangespoord al
vroeg mee te helpen om het huisgezin te ondersteunen.
Ook werd het werken in het Fabriekhuis daardoor aantrekkelijker gemaakt, terwijl ze op deze
manier in staat waren “al werkende en geld verdienende in veele zaken nuttig onderwijs te
genieten”. Toch werd de handvaardigheid niet verwaarloosd. Zo’n twee jaar na de opening
van de school werd aan 60 à 80 kinderen op een klein spinnewiel onderwijs in het spinnen
van wol geleerd.
Kinderen van 7 of 8 jaar bleken daar al bekwaam toe. Naar gelang van hun leeftijd, begrip en
ijver verdienden ze er tussen de 2 en 50 stuivers per week mee. Hun productie werd per stuk
of per gewicht beoordeeld. Zo werd ook door eigen belang hun ijver opgewekt.
Boven de educatiezaal werden zo’n 50 kinderen én ouderen geoefend in het
‘achteruitspinnen’ van de bijsoorten van hennep, in het weven van vloerkleden en –zeilen, in
het vervaardigen van behangseldoek en dergelijke. In de praktijk bleek dat de kinderen de
vaardigheden eerder onder de knie hadden dan de ouderen. Die echter hadden niet zoveel tijd
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nodig voor het leerwerk als de jongeren. De school en de educatie immers waren er niet
alleen voor de werkende kinderen maar ook de oudere werknemers konden er van profiteren.
Al zoekende werden daarom in die eerste twee jaar toch enige veranderingen aangebracht.
Ten eerste werd het uitwendig aanzien van de school veranderd.
De educatiezaal is nu versierd met drie opvallende Taferelen.
Eén hangt er recht boven de stoel van de meester waarop staat: “De vreeze des Heeren, is ’t
beginsel der wijsheid” met iets lager uit de spreuken van Salomon: “Een ieder zal gepreezen
worden, naar dat zijne verstandigheid is”.
Rechts van de stoel hangt de opwekking “de hand des vlijtigen maakt rijk”, met daaronder :
“Hebt gij eenen man gezien die vaardig is in zijn werk: hij zal voor ’t aangezigt der Koningen
gesteld worden”.
Links van de stoel is er een derde tafereel met daarop: “Wie zal een deugdelijke huisvrouw
vinden? “Met daaraan toegevoegd uit Spreuken XXXI: “Zij zoekt wol en vlas, en werkt met
lust van haar handen. Zij staat op als het nog nacht is; dan steekt zij haar handen uit naar de
spille, terwijl haar handpalmen de spinrok vatten”.
Een tweede verandering betrof de schooltijd in de wintermaanden.
Omdat de lange avonden het spinnen moeilijk maakten, werd er nu van 5 tot 8 uur ‘s avonds
bij kaarslicht tijd besteed aan lezen, schrijven, cijferen, zingen en godsdienstkennis.
60 à 90 personen maakten er gebruik van. Omdat de catechisatie voor alle gezindten bestemd
was, vermeed men alle geschilstukken.
Een derde wijziging bestond er tenslotte in dat op maandag en vrijdag van 5 tot 6 uur een
zangcollege op de school werd gehouden. Niet alleen de kinderen werden zo goede zangers,
ook honderden stadgenoten kwamen er naar luisteren.
Bovendien bleef men zoveel als mogelijk was beschaving bijbrengen. Dat immers is het beste
middel om armoede te voorkomen; om goede zeden aan te kweken en ongelukkige kinderen
tot nuttige leden voor de burgerstaat te maken.
Daartoe had Ris zowel voor jong als oud steeds werk in voorraad, teneinde altijd productief te
kunnen zijn, waarmee Ris voldeed aan wat Deuteronomium XV vers 4 voorschrijft:
“…..Alleenlijk, omdat er geen bedelaar onder u zal zijn ……..”.
8.6 Een bus voor bijdragen helpt de school
Omdat deze vorm van onderwijs en opvoeding samen met de beloningen veel kostte en de
daartoe afgezonderde 10% van de winst zelfs bij een gewone opbrengst niet toereikend was,
werd op de educatiezaal een bus voor vrijwillige bijdragen geplaatst met deze tekst:
TOT NUT DER WERKENDE ARMEN.
Verwacht werd dat weldadige toeschouwers, en er waren nogal wat bezoekers, hun giften
stortten. Met die opbrengst en de genoemde 10% werd de armenkas gevuld. Alleen die armen
echter werden geholpen die ijverig werkten en zich goed gedroegen.
De belangstelling beperkte zich niet tot inwoners van Hoorn. Ook van buiten de stad waren er
veel geïnteresseerden. Onder hen was Jan Nieuwenhuyzen, doopsgezind predikant te Edam.
Hij was zo onder de indruk van de school en het er gegeven onderwijs, dat dit van invloed is
geweest op zijn inzet voor de oprichting van de “Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen” in
1784 en de scholen die onder zijn auspiciën zouden worden gesticht. “’t Nut immers ijverde
ook voor algemeen volksonderwijs, opleiding tot democratisch staatsburger en opvoeding in
een algemeen christelijke geest van verdraagzaamheid en liefde voor ’t vaderland”.
Ris zelf verwachtte ook veel van de school. Hij hoopte die te zien uitgroeien tot een centrale
Nijverheidsschool voor het Noorderkwartier van Holland. Boven de in de educatiezaal
geplaatste bus had hij daartoe een gedicht opgehangen dat de bezoeker mild moest stemmen
en zijn maatschappelijke bedoelingen aangaf:
Al wat in deeze Bus, uit liefde wordt geschonken,
Besteed men naarstiglijk om lust en smaak te ontvonken,
In leerzaamheid en deugd, en in een werkzaam leven:
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Teneinde elk die wil, hoe arm ook en versmaad,
In plaats van lui en laag, en van elkeen gehaat,
Door braafheid, vlijt en kunst, weer eere en moed te geven”.
8.7 Lof.
Hoewel Ris zijn wens voor een centrale nijverheidsschool niet in vervulling heeft zien gaan,
kreeg hij al direct veel bijval, ook buiten Hoorn. Op de eerste vergadering van de eveneens in
1777 opgerichte Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te
Haarlem huldigde men hem als één van de verdienstelijke wetenschappers van toen.
In een bijeenkomst van 1780 erkende men de betekenis van het werk van Ris voor Hoorn
door hem een gouden medaille aan te bieden.
De onbekende schrijver van “Hoorns Welvaart bevorderd door Vaderlandsche
Edelmoedigheid; gekroond door de Oeconomische Tak in dichtmaat door een beminnaar des
Vaderlands”, verwoordde het zo:
ô Werkloosheid! Kweekeres van Luiheid
en een slordig leeven!
ô Zonden voedster! ‘k Zie Uw bres
Reeds voor ’t weldaadig stormtuig beeven
Men zal door Naarstigheid, de Jeugd
Weêr brengen tot den schoot der Deugd.
De dichter noemde het beleid om de armen door werkverschaffing deugdzaam te maken:
“ ’t weldaadig stormtuig”.
En dat was precies wat Ris deed.
Hij probeerde de ongeschoolde armen, zowel degenen die wilden werken als zij die
werkschuw waren, met eenvoudige werkzaamheden een zelfstandig bestaan te verschaffen.
En zo was het ook met de school waar het aankweken van de gewenste deugden in het
leerproces een belangrijke plaats innam.
De hiervoor geciteerde dichter achtte leren en werken eveneens een ideale combinatie zodat
hij de leerlingen liet uitroepen:
O edel spintuig! Zoet vermaak!
Ik wil u tot mijn spel verkiezen”.
[…..]
Als ik door ‘t denken afgemat
Al winnende speel op ‘t raatlend Rad.
Ook Betje Wolff en Aagje Deken waren vol lof over het werk van Ris en degenen die hem
terzijde stonden. In dichtvorm schreven zij “Het Nut der Vaderlandsche Maatschappije van
Rederij en Koophandel, opgerecht te Hoorn. Toegeëigend aan de Heeren Bestierders”.
Daarin gaven de dames een beschrijving van een prijsuitreiking op school:
De Vlijt word opgewekt door waardige geschenken
Hoe steekt het Naarstig wicht de kleine handjes!
Nu zal een warmer kleed het teder lijfje dekken.
Wat is een klein geschenk hier niet een grote Buit!
Hoe ijvert elk om ’t meest, om toch een prijs te trekken!
Zij worden uitgedeeld! Wat gaan zij blij terug
Een kind kan hetgeen het voelt onmogelijk verkroppen
Hoe blinkt het vriendlijk oog! Wat zijn de voetjes vlug!
Ach, ziet hun boezempjes van zagte vreugde kloppen!
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8.8 Concurrentie of eenmalige wrijving?
Toen Ris op 7 februari 1777 zijn eerste “proeve van ontwerp …” publiceerde, was er in de
gereformeerde kerkenraad al gesproken over een armendiaconieschool. Drie weken later, op
28 februari, vroegen dominee Lootsman, ouderling Klijn en diaken De Feyffer aan de
Hoornse burgemeesters om een als bijlage ingediend project ter oprichting van een Hoornse
diaconieschool goed te keuren en met hun gezag te bekrachtigen teneinde een zodanig plan
“in stand te brengen en te houden”.
De burgemeesters echter namen de tijd het verzoek te bespreken met de oudste leden van de
vroedschap en de presidenten van de kerkenarmenvoogden en van het Huyssittene
Armenweeshuis. Daarna nam de vroedschap op 28 mei 1777 het besluit om de – vanuit de
middeleeuwen stammende - grote stadsschool op te heffen en daarvoor in de plaats te stellen
een stads- en diaconieschool. Evenals de armenschool van Ris die toen al begonnen was,
werd de nieuwe school opengesteld voor alle gezindten.
Beide scholen bleven tot aan het midden van de negentiende eeuw bestaan. De stads- en
diaconieschool werd door de Hoornse gemeenteraad per 1 oktober 1846 opgeheven als
gevolg van een reorganisatie van het lager schoolwezen. Nieuw was daarin een zg.
tussenschool die enig schoolgeld van de ouders vroeg, terwijl een kosteloze armenschool
voor jongens en meisjes in de plaats kwam van de stads- en diaconieschool.
Hoewel er een vermelding is dat de armenschool van de Vaderlandsche Maatschappij in 1840
er al niet meer was, is dat een onjuiste mededeling. Ze bestond toen nog onder leiding van de
schoolmeester Dirk Zwaan die sinds 1802 verantwoordelijk was voor het onderwijs in de
Avondschool van de Vaderlandsche Maatschappij. Na zijn overlijden in 1842, komen dan
nog de namen voor van Van Noorduyn en van Voerman Vulkers die respectievelijk van 1842
tot 1845 en in 1845 en1846 schoolmeesters van de armenschool van de Vaderlandsche
Maatschappij waren. Zij waren eveneens ondermeesters aan de stadsarmenschool.
Vanuit onze ver verwijderde blik op de totstandkoming van deze scholen, rijst de vraag of er
geen sprake is geweest van enige concurrentie, ook al omdat Ris doopsgezind was. Nergens
in de bronnen echter zijn we enige mededinging tegengekomen. Van wrijving tussen beide
scholen hebben we slechts één maal gelezen in een extract uit een resolutie van de
Directeuren van de Vaderlandsche Maatschappij. Dit extract is los van de notulen van de
commissarissen van de stads- en diaconieschool apart ingeschreven in hun notulenboek,
gedateerd 29 oktober 1778 en komt ook voor in het notulenboek van de Vaderlandsche
Maatschappij op die datum..
Joan van Bredehoff van Oosthuizen is dan burgemeester van Hoorn en ook presidentdirecteur van de Vaderlandsche Maatschappij. Hij deelt mee, dat hem opgedragen is te
spreken met burgemeester Hellingman, die president is van de acht commissarissen van de
stads- en diaconieschool.
Het gesprek betreft een aangelegenheid die voorgevallen is tussen twee commissarissen die
diaken van de gereformeerde kerk zijn en de heer Hettema. De laatste is aangesteld om in het
fabriek- en werkhuis van de Vaderlandsche Maatschappij te zorgen voor de organisatie van
het spinwerk, de wolkammerij, de ververij en de bewaking van de voorraad.
Uit het (twist?) gesprek blijkt dat het feit zich zou voordoen alsof kinderen die ingeschreven
staan bij de stads- en diaconieschool, aan het werk zouden zijn in de armenschool van de
Vaderlandsche Maatschappij. Dat nu was de directeuren niet bekend. Die waren en zijn van
mening dat beide scholen opgericht en ingericht zijn om het welzijn van de gemeente te
bevorderen, en met name dienen tot nut van de gemeenschap van de armen. Het grootste doel
van de directie is om eensgezind dat grote voornemen te bereiken. Zij hebben er nooit aan
getwijfeld dat dit ook het ware oogmerk is van de commissarissen van de stads- en
diaconieschool.
President-commissaris Hellingman repliceert dat zulks eveneens de intentie is van de
commissarissen. Zij willen geenszins kinderen die in hun school onderwijs leren en werken
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aan de school van de Vaderlandsche Maatschappij onttrekken, maar in alle gevallen
samenwerken ter bevordering van het algemeen welzijn.
In de daarop volgende discussie komt men eensgezind tot de conclusie dat alles in het werk
gesteld moet worden, wat kan dienen tot een goede verstandhouding. Het eerste artikel van
het reglement wordt daartoe aangepast. Hetttema krijgt de opdracht ouders en/of kinderen die
zich bij hem aanmelden voor de Vaderlandsche Maatschappij eerst te vragen of zij
schoolgaan in de stads- en diaconieschool. Is het antwoord bevestigend dan worden zij niet
toegelaten, maar wordt aan de ouders verzocht in de eerstvolgende vergadering van de
directie van de Vaderlandsche Maatschappij tekst en uitleg te geven waarom zij hun kinderen
naar de armenschool in het Fabriekhuis willen sturen.
Indien de directie die redenen voldoende acht, verwijst zij de ouders naar de commissarissen
om hen te verzoeken hun kind/kinderen te ontslaan van het bezoeken van de stads- en
diaconieschool. Als de commissarissen met dit ontslag instemmen dan geven zij daarvan
schriftelijk bericht aan de directie van de Vaderlandsche Maatschappij. Daarentegen zullen de
commissarissen geen kinderen (laten) aannemen dan diegenen die van de voornoemde
directie een bewijs van hun ontslag hebben ontvangen.
Daarmee is de kou uit de lucht en gaat men eensgezind uiteen.
Ris zelf schreef dat, nog voordat de stadsregering besloten had de grote stadsschool te
hervormen, hij voorgesteld had dat ook één der predikanten en één der artsen tot de directie
van de armenschool van de Vaderlandsche Maatschappij zouden moeten behoren. Maar toen
de stads- en diaconieschool afzonderlijk van zijn werk werd geregeld, had hij deze eis direct
laten vallen.
8.9 Schoolmeesters van de Armenschool van de Vaderlandsche Maatschappij.
Jacob Cramer wordt schoolmeester in vaste dienst van de armenschool (1777-1785).
Cramer werd na een tijdelijke aanstelling de eerste schoolmeester in vaste dienst, zo gaven
we in hoofdstuk 5 al aan.
De kinderen werkten in het Fabriekhuis tussen 5 uur ’s ochtend en 7 uur ’s avonds,
afhankelijk van het lengen of korten der dagen. Cornelis Ris wilde de kinderen een goede
educatie, onderwijs en opvoeding geven en hen tegelijkertijd voor de “burgerstaat” zo nuttig
mogelijk maken
Daarom diende meester Cramer, die tevens aangesteld werd als schrijver van het Fabriekhuis,
hen al werkende voort te onderwijzen in het lezen, schrijven, etc. In zijn werkzaamheden
was hij daarbij ondergeschikt aan de Directie en fabriekmeester Rosenberg. Voor de
uitvoering van zijn onderwijstaak riep Cramer ‘s morgens tussen 9 en 12 uur de kinderen, elk
op zijn beurt en ieder naar zijn leeftijd en begrip, bij zich. Zoveel de omstandigheden dit
toelieten, werd om half twaalf een beoogd gedeelte uit de Bijbel gelezen en werd er tot 12 uur
gezongen. Er werd hard gewerkt om zoveel mogelijk nuttige onderwerpen te behandelen,
waardoor het leven van kinderen en werklieden aangenamer zou worden.
Op basis van de instructie voor het Fabriekhuis was Cramer aan zijn werk begonnen. Na
korte tijd werd aangegeven dat “hij redelijk beviel”. Daarop besloot de directie op het eind
van augustus een aparte instructie voor de schoolmeester vast te stellen. Daarin werden de
onderwijstaken wat meer in detail omschreven dan hetgeen in de instructie van het
Fabriekhuis was vermeld.
Zowel het zedelijk als het burgerlijk welvaren moest bevorderd worden. Daarom werden de
kinderen niet alleen in lezen en schrijven onderwezen, maar ook in de beginselen van de
Christelijke godsdienst, in de burgerlijke wellevendheid en in alle goede manieren.
Daartoe moest de onderwijzer een persoon zijn die deftig en voorbeeldig van gedrag was en
daarvoor de vereiste hoedanigheid bezat. Ook diende hij dit doel te bevorderen door liefde
uit te stralen en door een achtbaar voorkomen. Tot zijn plicht hoorde daarom het toezicht op
de zindelijkheid van de leerlingen. Elke leerling die niet netjes gekleed was of er onzindelijk
uitzag, vooral als hij met ongekamde haren, smerige handen en een vies gelaat naast de stoel
398

van de meester stond, moest geplaatst worden in de hoek der “wanhavigen”. Dit vooral om
hem ambitieus te doen worden en hieraan te wennen. Naast directeuren en fabrieksmeester
moest de schoolmeester voorkómen dat in het Fabriekhuis wanorde heerste. Hij hield daarom
ook toezicht op de werkende kinderen en trad zo nodig “tuchtigend” op. Met de
fabriekmeester was hij verantwoordelijk voor de orde in de educatiezaal. Samen moesten ze
ervoor zorgen dat dit doel zonder extra kosten te maken bereikt werd.
Zo werd Cramer op een 14 artikelen tellende instructie voor de schoolmeester op
19 september 1777 aangesteld als schoolmeester in vaste dienst van de armenschool van de
Vaderlandsche Maatschappij. Hoewel hij 600 gulden gevraagd had, stelde de Directie zijn
beloning vast op ƒ 350 per jaar, zo’n zeven gulden in de week. Dat bedrag komt in de
betalingslijsten voor en is aangetekend per maand, soms per veertien dagen en ook wel voor
meer dan vier weken. Zijn verzoek om een helper werd niet gehonoreerd.
Cramer leefde gescheiden van zijn vrouw en daarom mocht hij haar en zijn kinderen alleen
laten overkomen met voorkennis en goedvinden van de Directie die naar bevind van zaken
wenste te handelen omtrent alle voorwaarden waarop Cramer zijn ambt had aangenomen.
Cramer had zich als houder van een Franse kostschool bekwaamd in taalkunde en andere
wetenschappen. Maar in zijn nieuwe onderwijsloopbaan zorgde hij ook voor de
driemaandelijks examens, de rapporten en de erbij behorende prijsuitreikingen.
De eerste feestelijke bijeenkomst van de nieuwe instelling vond plaats op 14 augustus 1777
onder leiding van Cornelis Ris zelf. Die nam deze gelegenheid te baat om op de waarde van
de Vaderlandsche Maatschappij en haar armenschool te wijzen.
Ris vond het een voorrecht om te zien dat een groot aantal kinderen bezig was met werken en
leren tegelijk en dat er nu al onder hen waren, die goed begonnen te lezen en te zingen en
zich braaf en deftig gingen gedragen. Hij toonde zich verheugd een eerste getuigschrift te
kunnen uitreiken voor ieders gedrag over de afgelopen periode, hetgeen eigenlijk pas over
twee maanden zou gebeuren. Hij onderstreepte zijn woorden door een prijs of presentje aan te
kondigen. Hij dankte God dat die zo op hun hand was.
De kinderen zongen daarop de directie toe. Een gezang dat vooral tot zijn recht kwam omdat
werkbaas Rosenberg zich ontfermd had over de catechisatie en het zingen van de kinderen.
Na deze plechtigheden begaf de directie zich naar de werkvloer en deelde de prijzen uit. Die
bestonden uit geld, kousen en hemden. Daarnaast was er naar bevind van zaken voor elk een
testimonium, wij zouden zeggen een getuigschrift. Pas om 8 uur ’s avonds ging men uiteen,
terwijl men toch al om twee uur ’s middags was begonnen. De directie zwaaide de kinderen
uit en maande hen om voort te gaan in vlijt en oppassendheid.
Cramer kreeg het daarna steeds drukker.
Enerzijds met het onderwijs. De ongeveer 100 leerlingen kwamen overdag tijdens hun
dagelijks werk om de beurt aan zijn stoel om onderwezen en opgevoed te worden. Bovendien
had fabriekmeester Rosenberg hem in het begin van november 1777 laten weten, dat een
aantal werkenden ’s avonds graag onderwijs wilde hebben in lezen en schrijven. Meester
Cramer was bereid om dat te doen omdat hij dacht dat er daardoor meer kinderen zouden
komen, waardoor de spinnerij kon worden uitgebreid. De Directie wilde er onder een aantal
voorwaarden aan mee werken:
--De avondschool in het Fabriekhuis op dezelfde tijdstippen te houden met ingang van
17 november als bekend was op welke dag en welk tijdstip de avondschool van de stads- en
diaconieschool plaats vond.
--Dit voornemen mee te delen aan de kinderen bij het op 14 november te houden examen.
--Tegemoetkomen te komen aan bezwaren van financiële aard door meester Cramer overdag
minder instructie te laten geven en dit tekort aan te vullen in de avonduren, opdat men in de
middag wat meer garen zou kunnen verwerven.
Anderzijds nam zijn taak als schrijver van het Fabriekhuis met de toenemende
werkzaamheden in zwaarte en hoeveelheid toe. Terwijl ook de organisatie van zaken die
direct verband hielden met het onderwijs steeds meer tijd en energie vergden.
Zo stonden al de examens direct onder zijn leiding en kwamen ze elk kwartaal in min of
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meer uitgebreide zin terug.
Het werd hem voor het eerst duidelijk op de eerstvolgende examenfeestelijkheden op
14 november 1777. Op die dag kwamen ’s middags om half drie de directieleden bij elkaar in
het Fabriekhuis. Werkmeester Rosenberg begeleidde hen naar de Educatiezaal waar ze ter
weerszijden van de stoel van de meester plaatsnamen. Monsieur Cramer heette hen welkom
en opende de plechtigheid met een krachtige en zeer ter zake dienende toespraak. Daarna
begon het officiële onderzoek in het lezen, het spinnen en de catechisatie, afgewisseld door
keurige gezangen. De schrijvers toonden hun schriften aan de directieleden die ze met zeer
veel genoegen beoordeelden. Directeur Cornelis Ris sprak de werkenden toe. Hij belichtte het
feit, dat de vorderingen van sommigen de Directie genoegen hadden gedaan, maar dat
anderen in gebreke waren gebleven en dat het daarom de plicht van zowel jong als oud was
om gebleken kwalijke aspecten te verbeteren.
Hij eindigde met een bede om Gods hulp te verkrijgen en te behouden voor de onmisbare
steun aan deze belangrijke onderneming, waarna de ceremonie geëindigd werd met het
zingen van de 100ste Psalm.
Beneden in het kantoor deelden daarna de directeuren aan iedere leerling die daarvoor
opgegeven was, zijn premie uit met de aanbeveling door te gaan in “vlijt en naarstigheid”.
De dag er op werd deze handeling gecompleteerd met naar ieders noodzaak hemden, kousen,
rokken en schoenen uit te delen. Zij die dit niet nodig hadden, kregen een sesthalf (= 5½
stuiver) voor vlijt en ijver.
Nog geen jaar later overleed fabriekmeester Rosenberg in het begin van mei 1778. In
verband daarmee riep de Directie Cramer bij zich. Zij deelde hem mee dat én de educatie én
het schoolwezen haar zeer ter harte ging. Zij verzocht daarom aan Cramer alles te doen om
het onderwijs niets van zijn luister te doen verliezen, maar in tegendeel ervoor te zorgen dat
de roem ervan meer en meer zou worden verbreid. Omdat ze zijn bekwaamheden kende, zou
ze bij de ervaring ervan, ook in dit opzicht, hem “goed met goed” belonen. Cramer maakte
van de welwillende stemming gebruik om verlof te vragen een ander huis te betrekken,
waarvoor aan huur ƒ 40 per jaar gevraagd werd. De Directie had geen bezwaar, maar
vergoedde slechts ƒ 20 “mits het huisje dat hij tegenwoordig bewoonde en dat aan de
Maatschappij toebehoorde dat waardig was”. Vervolgens vroeg hij om zijn twee kinderen bij
zich te mogen hebben. Ook dit werd toegestaan op voorwaarde dat hij hen goed onderwees,
in goede tucht en zeden opleidde en de volgens zijn instructie verplichte uren in de school
door bracht.
Een heel andere zaak was het gezang op de educatiezaal. Dat liet nogal te wensen over na het
overlijden van Rosenberg. Cornelis Ris zelf rapporteerde dat het zingen nodig verbeterd
moest worden maar duidde de mindere kwaliteit ervan Cramer niet euvel.
Ris stelde daarom aan de Directie voor de in Hoorn geboren en getogen muzikant Gerrit
Krook, 32 jaar oud, rooms-katholiek en patriottisch gezind, aan te stellen tot zangmeester.
Hij was niet ongenegen de kinderen twee maal per week in het zingen te instrueren, mits hij
daarvoor 6 stuivers voor elke les kreeg. Krook werd op deze voorwaarde aangenomen met
ingang van 1 november 1778. Waarom in de administratie van de Maatschappij een beloning
van 8 stuivers (2/5 gulden) voor elke les voorkomt, is ons niet duidelijk geworden. Hij bleef
werkzaam tot augustus 1794 en kreeg toen een laatst betaling van ƒ 9:12:-- voor negen lessen.
Een reden voor het ophouden van de zanglessen van Krook hebben we niet gevonden.
Cramer, die belast was geworden met het opstellen van een reglement voor de in het najaar
van 1777 begonnen avondschool, leverde in oktober 1778 een voorstel daartoe in. President
Van Bredehoff en Ris beoordeelden het concept op eventuele strijdigheid met het reglement
van de Vaderlandsche Maatschappij. Wij nemen aan dat ze geen afwijkingen constateerden.
Immers een maand later werd een verzoek van Cramer om loonsverhoging gehonoreerd
“gezien zijn goede onderwijs en de lastige post die hij bekleedde”. Zo kreeg hij per
1 november 1778 ƒ 1,00 per week meer en kwam zijn jaarlijkse beloning op ƒ 416,00.
Eind april 1779 kreeg de Directie te horen dat zowel het reglement van schoolmeester Cramer
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als de orders van de spinbaas Jan Joseph niet naar behoren werden nageleefd. Met name
stoorden de kinderen zich niet aan de straffen in de vorm van de schandaalplaatsen
(zie pag. 4). Beiden kregen van de Directie te horen dat de werkende kinderen zich daar stipt
naar moesten gedragen.
Ze gaf opdracht de straffen uit te laten voeren niet door niets te doen, maar door hen
spinwerkzaamheden te laten verrichten op daartoe met opzet zwart geschilderde
spinnewielen. Meester Cramer moest de namen van de kinderen aantekenen en in de
eerstvolgende Directievergadering overhandigen. Met de ouders zou worden overlegd hoe
ongehoorzaam blijvende kinderen het best tot het uitvoeren van hun plicht konden worden
gedwongen.
Een specifieke taak kreeg Cramer om het zoontje van de Vrouw van Dirk Warnar zijn
“stoutigheden” af te leren (het jochie zocht te vaak de waterkant op), en hem niet meer alleen
naar beneden te laten gaan uit de educatiezaal. Of Cramer hier in gebreke is gebleven, vonden
we niet vermeld. Wel kreeg hij in september aanmerkingen over zijn gedrag. In juni 1781
onderhield de Directie hem opnieuw over geruchten die er rond gingen over zijn persoon.
Hoewel Cramer ze ontkende, werd hem zeer ernstig aanbevolen op zijn post te ‘vigileren’
(scherp op te letten) teneinde ‘alle schijn des quaads’ te vermijden. De Directie zou de zaak
nader onderzoeken. Mochten er geen bewijzen tevoorschijn komen, dan zou hij ‘verschoond
worden’.
Ondertussen bleven de privé-kwartaalexamens plaats vinden. Om die iets stringenter te laten
verlopen werd, eveneens op het einde van april 1779, daarvoor een twaalftal regels
opgesteld. Als volgt:
0. De examendag wordt bekend gemaakt, in dit geval 14 mei 1779.
1. Twee directieleden nemen een voorexamen af en stellen de beloningen vast.
2. Op de educatiezaal komen banken voor de toehoorders.
3. Een notificatie op de woensdag voor het examen aan de deur van het Fabriekhuis.
4. Monsieur Cramer spreekt een door Ris beoordeelde rede uit.
5. Er worden een lied over de naarstigheid en gezangen uit Schutte gezongen.
6. 2 jongens en 2 meisjes lezen enige verzen uit de Spreuken van Salomon.
7. De kinderen tonen hun schriften aan de leden van de Directie.
8. Op de tafels worden monsters getoond van het gefabriceerde, en liggen er sayetten.
9. 2 jongens en 2 meisjes spinnen beurtelings en zingen Psalm 100 tijdens ’t spinnen.
10. Er wordt gecatechiseerd op een door monsieur Cramer overhandigd concept.
11. Het examen eindigt met een aansporing van C. Ris op het kleine wiel te leren spinnen.
Wie in het komende kwartaal daarop de beste draad spint, wordt beloond.
12. De ceremonie eindigt met gezang van een vers uit Psalm 42.
De daarop volgende kwartaalexamens vonden volgens dit concept plaats. Op 18 november
1779 werd een totale beloning uitgereikt van ƒ 388:10:--.Pietertje Westbroek was de enige
spinster van wol op het kleine wiel. Ze kreeg als aanmoediging één gulden.
Als uitvloeisel van een Directiebesluit van 17 juni werd aan ieder werkend kind uitgereikt
een hemd met het vignet van de Vaderlandsche Maatschappij.
De geledigde bus bevatte ƒ 92:12:--.
Op voorstel van de directieleden Groes en Houttuyn stelde de Directie op 3 februari 1780
vast dat alle bij de Maatschappij werkende kinderen tot haar eigen nut verplicht waren om de
avondschool te bezoeken. Een maand later kwam er op verzoek van meester Cramer de
opdracht bij en besloot de Directie als proef “ieder kind in haar huys dagelijks in een schrift
te laten schrijven en hetselve te onderhouden”, zoals in het jaar daarvoor al was gebeurd.
Ook werden op Cramers verzoek de plaatsen der kinderen op de banken in de educatiezaal
genummerd.
Onduidelijk is of het Cramer daarna allemaal teveel is geworden.
Of vond hij dat de er tegenover staande beloning onvoldoende was? Uit de betaallijsten blijkt
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namelijk dat op 31 juli 1784 zijn salariëring per week teruggebracht was naar ƒ 4 in plaats
van ƒ 8. Wel was de bijdrage die hij leverde aan de examens gelijk gebleven aan de ƒ 10, 50
die hij per keer zowel voor het openbaar als privé-examen vanaf het begin ontving. Ook de
vergoeding voor zijn huishuur van ƒ 20 veranderde niet.
Hoe dat ook zij, hij was met privé-instructie in de Franse taal bij hem thuis begonnen en
kreeg op zijn verzoek op 27 september 1784 toestemming van de Hoornse burgemeesters om
dit privé-onderwijs in de Franse taal voort te zetten. Hij gaf zelf aan daar al enige tijd mee
bezig te zijn en hij zou graag er in uitgebreidere zin mee doorgaan om in zijn
levensonderhoud te voorzien.
Toen hij die admissie had gekregen deelde hij in maart 1785 aan de Directie van de
Vaderlandsche Maatschappij mee dat “zijn instructie in de Franse taal gedurig toenam”, om
welke reden hij ontslag vroeg uit zijn volledige betrekking als schoolmeester van de
Maatschappij. Hoewel de Directie haar beslissing niet direct nam en acht dagen aanhield,
besloot ze daarna zijn verzoek in te willigen en hem ontslag te verlenen per 15 april 1785.
Daarvan getuigt ook de mededeling in het zg. Memoriaal op pag. 212: “16 april geëindigd”
(d.w.z. 3 weken salarisbetaling à ƒ 4 = ƒ 12,--). Over een afscheidsbijeenkomst werd niet
gesproken.
Drie jaar later was hij in de tweede week van maart 1787 op een andere manier in het nieuws.
Prinsgezinden brachten toen schade toe aan zijn huis omdat hij op de hand van de Patriotten
was, zoals Gerrit Krook en Cornelis Ris zelf. Verdere gegevens over zijn werkzaamheden in
Hoorn hebben vonden we niet.
Jan Dekker volgt Cramer op (1785-1801).
De gang van zaken in de school na het vertrek van Cramer is in de notulen van de Directie
slechts fragmentarisch te volgen. Direct nadat Cramers ontslag was ingegaan, kreeg verkoper
G.S. Mulder het opzicht op het schoolwezen en de educatie der kinderen toegewezen.
Mulder had zich onder Cramer in april 1782 in administratief opzicht al met het onderwijs
bezig gehouden. Hij moest toen van de Directie van de Maatschappij nagaan welke kinderen
uit de [stads- en] diaconieschool of elders vandaan op het Werkhuis waren aangenomen met
attestatie van de diakenen, en namens de Directie maandelijks bericht daarvan doen aan de
commissarissen van de stads- en diaconieschool. Tevens diende hij dan te vermelden wanneer
ze wegbleven of met meerderen op werk en school van de Maatschappij kwamen.
Maar wie direct na het vertrek van Cramer de lessen gaf, blijkt niet uit de verslagen of de
betalingslijsten, hoewel direct vanaf het begin de examens wel werden gehouden.
Dat was ook niet zo moeilijk omdat het concept van 17 april 1779 nog steeds van kracht was.
Meer duidelijkheid over de schoolmeester verschaffen de notulen van 23 maart 1789. Hierin
spreekt de Directie haar genoegen en waardering uit voor het werk van de zoon van
departementshoofd A. Dekker.
Uit latere notities blijkt dat het om Jan Dekker ging. Hij had de avondschool tot aller
genoegen waargenomen. Hij ontving voor zijn werk op de avondschool van oktober tot maart
ƒ 36. Die jaarlijkse beloning kreeg hij in 1801 nog. Maar niet elk jaar zijn vanaf 1789 de
betalingen voor zijn werkzaamheden vermeld. Wij gaan er van uit dat hij die beloning wel
heeft gekregen, gezien het feit dat jaarexamens vrijwel doorlopend werden gehouden.
Pieter Ris, de zoon van Cornelis Ris, vroeg in een Directievergadering op 4 oktober 1798
speciaal aandacht voor de Avondschool. Hoewel het onderwijs in lezen en schrijven gewoon
doorging, stond tot zijn verdriet het onderwijs in catechisatie en zang stil. Daarom vroeg hij
aan de mededirectieleden ook hun gedachten erover te laten gaan “of men een geschikt
voorwerp [!] tot onderwijsinge in deze vakken” zou kunnen vinden.
Pieter Ris zelf deelde op 28 november mee hierover in gesprek te zijn geweest met Elisabeth
du Cour, de catechiseermeesteresse van de stads- en diaconieschool. Zij was bereid dit werk
te doen en toonde zich tevens genegen de werkende kinderen van de Avondschool op de
Educatiezaal te onderwijzen in de algemene beginselen der waarheden, volgens het boekje
door wijlen mededirecteur Cornelis Ris daartoe opgesteld en ingericht. Met haar was door
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hem afgesproken om twee maal in de week op dinsdag om 6 uur en op vrijdag om 6 uur dit
onderwijs te geven tegen een beloning van 6 stuivers per uur.
Slechts één betaling heeft ze ontvangen. Op 29 januari 1800 werd aan haar voor 30 lessen
negen gulden uitgekeerd (30 x 6 stuivers = 180 stuivers : 20 = ƒ 9,00).
Drie dagen later, op 2 februari, overleed ze.
Daarmee stonden zowel het zangonderwijs al na 1794 en de catechisatie na 1800 stil.
Het gewone avondonderwijs vond wel voortgang. Jan Dekker ontving daarvoor op 7 april
1800 nog steeds ƒ 36:--::--, alsmede op 13 mei 1801. Daarna komt Jan Dekker als
schoolmeester van de avondschool niet meer voor. Waarschijnlijk omdat hij na het overlijden
van zijn vader diens verkoopwerkzaamheden ter hand nam.
Dirk Zwaan wordt schoolmeester van de avondschool van de Maatschappij (1802-1842).
De Directie besprak pas op 25 november 1802 de situatie van de avondschool van de
werkende kinderen. De educatiekas stond op dat moment niet toe deze zaak eerder goed te
regelen. Men vroeg zich daarom af of men de kinderen er niet toe zou kunnen brengen
gebruik te maken van de stads- en diaconieschool. Twee weken later echter kreeg directeur
Pet de opdracht na te gaan of de zoon van Klaas Zwaan, Dirk Zwaan, dit schoolmeesterschap
zou willen aanvaarden. Deze Dirk Zwaan was aan de Directie aanbevolen. Hem was in 1800
door het Hoornse stadsbestuur toegestaan om een privé burgerschool te houden. Voor die
school was hij als zelfstandig ondernemer financieel verantwoordelijk totdat hij overleed op
17 februari 1842. Hij was toen 58 jaar oud.
Vlak voor Kerst, op 23 december 1802, maakte de achttienjarige Dirk Zwaan zijn
opwachting bij de Directie en deelde mee dat hij graag in de school wilde werken.
Dirk Zwaan kon de avondschool waarnemen naast zijn particuliere dagschool.
De overgang van onderwijs overdag naar avondonderwijs was al onder Cramer ingezet, zo
gaven we hiervoor aan. Ze was definitief geworden na diens vertrek. Onder Jan Dekker was
er dus overdag al geen school meer gehouden, maar vond het onderwijs aan de kinderen
alleen nog na zes uur plaats.
Zwaan beschouwde de kinderen over het algemeen niet onvatbaar of ongeschikt, hoewel dit
werk in de avondschool voor hem nieuw was. De Directie hoorde dit goedkeurend aan. Ze
gaf hem de opdracht er op toe te zien dat geen andere dan in de Fabriek werkende kinderen
tot de school werden toegelaten.
Daartoe moest hij ook onderzoeken welke van zijn discipelen onderwijs op de stads- en
diaconieschool hadden genoten en hen op een lijst vermelden. Zwaan aanvaardde deze
opdracht en leverde in de eerste week van januari 1803 een lijst met namen in. De lijst werd
overhandigd aan Adriaan Alblas, één der acht commissarissen van de stads- en
diaconieschool.
In maart 1803 deelde Zwaan aan de Directie mee dat het schoolhouden in goede orde
gecontinueerd werd. Het aantal kinderen was niet verminderd en bedroeg nu 61. In mei 1803
kreeg hij daarvoor zijn eerste beloning van ƒ 48,--, 10 stuivers per uur. Over de maand mei
ontving hij daarna voor 20 avonden acht gulden. Wel had Zwaan half april de Directie erop
gewezen dat de opkomst van de kinderen tegenviel. Slechts de helft was af en toe present
onder het excuus dat ze bij de wevers moesten spoelen. De Directie zou hiernaar onderzoek
doen. De werkbazen moesten er acht op slaan dat van dit voorwendsel geen misbruik zou
worden gemaakt. Toch was de kwaliteit van de onderwijsarbeid van Zwaan zodanig dat de
Directie eind april 1803 besloot op de dag waarop in de ochtend verantwoording werd
afgelegd van de financiële toestand van de Maatschappij over 1802, in de middag een publiek
of openbaar examen zou worden gehouden over de vorderingen die de kinderen maakten in
het leren lezen en schrijven.
Zowel uit de notulen van de Directie als uit de verslagen in de Bijdragen betrekkelijk den
staat en de verbetering van het schoolwezen in het Bataafsche Gemeenebest blijkt dat Zwaan
zorgde voor de examens en de prijsuitreikingen. De Bijdragen hadden tot doel landelijk het
onderwijs te verbeteren. Ze verschenen voor het eerst in 1801, als gevolg van een eerste
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landelijke wet op het onderwijs. Die kreeg echter om politieke redenen – met uitzondering
van de aanstelling van onderwijsinspecteurs en een verdeling van de schoolmeesters naar vier
bevoegdheden - geen verdere uitvoering.
De Bijdragen bevatten in 1803 (p. 75-76) en 1804 (p. 66) elk een verslag over het “Publiek
examen van de kinderen arbeidende in en voor de Vaderlandsche Maatschappij te Hoorn,
voornamelijk wegens derzelver vorderingen in ’t Spellen, Lezen en Schrijven onder ’t opzicht
en onderwijs van D. Zwaan”.
Het in druk verschijnen van dit verslag was het gevolg van een Directiebesluit om
aankondiging en verslag van dit examen te doen plaatsen in de Bijdragen die gedrukt werden
bij D. du Mortier en Zoon te Lieden.
Van het examen zelf werd aan het publiek kennis gegeven met een regel aan de voet van de in
de Haarlemsche Courant en andere couranten verschenen advertenties en via de in druk
verschenen aanplakbiljetten aan de Waag en op alle plaatsen waar dit gebruikelijk was.
Notulen zowel als Bijdragen vermelden dat om half drie exact er op 11 mei 1803 een bont
gezelschap van toehoorders aanwezig was in de educatiezaal van de Maatschappij. President
Verloren heette allen welkom en wees op de uitnodiging voor deze bijeenkomst waarmee
vooral getracht was de aandacht te wekken.
Eén van de 61 leerlingen droeg vervolgens een kort gebed voor. Daarna volgde het examen
van de leerlingen omtrent hun vorderingen in het spellen, lezen en schrijven. Dit laatste vak
kon beoordeeld worden doordat de leerlingen hun schriften toonden, zoals ze ook onder
Cramer deden.
Na het examen in het schoolonderwijs werden er technische proeven afgelegd in het spinnen
en liet men monsters van gefabriceerde goederen zien.
Dit alles tot groot genoegen van de Directie, van alle aanwezigen die in de fabrieken van de
Maatschappij werkten en van zo’n veertig toehoorders die gebruik hadden gemaakt van de
algemene uitnodiging om aanwezig te zijn.
Pieter Ris, zoon van wijlen Cornelis Ris de oprichter van de Maatschappij, trad daarna in de
voetsporen van zijn vader door uitgebreid het nut van de inrichting te benadrukken. Hij wees
op de werkzaamheden en de verdiensten die daaruit voortkwamen. Die verplichtten niet
alleen tot erkentelijkheid en dankbaarheid, maar ook tot ijver en vlijt om vorderingen te
maken.
Daardoor immers zou men nuttige leden van de samenleving worden. Hoewel de instelling
vooral bedoeld was voor de jeugd, richtte ze zich ook op de ouderen, zo was de teneur van
zijn betoog dat hij besloot met een ieder “zegen en welstand” toe te wensen.
Na het relaas van Ris werden de prijzen uitgedeeld aan de jongelui van de vier klassen naar
gelang van hun vlijt, vorderingen en gedrag, in de vorm van één tot vier sesthalven, dat waren
muntstukken van elk 5½ stuiver, in totaal voor ƒ 41:10:08.Tenslotte werd een vers uit Psalm
25 gezongen, gevolgd door het Gebed des Heeren. Verscheidene der voornaamste toehoorders
uitten hun bijzonder genoegen over de gehele uitvoering en “het welingerichte onderwijs van
Dirk Zwaan dat ze verdiende lof toezwaaiden”.
Hoewel men dus zeer tevreden was over dit eerste optreden van Zwaan, klaagde deze zelf
nog geen maand na het examen dat veel kinderen absent bleven. Hij had ondertussen
gesolliciteerd naar Westwoud en Oudendijk maar was daar niet aangenomen. De Directie stak
hem een hart onder de riem. Zij oordeelde positief over het onderwijs dat de kinderen in de
wintermaanden van hem hadden ontvangen. Dit nu was bevestigd door het op 1 mei
gehouden openbaar examen. Zij had daarom besloten hem aan te stellen als vaste
schoolmeester van de Vaderlandsche Maatschappij, voorlopig voor de tijd van één jaar,
teneinde vijf avonden per week school te houden.
Zij verwachtte van hem dezelfde ijver en aandacht en de toepassing van dezelfde
methodieken als hij tot dat moment deed, in de zomer gedurende twee en in de winter
gedurende drie uren.
Zij stelde daarbij als voorwaarde dat hij dan niet zou solliciteren naar een algemene
dorpsschool en bood hem daarvoor een jaarsalaris van ƒ 125 en een beloning van twee
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gouden Ducaten bij het in 1804 te houden examen. Wel wilde de Directie hem van deze
belofte ontslaan, als hij zich in de toekomst aanzienlijk zou kunnen verbeteren, omdat het niet
haar bedoeling was hem tegen te werken in zijn persoonlijke ontwikkeling. Zwaan
ondertekende dit contract op 2 juni en maakte er voor zichzelf een kopie van.
Maar de klachten over absenteïsme bleven hardnekkig voorkomen tot in augustus omdat
veelal slechts de helft van de kinderen aanwezig was. Pas eind oktober 1803 had hij geen
reden tot klagen meer. Toen waren de 68 à 69 leerlingen vrijwel doorlopend aanwezig.
Hij deed hiervan om de veertien dagen mededeling in de directievergaderingen waarbij ook
materiële wensen aan de orde kwamen. Zo werd hem de aanschaf van een grotere schrijftafel
toegestaan waardoor er meer ruimte voor de leerlingen was.
Begin mei 1804 besloot de Directie het publiek examen te houden op de woensdag na het
Pinksterfeest, op dezelfde wijze als in 1803. ’s Morgens eerst de verantwoording van de
jaarrekening van de Vaderlandsche Maatschappij en ’s middags het schoolexamen.
Een pre-examen van de vorderingen vond een week eerder plaats onder toezicht van de
directieleden Ris, Houttuijn en Pet. Zij pleegden daarna overleg met Zwaan over de
prijsuitdeling naar ieders verdiensten.
Op woensdag 24 mei 1804 presenteerde boekhouder Pet in de ochtenduren de jaarrekening
van de Vaderlandsche Maatschappij met een vooruitgang van ruim dertien gulden over de
totale fabriek.
’s Middags om drie uur vond het publieke onderwijsexamen plaats “over de vorderingen der
kinderen in hetgeen hen door meester Dirk Zwaan is geleerd”. 83 leerlingen en enige
notabele burgers, werkbazen der fabrieken en degenen die erin werkten, waren aanwezig.
Als in 1803 sprak president Verloren een korte rede uit. De negenjarige Herman Baart
reciteerde daarna een toepasselijk gebed en las een vers voor uit Psalm 25, dat door de
aanwezigen werd meegezongen.
Had meester Zwaan het jaar daarvoor nog geen half jaar tijd gehad om zijn discipelen op een
dergelijk examen voor te bereiden, nu had hij een aantal leerlingen al anderhalf jaar onder
zijn hoede, hetgeen te merken was aan hun optreden.
De jongste kinderen werden ondervraagd over de lettervormen, de scheidingstekens, de
cijferletters enz. De meergevorderden toonden hun vaardigheid in het spellen, zelfs van voor
de vuist opgegeven woorden van 10 en zelfs 12 lettergrepen achter elkaar. De beurt was
daarna aan de oudste of wel de meest kundige kinderen. Zij beantwoordden een menigte aan
vragen over de theorie van de rekenkunst, over de beginselen van de taal en over de
verbuiging en samenvoegingen van woorden. Als laatste toonden zij hun schriften. Die waren
zeer leesbaar, zelfs van hen die slechts twee of drie maanden onderwijs en oefening hadden
gevolgd.
Dit alles tot grote verbazing van de toehoorders omdat de meeste kinderen een geringe
opvoeding hadden gehad, zij nog maar korte tijd dit onderwijs genoten en ze overdag in het
Fabriekhuis werkten.
Pieter Ris, de zoon van de in 1790 overleden Cornelis Ris, sprak evenals in 1803 de kinderen
toe. Hij spoorde hen aan een goed gebruik te maken van dit voorrecht zulk onderwijs te
genieten.
Daarna werden de 83 kinderen, verdeeld over vier klassen, afgeroepen. Eerst zij die het
minste verdienden. Toch kregen zij ieder één sesthalf, dat was een zilveren muntstuk van vijfen-een-halve-stuiver.
Dan kwamen zij die zich in het leren of in het werken verdienstelijker hadden gemaakt dan de
eerstgenoemden. Ieder van hen ontving twee sesthalven.
Daarna werden de derde klassen naar voren gehaald. Elk van die leerlingen kreeg drie
sesthalven.
En tenslotte werden degenen die zich het best gedragen hadden naar voren gevraagd. Voor elk
van hen waren er vier sesthalven.
Herman Baart sprak, kinderlijk maar wel gemanierd, een gepaste dankbetuiging, vergezeld
van een zegenwens voor de Directie. Op haar verzoek sloot de weleerwaarde heer Van der
405

Meulen de bijeenkomst waarna de aanwezigen een vers uit Psalm 42 zongen.
Vol genoegen over het geheel ging men uiteen.
Zwaan zette zijn onderwijs gestaag voort. Regelmatig bleef hij verslag doen van zijn
werkzaamheden. In juni 1804 werd hem gevraagd de kinderen aan te bevelen mee te blijven
doen aan de catechisatie. Zelf merkte hij twee maanden later op geen klachten te hebben over
avondschool en catechisatie maar wel was weer in deze periode na het examen zoals in de
vorige jaren het absenteïsme hoog, soms zo’n 50%. Werkmeester Baart kreeg opdracht er
voor te zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk naar school zouden komen. Diens
aansporingen hadden effect. In het voorjaar van 1805 waren er s avonds weer zo’n 60 à 70
kinderen. Wellicht heeft ook geholpen dat meester Zwaan inktkokers en andere kleinigheden
aan mocht schaffen en dat hij door de Directie gekwalificeerd was vraagboekjes uit te reiken
aan de kinderen die op zaterdagmiddag naar de catechisatie in de Noorderkerk gingen.
De omstandigheden waren er derhalve naar weer een publiek schoolexamen te houden. Na de
bekendmaking van de financiële staat der Vaderlandsche Maatschappij in de morgenuren,
werd op 8 mei 1805 in de middag de lerende én werkende jeugd ondervraagd. De gang van
zaken verschillende niet veel van de jaren ervoor. Dirk Zwaan had een iets meer actieve rol.
Hij zong met zijn leerlingen het eerste en tweede vers van Psalm 100. Daarna luisterden
Directie en toehoorders met veel genoegen naar het spellen en het lezen van de
onderscheidene groepen en zagen ze met plezier welke vorderingen er gemaakt waren in het
schrijven, de rekenkunst en de beheersing van de grondslagen der Nederlandse taal.
Ereprijzen waren er vervolgens voor de gemaakte vorderingen én voor de meest
werklustigen: 35 kinderen van de eerste klasse ieder 5½ stuivers; 18 kinderen van de tweede
klasse ieder 11 stuivers; 6 kinderen van de derde klasse, elk 16½ stuivers; 9 kinderen van de
vierde klasse elk 22 stuivers. Evenals in de voorgaande twee jaren sprak Ris zijn opwekkende
woorden, bedankte de jonge Herman Baart ”voor het ontvangen onderwijs en de ontvangen
blijken van genegenheid”, terwijl ds. Van Slogteren de bijeenkomst sloot. Toch waren er ook
wat rimpeltjes glad te strijken. De ouders van de werkende kinderen in de Fabriek
verwaarloosden nogal eens de van hen verwachte zedelijke opvoeding. Omdat ook de
catechisatie weer in het slop was geraakt, vroeg de Directie aan ds. Van IJssel Groothuis met
de werkende kinderen wekelijks een catechisatiebijeenkomst te houden. Schikkingen daartoe
werden met verschillende personen getroffen met inbegrip van de Roomse priesters. Hen
werd verzekerd dat de inrichting zodanig was dat zij met een gerust hart de Roomse kinderen
konden aanbevelen deze bijeenkomsten bij te wonen. Medio juli 1805 vond op deze beoogde
wijze weer catechisatie plaats, wekelijks op donderdag. De Roomse priesters hadden beloofd
mee te werken aan dit doel.
Zwaan zelf moest in augustus 1805 er weer om vragen de kinderen aan te sporen vlijtiger de
school te bezoeken. Werkmeester Baart zou er weer met dreigingen achter aan gaan. Trad
geen verbetering op dan kon aan de ouder(s) het recht op werk in de Fabriek ontzegd worden.
Daarna verliep het schooljaar 1805-1806 met nog slechts een sporadische klacht over de
slechte opkomst van de leerlingen. De opmerkingen over een goede voortgang van het
onderwijs en de catechisatie hadden de overhand. De Directie had daarom alle reden ook in
1806 de verantwoording van de jaarrekening en het publiek schoolexamen plaats te laten
vinden. Ze besloot dat te doen op 21 mei 1806.
’s Morgens werd bekend gemaakt dat “de rollenrederij en de dekken- en vloerkledenfabriek
ruim ƒ 3000 waren vooruit gegaan maar dat er bijna ƒ 200 was verloren op de
schilderfabriek. Het saldo van het kapitaal was overgenomen in een nieuw boek voor een
bedrag van ƒ 61.949:4:1.
De middag verliep als in de jaren er voor.
President Verloren verwelkomde de aanwezigen. Meester Zwaan vervolgde met de kinderen
’t liedje op de naarstigheid te laten zingen en ‘t gewone schoolgebed te spreken. Daarna
gaven de onderscheidene klassen van kinderen proeven van hun vorderingen:
de eerst beginnenden in het spellen;
406

de meer gevorderden in het lezen en schrijven;
de verst gevorderden in het rekenen en de gronden van de Nederduytsche Taal.
Na deze proeven maakte ds. Groothuis duidelijk hoe de catechisatie verliep aan de hand van
een aantal vragen die werden beantwoord in overeenstemming met het begrip van de
kinderen. Directie en toehoorders hadden hierin veel genoegen.
De heer Ris herhaalde hoe dankbaar de kinderen dienden te zijn met zulk onderwijs en dat ze
daar een goed gebruik van moesten maken.
De prijzen werden als volgt uitgedeeld: 28 kinderen van de eerste klasse elk 5½ stuiver; 18
kinderen van de tweede klasse elk 11 stuivers; 7 kinderen van de derde klasse ieder 16½
stuiver; 11 kinderen van de vierde klasse elk 22 stuivers.
Aan zes kinderen van de tweede klasse werd, boven het gewone, voor hun buitengewone
vorderingen in het leren en hun ijverige arbeidzaamheid, een extra premie toegekend. Die
bestond uit doeken, boezelaars etc.
De bijeenkomst werd gesloten met een dankwoord van één van de leerlingen, in versvorm
gericht tot de Directie. Daarna sloot ds. Groothuis af met een toepasselijk gebed en het doen
zingen van het eerste vers uit Psalm 138.
Na dit examen werd het onderwijs in het schooljaar 1806-1807 op de gewone manier
voortgezet. In tegenstelling tot de jaren ervoor was er geen sprake van een slechte opkomst
bij de leerlingen. In oktober 1806 nam hun aantal zelfs toe, zodanig dat meester Zwaan om
een nieuwe tafel en enige banken vroeg, waar Merens en Pet voor zouden zorgen.
Eind november en begin december werd een aantal nieuwe reglementen vastgesteld:
1) voor de spinzolder; 2) voor de bazen ervan; 3) voor de thuisspinners;
4) voor de heekelaars; 5) voor de wevers.
De school en de catechisatie van de Vaderlandsche Maatschappij kregen eveneens een nieuw
reglement dat uit 13 artikelen bestond.
Zwaan deelde terzelfder tijd mee dat er niet minder dan 100 kinderen waren opgekomen!
Maar misschien juichte hij te vroeg. In maart 1807 heette het alweer dat het opkomen der
werkende kinderen niet verbeterde, hoewel bij het daarna in mei gehouden publiek examen er
niet minder dan 114 leerlingen prijzen ontvingen!
Hoe dat hogere aantal te verklaren is, laat zich niet zo maar raden.
Wellicht had het te maken met de komst van Koning Lodewijk Napoleon naar Hoorn. Die
bracht op 25 april een bezoek aan de stad. De Directieleden Vermeer en Pet werden in
audiëntie ontvangen en overhandigden hem een “aanspraak”. De koning was zeer
belangstellend, nam de aanspraak persoonlijk in ontvangst en overhandigde hen 50 Gouden
Dukaten ten behoeve van de werkende kinderen.
Een maand daarna werd op 13 mei 1807 het publiek examen gehouden.
Het verliep als in de jaren ervoor met als extra, in afwijking van de eerdere jaren, de
overhandiging van de geste van de Koning. Elk van de 114 leerlingen ontving zijn deel van
de 50 Gouden Dukaten in de vorm van een geldbedrag van ƒ 2:6:--.
Bovendien kregen 19 kinderen die zowel op het werk als in de school voorbeelden van werken leerzaamheid waren, een extra premie. Die bestond uit hoeden, boezelaars, hemden etc.
Veertien dagen na het examen waren er bij Zwaan echter aanzienlijk minder kinderen. Slechts
40 à 50 telde hij er eind mei en eind juli. De Directie beval hem toen opnieuw aan met alle
ijver die hem kenmerkte door te gaan in “het onderwijzen der kinderen”.
Ze vroeg hem zelf alles in het werk te stellen om het naar school gaan te verbeteren. Begin
augustus leek dat gelukt. Het schooljaar 1807-1808 was in dit opzicht echter wisselvallig
Nadat in november de opkomst slechter werd, was die pas in februari weer tot genoegen van
Zwaan. Over “het schoolhouden zelf” was Zwaan niet ontevreden. Of de gang van zaken
hem toch dwars zat, is onbekend. Feit is dat hij bij het publiek examen van 18 mei 1808 ziek
was.
Meester Hartog, de eerste meester van de stads- en diaconieschool, nam voor hem waar. Ook
hij begon met het laten zingen van het eerste vers van het eerste gezang der Evangelische
liederen. Daarna kwamen de verschillende klassen aan de beurt door hun vorderingen te laten
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zien die ze gemaakt hadden in het spellen van woorden van meer dan één lettergreep alsmede
hun vooruitgang in lezen, schrijven en het benoemen van cijfergetallen. Maar door het gebrek
aan meer geoefende leerlingen konden geen verdere proeven worden genomen.
Daarover klaagde Ris en hij noemde het examen dan ook “minder glansrijk” dan in
voorgaande jaren. Dat viel ook op in de beloningen. 25 kinderen kregen elk 5½ stuiver. 13
kinderen ontvingen elk 16½ stuiver. 17 kinderen kregen één hemd. Slechts twee kinderen
ontvingen een extra bedeling in de vorm van hemden, kousen, doeken etc. omdat ze én op het
werk én in de school uitblonken. In totaal werden zo slechts 55 kinderen beloond, minder dan
de helft van het aantal kinderen dat in 1807 aan het examen deelnam. Het was dan ook het
laatste publieke examen dat plaats vond.
Door de ziekte van Zwaan die tot september duurde, was er geen school in mei en juni. Pas
begin juli was vervanging geregeld met Jan Breebaart, ondermeester aan de stads- en
diaconieschool. Ook hij klaagde over de slechte opkomst, soms niet meer dan 30. Maar het
schoolhouden op zich gaf hem voldoening tot eind augustus.
Toen hervatte Zwaan zijn werk voor het schooljaar 1808-1809. Hoewel hij zich in zijn
rapportages niet al te ontevreden uitte, besloot de Directie half oktober tot strenge
maatregelen. Aan alle kinderen die zich zonder wettige redenen aan het schoolgaan
onttrokken, mocht volstrekt geen werk meer worden gegeven. Van Zwaan verwachtte men
dat hij de absentie nauwkeurig bijhield en de lijsten wekelijks aan werkmeester Baart zou
geven. In februari leidde dat tot maatregelen van diens kant. Hij ontzegde de niet aanwezige
kinderen alle werk. Toen zij daarop beterschap beloofden, gaf hij hen permissie aan het werk
te blijven.
Zwaan zag het resultaat in een opkomst van zo’n 40 kinderen, aanmerkelijk beter dan
daarvoor. Baart zelf klaagde over het klein aantal spinnende kinderen. De Directieleden
Merens en Pet beloofden met de burgemeester te overleggen “of er middelen waren om de
ledig lopende armenkinderen tot spinnen te verplichten!”
Naar rato van het aantal werkende kinderen had Zwaan derhalve over de opkomst niet te
klagen. Men besloot dan ook een privé, dus niet een publiek examen van de school te houden
op de avond van 20 juni 1809. De gang van zaken was bevredigend. 50 kinderen namen deel.
In de herfst zou een 2e privé-examen volgen, waarna beloningen zouden worden gegeven
evenredig aan de verdiensten.
Privé-examens per kwartaal bleven daarna gehouden worden, maar over jaarlijkse publieke
examens werd niet meer gerept.
Het schooljaar 1809-1810 kenmerkte zich als gevolg van de door de Franse overheersing
ontstane economische malaise door een klein aantal werkende kinderen en daarin viel weinig
verandering te verwachten. Ook op school bleef de opkomst gering. Toch gaf het schooljaar
1810-1811 een beter beeld met opkomsten die meer genoegen gaven.
Desondanks besloot de Directie op 28 augustus 1811 in verband met het klein aantal
werkende kinderen meester Dirk Zwaan “provisioneel te bedanken en van ’t zelve aan ds.
Groothuis kennis te geven”. Twee-en-een-half-jaar bleef de school gesloten totdat de Directie
in de winter van 1814-1815 de conjunctuur zag verbeteren. Daarom besloot ze op 23 februari
1815 in verband met de meerdere werkzaamheden de school weer in het leven te roepen
onder directie van meester Dirk Zwaan. Die begon opnieuw aan zijn werk op 28 maart met
zo’n 50 à 60 kinderen, hetgeen hem veel voldoening gaf.
Zwaan bracht nu echter niet meer elke maand in een directievergadering rapport uit van zijn
werkzaamheden op de avondschool, maar incidenteel. Nadat hij op 1 juni 1815 zich met
genoegen had uitgelaten over de opkomst van de kinderen, deelde hij ruim een jaar later mee
dat het schoolgaan gering was. De Directie besloot door het geven van een kleine premie van
8, 4 en 2 duiten (1 duit is 1/8 stuiver) daarin als het mogelijk was verbetering te brengen. Een
half jaar eerder had ze een legaat ontvangen van wijlen Mejufvrouw Maria Ris ter grootte van
ƒ 300 ten behoeve van de school en de educatiekas. Daar kon ze nu een goed gebruik van
maken.
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Nadien wordt er in de notulen tot 9 december 1819 niet over onderwijs geschreven In
verband met de winterkou werd op die dag besloten het geven van onderwijs op te schorten
tot 31 januari 1820.
Zonder reden besloot de Directie in het volgende schooljaar het schoolhouden op te schorten
van primo november 1820 tot primo maart 1821. Een jaar later was er slechts een gering
aantal werkende kinderen. Reden om de school voor de zomerperiode pas in te laten gaan op
1 maart i.p.v. 1 februari 1822.
Dirk Zwaan vroeg een jaar later of de Directie reeds besloten had de school te starten op 1
maart 1823. Het antwoord was bevestigend “om te beproeven hoedanig dit bevalt teneinde
over de verdere continuatie nader te oordelen”. Voor het schooljaar 1823/1824 nam de
Directie eenzelfde besluit. Maar toen Zwaan op 21 oktober 1824 vroeg de school door te
laten gaan in de winter, wees de Directie dit verzoek af en had ze besloten de school stil te
laten staan van 1 november 1824 tot 1 maart 1825.
En zo bleef het in de jaren daarna: in de zomer school ondanks een eventueel gering aantal
kinderen, in de winter niet. De kosten ervan werden bestreden uit het al lang bestaande
educatiefonds dat daartoe ooit in het leven was geroepen. Het begin van de school in de
zomer werd soms uitgesteld in verband met heersende kou.
Hoewel Zwaan in de zomer van 1830 weer moest constateren dat er maar 18 à 20 kinderen
opkwamen, was hij op het einde van dit seizoen niet alleen zeer voldaan over het onderwijs
dat hij had kunnen geven, maar ook over de leerlust van de leerlingen. Twee jaar laten is hij
met name te spreken over de vorderingen van sommige leerlingen. Omdat ondertussen de
ruimte waarin de school van de Maatschappij werd gehouden verkocht was, mocht hij voor
zijn lessen gebruik maken van een lokaal van de stads- en diaconieschool. Dat veranderde
niet in de jaren dertig. Elk jaar deed hij trouw verslag van zijn werk in een
directievergadering. Jaarlijks ontving hij als beloning ƒ 50 uit het al eerder genoemde
educatiefonds waaruit ook door hem betaalde voorschotten vergoed werden. Op 18 maart
1841 besloot de Directie na enige discussie in ieder geval in dat jaar het onderwijs de gewone
voortgang te doen vinden. Het jaar daarop was men vrij van deze discussie doordat meester
Zwaan plotseling overleed op 17 februari 1842.
Na het overlijden van Zwaan deelde de Directie van de Vaderlandsche Maatschappij mee
“het onderwijs levendig te willen houden al was het op een kleinere schaal” , verklaarde
daarom de schoolmeesterspost van de armenavondschool vacant en vroeg om sollicitanten.
Evert Kriebel, eerste meester van de stads- en diaconieschool, en Gerrit van Noorduyn,
ondermeester aan dezelfde school, stuurden een sollicitatie in.
De Directie sprak eerst met Kriebel en vroeg hem voor ƒ 25 of ƒ 30 het onderwijs op zich te
nemen. Kriebel vond de aangeboden beloning van 30 gulden maximaal te gering voor zijn
talrijke huishouden.
Toen daarna aan Van Noorduyn hetzelfde werd voorgesteld, ging deze daar wel mee akkoord.
Gerrit van Noorduyn volgt Dirk Zwaan op (1842-1845).
De Directie benoemde hem met ingang van het zomerseizoen 1842.
Evenals Zwaan gaf Van Noorduyn aan de directie een overzicht van de door hem verrichte
onderwijs- en opvoedingswerkzaamheden. Het eerste verslag gaf hij eind oktober 1842 over
de door hem in het werkhuis gegeven lessen waarvoor hij van de boekhouder de afgesproken
beloning ontving. Verslagen over 1843 en 1844 volgden. Ze werden abrupt beëindigd op 22
maart 1845 door het onverwachte overlijden van Van Noorduyn die nog maar 26 jaar oud
was.
Anthony Voerman Vulkers, de laatste schoolmeester der armenavondschool
van de Vaderlandsche Maatschappij(1845-1847).
Anthony Voerman Vulkers, die in 1844 benoemd was als ondermeester op de stads- en
diaconieschool, meldde zich aan voor de nu ontstane vacature van Gerrit van Noorduyn.
Vulkers kon zijn schoolwerk op de stads- en diaconieschool dat voornamelijk op de dag
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plaats vond, combineren met het werk op de avondschool van de Vaderlandsche
Maatschappij.
De Directie besloot op 10 april 1845 zijn verzoek toe te staan, mits van zijn honorarium “bij
voorraad iets kon worden uitgekeerd aan de weduwe van Van Noorduyn“.
Ook hij lichtte de directie in over het wel en wee op de school en van de leerlingen, te
beginnen met het onderwijs in de zomermaanden van 1845. In zoverre was zijn situatie
problematisch dat al begin maart 1846 niet meer op de educatiezaal gewerkt werd en het
“nog onzeker was of de werkkinderen wel ter school konden komen”.
De Directie legde dit voor aan werkbaas Erlee. Hij moest met meester Vulkers de nodige
afspraken maken “om van tijd tot tijd doelmatig onderwijs te geven”.
Na een gemeentelijke onderwijsreorganisatie per 1 oktober 1846 waardoor de stads- en
diaconieschool omgezet werd in een stadsarmenschool, werd de combinatie van beide
onderwijzerschappen moeilijker door nieuwe regels omtrent de schooltijden.
Meester Voerman Vulkers vroeg daarom in het najaar van 1846 aan het college van B&W om
de middagschooltijd in de stadsarmenschool voor hem reglementair te wijzigen.
Dat gebeurde. Daardoor bleef hij in staat om ’s avonds les te geven in de armenavondschool
van de Vaderlandsche Maatschappij.
Op 20 november 1846 verscheen hij in de vergadering van de Directie om verslag te doen
van de school, die zoals gewoonlijk weer in oktober was opgehouden. Hij liet de
“vertoonschriften” der kinderen zien en gaf een overzicht over de gang van zaken bij het
onderwijs en het gebruik dat ervan was gemaakt. De Directie hoorde dit met genoegen aan en
verwees hem naar de boekhouder voor het in ontvangst nemen van zijn honorarium.
Toch bracht de Directie binnen drie maanden het onderwijs nogmaals ter sprake in een
directievergadering op 28 januari 1847 waarbij meester Vulkers aanwezig was. Ze wees er in
zijn bijzijn op dat in zijn onderwijstijd die met oktober 1846 was geëindigd, van tijd tot tijd
de spinners en de kinderen nogal wat vrij hadden gehad. Meester Vulkers gaf daarvan uitleg
en erkende maar weinig onderwijs te hebben gegeven, maar overhandigde wel een tabel
waarin het gedrag der kinderen was beschreven.
Na enige discussie beloonde de Directie Vulkers voor zijn verrichte diensten met 15 gulden.
Maar wegens de onzekerheid over de hoeveelheid werkzaamheden binnen de Maatschappij
besloot de Directie tevens voortaan geen onderwijs vanwege de Vaderlandsche
Maatschappij meer te laten geven om op die manier deze uitgaaf te besparen.
Zo was meester Anthony Voerman Vulkers de laatste schoolmeester van de avondarmenschool der Vaderlandsche Maatschappij.
8.10 Het einde.
De school kwam daarna niet meer tot leven. Het door de Maatschappij te verrichten werk
werd steeds minder. Daardoor ging het van jaar tot jaar slechter. In augustus 1858 nam de
directie sluiting der Fabriek in overweging. Drie maanden later besloot ze in november
hiertoe definitief. Het verslag van de gemeente Hoorn over dat jaar vermeldde dan ook dat
“de linnenweverij van de Vaderlandsche Maatschappij, gelijk reeds lang was voorzien, haar
werkzaamheden had gestaakt”. Dit “als gevolg van de moeilijkheid der concurrentie van
handenarbeid tegenover machinerie en invoer van buiten”.
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2. Gevolgen.
Idem.
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Ris (1777, passim); Kroon & Kapteyn (1891, pp. 147-148); van den Eerenbeemt (1977,
pp.
98-113); Kok (1989, pp. 59, 62-63); Kooymans (1985, pp. 21-22); Lesger (1990, p. 136137) ; Saaltink (1992, pp. 163-167).
4. Bijval.
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Ris (1777, p. 1120); Kroon&Kapteyn (1891, p. 148); Van den Eerenbeemt (1977, p. 112).
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.
Van den Eerenbeemt (1977, passim); Kooymans ( 1985, p. 196); Kok (1989, p. 64);
Van Wijk (2005, p. 325).
8. Concurrentie of eenmalige wrijving?
WFA. Archief Ned. Herv. Gemeente 0656/44, extract not. V.M. 29-10-1778.
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WFA. Archief Vad. Maatsch. 0470/ 2, notulen V.M. 01-04-1782.
Ministerie C.R.M. (1961, p. 88).
9. De schoolmeesters van de Armenschool van de Vaderlandsche Maatschappij.
Jacob Cramer (1777-1785)
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0470/12 Memoriaal, betalingen aan Cramer.
WFA. Archief Vad. Maatsch.
0470/ 1 Notulen pp. 50 – 325.
WFA. Archief Vad. Maatsch.
0470/ 2 Notulen pp. 1 - 58.
Jan Dekker (1785?/1789 - 1801/1802)
WFA. Archief Vad. Maatsch.
0470/ 2 Notulen pp. 87 – 176.
WFA Archief Vad. Maatsch
0470/ 12 Memoriaal, betalingen aan Jan Dekker..
Dirk Zwaan (1802-1842)
WFA. Archief Vad. Maatsch.
0470/ 12 Memoriaal, één betaling in 1803..
WFA. Archief Vad. Maatsch.
0470/ 2 Notulen pp. 194 – 215.
WFA. Archief Vad. Maatsch.
0470/ 3 Notulen pp. 3 – 225.
WFA. Archief Vad. Maatsch.
0470/ 49 Notulen 1834-Febr. 1842.
Gerrit van Noorduyn (1842-1845)
WFA. Archief Vad. Maatsch.
0470/ 49 Notulen Febr. 1842 – Maart 1845.
Adriaan Voerman Vulkers
WFA. Archief Vad. Maatsch.
0470/ 49 Notulen Nov. 1845 – 28 Jan. 1847.
10.Het einde.
WFA. Archief Vad, Maatsch.
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DE ZEVEN VRIJE KUNSTEN
Omschrijving uit de 18de eeuw
De Hoornse organist, stadsbeiaardier en historievorser Jurriaen Spruyt heeft rond 1750 de
omschrijving van de zeven artes liberales of de zeven vrije kunsten opgetekend.:
1. Grammatica of spraakkunst
Deze leert hoe men een taal behoorlijk lezen of schrijven moet.
2. Dialectica, de Redeneerkunst
Kunst van het redekavelen of disputeren.
3. Rhetorica, de kunst der welsprekendheid
De kunst om sierlijk, verbloemd en nadrukkelijk te spreken.
4. Musica, Zang en Speelkonst
Is een wetenschap van de Toonen te meten en samen te voegen etc.
5. Arithmetica is Rekenkunst
leert hoe men uyt opgegeven getallen een ander en nog onzeker getal,
wiskunstig kan opmaken.
6. Geometrica is Meetkunst
Deze wetenschap handelt van de grootheijd, dat is lengte, breedte, dikte,
diepten en hoogten der dingen in 't gemeen, en hoe deselve nauwkeurig
moeten worden afgemeten.
7. Astronomia, sterrenkunst
Is een wetenschap van den loop en beweging der sterren, en in 't
algemeen van het gansche gestel.
Bron: Oud Archief van Hoorn, handschrift nummer 10, p. 143
Deze zeven vakken maakten deel uit van het studieprogramma in antieke en middeleeuwse
Europese scholen en met name de universiteiten. Deze worden 'vrij' genoemd (Latijn: liber),
omdat zij de opleiding van de vrije mens beogen
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9.1 Inleiding
De auteur van ‘Vervolg op de chronyk van De Heer Dr. T. Velius , van den Jaare 1630 tot den
Jaare 1780’ begint zijn handschrift met een “Generale schets van de toestand en verandering
in de stad Hoorn, voorgevallen van 1650 tot 1750”. Daarna volgen “Aantekeningen en
vervolg op de Kronijck van Hoorn”. Zij beginnen in 1630 en lopen in zijn geheel door tot in
het begin van de zomer van 1798.1216
In de Generale schets vermeldt de auteur de wijzigingen die zich in deze periode onder meer
voordeden in de naamgeving van straten en bruggen en in het aantal woningen dat
aanvankelijk sterk vermeerderde. De havens boden ruimte aan schepen die op Groenland
voeren, aan buizen, aan schepen die door de straat van Gibraltar handel dreven, de
zogenaamde Straatvaarders, of die op Portugal en Frankrijk voeren, of die zich beperkten tot
de landen langs de Oostzee. Geen bekende haven of plaats werd bevaren of men had er wel
een Hoornse wimpel zien waaien. Meer dan driehonderd grote schepen, voornamelijk fluiten,
katten of fregatten en andere voeren naar alle windstreken. Met de oprichting van de
Verenigde Compagnie in 1602 en van de Westindische Compagnie in 1629, van beide werd
een Kamer in Hoorn gevestigd, was de stad een markt geworden voor alles wat de zeevaart
opleverde en waarvoor een havenkraan aan de Karperkuil stond.
Het gevolg van deze levendige handel was dat Hoorn in de periode van 1648 tot 1658 en nog
enkele jaren daarna zijn grootste bloei kende. Kooplieden en schippers lieten in deze tijd veel
nieuwe en fraaie huizen bouwen. Bedrijvigheid alom droeg bij tot deze bloeitijd waarin voor
vrijwel iedereen werk was.
Daarin trad verandering op toen de Republiek in zee- en landoorlogen gewikkeld raakte, eerst
in 1652 met Engeland en van 1672 tot 1678 met Frankrijk er nog eens bij. In deze periode die
de stad veel kostte, verloor Hoorn de bronnen voor haar welvaart. Een ontwikkeling die mede
het gevolg was van het verplaatsen van veel handel uit de stad op en naar Amsterdam. Al in
1681 besloot het stadsbestuur voor het onderhoud van onder meer de stadswerken een
speciale belasting op de nieuw uit te geven ambten in te voeren die men “afleg aan de stad”
noemde.1217
L. Kooijmans begint in zijn proefschrift “Onder regenten. De elite in een Hollandse stad.
Hoorn 1700-1780” ook met een apart hoofdstuk over de opkomst en het verval van Hoorn en
de achteruitgang die de stad in de 18de eeuw trof.1218 Hij concludeerde onder meer dat het “na
1720 op alle fronten snel bergafwaarts ging. De particuliere rederij en een deel van de
nijverheid gingen in de loop van de eeuw definitief ten gronde, en rond 1780 steunde de stad
vooral op haar regionale marktfunctie.”
C.M. Lesger geeft in zijn dissertatie “Hoorn als stedelijk knooppunt, Stedensystemen tijdens
de late middeleeuwen en vroeg moderne tijd”1219 onder meer aan dat vanaf ca. 1680 Hoorn in
haar havens te maken krijgt met een snelle afname van de goederenstroom, welke
achteruitgang na 1700 doorzette.
Die afname is wel in verband gebracht met bedrijfsvergrotingen in de agrarische sector,
waardoor uiteindelijk de keuterbedrijven van het Westfriese platteland verdwenen. Maar
daarmee verdween tevens een bevolkingsgroep die had bijgedragen aan de bemanning van de
Hoornse handelsvloot. Doordat nu het arsenaal van goedkope arbeidskrachten aanzienlijk
minder werd, werd de achteruitgang van de Hoornse vrachtvaart een onomkeerbaar proces.
De Vereniging Oud Hoorn gaf dit handschrift in druk uit in 1992 ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.
Drs. H.W. Saaltink voorzag deze uitgave van annotaties en een zeer belangwekkende inleiding. Het geheel kreeg
de titel: Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heerDr. T. Velius. De boeiende jaren tussen 1630 en
1799”. In de noten hierna vermelden wij het gebruik van dit werk als Vervolg, a.w.
1217
Vervolg, a.w., pag. 3-9.
1218
L. Kooijmans, Onder regenten. De elite in een Hollandse stad Hoorn 1700-1780. Dieren, 1985. De
Bataafsche Leeuw/Stichting Hollandse Historische Reeks 4, pag. 9-28.
1219
C.M. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne
tijd. Hilversum, 1990. Hollandse Studiën 26, passim.
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De daarmee samenhangende achteruitgang van de scheepsbouw had belangrijke gevolgen
voor de im- en exportfunctie van de stad. Import van hout bijvoorbeeld was nauwelijks meer
nodig. Ook zout dat als ballast en betaalmiddel een belangrijke rol speelde, verdween
grotendeels uit de Hoornse haven. Met de verdwijning van dit type goederen uit de Hoornse
haven, raakte de stad haar zelfstandige positie in de internationale goederenstromen kwijt.
Alleen de import uit Azië bleef behouden. De export van koloniale waren daarentegen
geschiedde via andere havens in de Republiek, voornamelijk Amsterdam. Tegelijkertijd
verminderde de bevolking op het Westfriese platteland, die samenging met de verdwijning
van de keuterboeren en de trek uit Hoorn zelf.
Hoorn kampte dus in de achttiende eeuw met een toenemende stagnatie en uiteindelijk met
een sterke achteruitgang in de ontwikkeling van de stad. Dit proces was het gevolg van een
complex aantal factoren. Die hielden duidelijk verband met een eenzijdige gerichtheid op
handel en scheepvaart. Ze werden verder beïnvloed door oorlogen met Engeland en Frankrijk
en een steeds toenemende concurrentie van Amsterdam. Daardoor werd er tussen 1720 en
1780 minder geïnvesteerd in de scheepvaart. De walvisvaart raakte in het slop. De
havenactiviteiten verminderden of verdwenen zelfs. Samenhangende bedrijven als
houtzagerijen, lijnbanen, leerlooierijen en zeepziederijen legden het loodje. Dat was ook het
geval met de traankokerij en de vaste havenkraan, die werd afgebroken. Werkgelegenheid
verdween daardoor op alle terreinen. Het gevolg was dat inwoners de stad verlieten, eerst in
kleine aantallen, na 1730 neemt het vertrek toe. De cijfers tonen het aan.
In ons vorige hoofdstuk over de armenschool van de Vaderlandse Maatschappij hebben we
dat als volgt verwoord:
Waren er in 1660 nog 14.000 inwoners, in 1744 waren het er nog maar 12.000 en in 1795 niet
meer dan 9.500. Daardoor werden huizen verlaten en niet meer opnieuw bewoond.
Verkrotting en tenslotte afbraak waren het gevolg. Een groot deel van de bevolking dat niet
vertrok, had helemaal geen inkomsten meer en werd afhankelijk van bedeling door de kerk.
Met het toenemen van de armoede steeg de bedelarij die veelal ontaardde in criminaliteit.
Velen keken met verontrusting naar deze verpaupering die niet alleen Hoorn trof, maar ook
elders voorkwam. Door die ontwikkeling kwamen plaatselijk initiatieven naar voren om dit
proces een halt toe te roepen.
Als eerste liet in Hoorn Cornelis Ris van zich horen toen hij op 7 februari 1777 een plan aan
de stadsbestuurders voorlegde om de economische toestand van Hoorn te verbeteren.
Precies drie weken later bespraken de vier burgemeesters een door hen ontvangen verzoek
van de kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Hoorn om in de stad “zekere
diaconyscholen op te richten”, om de kinderen van arme lidmaten beter onderwijs te geven
opdat zij de moeilijke tijden beter het hoofd zouden kunnen bieden.
Bij het verzoek was een plan van aanpak gevoegd.1220
9.2 Een verzoek tot oprichting van diaconiescholen.
De inhoud van het verzoek luidde aldus:
“Predikanten, ouderlingen en diakenen van de stad Hoorn merken een steeds toenemende
noodzakelijkheid om de Jeugd onder de arme lidmaten, die van tijd tot tijd zeer toeneemt, op
een nuttige wijze te onderrichten in de lees-, schrijf-, reken- en zangkunde en in de beginselen
van de ware Hervormde Christelijke leer, en tevens voor hen te verzorgen een beschaafde
opvoeding in de goede zeden en nuttige handwerken. Dit alles opdat zij bij het ouder worden
geen ballast in de Kerk, geen armoedige huisbestierders en op zijn best slaven in de
burgerstand zijn, maar sierlijke leden van de Gemeente, geachte vaders en moeders der
huisgezinnen en nuttige meubels in de Burgerstaat of menselijke maatschappij zijn.
Requestranten achten het dringend noodzakelijk om dit doel te bereiken “zekere
diaconiescholen” op te richten, waaraan het de Gemeente van deze aanzienlijke stad tot nog
1220

WFA/OAH 0348/132, 28 February 1777, zonder paginanummering.
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toe heeft ontbroken.
Zij hebben daarom na rijpe beschouwingen een plan gemaakt volgens het welk men door
middel van “te collecteren liefdegaven” een groot- en kleinkinderschool en een linnen- en
wollennaaiwinkel kan oprichten.
Zij verzoeken daarom met alle eerbied aan de burgemeesters om het als bijlage bijgevoegd
project goed te keuren en met hun gezag te bekrachtigen, en mee te werken genoemd plan
“in stand te brengen en te houden”.
Getekend: Willem Lootsman, praeses en predikant.
Pieter Klijn, ouderling en
J.C. de Feyfer, diaken.
Bijlagen :
Reglement op de Diaconiescholen in Hoorn,
hoofdstuk I art. 1 t/m 17, hoofdstuk II art 1t/m 16, hoofdstuk III art. 1 t/m 6.
Reglement voor de Kleine Diaconiescholen,
hoofdstuk I 1 art. t/m 4, hoofdstuk II art. 1 t/m 6.
Reglement voor de Linnen- en Wollen naaischolen,
hoofdstuk I art. 1 t/m 12, hoofdstuk II art. 1 t/m 12, hoofdstuk III art. 1 t/m 6.
Een ‘calcula’, dat wil zeggen een overzicht van de benodigde financiën om dit voorstel ‘in
trein’ te brengen: totaal aan uitgaven ƒ 1270,-- jaarlijks zonder stadsbijdrage. Met een
stadsbijdrage van ƒ 60,-- zijn de kosten voor de aanvrager jaarlijks ƒ 1210,--. Hierbij komt
een eenmalige bijdrage voor de start van de scholen van ƒ 150,--.
Nadat de burgemeesters het verzoek van de Hoornse kerkenraad in bespreking hadden
gebracht, heeft men besloten dat dit request met het bijbehorende plan onderzocht zal worden
door de burgemeesters, de oudste leden van de vroedschap, de heren presidenten van Kerkenen Armenvoogden en van het Huyssittene Armenweeshuis van deze stad. Reden hiervan is
dat op die manier beschouwingen en advies over dit onderwerp gegeven kunnen worden.
Daarna kunnen de stadsregeerders over dit onderwerp zodanige besluiten nemen als men
nodig en behoorlijk vindt. Dit request om diaconiescholen op te richten is daarna in
bespreking tot 20 mei 1777.
De uitkomst van het hierboven genoemde onderzoek leidt tot de oprichting van stads- en
diaconiescholen en de vaststelling van een reglement.
9.3 De oprichting van stads- en diaconiescholen en het reglement.1221
Advies en vaststelling van een reglement
De commissoriale commissie ingesteld op 28 februari 1777 besluit na ampele overwegingen
te adviseren om volgens het ingediende plan stads- en diaconiescholen op te richten in de stad
Hoorn en de burgemeesters te bedanken voor de moeite die zij daarvoor gezamenlijk gedaan
hebben. Daarop besluit de vroedschap op 20 mei 1777 om dit plan om te zetten in een “finale
resolutie van de vroedschap”. Tot het houden van de directie over de school committeert men
de burgemeesters Hellingman en Van Foreest. De consequentie van dit besluit is, dat de uit de
middeleeuwen stammende stadsschool wordt voortgezet in de stads- en diaconiescholen,
waarmee aan het zelfstandige instituut van stadsschool een einde komt. De herinnering aan
het begrip stadsschool blijft echter in de totale naamgeving. Waarschijnlijk met de
vooropgezette bedoeling de invloed van de gemeente te benadrukken, heeft de commissoriale
commissie niet gekozen voor de aanduiding diaconieschool alleen.
Burgemeesters en regeerders van de stad stellen als gevolg van de door de Raden in de
Vroedschap genomen resolutie een reglement vast voor de stads- en diaconiescholen.1222
WFA/OAH 0348/132, Dinsdag 20 Meij 1777, zonder paginanummering.
Vrijwel doorlopend schrijft men in de notulen over dé stads- en diaconiescholen. Meervoud dus. Dat kan
omdat er uiteindelijk drie verschillende scholen deel uitmaken van het geheel. Bedoelt men echter één school,

1221
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Het is ingedeeld in drie hoofdstukken met in totaal 32 artikelen.
Het eerste hoofdstuk regelt de toelating tot en het toezicht op de scholen.
Toelating en toezicht
Toegelaten worden alle kinderen van ouders die vast en per maand door de diaconie bedeeld
worden, maar ook van die ouders die alleen om losse giften vragen. Tevens kunnen worden
toegelaten kinderen van ouders van welke gezindheid of religie ook, die niet in staat zijn om
schoolgeld voor hun kinderen te betalen, ook al worden die ouders niet door diakenen of
armenbezorgers onderhouden of met gaven ondersteund. Als er kinderen van andere
gezindten dan de gereformeerde toegelaten worden en hun ouders bijstand genieten, moeten
de armenbezorgers van zodanige gezindten een bescheiden contributie ten behoeve van de
school bijdragen naar goedvinden van de gecommitteerden.1223 Over de toelating van
kinderen tot de school beslissen de met het toezicht belaste gecommitteerden na overleg met
de burgemeesters. Alleen kinderen van zes jaar oud of ouder mogen toegelaten worden.
Na toelating zijn schoolmeesters nodig
Om de kinderen te kunnen plaatsen zullen de stadsscholen worden bediend door de huidige
stadsschoolmeester, Dirk Nierop, volgens de voor hem geldende instructie. Aan hem wordt
toegevoegd een ondermeester. Per jaar ontvangt de stadsschoolmeester ƒ 700,--, de
ondermeester ƒ 150,-- en trekt men ƒ 100,-- uit voor de schoolbehoeften. Samen ƒ 950,--.
Aangezien de Grote Kerk heeft toegezegd per jaar met ƒ 300,-- te subsidiëren, moet de
gereformeerde diaconie in diezelfde tijd een aanvulling geven met ƒ 650,--. Als
tegemoetkoming voor deze opgelegde last, mag de diaconie op vier zondagen in het jaar en
wel in februari, mei, augustus en november, in alle gereformeerde kerken van de stad een
collecte houden ten behoeve van de stads- en diaconiescholen. De predikanten maken op de
zondag ervoor de collecte bekend aan de leden van de gemeente.
Eisen waaraan de opvolger van de huidige schoolmeester moet voldoen
Als de huidige stadsschoolmeester overlijdt, stellen de burgemeesters een bekwaam opvolger
aan die lidmaat van de gereformeerde kerk is. Hij moet bedreven zijn in de stuurmanskunst
en de daarbij behorende navigatie. Als tractement ontvangt hij ƒ 500,-- per jaar. Dit ƒ 200,-lagere bedrag dan de tegenwoordige ƒ 700,-- dient ter verlichting van de diaconale bijdrage.
Een nieuw aangestelde schoolmeester moet zich, zoals de tegenwoordige, stipt gedragen naar
de instructie die voor hem is gemaakt en die verderop aan de orde komt.
Financiële verantwoording door de gecommitteerden
Elke keer nadat de diakenen een collecte houden, moeten de met het toezicht op de school
belaste gecommitteerden het ingezamelde bedrag bekend maken. Jaarlijks dienen zij zich
voor de burgemeesters te verantwoorden voor de ontvangen en uitgegeven bedragen. Ook
moeten zij dan een rapport indienen over de toestand van de school.
De bestuurlijke leiding van de scholen
Om de gang van zaken in de op te richten stads- en diaconiescholen in goede banen te leiden
worden twee heren uit de vergadering van de burgemeesters en vroedschap gecommitteerd
om met een commissie van zes, vier ouderlingen en twee diakenen uit de grote kerkenraad,
de directie over deze scholen te voeren. Uitdrukkelijk moet daarbij de hand gehouden worden
aan de regel, dat wanneer de stemmen van deze acht gecommitteerden staken de presiderende
vroedschap de beslissende stem heeft.
Maandelijks moet de stadsschoolmeester rapport uitbrengen
dan schrijft men het school. Pas in de 19de eeuw verandert het lidwoord en wordt het de school.
Hoewel de bestuurder van de school in het reglement als gecommitteerde aangeduid wordt, wordt hij in de
notulen van het bestuur commissaris genoemd. Wij gebruiken beide benamingen door elkaar.
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De stadsschoolmeester brengt elke maand verslag uit aan de gecommitteerden over het wel
en wee van de scholen. Aan de kerken- en armenvoogden en de regenten van het Huyssittene
Weeshuis overhandigt hij een lijst van leerlingen waaruit blijkt of de kinderen wel naar
school zijn gegaan, en of zij behoorlijk gekleed en gereynigt waren. Hebben ouders de goede
orde niet nagekomen, dan kunnen zij naar bevind van zaken gecorrigeerd worden. Ook dient
de hoofdmeester een notitie in over de benodigde schoolbehoeften.
Onderzoek van de vorderingen
Elk half jaar of zo dikwijls als zij het nodig achten, onderzoeken de gecommitteerden de
vorderingen van de kinderen. Als na zo’n examen geoordeeld wordt dat leerlingen voldoende
gevorderd zijn mag men hen van de schooldienst ontslaan. Wanneer een in lezen, schrijven en
cijferen uitmuntende discipel op school wil blijven, mogen de gecommitteerden dit toestaan,
en hem bij voorkomende gelegenheid tot ondermeester bevorderen.
Beloning voor geleverde prestatie
De gecommitteerden delen bij het houden van examens enige premies of prijzen uit aan die
leerlingen waarvan zij oordelen dat zij dit verdiend hebben. Daarom moet elke leerling tegen
de tijd van ieder examen een door hem/haar geschreven en ondertekend toonschrift aan de
gecommitteerden overhandigen.
Aanbestedingen
De gecommitteerden besteden de benodigde schoolbehoeften bij inschrijving aan of laten ze
leveren bij leverantie, naar gelang het best en het meest voordelig is. De gecommitteerden
dienen dit behoorlijk te onderzoeken.
De aannemer of leverancier mag de schoolbehoeften alleen verstrekken op een biljet van
qualificatie van de gecommitteerden. Deze biljetten dient hij aan zijn rekening te hechten om
de daarop staande posten te justificeren.
Het tweede hoofdstuk beschrijft de verplichtingen en de verrichtingen van de schoolmeester.
Nauwkeurigheid is een eerste vereiste
De schoolmeester moet nauwkeurig in acht nemen datgene wat hiervoor geschreven is met
betrekking tot zijn werkzaamheden, Voorts moet hij zich stipt gedragen naar de hierna
volgende instructies.
Schooltijden
De schoolmeester moet ’s zomers tweemaal per dag schoolhouden en ’s winters drie maal per
dag, als volgt: ’s morgens van 08.30 uur 11 uur, en ’s middags van 13.00 tot 16.00 uur. In de
winter komt daar de avondschool bij van 17.30 uur tot 20.00 uur. De avondschool wordt
gehouden van primo oktober tot ultimo maart.
Vakanties
De schoolmeester mag alleen vakantie geven op woensdag- en zaterdagmiddag, één dag na
Pasen en Pinksteren, tijdens de Palmmarkt en in de Sint Laurens kermisweek.
Aanwezigheid
Zowel de schoolmeester als de ondermeester moet tijdens de schooluren altijd aanwezig zijn.
Als hij door ziekte of andere omstandigheden daartoe verhinderd is, moet hij daarvan kennis
geven aan de gecommitteerden. Die geven dan zodanige opdrachten als zij oordelen nodig en
dienstig te zijn.
Onderwijs in de godsdienst
De schoolmeester moet ervoor zorgen dat de kinderen die in de gereformeerde religie worden
opgevoed, op woensdag in de goede orde naar de kerkenkamer worden gebracht. Daar
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worden de oudsten door de predikant en de jongsten door de koster in de waarheden en
grondslagen van onze religie onderwezen.
Inschrijving van leerlingen
De schoolmeester mag, behalve zijn eigen kind of kinderen, volstrekt geen andere kinderen in
zijn school aannemen of toelaten dn die welke hem door de gecommitteerden zijn
voorgehouden.
Aantekeningen omtrent leerlingen
De schoolmeester moet in een boek opnemen de namen van de kinderen die bij hem op
school gebracht worden. Daarbij moet hij aantekenen: ouderdom, ouders, woonplaats, jaar en
dag wanneer zij voor de eerste maal op school zijn gekomen. Ook tekent hij daarin aan welke
spel-, lees- en schrijfboeken aan de leerlingen zijn gegeven. Deze specifieke lijst moet hij alle
maanden in persoon aan de gecommitteerden presenteren en overhandigen.
Opnemen van absenten
De schoolmeester is ook verplicht bij de aanvang van de school de namen van de kinderen op
te lezen en aantekening ervan te houden wie absent is, wie te laat komt en wie niet behoorlijk
gewassen naar school komt. Hij moet daarvan maandelijks een lijst overhandigen aan de
gecommitteerden van de kerken- en armenvoogden en aan de regenten van het Huyssittene
Armenweeshuis.
Opleiding van bekwame discipelen
De schoolmeester is voorts gehouden één of meer bekwame leerlingen op te leiden die de
ondermeester assisteren bij het leren spellen en lezen. Noch de ondermeester noch deze
discipelen mogen slaan of enige lijfstraf uitvoeren. De ondermeester geniet na een half jaar
zijn tractement en de discipelen krijgen na dezelfde periode een tegemoetkoming naar
goedkeuring van de gecommitteerden.
Het dagelijks beginnen en uitgaan van de school
Bij het aan- en uitgaan van de scholen moet er volgens een op te geven Formulier gebeden
worden. Voor het voorgebed worden de namen van de kinderen opgelezen. Daarna worden
één of twee hoofdstukken in de Bijbel gelezen, naarmate de kinderen groot of klein zijn. Voor
het nagebed wordt een vers van de nieuw berijmde psalmen gezongen.
Spellen, schrijven en beginselen van het cijferen zijn het belangrijkst
In de dagschool dient de meester zich voornamelijk toe te leggen op het onderwijs in het
spellen, schrijven en de beginselen van de rekenkunst. Maar in de avondschool moet hij
proberen de kinderen verder op te leiden en te oefenen in de schrijf-, cijfer – én zangkunst.
Zijn er, naar het oordeel van de gecommitteerden, leerlingen die bekwaam zijn onderwijs te
volgen in de stuurmanskunst, dan moet de schoolmeester hen daarin onderwijzen en in
hetgeen verder tot de navigatie behoort.
Opvoeding in de gereformeerde religie
De kinderen die in de gereformeerde religie worden opgevoed, moeten op woensdag hun
vragen opzeggen. De Jongsten uit het kort begrip van Borstius.1224 De Oudsten uit de
Catechismus en wel dat deel waarover op de volgende zondag wordt gepreekt, en tegen de
feestdagen de teksten die volgens gebruik jaarlijks gepreekt worden.
De schadelijkheid en de schandelijkheid van zonden
De meester moet met de hierboven genoemde kinderen door deze vragen en teksten het
godsdienstonderwijs behartigen, hen onderwijzen in de grondslag van de gereformeerde
1224

Zie Jos. M.M. Leenders, Hij komt van Hoorn. Hoorn, 2012, pag. 231.
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religie en hen een indruk geven van de aard en uitnemendheid ervan.
Verder dient hij bij alle geschikte gelegenheden niet alleen aan deze kinderen, maar aan al
zijn discipelen het schadelijke en het schandelijke van de zonden voor ogen houden. In het
bijzonder van het vloeken, zweren en het misbruiken van de naam van God en Jezus Christus,
van het ontheiligen van de Sabbath, van het dobbelen en spelen, van de dronkenschap en
dergelijke.
Daarentegen moet de meester trachten zijn leerlingen een ware eerbied en hoogachting in te
prenten, niet alleen voor hun ouders en de ouderen, maar ook voor de Overheden als van God
aangesteld, voor hun leraren (=predikanten, dominees), de gecommitteerden, hun Meester,
hun ondermeester, en voor allen die over hen gesteld zijn. Hun schoolmeester moet hen
daarbij doordringen van de dankbaarheid, verplichting en gehoorzaamheid, die zij hun
schuldig zijn.
Beschaving bijbrengen en beleefdheid aankweken
Verder is de meester verplicht alles te doen wat zijn vermogen ligt om deze arme jeugd
beschaving bij te brengen, hen te doordringen van zeden, burgerlijke beleefdheid en
gedienstigheid. En hen aan te bevelen alle deftige lieden die zij op straat tegenkomen beleefd
te groeten en met respect te behandelen.
Vooral zal de meester ervoor moeten zorgen dat bij het uitgaan van de school de leerlingen
zich op straat behoorlijk gedragen, niet roepen en tieren noch langs de straat lopen, spelen of
baldadigheid plegen, maar zich behoorlijk naar huis begeven. De meester zal hen die zich
hier niet aan houden moeten bestraffen en zonodig kastijden.
Slaan het laatste middel
Wat betreft de kastijdingen moet slaan het laatste middel zijn. Integendeel, de meester moet
zich er op toeleggen om door gepaste redeneringen op een overtuigende wijze de leerlingen te
overreden en zo op hun beschaamdheid in te werken. Hij dient zich dus ten allen tijde zich te
onthouden van wrede en gevaarlijke strafoefeningen.
Bijwonen van de godsdienstoefening
De meester moet zijn leerlingen van de gereformeerde religie op zondag, voor- en na de
middag naar de kerk begeleiden om de godsdienstoefening bij te wonen. Daartoe moet hij
elke keer de leerlingen tenminste een half uur van te voren in de school laten komen, hun
namen oplezen, de afwezigen noteren en de notitie aan de gecommitteerden geven.
[N.B. Dit voorschrift wordt gedurende het leven van de tegenwoordige stadsschoolmeester
(= Dirk Nierop) door de ondermeester uitgevoerd.]
Houding in de kerk
Verder is de meester verplicht voordat hij met de kinderen naar de kerk gaat, een gebed voor
hen te doen volgens een aan hem te geven formulier. Hij dient de leerlingen er op te wijzen
zich tijdens de preek eerbiedig, zedig en betamelijk te gedragen, in stilte te luisteren en na
afloop ervan zolang in de kerk te blijven totdat de gemeente er is uitgegaan. De kerkmeesters
wijzen de zitplaatsen van de kinderen in de kerk aan.
Salariëring van de schoolmeester
Voor al zijn diensten en verrichting ontvangt de huidige schoolmeester ƒ 700,-- per jaar. Hij
ontvangt dit bedrag in vier termijnen. Aan het einde van elk kwartaal geven de
gecommitteerden hem het vierde deel van de door hen bijgevoegde ƒ 400,--. Praktisch
betekent dit dat hij per kwartaal ƒ 275,-- in handen krijgt.
Zijn opvolger ontvangt jaarlijks ƒ 500,--, ook betaald in vier termijnen met bijvoeging van
een kwart van ƒ 200,-. Elk kwartaal verstrekken de gecommitteerden hem dus ƒ 175,--.
Toezicht van de gecommitteerden op en in de school
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De gecommitteerden die het toezicht op de school hebben zijn op alle maandagen ‘s morgens
in de school aanwezig. Worden zij daar geconfronteerd met klachten dan geven zij daarvan
kennis aan de vergadering van de diakenen die ’s avonds wordt gehouden teneinde op
dinsdagmorgen bij het afgeven der giften daarop te kunnen reflecteren.
Verplichting van de meester
Tenslotte is de meester verplicht op elk moment als de gecommitteerden het nodig achten de
school te bezoeken, hen met behoorlijk respect en in onderdanigheid te ontvangen. Hij dient
ervoor te zorgen dat dat ook door de kinderen gebeurt. Wordt er iets gevonden wat
verbetering verdient, dan moet daarvan behoorlijk kennis worden gegeven.
Het derde hoofdstuk behandelt de plichten van de leerlingen én van hun ouders.
Richtlijnen voor ouders
Allen, die door de gereformeerde diaconie van de Noorderkerk, het Huyssittene
Armenweeshuis en buurtmoeders bedeeld of met gaven ondersteund worden, zijn verplicht
hun kinderen zodra die zes jaar zijn geworden, behoorlijk gekleed en gewassen naar de stadsen diaconieschool te sturen en er de lessen te laten volgen. Zij doen dat zonder enig
voorbehoud totdat hun betreffende kind/kinderen door de gecommitteerden in staat geacht
wordt/worden de school te verlaten.
Nalatige of onwillige ouders krijgen geen bedeling meer totdat zij deze heilzame plicht
nakomen. De ouders van kinderen die veel absent zijn, te laat of slecht gekleed op school
komen, worden door de gecommitteerden financieel gestraft. Deze strafbepaling geldt ook
voor de maand- en winterbedeelden die eveneens verplicht zijn hun kinderen naar school te
sturen, op straffe van verlies van hun bedeling indien zij ongehoorzaamheid of onwilligheid
tonen.
Geen van de hiervoor gemelde armeninstellingen mag enige gift of bedeling doen aan ouders
die kinderen hebben, dan nadat aan die instelling is getoond het biljet van de meesters bij wie
de kinderen naar school gaan, of van de bazen bij wie zij werken.
Klachten
De ouders van de kinderen die menen gegronde klachten te hebben over mishandeling van
hun kinderen, dienen zich te wenden tot de gecommitteerden en niet tot de meester.
Analfabeten zijn verplicht de avondschool te volgen
Ouders die zich tot de diaconie wenden, en waarvan de kinderen een ambacht uitoefenen
maar niet kunnen lezen, schrijven of cijferen, moeten hun kinderen naar de avondschool
sturen totdat de gecommitteerden dit niet meer nodig oordelen. Deze kinderen moeten, na
verlof van hun bazen, de catechisatie op de woensdagmiddag in de kerkenkamer bijwonen.
Zij laten zich in de gereformeerde leer onderwijzen totdat zij in staat zijn als lidmaten van de
gereformeerde gemeente te worden aangenomen.
Met deze laatste bepaling is het reglement klaar.
Op basis hiervan kan de stads- en diaconieschool beginnen.
De eerste vergadering van de gecommitteerden vindt plaats op 2 juli 1777. Dan zijn aanwezig
voor het stadsbestuur oud-burgemeester L. Hellingman die optreedt als president en
burgemeester N. van Foreest, voor de predikanten ds. E.M. Engelberts, voor de ouderlingen
G.M. de Vicq, voor de diakenen S. Riedemaker, Burger Schuurman, Evert Schellinger en
H. Boldingh. In totaal acht gecommitteerden die in de notulen ook wel commissarissen
genoemd worden.
In die eerste vergadering roept de president stadsschoolmeester Dirk Nierop binnen. Hij krijgt
te horen dat hij van nu af het stads- en diaconieschool tezamen met zijn particuliere school
moet leiden. Het begin daarvan valt op de eerste maandag in augustus van 1777. Tegen die
422

tijd dient hij zijn particuliere leerlingen weg te zenden.1225
9.4 Meester Dirk Nierop klimt in de pen en bedankt hoffelijk voor de eer
Dirk Nierop is op 5 september 1717 in Berkhout geboren als zoon van Jan Dirkszn Nierop en
Neeltje Jacobs Droogh. Hij trouwt op 26 mei 1737 met Marijtje Cornelis Calis.
Kort daarop mag hij zich als ordinaris schoolmeester vestigen in Hoorn.
Op 16 november 1747 benoemen de Hoornse burgemeesters hem tot stadsschoolmeester als
opvolger van de overleden Jan van der Meij.1226 Nierop is dus in 1777 zestig jaar oud.
De hiervoor vermelde mededeling in de vergadering van 2 juli dat de nieuwe stads- en
diaconieschool begint op 2 augustus en dat de leiding daarvan berust bij Dirk Nierop, valt
Nierop rauw op het lijf. Ruim twee weken later neemt hij de pen ter hand en schrijft hij op 19
juli de volgende brief, waarin hij in hoffelijke bewoordingen voor de eer bedankt.1227 Als
volgt:
“Aan de Edele Groot Achtbare Heeren Burgemeesters en Regeerders der stad Hoorn,
“Geeft onderdaniglijk te kennen Dirk Nierop, stadsschoolmeester en burger binnen deze stad,
dat hij, suppliant, dankelijk erkennende het genoegen te mogen hebben gehad, van eene
geruyme tijd van Dertig agtereenvolgende jaren zijn functie als stadsschoolmeester alhier,
waargenomen te hebben;
Dat vermits onlangs U Edele Groot Achtbaren hebben gelieve goed te vinden een
Diaconyschool te combineren met hetselve stadsschool, alleszins wenschelijk ten meesten
nutte voor dezelve schoolen, en de waarneming vandien goedgunstelijk aan hem suppliant
aan te bieden ende op te dragen op zodanig tractement en belooninge als U Edele Groot
Achtbaren hebben gelieve te bepalen;
Dat hoezeer den suppliant zig door deze gunstige aanbiedinge op ’t hoogste vereerd vindt en
zeer gaarne tot aan de prompte waarneminge der voorsz. gecombineerde scholen wel zouden
genegen zijn;
Egter uijt aanmerkinge en gevoelens van zijne suppliants klimmende jaren (als hebbende
circa den ouderdom van 60 jaren bereijkt) de meerdere omstandigheden, druktens, arbeijd
noodwendig daaruit volgende en in de beginzelen kennelijk geworden, dermaten dat de
suppliant zig niet in staat oordeeld, de voorsz. gecombineerde schoolen op den duur te
kunnen waarnemen voldoenende aan het goede oogmerk van U Edele Groot Achtbaren ter
zake dienende, en zoo als den suppliant zelve zeer gaarne zouden verlangen;
Al waaromme keerd den suppliant in alle onderdanigheyd zich bij deze tot U Edel Groot Edel
Achtbaren ootmoedig supplieerende omme van de waarnemning der voorsz. scholen te mogen
worden ontslagen;
En hem deswegen zijne demissie te verleenen, behoudens dat onder gunstige approbatie van
U Edele Groot Achtbaren door de Heeren commissarissen van het voorsz. gecombineerde
Stads- en Diaconyschool, aan hem wordt geëxtradeerd een douceur van honderd en vijftig
gulden alle Jaaren zijn supliants leven lang gedurende;
Alsmede dat U Edele Groot Achtbaren aan hem suppliant goedgunstig gelieve te verleenen
de vrijheyd tot het houden van een Privaat- of Burgerschool binnen U Edele Groot Achtbares
Stad op de acte van admissie zoals U Edele Groot Achtbaren in der tijde aan hem suppliant
hebben gelieven te verleenen.
’t Welk doende etc.
Dirk Nierop.”
Op 19 juli 1777 bespreken de burgemeesters het verzoek van Nierop. Zij besluiten akkoord te
gaan met zijn verzoek om ontslag als stadsschoolmeester en toekenning van een pensioen van
ƒ 150,-- ‘s jaars tijdens zijn leven. Zij machtigen de commissarissen daartoe. Verder geven zij
hem een akte van admissie om als onderwijzer van een particuliere Burgerschool op te treden.
WFA/NHG 0656/44, 2 July 1777.
WFA/OAH 0348/160, 16 February 1747, fol. 112.
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Het ontslag van Dirk Nierop zal ingaan als een ander bekwaam persoon aan de stads- en
diaconiescholen is aangesteld. Na twee maanden krijgt Dirk Nierop hiervan bericht met de
mededeling dat hij in verband daarmee de stadsschool op 11 oktober 1777 moet ontruimen
ten gunste van meester Jan Keijzer , waarna inspectie volgt door de stadsbaas over de
noodzakelijke verbeteringen.
Dirk Nierop kan per die dag opnieuw aan zijn particulier schoolmeesterschap beginnen dat
hij in 1747 vaarwel had gezegd. Hij houdt dat vol tot 30 maart 1799. Dan verschijnt hij in de
vergadering van het Comité van Algemeen Welzijn1228 met het verzoek hem wegens zijn hoge
ouderdom (hij is dan 81 jaar) als particulier schoolmeester te ontslaan.
De bestuurders willigen dit verzoek in.1229
Zijn pensioenuitkering gaat door.
Nadat het eerste pensioen van ƒ 37,50 aan hem uitgekeerd is in november 1777, volgen die
uitbetalingen daarna met de regelmaat van de klok in februari, mei, augustus. Vier keer per
jaar, de laatste in augustus 1803, omdat Dirk Nierop op 26 augustus 1803 in Hoorn overlijdt
en aldaar begraven wordt op 2 september, bijna 86 jaar oud.1230
9.5 Meester Jan Keijzer begint aan zijn werk, maar overlijdt plotseling (1777-1778)1231
Direct na het bericht van Dirk Nierop, dat hij afziet van de beoogde voortzetting van zijn
werkzaamheden, gaan Burgemeesters en Commissarissen via advertenties in de couranten op
zoek naar een nieuwe hoofdmeester voor de stads- en diaconieschool. Zij komen terecht in
Huizen in Gooiland, waar het werken van Jan Keizer hen zeer aanstaat. Op grond van hun
bevindingen stellen de commissarissen hem op 17 september 1777 aan tot eerste
schoolmeester van de stads- en diaconieschool te Hoorn.1232
Keizer die in die vergadering aanwezig is, regelt daarna verhuizing en woonruimte. De
verhuiskosten – vracht van de meester per schip! – worden op 14 oktober 1777 voldaan aan
Wendel Mulder, de schipper. Ze bedragen 15 gulden en 15 stuivers en zijn voor rekening van
de school.1233 Aangezien er niet direct een behoorlijke woning aanwezig is, mag hij voorlopig
gebruik maken van ruimtes van de Westfriese Munt in de Muntstraat. De nog steeds
bestaande afleg aan de stad, voor hem ƒ 150,--, wordt hem kwijt gescholden. Hij zal zijn
functie aanvaarden op 20 oktober 1777.
Een week na deze afspraken maken de commissarissen aantekening van de kinderen van de
‘patiënten’ die voorkomen op de cedullen van de kerk- en armenvoogden en de regenten van
het armenweeshuis.
Ondermeester
Op dezelfde dag dat Keijzer benoemd wordt, stelt men Pieter van der Sluis tot ondermeester
aan op grond van diens bevredigend optreden.
Voor ons merkwaardig is dat de commissarissen hem verplichten bij Keijzer in te trekken aan
wie hij 100 daalders per jaar betaalt voor kostgeld en inwoning, het bewassen en benaaien.
Jaarlijks krijgt Van der Sluis als vergoeding voor zijn arbeid ƒ 50,--.
‘Leitjes’ en andere schoolbenodigdheden
Baas Wieling, stadstimmerman, krijgt opdracht om ten dienste voor de kinderen 25
’schoolborden’ te maken. Hij krijgt daarvoor 10 stuivers of een halve gulden per stuk, 12½
Het stadsbestuur was veranderd door de Bataafse Revolutie van 1795.
WFA/OAH 0348/595, 30 Maart 1799.
1230
Leenders, a.w., pag. 235, vergist zich in de overlijdensdatum van Dirk Nierop die hij stelt in het jaar
“daarop”, dat is in 1778 na het begin van de stads- en diaconieschool. Zijn opmerking geldt wel
voor meester Jan Keizer die op 9 juni 1778 plotseling overlijdt en diens opvolger Pieter Bakker die na het
ingaan van zijn benoeming per 3 augustus 1778 al na twee maanden, op 9 oktober 1778 overleden is.
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Zie ook voor de ontwikkeling van de stads- en diaconieschool Jos. Leenders, a.w., H. 19, 234-240.
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WFA/NHG 0646/44, 17 September 1777.
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1228
1229

424

gulden in totaal. Ook werkt hij er aan mee het voornoemde huis van de Munt gereed te maken
voor bewoning door meester Keijzer.1234
Andere schoolbehoeften zijn nodig. De levering ervan wordt opgedragen aan W. Breebaart en
L. Vermande. De laatste mag ook zorgen voor papier, papiermonsters en pennen. Of dit
Breebaart niet aanstaat weten we niet. In ieder geval bedankt hij voor de eer. Dan mag
Vermande voor alles zorgen.1235
Op 11 oktober 1777, een week voordat Keijzer zal beginnen, besluiten de commissarissen
“bij provisie” te bestellen elk 150 stuks van het 1e deel van Kuipers’ kleine A.B. boeken en
100 stuks van Kuipers’ grote A.B. boeken. Tevens elk 100 stuks van Catechismussen,,
Schriftuurlijke schoolboek, Spreuken Salomons, Letterkonsten en Kleine Borstiüssen.
Verder 50 stuks van elk der volgende uitgaven: de Catechismus van Borstius, Heigelenbergs
Woordenboeken, eerste delen van Linsz, de Arithmetica van Visser.
Tenslotte 25 Leijen met beslag van spongies (=sponsjes) en 100 Griffels.1236
Keijzer nogmaals bij de commissarissen
De nieuw aangestelde meester Keijzer verschijnt op 15 oktober 1777 opnieuw in de
vergadering van de commissarissen om te worden bijgepraat. Zij stellen hem de te gebruiken
schoolboeken ter hand en geven hem de gebeden op die op zondag en in de week voor de
kinderen moeten worden opgelezen. Ook delen zij mee dat Van der Sluis akkoord is met de
getroffen regeling,
Verder krijgt hij te horen dat er besteld zijn psalmboeken (ƒ 25,--); 25 testamenten zowel
oude als nieuwe à ƒ 1,-- (ƒ 25,--); papier (ƒ 3,--), tien schrijfboeken (ƒ 25,--); 6 vel à ƒ 1,--;
10 dozijn van 12 vel (ƒ 25,--), pennen ƒ 500,--!
P. Schellinger zal de kaarsen leveren voor de avondschool. Achttien blokjes en vier houten
kroontjes zijn besteld om deze op te zetten, een kruik met inkt en twaalf linialen.
Inzegening
Ds. Engelbertus Mattheus Engelberts zegent de stads- en diaconieschool in in de vierde week
van oktober 1777. Als eerste het avondschool op de avond van donderdag 23 oktober met een
toepasselijke aanspraak, een redevoering en een gebed, de dag erop overdag het dagschool en
’s avonds in de Grote Kerk met een gepaste preek, gebaseerd op Marcus 10, vers 13 tot 16.
Deze Bijbelpassage draagt als titel: “Jezus zegent de kinderen” en vervolgt dan met
“En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat hij ze zou aanraken, doch de discipelen
bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de
kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.
Voorwaar, Ik zeg u: die het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet
binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze”.1237
De school wordt omarmd
Nog voordat de school is begonnen wordt in het begin van augustus 1777 in de drie
gereformeerde kerken een open schaalcollecte gehouden.
De opbrengst in de Grote Kerk, de Noorderkerk en de Oosterkerk bedraagt tezamen ruim 900
gulden. Een tweede collecte wordt gehouden begin november als Keijzer drie weken aan het
werk is. De totale giften doen de commissarissen verbaasd staan. Nu wordt niet minder dan
ƒ 968,20 opgehaald.
Het totaal van de kerkencollectes van 1777 tot 1846 (einde van de school) die altijd gehouden
worden begin augustus, begin november, begin februari en begin mei, toont aan dat de
Hoornse gereformeerden vooral in het begin van de school diep in de buidel hebben getast.
Totaal hebben zij bijeen gebracht ƒ 83.637,--. Van 1777 tot 1824 ƒ 75.801,--, van 1824 tot
WFA/NHG 0656/44, 24 September 1777.
WFA/NHG 0656/44, 1 October 1777.
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1846 ƒ 7.836,--. Het gemiddelde per jaar over alle jaren bedraagt ƒ 1.212,--; over de eerste 46
jaar ƒ 1.621,--, over de laatste 23 jaar ƒ 253,--.
De totale ontvangsten zijn verder positief beïnvloed door de ontvangsten van extra giften, van
verkochte reglementen, van de kerkmeesters elk jaar ƒ 300,--, van andere gezindten als van
de rooms-katholieke armbezorgers per jaar 2 x ƒ 50,-- = ƒ 100,--; van de Mennonieten ƒ 30,-; van de Remonstranten 2 x ƒ 12,50 = ƒ 25,--, van legaten en interest van belegde gelden en
van de opbrengsten van het naai- en breiwerk (de naaiwinkel genoemd) van een naaimaitres..
Gevolgen van de goede collecte in november 1777
Bij het bespreken van de opbrengst van deze collecte achten de commissarissen het
waarschijnlijk dat de liefdadigheid van de burgerij voldoende fondsen oplevert, niet alleen
voor een groot-, maar ook voor een kleinkinderschool. De laatste acht men uiterst
noodzakelijk omdat de toeloop van het aantal kinderen veel te groot is om door één meester
in één school (=klaslokaal) onderwezen te worden.
Deze opvatting van de gecommitteerden krijgt een gunstig onthaal in de vroedschap, de
toenmalige gemeenteraad van Hoorn. Het voorstel om het eerder door meester Sloos
bewoonde pand op het Grote Oost tot 1 mei 1778 te huren, keurt men goed. Voor de
inrichting ervan mogen de commissarissen de daar aanwezige tafels en andere
schoolgereedschappen kopen voor ƒ 45,--, verdeeld in ƒ 30,-- voor de huur en ƒ 15,-- voor
het onderwijsmateriaal.
Voor het begin van een kleinkinderschool kijkt men uit naar een bekwame maitres van de
hervormde godsdienst. Zij moet geschikt zijn om de kinderen te onderwijzen in het spellen,
lezen, breien en spinnen. Haar beloning zal 100 rijksdaalders zijn, dat is ƒ 250,-- per jaar, per
kwartaal dus ƒ 62,50. 1238 Een week later heeft men deze schoolvrouw gevonden in de
persoon van Maria Ligtenberg die belooft het voor haar geldende reglement nauwkeurig op te
volgen en op basis hiervan haar onderwijs geeft..1239
Het reglement voor de schoolvrouw en haar werk
1° Zowel in de zomer als in de winter geeft zij drie maal per dag les, van ½9 tot 11 uur;
van ½2 tot 4 uur en van 5 tot 7 uur.
2° Er is vakantie op zaterdagmiddag, één dag na pasen en pinksteren, de hele week van de
palmmarkt en de Sint Laurenskermis. De gereformeerde kinderen beantwoorden op
woensdagmiddag in de consistoriekamer de vragen, óf om 2 uur, òf om 3 uur, naar gelang
van hun jaren en vorderingen. De kinderen van de andere gezindten hebben dan vrij maar
moeten ’s avonds met de anderen weer op tijd in school zijn.
3° De schoolvrouw moet strikt aanwezig zijn. Bij ziekte en toevallen moet zij zich op haar
kosten door een ander laten waarnemen nadat zij hiervan kennis heeft gegeven en verlof
gevraagd. Daarbuiten mag zij niet uit de school wegblijven of de kinderen onder
schooltijd alleen laten.
4° Behalve haar eigen kinderen mag zij alleen kinderen aannemen die door de
commissarissen toegelaten zijn.
5° Zij moet de toegelaten kinderen aantekenen in een boek waarin zij van hen vermeldt:
haar of zijn naam en leeftijd; de naam van de ouders; de dag waarop zij/hij op school
gekomen is. Maandelijks moet zij dit boek voor controle aan de commissarissen
aanbieden.
6°. Zij moet nauwkeurig bijhouden welke kinderen absent blijven, of waarvan de ouders
nalatig zijn hun kind naar school te sturen, of de gewoonte hebben hun kinderen te laat te
laten komen, opdat deze ouders gecorrigeerd kunnen worden.
7°. Bij het aan- en uitgaan van de school moet de schoolvrouw een gebed doen volgens een
WFA/NHG 0656/44, 6 November 1777. Zie ook WFA/OAH 0348/142, 6 November 1777, pag. 244,
WFA/OAH 0348/132, 6 November 1777, zonder pag. nummer en WFA/OAH 0348/343, passim.
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opgegeven formulier, onder een eerbiedige houding der kinderen. Na het begingebed
geeft zij onderwijs in het leren van de letters, in het spellen en lezen, en in de eerste
beginselen van de goddelijke waarheden voor zover die tot onze (=gereformeerde) kerk
behoren. Deze kinderen moeten naar hun ouderdom en begrip de kindervragen uit het
boekje van Borstius alsmede sommige spreuken en verzen uit de Bijbel van buiten leren.
De hele dag door, vooral ’s avonds, moeten de jongetjes en de meisjes leren breien, en de
meisjes in de beginselen van het naaien les krijgen.
8° De schoolvrouw moet “de tedere jeugd” een afkeer inboezemen voor vloeken, zweren en
liegen, en van alle ongeschiktheid in woord en gedrag. Ook moet zij hen gehoorzaamheid
inprenten voor en aan hun ouders, en allen die boven hen staan. Vooral moet zij proberen
hen alle burgerlijke beleefdheid, gedienstigheid en naarstigheid (= ijver) aan te leren.
9° De schoolvrouw moet de kinderen behandelen met zachtheid, vriendelijkheid en
bescheidenheid. Zij dient zich zo min mogelijk van slaan te bedienen, maar de kinderen te
wijzen op het schandelijke van hun gedrag of overtreding, en daardoor het meest op de
schaamte in te werken.
10° Zij moet de school zindelijk houden en tussen de schooluren door luchten. De kleine
kindertjes moet zij vooral helpen.
11°. Haar salaris bestaat uit ƒ 250,--, vrij wonen en 25 ton turf per jaar.
De werkzaamheden van Pieter van der Sluis en anderen1240
In de periode dat de aanstelling van een schoolvrouw aan de orde is en ook nog in de
maanden daarna, fungeert Pieter van der Sluis als ondermeester in het kleinkinderschool op
het Grote Oost. Als zijn plaatsvervanger als ondermeester is aangesteld Lammert de Ridder.
De Ridder heeft beloofd zolang hij aan de wal is, de hele dag door in het grootschool te zijn.
Hij moet dan meester Keijzer ’s morgens, ’s middags en ’s avonds assisteren. Intussen zal hij
overdag instructie genieten in het schrijven en cijferen tegen een beloning van twee gulden
per week.
Al deze besluiten aangaande een schoolvrouw, de assistentie voor meester Van der Sluis en de
door hemzelf te geven instructie aan Lammert de Ridder worden meester Keijzer aangezegd.
Hij zal weinig anders gekund hebben dan die besluiten aan te nemen en te effectueren. Hoe
deze besluiten in de praktijk zijn uitgevoerd wordt nergens vermeld.
Wellicht heeft de hulp die door Jacob Kikkert is geboden enige verlichting gegeven. Kikkert
bezoekt tot dan alleen de avondschool. Vanwege zijn lichamelijke gesteldheid is hij bereid
om zich de hele dag te laten onderwijzen. Hij kan dan in de loop van de tijd tot ondermeester
worden bekwaamd. Men stemt hierin toe zolang hij zich vlijtig en goed gedraagt.1241 Ook
deze taak kreeg Keijzer er dus bij.
Zoektocht naar een geschikte onderwijsgelegenheid
Omdat het huis op het Grote Oost dat als kleinkinderschool wordt gebruikt, niet langer
beschikbaar is dan tot 1 mei 1778 zoekt men in de stad naar een andere plek. De pogingen
zijn echter vergeefs. Nergens slaagt men erin tegen een matige prijs een ruimte voor de
kleinkinderschool te huren of te kopen.
In de daarop volgende onderlinge discussie wijst men dan op een gebouw in de
Pauwspoort1242 waarin eerder de Rijnsburger collegianten bijeenkwamen. Commissaris
Riedema wordt gecommitteerd om na te gaan of men het bijbehorende huisje dat aan een
zijsteeg in de Ramen ligt zou kunnen kopen. De commissarissen staan Riedema toe 750
gulden te bieden voor het huis dat volgens eigenaar Houttuyn 1000 gulden moet opbrengen.
Onderhandelingen volgen. Het echtpaar Houttuyn wil niet lager gaan dan 900 gulden. De
namens het stadsbestuur aanwezige commissarissen Hellingman en Foreest leggen deze zaak
WFA/NHG 0656/44, 12 en 26 november 1777.
WFA/NHG 0656/44, 26 November 17777.
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nu voor aan de presidentburgemeester. Die krijgt goedkeuring van de vroedschap om dit pand
voor ƒ 900,-- te kopen van Houttuyn en zijn echtgenote. Bij de overdracht van het huis delen
de heer Houttuyn en zijn vrouw vrijwillig mee dat alle overdrachtskosten van het huis voor
hun rekening zijn. Daardoor is de koopsom in totaal niet hoger dan ƒ 900,--.1243
Wie zijn de Rijnsburger Collegianten?
Het college van de Rijnsburger Collegianten werd gesticht door Gijsbert Codde in Warmond.
Hij deed in 1619 na de afzetting van dr. Sophingius het voorstel dat de remonstrantse
gemeente, na die afzetting aldaar, onderling bijeen zou komen. Zonder predikant, maar met
bijbellezing, gebed en spreekbeurten door wie zich daartoe geroepen voelde, dat wil zeggen
het oude ‘propheteren’. Hij huurde daarvoor een afzonderlijke ‘woning’ die het college werd
genoemd. Zij waren even doopsgezind in hun opvattingen over de lijdzaamheid, de overheid
en de volwassenendoop als remonstrants. Hun bijeenkomsten waren kerkelijke, meer nog
buitenkerkelijke godsdienstige bijeenkomsten en catechisaties.
Zij vestigden in Rijnsburg het centrum. Daar kwam men nadat de colleges zich verder
uitgebreid hadden, geregeld samen. Daar vierde men het Avondmaal en de Doop door
onderdompeling. De Rijnsburger Collegianten waren ondogmatisch, stonden vrijheid van
denken voor en beoefenden christelijke vroomheid en praktische (naasten)liefde.
Na het midden van de 18de eeuw kwam het einde . In 1801 vond de laatste doop in Rijnsburg
plaats. Daar werd in 1828 het einde definitief door de verkoop van het zg. Grote en Kleine
huis. In Hoorn was dat einde er dus al in 1777.1244
Bijdragen van andere gezindten 1245
Omdat de stads- en diaconieschool open staat voor alle gezindten en ook door kinderen
daartoe behorende bezocht wordt, spreken de stadsgecommitteerden nog voor het nieuwe jaar
1778 met afgevaardigden van Roomsgezinden, Remonstranten en Doopsgezinden.
De gecommitteerden van de stads- en diaconieschool vragen hen beleefd een bijdrage te
leveren met ingang van 1 januari 1778 voor het onderhoud van “onze liefderijke
stichting.”1246
Zij worden door elke nominatie vriendelijk aangehoord.
De Roomsgezinden bieden vrijwillig ƒ 100,-- per jaar aan en de Remonstranten ƒ 25,--. Zij
doen dit vanwege het genoegen dat ook zij in de school hebben. Van de Doopsgezinden is
dan nog niets gehoord, maar ook zij gaan meedoen met een bijdrage van ƒ 30,.—per jaar,
meestal geboekt als bijdrage van de Mennonieten. Jarenlang is de bijdrage van deze drie
kerkgenootschappen ƒ 155,--. De Luthersen worden niet genoemd. Waarschijnlijk omdat zij
al bijna een eeuw een eigen schoolmeester betalen.1247
In verband met het toenemende aantal leerlingen van hun denominatie verhogen de roomskatholieken even voor de eeuwwisseling hun jaarlijkse bijdrage van ƒ 100,-- naar ƒ 160,-voor het eerst verschenen op 31 december 1797. Zij slaan in de daarop volgende periode nog
al eens een jaar over, maar trekken dat in een volgend jaar weer recht met een dubbele
bijdrage van ƒ 320,--. Hun laatste bijdrage is in 1845 ƒ 400,-. Daarmee maken de regenten
van het rooms-katholieke weeshuis schoon schip voor de ontstane achterstanden.
Vrijwel direct na de eeuwwisseling wordt ook de Hersteld Lutherse gemeente genoemd. Zij
WFA/NHG 0656/44, 10 December 1777, 7 January 21 February en 4 February 1778.
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is ontstaan als gevolg van een kerkelijke scheuring in de Evangelisch Lutherse gemeente. Zij
geeft aanvankelijk ƒ 20,-- per jaar. Als deze scheuring in 1815 wordt beëindigd valt dit
bedrag terug tot ƒ 10,--. Twintig jaar later in 1837 gaat hun bijdrage omhoog naar ƒ 30,--. Dat
blijft zo tot 1 januari 1846. Zij eindigen dan met overmaking van ƒ 42,50.
De Mennonieten dragen tot 1 januari 1846 trouw hun jaarlijkse ƒ 30,-- bij.
De Remonstranten die met een jaarlijkse bijdrage van ƒ 25,-- begonnen zijn, blijven trouw dit
bedrag voldoen tot 1816, worden in dat jaar niet genoemd, betalen daarna in 1817 ƒ 20,--,
terwijl van 1818 tot 1 januari 1845 per jaar ƒ 12,-- wordt voldaan. Zij sluiten de boeken af
met ƒ 9,-- over 1846.
Opstandige ouders komen voor
In de vergadering van 11 maart 1778 krijgen de gecommitteerden bericht dat Gerritje Frans,
de huisvrouw van de klapperman Sijmen Smit, zich niet ontzien heeft daags te voren in de
avondschool aan de Kruisstraat binnen te komen en daar grote opschudding te veroorzaken.
Zij maakte ondermeester De Ridder verwijten wegens gepraetenteerde kastijding van haar
kind, en mishandelde hem. De gecommitteerden besluiten haar na het horen van deze
berichten door de Provoost direct in hun vergadering te laten brengen., waarop zij verschijnt.
Haar onbetamelijkheden en de slechte gevolgen van zulk gedrag worden haar onder het oog
gebracht. Men voegt er aan toe dat zij de verplichting krijgt om diezelfde avond nog in
tegenwoordigheid van de gecommitteerden aan de ondermeester excuus aan te bieden. Zij
moet hem dan ook beloven nimmer meer tot een dergelijk doel een voet in de school te
zetten. Zij neemt dit op zich, maar verschijnt niet. Daarop wordt afgesproken deze zaak ter
kamer van de Burgemeesters te brengen, hetgeen de zaterdag erop ten uitvoer wordt gebracht.
Een week later klagen de voorzittende leden bij de burgemeesters ook over het gedrag van de
klapperman. Hij heeft zich tijdens het uitoefenen van zijn post eveneens zeer onvoorzichtig
uitgelaten tegen de eerste meester Keijzer en diens vrouw. Hij is daarvoor op het stadhuis
ontboden en bestraft, Ook is aan hem gelast vergiffenis te vragen aan de gecommitteerden
van de school, en te beloven zich van alle onbetamelijke woorden en daden te onthouden,
voordat het hem weer toegestaan zou zijn te lopen “met de klap”. Omdat deze zaak tot
genoegen van de gecommitteerden is afgehandeld, is zij voor hen daarmee voorbij.1248
Examens voor leerlingen; meester Keijzer overlijdt plotseling
In het reglement is vastgesteld dat er in ieder geval twee examens per jaar worden gehouden
voor een onderzoek naar de vooruitgang van de leerlingen. Als men na zo’n examen vindt dat
een leerling voldoende is gevorderd, mag men hem/haar van de schooldienst ontslaan.
In de praktijk begint meester Keijzer na zijn benoeming aan de uitwerking van dit onderdeel
van het reglement. Zo vinden de eerste examens plaats op 11, 12 en 13 maart 1778 in het
Groot-Avondschool in de Kruisstraat en op 16 en 17 maart in het Avondschool op het Grote
Oost.
De vorderingen van verscheidene leerlingen in lezen, schrijven, rekenen, naaien en breien
blijken opmerkelijk. Daarom besluiten de gecommitteerden ter extra aanmoediging onder hen
op 1 april enige prijzen te delen.
De eerste examens op de dagschool worden daarna gehouden op 6, 7 en 8 april 1778. Zij zijn
eveneens tot het grootste genoegen van de gecommitteerden verlopen. Zij tonen zich zeer
voldaan over her werk van eerste meester Keijzer. Die klaagt bij deze gelegenheid over zijn
inwoning in de voormalige Munt in de Muntstraat. Hoewel de heren zich niet uitlaten over
het huren van een huis, zeggen zij hem toe elk half jaar wanneer na het examen de vlijt van
meester Keijzer in het onderwijzen van de jeugd bij aanhoudendheid blijkt een douceur toe te
kennen. Zij zal enigszins evenredig zijn aan een huishuur van ƒ 50,--.1249
Helaas kan meester Keijzer hier helemaal niet van profiteren omdat hij op 9 juni 1778
plotseling overlijdt.
1248
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9.6 De opvolging van meester Keijzer, 1778
Direct na het overlijden van Keijzer plaatsen de onmiddellijk ingelichte burgemeesters
advertenties voor een opvolger. Presidentburgemeester Pieter Opperdoes verschijnt op 29 juni
bij de gecommitteerden in hun vergadering, deelt mee dat er 9 sollicitanten zijn en dat hij
voornemens is vijf van hen op te roepen, met name Pieter Bakker van Schellingwoude,
Adriaan Baas van ’t Zuideind van Westzaan, Adriaan Beets van ’t Noordeind van Graft, Jan
Bras van Zuiderwou en Cornelis Breevilt van Oosterleek. Hij zal zonder aanzien des persoons
naar bekwaamheid kijken en vraagt daarom aan alle gecommitteerden het examen bij te
wonen dat bepaald is op de volgende vrijdag 8 juli 1778.
Dit vergelijkend onderwijzersexamen wordt gehouden zowel voor- als na de middag in de
naai- en breischool in de Pauwspoort in de Ramen. De vijf meesters hebben geschreven,
gecijferd, gelezen, gezongen en de vragen over de stuurmanskunst opgelost. Daarna zijn ze
onderzocht in de ‘waarheden van de christelijke godsdienst’.
Na afloop van deze examens vragen de burgemeesters aan de gecommitteerden welke twee
naar hun mening de bekwaamsten zijn. Daarop hebben de burgemeesters uit dit tweetal
gekozen Pieter Bakker van Schellingwoude.
Pieter Bakker wordt daarvan verwittigd door een lid en aangeschreven om hedenmorgen (dat
moet 9 juli zijn) om 10 uur voor de burgemeesters te verschijnen. Geen Pieter Bakker echter
op die tijd. Hij wordt nog eens aangeschreven en is er dan wel, met als excuus dat de als
eerste aan hem gerichte brief is opgehouden.
De presidentburgemeester feliciteert hem en wekt hem op zijn functie nauwkeurig te
vervullen. Hoorn ziet hem hoe eerder hoe liever komen om het school over te nemen.
Die dag wordt vastgesteld op 3 augustus 1778. Alle overige punten worden met hem
doorgenomen zoals bij de vorige beroeping.
Zolang de nieuwe eerste meester geen woning kan huren, vragen gecommitteerden aan de
burgemeesters of ook hij zijn intrek in het Muntgebouw kan nemen.
Bakker vraagt of hij daar een kostjongen mag houden en hem in de school onderwijzen.
Zonder enige consequentie ingewilligd. Tevens is aan hem gevraagd of hij ondermeester Van
der Sluis voor ƒ 150,-- per jaar plus 30 ton turf, huisvesting en kost wil geven met inbegrip
van bewassing en benaaijing. Alles akkoord. Men kan weer met een schone lei beginnen.
Op 3 augustus introduceren de gecommitteerden hem bij de leerlingen met een toespraak en
gebed om de meester en de kinderen tot hun plicht op te wekken.
Helaas wordt meester Bakker al in september ziek. Hij overlijdt op 9 oktober 1778.1250
9.7 Meester Cornelis Breevilt volgt op, 1778-1795
De gecommitteerden zijn in vergadering bijeen als het overlijdensbericht van overmeester
Bakker hen bereikt. De Vicq en Riedemaker worden afgevaardigd om dit slechte nieuws aan
de burgemeesters te melden. Beide heren zullen de dagelijkse stadsbestuurders verzoeken om
de opengevallen plaats zo spoedig mogelijk met een “bekwaam voorwerp” te vervullen. De
Burgemeesters onderkennen de noodzaak zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacatureBakker.
Om tijd en kosten te besparen hebben zij al aan Cornelis Breevilt, wiens bekwaamheden bij
het laatste vergelijkend examen op de 30e juni ten volle zijn gebleken, gevraagd deze post te
bekleden. Hij heeft dat meteen aangenomen. Hij zit echter met het probleem dat hij
ondertussen benoemd is in het Huyssittene Armenweeshuis. Omdat ook deze school niet stil
kan staan, plegen de Burgemeesters overleg met de Regenten van dit weeshuis om het ontslag
te regelen. In dit overleg komt men overeen dat Breevilt daar op 1 december zijn werk
beëindigt en per die datum in de stads- en diaconieschool begint.
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De vergaderde gecommitteerden betuigen op 14 oktober hun dank voor deze schikking. Maar
zij hebben dan nog het probleem van de Avondschool die op 1 oktober is begonnen, ook niet
stil mag staan en niet door de aanwezige ondermeesters kan worden waargenomen. Men
besluit daarom ook daar uit te, zien naar een “geschikt voorwerp” om deze post intussen
waar te nemen. Willem Boonacker, eerder schoolmeester in het Armenweeshuis, verklaart
zich bereid dit werk voor de matige som van drie gulden per week te verrichten zolang zijn
hulp nodig is. Daarop is hem het Avondschool in de Kruisstraat opgedragen totdat de heer
Breevilt zelf aan zijn taak in dat onderwijs kan beginnen.
Op 10 december blijkt in de gecommitteerdenvergadering dat Cornelis Breevilt aan zijn
schoolwerk is begonnen. Hij is ’s morgens op 3 december gearriveerd en op de avond van 4
december voorgesteld aan de kinderen in het Groot-School. De commissarissen hebben de
leerlingen ernstig in de aandacht van de nieuwe onderwijzer aanbevolen. Tezelfdertijd is
meester Boonacker voor zijn waarneming bedankt en is zijn tractement aan hem uitbetaald.
Burgemeester Van Foreest heeft in de gecommitteerdenvergadering meegedeeld dat het
stadscollege de benoemde Breevilt vrijstelt van de betaling van de zogenaamde “afleg aan de
stad” ter grootte van 100 daalders, dat is ƒ 150,--.1251
Onmin of concurrentie tussen twee instellingen?
In de periode dat er een vacuüm was in de leidende functie van de eerste meester van de
stads- en diaconieschool heeft zich een conflict voorgedaan tussen twee diakenen van de
stads- en diaconieschool en werkbaas Hettema van de school van de Vaderlandsche
Maatschappij. Daarom heeft directeur Van Oosthuizen van zijn directie opdracht gekregen
contact te zoeken met Burgemeester Hellingman als president van de commissarissen.
Dat is gebeurd.
Directeur Van Oosthuizen heeft naar voren gebracht dat het erop zou lijken alsof kinderen uit
de Stads- en Diaconieschool in de school van de Vaderlandsche Maatschappij aan het werk
zouden zijn. Dat was bij de directeuren van de Vaderlandsche Maatschappij niet bekend.
Zij zijn van mening dat zowel de pas gestichte Stads- en Diaconieschool als de school van de
Vaderlandsche Maatschappij in het leven zijn geroepen tot het welzijn van de burgerij en wel
in het bijzonder tot nut van de armen in de gemeente.
Het hoogste doel van de directeuren is eensgezind dat grote doel te bereiken. Nooit hebben zij
er aan getwijfeld of dat zou ook het oogmerk van de commissarissen zijn.
Burgemeester Hellingman repliceert daarop dat zulks mede de intentie van de
commissarissen is, en geenszins om kinderen die bij ons leren en werken aan de
Vaderlandsche Maatschappij te onttrekken, maar in alle gevallen samen te werken tot hetgeen
kan strekken tot het algemene welzijn.
Van Oosthuizen bedankt hem voor de genomen moeite en het uitgebrachte rapport. Alles zal
in het werk gesteld worden wat enigszins tot een goede verstandhouding kan dienen. Daarom
is besloten het eerste artikel van het Reglement van de Vaderlandsche Maatschappij zodanig
aan te vullen, dat werkbaas Hettema bij deze gelast wordt geen kinderen aan te nemen
alvorens gevraagd te hebben of zij ook schoolgaan in de Stads- en Diaconieschool. Zo ja, hen
dan niet toe te laten maar aan hen te vragen of hun ouders in onze eerstvolgende vergadering
bij ons willen komen om de reden op te geven waarom zij hun kinderen naar onze
maatschappij willen zenden. Wanneer die redenen in onze ogen voldoende zijn, zullen de
directeuren die ouders verwijzen naar de commissarissen met het verzoek dat zo’n kind of
zulke kinderen ontslagen mogen worden van de plicht om de stads- en diaconieschool te
bezoeken. Als met dit ontslag wordt ingestemd zullen de commissarissen een schriftelijk
bewijs van dit ontslag aan de directeuren doen toekomen en dat de commissarissen geen van
onze werkende leerlingen zullen aannemen dan diegenen die een schriftelijk bewijs van hun
ontslag hebben gekregen.1252
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Breevilt en de commissarissen
Breevilt is 20 jaar als hij aan zijn werk in Hoorn begint. Hij krijgt meteen al in 1779 te maken
met de commissarissen van de stads- en diaconieschool als zij toestemming krijgen “om ten
dienste van de jeugd een huis te bouwen op het zogenaamde ledig erf bij de stadsschool”, de
voormalige grote school. Eerder had de vermeerdering van leerlingen al aangetoond dat de
avondschool niet alleen te klein was om een ieder te plaatsen, maar dat ook de meester
daardoor niet in staat was om hen die een beroep uitoefenden, goed onderwijs te geven.
Niet alleen de aankoop van het huis in de Pauwspoort had dit euvel verholpen. Maar ook het
feit dat men op verzoek van verschillende ouders de avondschool het gehele jaar door hield
en niet alleen van 1 oktober tot 1 april, had daartoe bijgedragen.1253
Bovendien had de aanstelling van naaimaitres Maria Ligtenberg al sinds 12 september 1777
verruiming betekend omdat in de daarvoor geopende kinderschool jonge kinderen door deze
maitres onderwezen konden worden in het leren van het A.B.C., het spellen, het lezen en het
breien. Onderwijs in het schrijven kwam pas aan de orde als men had leren lezen.
Hoewel Breevilt niet geheel en al in een gespreid bed kwam, waren deze eerder genomen
besluiten belangrijk voor hem omdat hij aan deze zaken minder aandacht hoefde te schenken.
Toch was er nog genoeg te doen.
Wij denken aan de examens zowel als de catechisatie die we later verder uitwerken maar
eerst besteden wij wat meer aandacht aan de persoon Breevilt.
De persoon Cornelis Breevilt (1758-1820) buiten de school
Zoals wij hiervoor al schreven is Breevilt twintig jaar als hij in 1778 kennismaakt met Hoorn.
Hij is een erudiet man die beïnvloed is door de denkbeelden van de verlichting. Eén van de
aspecten die hem trekt is het belang van en de belangstelling voor de wiskunde. Hij wordt lid
van het Hoornse wiskundig genootschap “De wiskunst ons doel”. Hij houdt in 1788 voor dit
genootschap een voordracht. Helaas voor hem acht een criticus zijn uiteenzetting een weinig
briljante weergave van de theorie van Laplace over de zekerheid die experimenten kunnen
brengen. Breevilt vindt hier, in navolging van Laplace, de waarde liggen in de toepassing van
de kansberekening. Hij verduidelijkt die theorie met een magneet als voorbeeld.1254
Over Hoorn is ons verder alleen bekend dat een groepje geïnteresseerden van omstreeks
1785tot omstreeks 1800 regelmatig bijeenkomt om elkaar te instrueren over wiskundige
onderwerpen, binnen de kring van het hiervoor genoemde gezelschap “De wiskunst zij ons
doel”. Deze lokale kring van liefhebbers der wiskunde kan in 1796 nog eens nalezen wat
Breevilt zo’n acht jaar eerder hen heeft voorgehouden doordat hij zijn “Verhandeling over de
Kans Rekening” publiceert in het tijdschrift “Mengelmoes van Uitgeleezene Wis- en
Natuurkundige Verhandelingen I.” Breevilt treedt in Hoorn verder op als ‘correspondent’ en
wordt aangeduid als Mathematicus en Leermeester der Wiskunde te Hoorn, en Lid van het
Genootschap ter voorbereiding der Mathematische Wetenschappen te Hamburg.
Beckers1255 die in 2003 schrijft over de “Opkomst van de propaedeutische functie van de
wiskunde in Nederland, 1750-1850”, geeft aan dat het belang dat landmeters, boekhouders en
rekenmeesters aan de wiskunde hechten, enorm is. Zij ontlenen er hun status aan. Zij blazen
de betekenis ervan verder op. Volgens hen wordt de samenleving draaiend gehouden door de
wiskundige wetenschappen, vandaar hun oproep:
“Kom Jeugd! Besteet Uw tÿt met vlijt aan Nuttig Werk,
De Wetenschap is eel (edel), zÿ schraagt en Land en Kerk,
De Rekenkaart versiert de stoet van Weÿsheÿts Maagden.
Hetgeen Euclides al van overlang behaagden.”
Extract uit de resoluties van de Directeuren van de Vaderlandsche Maatschappij, d.d. 29 October 1778.
Extract uit het resolutieboek van Burgemeesters en Vroedschap van 23 April 1778.
1254
Zijn stuk verscheen in 1796 onder de titel “Verhandeling over de kansrekening” op pagina 124 van
“Mengelwerk van uitgeleezene en andere Wis- en Natuurkundige Verhandelingen I “(1796).
1255
Danny Beckers, “Het despotisme der Mathesis”. Z. pl., 2003, pag. 27.
1253
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Kooplieden, zeevaarders, landmeters, ja zelfs schilders kunnen niet zonder wiskundige
kennis. De wiskunde in het bijzonder biedt de mogelijkheid om de Verlichte Staat op stevige
gronden te bouwen. Tijdschriften verschijnen, zoals “Mathematische Liefhebberijen (17541764)” op initiatief van uitgevers.
Omstreeks 1780 en de decennia erna verenigen ingenieurs, schoolmeesters en liefhebbers
zich in wiskundige genootschappen. Zij willen hun ideeën uitwisselen om daarvan te leren en
met hun gezamenlijke kennis nut te stichten voor de samenleving waarvan zij deel uitmaken.
Geheel in overeenstemming met de ideeën van het genootschapleven zijn de leden van
Onvermoeide Arbeid Komt Alles Te Boven (Amsterdam, 1778), Mathesis Secentiarum
Genitric (Leiden, 1785) en De Wiskunst Ons Doel (Hoorn, 1787) bezig de kennis van
wiskunde te propageren tot nut van het Vaderland en het Algemeen.
Niet alleen Cornelis Breevilt doet dat in Hoorn, ook zijn ondermeester Pieter van der Sluis en
zijn collega de particuliere schoolmeester Pieter Spruytenburg staan te boek als “beminnaars
der mathematische wetenschappen”. Geen wonder dat de examens voor Breevilt en Van der
Sluis belangrijke elementen in de opleiding van de Hoornse jeugd op de stads- en
diaconieschool zijn.
Meester Breevilt zet vaart achter de examens
Omdat meester Bakker zich al spoedig na zijn intrede ziek had gemeld en kort daarna
overleed, moest het halfjaarlijks examen van zijn leerlingen in oktober 1778 worden
uitgesteld. Het examen in de naai- en breischool daarentegen kon wel doorgaan en vond
plaats op de morgen en de middag van 7 oktober. Weer hebben de commissarissen met het
meeste genoegen de vorderingen waargenomen in naaien, breien, schrijven, lezen en spellen.
Dat genoegen hadden zij ook in het uitgestelde examen dat op de dagen erna is gehouden. De
prijsuitdeling heeft later plaats gevonden samen met die van de eerder gehouden examens.
Hoewel er enkele uitzonderingen zijn, worden in een schooljaar over het algemeen drie
examens gehouden, één in het voorjaar op de avondscholen en twee voor de dagscholen, één
in het late voorjaar en één in de herfst. De examens voor de avondscholen beginnen om half
zeven ‘s avonds, die voor de dagscholen om half tien ‘s morgens
De organisatie van de examens is in handen van de commissarissen. Elke keer als zij
besluiten
een examen te houden voegen zij eraan toe dat dit besluit aan de koster wordt aangezegd,
terwijl de schoolmeesters te horen krijgen dat zij op de gemelde data klaar moeten staan om
de leerlingen te ondervragen. Die moeten in de periode dat Breevilt aan het bewind is, in
1779 voor het eerst, ook hun schriften tonen. Deze worden dan ook ‘toonschriften’ genoemd.
Soms kan een examen niet gehouden worden. Bijvoorbeeld in het vroege voorjaar van 1790:
“De winter was streng; het aantal leerlingen op de avondscholen daardoor gering. Met het
gevolg dat het examen niet gehouden werd”.
De gehanteerde regels gelden ook strikt voor de commissarissen. Als een commissaris absent
is bij het examen, de prijsuitreiking of de catechisatie moet hij een boete betalen van een
sesthalf. Komt hij te laat dan betaalt hij zes stuivers.
De examens in de herfst van 1778 zijn door het overlijden van meester Bakker één week
uitgesteld. Die van de naai- en breischool hebben dan al plaatsgevonden op de morgen en de
middag van 7 oktober. Ook daarover waren de gecommitteerden zeer tevreden. Kort daarna
besluiten zij aan naaimaitres Maria Ligtenberg van datgene wat door haar kinderen in haar
school met naaien en breien is verdiend en in de toekomst nog verdiend zal worden, een
kwart van de opbrengst uit te keren.
De uitgedeelde prijzen uitgebreid
In april 1779 wordt het gewone onderzoek van de vorderingen der leerlingen in verschillende
examens door de commissarissen verricht. De Heren zijn over het algemeen zo voldaan over
de vooruitgang van de kinderen in het spellen, lezen, schrijven, cijferen, naaien en breien, dat
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de commissarissen unaniem besluiten om tot meerdere aanmoediging aan de vorige prijzen
zoals boeken en prenten, nog enige andere toe te voegen.
Zoals hoeden, kousen, schoenen, hemden enz.. De uitdeling ervan is voor de avondschool in
maart en vindt voor de dagscholen plaats in twee zittingen eind april 1779.
Niet altijd delen de commissarissen prijzen uit. Zo beperken zij die beloning op 5 maart 1800
tot sommigen die uitgemunt hebben.
Die leerlingen worden openlijk geprezen, met een vermaning aan allen om dit voorrecht
hogelijk te waarderen en diegenen die geëxcelleerd hebben op dat spoor na te streven.1256
Catechiseermeesters moeten de werkdruk verminderen; de school vergroot
Direct na het aantreden van meester Breevilt neemt het aantal leerlingen nog meer toe. Hij,
ondermeester Van der Sluis en de twee maanden voor de komst van Breevilt nieuw benoemde
ondermeester Jan Bakker hebben daardoor noch tijd noch lokaalruimte om de gereformeerde
jeugd behoorlijk te onderwijzen in de grondbeginselen van hun godsdienst.
De commissarissen besluiten dan ook de voormalige “groot school” met één derde te
vergroten ten koste van de stichting. Zij betalen daarvoor op 22 juli 1780 wegens
aangenomen werk aan baas metselaar Dirk Schoen 125 gulden en aan timmerman Jan
Wielings 274 gulden.
Voorts gaan zij akkoord voor de catechisatie een aparte catechiseermeester aan te stellen in de
persoon van Cornelis Collee op voorwaarde dat hij
1. instemt met een variabel tractement van ƒ 50,-- à ƒ 75,-- per jaar;
2. tweemaal in de week les geeft, op woensdagmiddag aan de dagschool van 13.00 tot 15.00
uur en ’s avonds aan de avondschool van 18.00 tot 20.00 uur;
3. geen bezwaar heeft tegen de aanwezigheid bij de lessen van één van de commissarissen;
4. en als basis uitgaat van een eenvoudig opstel dat voor de catechisatie wordt ontworpen.
Het stadsbestuur stemt in met deze besluiten.
Cornelis Collee (12 januari 1780 -1 september 1786) wordt op 12 januari 1780 benoemd tot
gewoon catechiseermeester op een tractement van 52 gulden per jaar. Hij is dan al begonnen
en heeft zich dus akkoord verklaard met een beloning die neerkomt op één gulden in de
week, dat is 25 cent per wekelijks catechiseeruur. Cornelis Collee vraagt zijn ontslag in de
zomer van 1786 omdat hij per 1 september tot binnenvader van het Burgerweeshuis is
benoemd.
Klaas Langedijk (11 september 1786 - 1 augustus 1791) volgt hem per 11 september op.
Ook op een tractement van ƒ 52,-- per jaar. Hij bedankt op 1 juni 1791 in verband met
toename van lichamelijke klachten. Ootmoedig verzoekt hij dan om enige ondersteuning.
Elisabeth Jacoba du Court (1 augustus 1791 – 5 februari 1800, overleden) gaat dankbaar
akkoord met de aanwijzing als zijn opvolger, ook al ontvangt zij maar de helft van zijn
tractement. Voor haar is de belofte voldoende dat zij bij het overlijden van Klaas Langedijk
het volle jaarsalaris van 52 gulden zal genieten.
Coen Verwijs (12 april 1800 – 2 juli 1800, overleden) is de opvolger van Elisabeth du Court
op hetzelfde jaarsalaris van ƒ 52,--. Na nog geen drie maanden overlijdt hij. De weduwe
Verwijs krijgt na het overlijden van haar man nog eenmalig één gulden.
Jan Appelboom wordt door de commissarissen benoemd als de opvolger van Verwijs.
Appelboom werkt van 1 augustus 1800 tot 1 oktober 1846, de datum waarop de school wordt
opgeheven en verder gaat als een armenschool, de eerste in Hoorn. Zijn jaarsalaris bedraagt
tot 1 augustus 1810 ƒ 52,-- voor zowel de grote als de kleine catechisatie.
Wegens een grootscheepse bezuiniging als gevolg van de economische achteruitgang in de
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Franse tijd wordt hij per die datum ontslagen van de grote catechisatie, maar blijft hij belast
met de kleine catechisatie. Daarvoor ontvangt hij tot 1 oktober 1846 ƒ 26,-- per jaar. Hij is er
dus mee akkoord gegaan dat zijn jaartractement met 50% wordt gekort. Daar staat tegenover
dat ook zijn verrichte arbeid de helft minder is geworden.1257
Schoolmeesters en maitressen onder Breevilt
Als meester Breevilt op 3 december 1778 aantreedt als eerste of bovenmeester zijn in dienst
van de school de ondermeesters Pieter van der Sluis en Jan Bakker en de naaivrouw Maria
Ligtenberg.
Cornelis Breevilt moet op 29 maart 1780 zijn woning in de voormalige Munt verlaten. Omdat
hij nu een huis moet huren, vraagt hij een douceur als tegemoetkoming.
De commissarissen besluiten hem, op dezelfde basis als wijlen meester Jan Keizer, daarvoor
ƒ 25,-- per half jaar te geven.
Pieter van der Sluis is op 17 september 1777 benoemd als eerste ondermeester en werkt in de
school aan het Grote Oost. Hij wordt per 2 september 1778 overgeplaatst naar de nieuw
gekochte school in de Pauwspoort. Daar onderwijst hij zowel op de dag als in de avond.
Anderhalf jaar later wordt hij te Spierdijk beroepen. Maar hij bedankt voor die beroeping. Uit
erkentelijkheid daarvoor krijgt hij van de commissarissen boven zijn tractement een jaarlijkse
douceur van ƒ 25,-- en kent de diaconie hem per jaar 30 ton turf toe. Bovendien mag hij op
zichzelf gaan wonen zonder dagelijks onder toezicht van de bovenmeester te staan.
Pieter van der Sluis laat in het begin van december 1784 weten naar het ambt van
schoolmeester in het Armenweeshuis te willen solliciteren. De commissarissen nodigen hem
uit in hun vergadering van 7 december uit te leggen wat de reden is van zijn besluit. Van der
Sluis verklaart zich na zo’n zeven jaar bezwaard te voelen dat hij aan de jonge kinderen
alleen de eerste beginselen moet leren, zonder hen tot perfectie te kunnen brengen. Telkens
worden ze op het moment dat het zover is van hem afgenomen en naar het grootschool
verplaatst. De commissarissen besluiten dat zij dit bezwaar uit de weg zullen ruimen. Zij
beloven hem dat hij de kinderen die bij hem besteld worden, houdt totdat zij hun ontslag
krijgen. Voorts zegt men hem toe dat men de huur die hij tot nu toe voor het huisje in de
Pauwspoort heeft betaald, met hem in der minne zal schikken. Van der Sluis betuigt na dit
voorgelezen besluit genoegen te nemen met die toezegging en van zijn sollicitatie zal afzien.
Vier jaar later klimt hij weer in de pen en wordt hij op 5 maart 1788 in een vergadering van
de gecommitteerden in staat gesteld zijn beklag te doen over de “bekrompenheid van zijn
uitwendig bestaan”. Hij ziet zich genoodzaakt uit dien hoofde zijn dismissie te verzoeken. De
commissarissen nemen zijn verdienstelijk werk in ogenschouw. Zij besluiten daarom
unaniem zijn douceur van ƒ 50,-- per jaar te verhogen tot ƒ 100,-- per jaar. Als hem dit wordt
medegedeeld is hij vergenoegd en “ met dankzegging uit onze vergadering gescheiden”.
Maria Ligtenberg is op 12 november 1777 aangesteld als naaimaitres of naaivrouw op een
jaarsalaris van ƒ 250,-- op basis van de instructie die wij eerder hebben beschreven. Tevens is
zij vrijgesteld van huishuur en krijgt zij als extraatje 25 ton turf per jaar als brandstof.
Zij is geschikt om de kinderen te onderwijzen in het spellen, lezen, breien, naaien en spinnen.
Te beginnen met 5 mei 1779 krijgt zij per kwartaal van het bedrag dat door haar kinderen in
haar school met naaien en breien verdiend is en nog verdiend zal worden een kwart zelf
uitgekeerd door de commissarispenningmeester.1258
Jan Bakker is op 2 september 1778 benoemd als ondermeester. Hij neemt dan in het
In WFA/NHG 0656/44 de benoemingsdata. Voor de verdiende bedragen zie noot 30.
Ontvangsten en uitgaven in
WFA/NHG 0656/21 (1777-1801), 0656/23 (1801-1835), 0656/54 (1836-1846).
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grootschool de plaats van Van der Sluis in. Zijn salariëring bedraagt in totaal ƒ 200,-- per jaar.
Daarvan krijgt meester Breevilt 150 gulden voor de inwoning van Bakker in zijn woning in
de Muntstraat alsmede voor kost-, naai- en wasgeld. De overblijvende 50 gulden is voor
Bakker zelf. In maart 1780 kennen de commissarissen Bakker ter aanmoediging een douceur
toe van jaarlijks ƒ 25,-- boven zijn jaarlijks tractement.
Cornelis Collee wordt per 12 januari 1780 aangesteld als catechiseermeester, zoals wij in de
vorige paragraaf hebben beschreven.
Zes leerkrachten nadat ook een breivrouw is aangesteld
In het aantal van vijf onderwijzenden komt onder Breevilt na 15 jaar verandering.
Een zesde onderwijskracht doet dan zijn intrede door de benoeming van een breivrouw als
gevolg van het plan een kinder- en breischool aan de school toe te voegen.
De reden daarvoor ligt in het feit dat het aantal kinderen beneden de acht jaar dat nog het
AB© leert bij meester Breevilt 71 is en bij meester Van der Sluis 60 bedraagt, samen 131. De
naaimaitres heeft een aantal van 50 kinderen onder haar hoede.
De vier commissarissen die het plan opstelden hebben becijferd dat van 1786 tot en met 1790
de gemiddelde ontvangsten ruim 358 gulden per jaar meer zijn geweest dan de uitgaven. Zij
twijfelen er niet aan dat de overige commissarissen met hen van mening zijn dat de
aanstelling van nog een maitres noodzakelijk is. Een groot deel van de hiervoor genoemde
181 kinderen kunnen door haar onderwezen worden in het AB© en het spellen, terwijl enige
anderen van hen door haar vertrouwd gemaakt kunnen worden met het breien. De aanstelling
van nog een maitres geeft dus verlichting bij de aanwezige docenten, maar levert ook een
bijdrage dat de verder gevorderde kinderen nog meer onderwijs kunnen ontvangen.
Dit alles kan betaald worden uit het hiervoor genoemde geschatte bedrag van 358 gulden.
Daarbij hopen de vier commissarissen dat de ontvangsten door de collectes en de extra giften
voortduurt en verwachten zij dat de uitgaven eindelijk bevrijd zullen worden van de jaarlijkse
pensioenbijdrage van ƒ 150,-- aan de gewezen stadsschoolmeester Dirk Nierop. Een utopie
naar later blijkt, omdat aan Nierop nog meer dan 10 jaar pensioen moet worden uitgekeerd.
Hij overlijdt pas in 1803, 86 jaar oud.
De volgende gedachten worden als plan door de vier commissarissen op 7 december 1791
aan hun vier collega’s voorgelegd, aldus:
primo
Vacant wordt gesteld de functie van nog een schoolmaitres. Het liefst ziet men dat zij niet met
een huisgezin bezwaard is, lidmaat is van het Gereformeerde kerkgenootschap, behoorlijk
kan lezen en ervaren is in het breien. Zij krijgt als taak de kinderen die door de
commissarissen naar haar toegestuurd worden te onderwijzen in het AB© en in het spellen.
Ook moet zij hen alles leren wat tot de grondslag van de gereformeerde godsdienst behoort,
terwijl zij ’s avonds de kinderen (vooralsnog jongens én meisjes) het breien zal leren. Dit
alles op basis van een voor haar opgemaakt reglement waarnaar de schoolmaitres zich heeft
te gedragen.
secundo
Haar tractement, zo vinden de commissarissen, wordt bepaald op ƒ 200,-- per jaar. Zij is zelf
verplicht voor een geschikte werkplek te zorgen waarin de jeugd onderwezen kan worden
waarvoor zij van de commissarissen ƒ 25,-- per jaar geniet. Mochten de commissarissen haar
voor hun rekening een onderwijsplek aanwijzen, dan vervalt de hiervoor genoemde ƒ 25,--.
tertio
De commissarissen geven aan dat voor het begin en de continuering van de schoolzaken zoals
meerdere schoolbehoeften en al datgene wat tot het breien behoort, jaarlijks bepaald wordt op
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75 gulden. Naar het oordeel van de commissarissen bedragen dan de kosten van een
schoolmaitres 300 gulden.
De vier gecommitteerden zijn van mening dat zij hiermede aan de hun opgedragen commissie
hebben voldaan en geven dit plan nu ter deliberatie over.
Hoorn, 1 december 1791. G. de Vicq, R. Jongemaets, W. van Halm, W. Boonacker.
De commissarissen lezen het plan en onderzoeken het, zij prijzen het en keuren het goed. Wel
oordelen zij dat het plan nader moet worden besproken met de burgemeesters en de raden in
de vroedschap om vervolgens naar bevind van zaken te handelen. De bespreking op het
Hoornse raadhuis op de Rode Steen vindt plaats op 9 januari 1792.
De burgemeesters laten daarna weten dat zij het plan goedkeuren met dank aan de
samenstellers. Zij qualificeren de commissarissen een school op te richten tot het onderwijs in
het AB©, in het spellen alsmede in het breien.
Zwaantje Hiddink benoemd tot breimaitres
Na rijp beraad besluiten de commissarissen op 8 februari 1792 unaniem tot schoolmaitres aan
te stellen Zwaantje Hiddink, weduwe van Herman van Dam.
De planopstellers maken voor haar een instructie op basis van het op 12 november 1777
vastgestelde reglement voor de naaivrouw. Deze instructie die op 15 februari ’s morgens om
11 uur wordt voorgelezen en aangenomen en waar Zwaantje Hidding belooft zich stipt naar
te gedragen, luidt aldus
1. De breimaitres geeft ’s winters en ’s zomers drie maal daags les van 08.30 uur tot 11 uur,
van 13.00 uur tot 15.30 uur en breiles aan de meisjes van 17.00 tot 19.00 uur.
2. Elke zaterdagmiddag is zij vrij. De overige vakanties bestaan uit één vrije dag na pasen en
na pinksteren en de gehele week van de Sint Laurenskermis. (Sint Laurens = 10 augustus).
3. Buiten deze tijden moet zij stipt school houden en gedurende de schooltijden bij de
kinderen aanwezig zijn. Bij ongesteldheid meldt zij dit aan de commissarissen. Die voorzien
daarin naar bevind van zaken.
4. Zij mag alleen die kinderen tot de les toelaten die de commissarissen naar haar toesturen.
Zij moet hen zolang onderwijs geven totdat de commissarissen oordelen dat zij naar andere
scholen worden overgebracht.
5. Zij tekent van de kinderen aan: de ouderdom en de toelatingsdatum tot de school.
Maandelijks geeft zij aan de commissarissen een lijst van de kinderen die absent zijn
zonder dat zij hiervan kennis heeft, opdat de commissarissen dit kunnen corrigeren.
6. Bij het aan- en uitgaan van de school spreekt zij een gebed uit volgens een opgegeven
formulier. Zij zorgt daarbij voor een eerbiedige houding van de kinderen. Daarna leert zij de
kinderen de letters, het spellen en het lezen, en ’s avonds de meisjes het breien. Op
woensdagmiddag leert zij de gereformeerde kinderen de vraagjes van Borstius op te zeggen.
Op zaterdagmorgen laat zij naar onderscheid en begrip het Onze Vader, de artikelen des
geloofs, de tien geboden, of sommige spreuken of tekstplaatsen uit de bijbel uit het hoofd
opzeggen.
Bij alle gelegenheden moet de maitres proberen de kinderen zich, zowel op straat als in de
school, te laten onthouden van vloeken, liegen of andere ongeschiktheden. Zij prent haar
leerlingen in beleefd te zijn tegen de burgers, gehoorzaam te zijn aan hun ouders en aan hen
die boven hen staan. Zij is verplicht de kinderen met zachtheid, vriendelijkheid en
bescheidenheid te behandelen. Zij moet zich zo weinig mogelijk van slaan bedienen, maar
hen zien te overtuigen van hun slechte gedrag en daardoor het meest op hun schaamte in te
werken.
7. Zij houdt ten allen tijde de school zindelijk en lucht alle dagen haar klas tussen de
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schooluren. Zij helpt de kleine kindertjes vooral met lijdzaamheid en behulpzaamheid.
8. Zij ontvangt als tractement ƒ 200,-- per jaar en krijgt daarnaast per jaar ƒ 25,-- aan
huishuur, mits zij gezorgd heeft voor een geschikte lesplaats tot genoegen van de commissarissen. Als zij later een plaats tot het houden van de school aanwijzen, vervallen de
betreffende ƒ 25,--.
De nieuw benoemde ondermeesters
Terugkomend op de ondermeesters merken wij op dat er ten tijde van Breevilt geen extra
ondermeester is aangesteld.
Wel vinden nogal wat wisselingen in de personen plaats, die naast Pieter van der Sluis
optreden als ondermeester, soms om het jaar, als volgt:
Jan Bakker (1778-1781) wordt in de zomer van 1781 te Delft beroepen en aldaar benoemd.
Jan Schellinkhout (1781-1783) volgt hem op. Hij vertrekt in de zomer van 1783 naar Oudorp.
Frederik Otter (1783-1785) die afkomstig is uit Oosthuizen wordt tot zijn opvolger benoemd
mits hij van te voren een examen aflegt bij meester Breevilt en akkoord gaat met 100 daalders
kostgeld en ƒ 50,-- ’s jaars. Hij wordt in de zomer van 1785 naar Knollendam beroepen.
Reindert Schoen (1785-1786) uit Hem wordt door bemiddeling van meester Breevilt
aangesteld. Hij verzoekt en krijgt al na een jaar ontslag.
Klaas Smit (1786-1787) uit Schellinkhout wordt zijn opvolger. Ook hij blijft maar een jaar.
Meindert Boelhouwer (1787-1789) uit Woerden volgt hem op. Hij vertrekt in de zomer van
1789 naar Noordwijkerhout.
Lucas Koops (1789-1790) uit Medemblik wordt uit drie sollicitanten gekozen als zijn
opvolger. Hij wordt nog laat in de zomer van 1790 op 1 september beroepen in een Franse
school te Amsterdam en daar ook benoemd.
Jan Roos (1790-1795), ook uit Medemblik, is al op 3 september 1790 in de
commissarissenvergadering aanwezig. Na het een en ander te hebben onderzocht besluiten de
commissarissen hem te benoemen in plaats van Lucas Koops. Op 6 mei 1795 blijkt Jan Roos
gesolliciteerd te hebben naar het schoolmeesterschap te Westerland waar men hem op die
datum benoemt.
Jan Pont (1795-1796) eveneens uit Medemblik, wordt door de commissarissen op dezelfde
dag benoemd als waarop Jan Roos verlof verkrijgt naar Westerland te vertrekken. De
commissarissen die al eerder enige ervaring met hem hebben opgedaan voorzien Pont van
een instructie.
Commissarissen in buitengewone vergadering bij elkaar omdat Breevilt ontslag vraagt
De commissarissen worden op 2 oktober 1795 extra bij elkaar geroepen omdat meester
Cornelis Breevilt hen heeft laten weten dat hij door de ontvanger Welman aangesteld is tot
eerste commies op het kantoor van de Gemene Landsmiddelen. Hij deelt mee dat hij de
benoeming aanneemt en daarom zijn ambt als schoolmeester in de Stads- en diaconieschool
neerlegt. Hem wordt gevraagd tot 1 november in functie te blijven en te beloven dat hij de
avondschool onder zijn hoede zal houden tot hij door een ander is vervangen. Breevilt deelt
mee dit op zich te nemen. Hiervan geeft men kennis aan ondermeester Jan Pont.
Ondertussen is er in het staatkundig bestel het een en ander veranderd omdat in januari 1795
de zogenoemde Bataafse revolutie het bestuur van het land, van de provincies/gewesten en de
gemeenten een andere wending heeft gegeven.
Voor de commissaris Houttuyn die ook deel uitmaakt van het stadsbestuur, is de
ontslagaanvraag van meester Breevilt aanleiding om aan het Comité van Algemeen Welzijn,
het nieuwe dagelijks bestuur van de stad, te vragen of het niet handiger zou zijn om voortaan
de commissarissen van de Stads- en diaconieschool zelf de meesters van de school aan te
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laten stellen. Omdat de twee voorzittende leden in het bestuur van de Stads- en
diaconieschool thans door de magistraat zijn aangesteld, lijkt daaruit te volgen dat de
aanstelling van een schoolmeester bij de vergadering van raad en vroedschap berust.
Echter diezelfde schoolmeester staat zowel in het afleggen van zijn ambtsgeld als in zijn
kwaliteit als stadsschoolmeester in een meervoudige betrekking tot het politiek bestuur van
Hoorn. Daarom verklaart het Comité van Algemeen Welzijn dat haar president Houttuijn
gekwalificeerd genoeg is om de aan te stellen persoon voor te dragen tot benoeming, mits die
voordracht de goedkeuring krijgt van het comité. De aanwezigen keuren deze zienswijze
goed en bedanken Houttuijn voor het door hem verrichte werk. Daarop benoemen de
commissarissen drie burgers, Ham. Van Halm en Schadd, tot lid van een commissie die een
instructie voor de nieuw te benoemen schoolmeester moet ontwerpen.
4 november 1795, instructie voor de nieuw te benoemen schoolmeester
Ham, Van Halm en Schadd leggen begin november een nieuw ontworpen instructie aan de
andere commissarissen voor. Die keuren het conceptplan goed en bedanken de opstellers voor
het verrichte werk, dat in gemoderniseerd Nederlands als volgt luidt:
Artikel 1
De schoolmeester moet in het hem aangewezen schoollokaal schoolhouden. In de zomer
tweemaal daags, ’s morgens van half negen tot elf uur en ’s middags van één tot drie uur. In
de winter drie maal daags, van negen tot elf, van één tot half vier en van zes uur tot acht uur.
De avondschool vindt plaats van ongeveer midden september tot het midden van maart, na
goedkeuring door de commissarissen.
Artikel 2
Vakanties of vrije dagen mag hij alleen geven op woensdag- en zaterdagmiddag, op de dagen
na palmpasen, pasen en pinksteren, en op de kermisdagen van de Sint Laurensmarkt.
Artikel 3
De schoolmeester moet met zijn ondermeester altijd gedurende de schooltijden in de school
aanwezig zijn. Indien hij door ziekte of andere noodzakelijke omstandigheden daartoe
verhinderd is, moet hij daarvan kennis geven aan de commissarissen. Zij nemen dan die
maatregelen die zij nuttig en nodig oordelen.
Artikel 4
Hij mag, behalve zijn eigen kind of kinderen, geen kind of kinderen tot zijn school toelaten of
in de school aan nemen dan hen die door de commissarissen zijn gezonden.
Artikel 5
De schoolmeester is verplicht in een boek aan te tekenen de namen van de kinderen die
toelating tot de school gevraagd hebben met aangetekend de ouderdom, de namen van de
ouders, de woonplaats, het jaar en de dag dat zij voor het eerst op school zijn gekomen.
Daarbij legt hij ook vast wanneer en welke spel-, lees- en schrijfboeken aan hen zijn gegeven.
Deze specifieke lijsten stelt hij elke maand ter hand aan de commissarissen.
Artikel 6
Ook moet hij dagelijks, zowel op de dagschool als de avondschool, nauwkeurig letten op het
feit of de kinderen behoorlijk gereinigd op tijd in de school komen. Maandelijks overhandigt
hij aan de commissarissen zo’n lijst waarop ook de absenten vermeld zijn.
Artikel 7
Bij het aan- en uitgaan van de school wordt volgens een opgegeven formulier door één van de
leerlingen een gebed gebeden. Nà het voorgebed worden één of twee hoofdstukken uit de
bijbel gelezen en vóór het nagebed wordt een vers uit de psalmen gezongen.
Artikel 8
In de dagschool zal de meester zich voornamelijk moeten toeleggen op het onderwijs in het
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spellen, lezen, schrijven en de beginselen van de rekenkunst. Maar in de avondschool moet
hij proberen de kinderen verder op te leiden en te oefenen in de schrijf-, reken- en zangkunst.
Mochten er discipelen bij zijn die door de commissarissen daartoe bekwaam geoordeeld
worden, dan moet hij deze leerlingen onderwijzen in de stuurmanskunst en de navigatie.
Artikel 9
Verder dient de schoolmeester er zorg voor te dragen dat de kinderen die in de gereformeerde
religie worden opgevoed op de woensdagmorgen de vragen die hen door de commissarissen
uit de daartoe gestelde vragenboekjes zijn voorgeschreven, behoorlijk bij hem op kunnen
zeggen. Op de woensdagmiddag gaan de leerlingen daar verder op in onder leiding van een
daartoe aangestelde catechiseermeester/meesteresse.
Artikel 10
Ook moet de meester, zoveel als zijn bezigheden toelaten, zich erop toeleggen de kinderen te
onderwijzen in de christelijke en burgerlijke deugden. Hij moet hen het schone en voordelige
der deugd, het schandelijke en schadelijke der ondeugd afschilderen. Wat dat laatste betreft
moet hij in het bijzonder wijzen op het schandelijke van het vloeken en zweren, het
misbruiken van de naam van God en Jezus Christus, het ontheiligen van de dag des Heeren
(d.i. de zondag), het dobbelen en het (kaart)spelen, het kwalijke van dronkenschap en andere
soortgelijke zaken. Bij dit alles moet hij zijn leerlingen vermanen tot het tonen van ontzag
voor hun ouders, hun schoolmeesters en voor allen die maatschappelijk boven hen gesteld
zijn. Hij moet hen tevens inscherpen welke dankbaarheid, maar ook welke verplichtingen zij
tegenover hen hebben en de gehoorzaamheid die zij aan hen verschuldigd zijn. Als laatste
wijst hij erop welke voordelen zij kunnen verwachten uit het nakomen van deze plichten.
Artikel 11
De schoolmeester is eveneens verplicht erop toe te zien dat de kinderen bij het uitgaan van de
scholen1259 en op de straat zich geschikt en beleefd gedragen, niet roepen en tieren noch
baldadigheid plegen, maar zich behoorlijk naar hun woonhuis begeven, Degenen die in hun
gedragingen het tegendeel laten zien, moet hij bestraffen en desnoods kastijden.
Artikel 12
Wat betreft het kastijden zal slaan de laatste toevlucht van de meester zijn. Hij moet zich in
eerste instantie erop toeleggen om door gepaste redeneringen op een overtuigende wijze de
kinderen te overreden Dat wil dus zeggen dat hij in de eerste plaats op de schaamte inwerkt
en zich van woede en strafoefeningen onthoudt.
Artikel 13
De meester moet zijn schoolkinderen van de gereformeerde godsdienst op zondag, zowel
voor- als na de middag, naar de kerk begeleiden om de godsdienstoefening bij te wonen.
Daartoe laat hij zijn gereformeerde leerlingen een half uur van te voren in de school komen
om met hen een voorgeschreven gebed te doen. Hij houdt zijn leerlingen voor om zich stil en
eerbiedig tijdens de gehele kerkdienst te gedragen., waarop hij behoorlijk toezicht houdt.
Hij laat zijn kinderen zo lang in de kerk blijven totdat de aanwezige lidmaten zijn vertrokken.
Van absentie houdt de meester nauwkeurig aantekening op een lijst die hij maandelijks aan de
commissarissen overhandigt.
Artikel 14
Tot medehulp in al het hierboven staande en hetgeen verder van een goed en bekwaam
schoolmeester mag worden gevraagd zal door de commissarissen aan de meester een
bekwaam persoon als ondermeester worden toegevoegd. Verder zal het de meester vrij staan
met toestemming van de commissarissen één of twee der bekwaamste discipelen als zijn hulp
te gebruiken bij het onderwijs in spellen en lezen. Noch ondermeester noch discipel mag een
1259

Hier ook op te vatten als ‘klassen’.
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leerling slaan of enigerlei straf aan hem opleggen. In geval zij enige reden tot klagen hebben
moeten zij dat aan de meester opgeven en de strafuitvoering aan hem overlaten.
Artikel 15
Wanneer de meester enige reden tot klagen heeft moet hij zich vervoegen bij de
commissarissen. De meester moet hen in alles wat de school betreft zien als opperbestierders
van de scholen die zo dikwijls het hen voegt in de school mogen komen. Elke keer is de
meester verplicht de commissarissen met het nodige respect te ontvangen, de gevorderde
informatie te geven en ervoor te zorgen dat de leerlingen hen het nodige respect tonen.
Artikel 16
Alle schoolbehoeften worden door de commissarissen aan de meester ter hand gesteld. Die is
verplicht dit materiaal met de hoogste spaarzaamheid te gebruiken.
Artikel 17
Voor al deze diensten en verrichtingen ontvangt de schoolmeester ƒ 600,-- per jaar. Dit
bedrag krijgt hij in vier parten uitbetaald, per kwartaal ƒ 150,--.
Artikel 18
In geval de meester het goed dunkt van zijn ambt afstand te doen, geeft hij daarvan zo
spoedig mogelijk bericht aan de commissarissen. De schoolmeester is verplicht zijn post nog
gedurende zes weken waar te nemen tenzij hij in die tussentijd al opgevolgd kan worden door
zijn vervanger.
9.8 Meester Meindert Boelhouwer (1795-1798) volgt meester Breevilt op.
Twee sollicitanten hebben zich aangemeld. Uit Noordwijkerhout Meindert Boelhouwer en uit
Amsterdam Hendrik Cluive. Er is dus weinig keuze. Daarom hebben de commissarissen
besloten Boelhouwer op vrijdag 13 november 1795 over te laten komen om om half tien in de
morgen examen af te leggen. Daarnaast kunnen sollicitanten die zich nog aanmelden ook
onderzocht worden. Na dit gedane vergelijkend examen wordt op dezelfde dag een beslissing
genomen over de benoeming. Aan meester Breevilt is verzocht de sollicitanten te examineren.
Op de afgesproken datum worden twee kandidaten Meindert Boelhouwer en Wicher
Steenwijk uit Slooten, aan de tand gevoeld in het lezen, zingen, schrijven, cijferen en enige
vraagstukken betreffende het schoolwezen die meester Breevilt aan hen had opgegeven.
De commissarissen besluiten ’s avonds unaniem meester Meindert Boelhouwer te beroepen
omdat hij hen het meeste genoegen heeft gegeven en bedanken daarna meester Breevilt
hartelijk voor zijn moeite.
Hierna maken de commissarissen aan meester Meindert Boelhouwer bekend dat hij
voorwaardelijk is benoemd, voorwaardelijk omdat de goedkeuring van de benoeming door
het Comité van Algemeen Welzijn vereist is, en lezen zij hem de nieuwe instructie voor.
Nadat Boelhouwer zich daarmee akkoord heeft verklaard, is zijn overkomst bepaald op 27
november 1795, later uitgesteld tot 3 december. Het Comité heeft eerder al verklaard geen
bezwaren te hebben tegen deze benoeming. Bovendien stelt het Boelhouwer vrij van betaling
van het ambtsgeld, de zogenaamde afleg aan de stad. De commissarissen Ham, Jan
Schuurman Helmichzoon en Boonacker zullen Boelhouwer op 3 december introduceren.
Boelhouwer aan het werk; is er sprake van een godsdienstig conflict?
In dezelfde vergadering waarin de introductie van meester Boelhouwer wordt vastgesteld,
bepalen de commissarissen dat de prijsuitdeling van de winterexamens zal gebeuren op 11
december 1795, ruim een week na de komst van de nieuwe hoofdonderwijzer.
Drie maanden later vragen en krijgen de burgers Paulus Stam en Anthony Hamling op 3
maart 1796 toegang tot de vergadering van de commissarissen.
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Zij delen als gecommitteerden van de regenten van het Roomse Weeshuis mee dat de roomse
regenten bij voortduring geruchten hebben vernomen dat de roomse armenjeugd in een groot
aantal laatstleden zaterdag afscheid heeft genomen van de stads- en diaconieschool en zich
heeft begeven naar een nieuw opgerichte roomse school. De regenten laten weten dat deze
verandering buiten hen om is geschied. Daarom hebben zij zich tot de commissarissenvergadering gewend met de vraag of de commissarissen daartoe opdracht hebben gegeven.
De commissarissen antwoorden dat zij niet weten op wiens bevel dit is gebeurd. Zij zijn
alleen ervan op de hoogte doordat de schoolmeesters en de maitres hen er kennis van hebben
gegeven dat de bovengenoemde roomse kinderen voor het genoten onderwijs hadden bedankt
en dat zij erbij gezegd hadden op de maandag erop volgende naar de roomse school te gaan.
De gecommitteerden van de regenten betuigen hun leedwezen over deze gang van zaken. Zij
verzoeken aan de commissarissen van de stads- en diaconieschool deze gedane stap niet aan
te merken als een verbreking van het contract omtrent het onderwijs van de roomse jeugd
tussen de commissarissen en de regenten van eerder genoemd weeshuis. Alles is namelijk
buiten de roomse regenten omgegaan. De regenten zullen hun contributie continueren zolang
er roomse kinderen op de stads- en diaconieschool gevonden worden.
De commissarissen verklaren daarop dat, hoewel de contributie naar rato van het aantal
kinderen niet toereikend is, zij er ver vanaf zijn om het contract voor verbroken te houden. Zij
willen echter niet gedogen dat deze kinderen dan eens in de roomse en dan weer in de stadsen diaconieschool de lessen volgen. Er moet dus een beslissing worden genomen welke
kinderen bij de stads- en diaconieschool als scholieren bekend moeten staan en welke niet.
Na onderlinge discussie wordt goedgevonden dat aan de meesters en de maitres van onze
scholen bevel zal worden gegeven om het bedanken van de roomse kinderen als niet gedaan
te beschouwen en de absenten als naar gewoonte aan te tekenen. De lijst ervan zal aan het
einde van de maand aan de roomse regenten overhandigd worden. Zij zullen zo spoedig
mogelijk bericht aan de commissarissenvergadering doen welke kinderen in de stads- en
diaconiescholen onderwijs zullen blijven genieten en welke die gaan ontvangen in de roomse
school.
De oplossing gevonden?
In de eerstvolgende vergadering van de commissarissen worden de burgers Hamling en Ten
Vree welkom geheten als gecommitteerden van de regenten over de roomse armen in Hoorn.
Zij geven te kennen dat uit de ontvangen leerlingenlijsten is gebleken dat van de 113
vermelde kinderen er 64 zijn waarvan de ouders tot de roomsgezinden behoren. Zij hebben de
ouders van deze kinderen niet gesproken maar hen wel onderhouden over hun willekeurige
handelwijze hun kinderen zomaar van de stads- en diaconiescholen af te nemen. De regenten
verzoeken vriendelijk aan de aanwezige commissarissen dat als er van de 64 kinderen ouders
zijn die op de door hen gedane stap willen terugkomen, hun kinderen weer in de stads- en
diaconieschool toe te laten.
De commissarissen besluiten al de roomse kinderen waarvan de meesters en de maitres
meegedeeld hebben dat zij de school hebben verlaten, af te schrijven omdat zij niet meer tot
de stads- en diaconiescholen behoren. Niemand van de genoemde kinderen zal in het vervolg
tot deze scholen worden toegelaten wanneer niet vooraf toestemming aan de vergaderde
commissarissen is verzocht. Zij zullen naar bevind van zaken handelen.
De afgevaardigden van de roomse regenten betuigen hun genoegen over dit besluit. Ruim een
half jaar later verschijnen de burgers Cornelis Vel en Pieter Kaag op 7 september 1796 in de
vergadering van de commissarissen. Zij delen mee dat de roomse school waarover eerder is
gesproken, is beëindigd. Zij vragen daarom opnieuw aan de commissarissen de lijst van de
leerlingen te mogen ontvangen die weer in de stads- en diaconieschool worden aangenomen.
Dit verzoek wordt toegestaan.
Het heeft tot gevolg dat in het daarop volgende jaar het aantal roomse kinderen toeneemt.
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Daarentegen verminderen de algemene inkomsten nogal. De commissarissen Van Halm en
Schuurman jr. nemen op zich bij de roomse kerkbestuurders een vermeerdering van de
toelage te vragen. Hun missie is niet tevergeefs. De armbezorgers vermeerderen hun toelage
op 1 maart 1797 van ƒ 100,-- per jaar met ƒ 60,-- per jaar tot ƒ 160,--. Een contributie die zij
volhouden tot het einde van de school in 1846, zoals wij eerder hebben aangeduid.
De ondermeester Jan Pont vraagt ontslag, in de ontstane vacature wordt voorzien
Jan Pont die in 1795 enkele maanden voor het aantreden van meester Boelhouwer als
ondermeester is begonnen, vraagt in het begin van april 1796 ontslag.
De reden daarvan is dat hij door Regenten van het Heilige Geest- of Armenweeshuis te
Leiden tot schoolmeester in dat Godshuis aldaar is beroepen. De regenten hebben hem een
brief mee gegeven waarin zij dit beroep aan de commissarissen bekend maken en waarin de
regenten vragen hem al met ingang van 1 mei aan de Hoornse school te ontslaan en dan te
doen overgaan naar de school te Leiden.
De benoeming van Pont in Leiden vindt plaats op een tractement van ƒ 500,-- per jaar en is
gebaseerd op een goed bericht uit Hoorn over zijn zedelijk gedrag en zijn “vaderlandsche
gezindheid”.1260
De commissarissen besluiten in hun vergadering van 12 april 1796 het ontslag van Pont op 1
mei in te laten gaan. Zij stellen vast dat de sollicitanten naar deze post deel moeten nemen
aan een vergelijkend examen, vooral in het spellen. Daartoe wordt meester Boelhouwer
verzocht. De tijd van het examen is bepaald op 26 april 1796 ’s morgens om half tien. Bericht
hiervan is gedaan aan de koster. Tenslotte bepaalt men dat er een (nieuw) schoolreglement
voor de ondermeester wordt vervaardigd, waarvoor gecommitteerd worden de heren
Boonacker en Jan Schuurman Helmichszn.
Reglement voor de ondermeester, gevolgd door een vergelijkend examen
In een buitengewone vergadering op 26 april 1796 keurt men het door de twee
commissarissen opgestelde reglement goed voordat het vergelijkend examen begint.
Het reglement luidt aldus:
Artikel 1
De ondermeester zal gehouden zijn, tijdens al de schooltijden bepaald tot het houden van de
school in de Kruisstraat, van het begin tot het eind aanwezig te zijn. Hij is verplicht zich
naarstig te bevlijtigen in het onderwijzen van de kinderen, in het leren van de letters, het
spellen en het lezen, in het schrijven, cijferen, psalmzingen en de kinderen de vragen laten
opzeggen. Ook moet hij erop toezien of de kinderen behoorlijk gereinigd in de school komen
en dient hij alles in het werk te stellen wat het meest tot het nut van de jeugd is.
Artikel 2
De ondermeester is verplicht de kinderen die de gereformeerde godsdienst belijden op zondag
zowel voor als na de middag naar de kerk te begeleiden. Hij moet het zijne ertoe bijdragen
dat de kinderen stil en aandachtig in de kerk zitten en naar de preek luisteren.
Artikel 3
De ondermeester is verplicht de kinderen die op de woensdagmiddag in de zogenaamde
tweeuren-kamer hunne vraagjes bij de koster opzeggen hen daar naar toe te begeleiden.
Hij dient ervoor te zorgen dat er goede orde bestaat. Hij mag niet vertrekken voordat de
koster komt om de kinderen de vraagjes te laten opzeggen.
Artikel 4
De ondermeester is ook verplicht op de woensdag zowel na de middag als ’s avonds bij de
Rapport over de stad en de middelen ter verbetering der Lagere Scholen door eene daartoe benoemde
commissie bij den Raad der gemeente van Leyden. Ingeleeverd 28 Juny 1796. Het tweede jaar der
Bataafsche Vrijheid te Leiden bij Herdingh en Du Mortier, 1796. Pagina 155.
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catechisatie in de school in de Pauwspoort aanwezig te zijn en ervoor te zorgen dat de
kinderen ordelijk, stil en aandachtig zijn en blijven. Ook moet hij bij het begin en het einde
der catechisatie één vers uit een der psalmen zingen. Daarbij houdt hij maandelijks
aantekening van de absenten op een aparte lijst die hij aan de commissarissen moet
overhandigen. Tevens geeft hij behoorlijk kennis van de stoute en moedwillige verzuimen van
deze catechisatie aan de meesters tot wier school de kinderen behoren.
Artikel 5
De ondermeester zal bij ziekte of enige andere ongelegenheden zowel de meester in de
Pauwspoort als de meester in de Kruisstraat bij hun werk van dienst zijn. Hij is verplicht
zoveel mogelijk het werk te verrichten en verlichten dat de meesters die zelf in de school zijn
ten nutte van de jeugd moeten doen.
Artikel 6
De ondermeester moet er zorgvuldig voor waken enig straf op de kinderen uit te oefenen.
Integendeel, hij moet hen in alle zachtheid behandelen. Hij moet echter de ongehoorzamen en
degenen die niet opletten en die naar geen vermanend woord willen luisteren of de lessen en
het onderwijzen niet behoorlijk in acht nemen, aan de meester melden.
Hij zal niet dan in geval van uiterste noodzakelijkheid, zowel tijdens de catechisatie als bij
absentie van de meester in het vorige artikel vermeld, enige straffen en dan nog wel met
bescheidenheid mogen opleggen.
Artikel 7
De ondermeester mag buiten de gewone vakanties niet uit de stad gaan zonder voorkennis
van de meester en toestemming van één der voorzittende commissarissen.
Artikel 8
In geval van beroeping naar een andere school moet de ondermeester na die tijd nog minstens
één maand blijven waarnemen.
Artikel 9
Voor al deze diensten zal de ondermeester een jaarlijks tractement van ƒ 50,-- vrije kost,
inwoning, wassen en naaien bij de meester genieten. Maar als de ondermeester ervoor kiest in
de stad bij zijn ouders of vrienden in te wonen, of de meester niet genegen is de ondermeester
in de kost te hebben dan krijgt de ondermeester een jaarlijks tractement van ƒ 250,-- en 30 ton
turf, per kwartaal uit te betalen.
Nadat dit reglement op 26 april 1796 is goedgekeurd en vastgesteld verschijnen drie
sollicitanten in de vergadering van de commissarissen. Dirk de Jong uit het Hoornse
Weeshuis, Jan Zomer uit Wester-Blokker en Jacob Remmertszn van Keern uit Hoorn.
Meester Boelhouwer onderzoekt hen in spellen, lezen, zingen, schrijven en cijferen. Na
afloop hiervan beslissen de commissarissen om ’s avonds na de preek opnieuw bij elkaar te
komen. Met grote meerderheid van stemmen besluiten zij dan de geëxamineerde kandidaten
onder het lot te brengen.
Jan Remmertsz. van Keern is de gelukkige. Hem wordt het reglement voorgelezen en hij
krijgt een kopie van de tekst. Hoewel hij belooft zich volwaardig te onderwerpen aan het
reglement, vermaant men hem ernstig zich in de nodige wetenschappen en vooral in het
cijferen met alle vlijt en naarstigheid te oefenen.
Veranderingen
Door de Bataafse revolutie van 1795 zijn er in dat zogenaamde eerste jaar van de Bataafsche
Vrijheid nogal wat wijzigingen in wet- en regelgeving aangebracht. Jan Remmertsz noch de
commissarissen van de stads- en diaconieschool hebben rekening gehouden met de eis van
het provinciaal bestuur van Holland dat de belofte zou worden nagekomen die sinds 5 april
1796 door het Provinciaal Bestuur van Holland vereist werd van alle schoolmeesters in de
provincie. Op 23 juni 1796 worden alle schoolmeesters in Hoorn er nogmaals aan herinnerd
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deze belofte na te komen en daardoor ermee in te stemmen dat zij de republikeinse gevoelens
zouden respecteren en geen pogingen zouden ondernemen het Huis van Oranje te verheffen.
Onder anderen de ondermeesters van de stads- en diaconieschool, Pieter van der Sluis en
Jacob Remmertsz van Keern, weigerden deze belofte af te leggen. Het Provinciaal Bestuur
van Holland gelast daarop aan de Raad van Hoorn de weigeraars te verbieden hun functie
verder waar te nemen. De Raad heeft de betrokkenen daarvan in kennis gesteld.
Ondermeester Pieter van der Sluis verzocht daarop alsnog de belofte af te mogen leggen
omdat hij de strekking ervan niet goed begrepen had. De Raad ging hiermee akkoord maar
eiste dat zo spoedig mogelijk een andere ondermeester in plaats van Jacob Remmertszn van
Keern aangesteld zou worden. De commissarissen reageren op dit bericht door aan de Raad te
benadrukken dat zij gezien het rapport van meester Boelhouwer de Raad verzoeken middelen
te vinden om Jacob van Keern te continueren. Unaniem vragen de bestuurders van de stadsen diaconieschool aan de burgers Van Halm en Bosselaar om de Raad mee te delen dat het
doel van de belofte alleen bestemd was voor de ambtenaren die hun stemrecht niet gebruikt
hebben in de zogenaamde grondvergadering.
Maar daarvoor was de leeftijd van 20 jaar vereist. En Jacob van Keern was toen 18 of 19 jaar.
Hoort hij dan nog wel bij die iets oudere ambtenaren?
Op 10 augustus 1796 reageert de Raad met een rapport dat het Hoornse bestuur verplicht is
het provinciaal besluit uit te voeren. Dit wordt dezelfde dag aangezegd aan Jacob van Keern.
Deze blijft echter weigeren.
Het ambt van ondermeester vacant, Cornelis Romeijn uit Oost-Zaandam benoemd
Door deze weigering van Jacob Remmertsz van Keern is vanaf dat moment het ambt van
ondermeester van de stads- en diaconieschool vacant. Het stadsbestuur doet er bericht van in
de kranten.
Als gevolg daarvan vindt een extra-ordinaire vergadering plaats op 13 oktober 1796 waarin
blijkt dat drie sollicitaties naar de post van ondermeester zijn binnengekomen, te weten van
Cornelis Romeijn, schoolmeester in het Weeshuis te Oost- Zaandam, van Jacob Warnas van
Venhuizen en Johan de Wit van Emmeloord.
Gedrieënlijk worden zij uitgenodigd om op woensdag 9 november 1796 om 9 uur deel te
nemen aan een vergelijkend examen dat wordt afgenomen door meester Boelhouwer. Direct
al na de kennismaking blijkt dat noch Warnas noch De Wit van plan zijn de gevraagde belofte
af te leggen en zich terugtrekken. Blijft over Romeijn. Boelhouwer onderzoekt hem in
schrijven, lezen, zingen en cijferen, een test die tot genoegen van de commissarissen
verloopt. Nog dezelfde avond besluiten de commissarissen hem te beroepen en delen zij dit
aan de nog aanwezige Romeijn mee, waarna de instructie aan hem wordt voorgelezen.
Tenslotte spreekt men af dat hij op 7 december 1796 begint.
Cornelis Romeijn vraagt ontslag; in de vacature wordt Jan Alblas benoemd
Onbekend is ons hoe Romeijn in de stads- en diaconieschool functioneert, maar al in het
begin van 1798 deelt hij mee beroepen te zijn in Watergang en vraagt hij zijn ontslag. De
commissarissen verlenen het hem en feliciteren hem met zijn bevordering.
Omdat zonder advertentie al voldoende sollicitanten zich hebben gemeld, besluiten de
commissarissen geen aankondiging in de couranten te plaatsen.
Onder de reflectanten is Jan Alblas uit Hoorn, zoon van één der commissarissen. Vader Alblas
deelt mee dat hij niet bij het vergelijkend examen aanwezig zal zijn. Waarschijnlijk is dat
maar goed ook, want de voor meester Boelhouwer afgelegde toetsen spreken ook zonder zijn
aanwezigheid alleen maar zodanig in het voordeel van zijn zoon dat Jan Alblas op 10 april
1798 tot ondermeester wordt benoemd.
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Meester Boelhouwer vertrekt uit Hoorn; zijn betekenis voor Hoorn en Amsterdam
Schoolmeester Meindert Boelhouwer meldt zich op 6 juni 1798 in de commissarissen
vergadering. Hij deelt hen mee dat hij tot schoolmeester is benoemd in één van de
stadsarmenscholen van Amsterdam. Daarom verzoekt hij zijn ontslag.
De commissarissen feliciteren meester Boelhouwer. Zij wijzen hem erop dat hij volgens zijn
instructie zijn post nog zes weken moet waarnemen, tenzij zijn opvolger hem eerder kan
vervangen. Meester Boelhouwer verklaart zich hiermee akkoord. Verder besluiten
commissarissen zo spoedig mogelijk een andere schoolmeester te beroepen door middel van
een advertentie in de couranten, als volgt:
“Alzoo door het aanstaande vertrek van meester Meindert Boelhouwer het
“schoolmeestersambt in de stads- en diaconiescholen binnen Hoorn is vacant geworden,
“wordt een ygelijk, de vereischte bekwaamheid hebbende (en mits de stuurmanskunst
“verstaande en zijnde van de gereformeerde godsdienst), op een jaarlijksch tractement van
“500 guldens, verzocht zich uiterlijk vóór 1 July dezes jaars 1798 bij de commissarissen van
“de gemelde scholen te adresseeren”.
Na zijn vertrek uit Hoorn werkt meester Boelhouwer nog bijna tien jaar in Amsterdam waar
hij op 18 september 1807 overlijdt, 39 jaar oud.
In de Bijdragen betrekkelijk de staat en de verbetering van het onderwijs in het koningrijk
Holland van 1807 herdenkt zijn collega Willem van der Well hem.
Deze is eveneens eerste leermeester in één van de stadsarmenscholen te Amsterdam. Van der
Well spreekt zijn rede uit in het “Gezelschap van Onderwijzers” onder de zinspreuk
‘Oefening’ op zaterdag den 21sten van Slachtmaand (=november) 1807.
Hij zegt daarin onder meer:
“Wij zegenen de brave mannen
“Waardoor ons leerschool bloeit
“Die alle midd’len samen spannen
“Waarbij de onrijpe jongheid groeit,
“In Kennis en in goede zeden
“Elks naam blijft in ons hart geprent
“Die trouw in deze werkzaamheden
“Volhardde tot zijn levensend.
Daarna vertelt Van der Wel enkele bijzonderheden over het leven van Boelhouwer.
Meindert Boelhouwer is op 26 december 1767 geboren in een boerengezin in het OudeLoosdrecht. Hij verlaat op 12-jarige leeftijd de lagere school als één der bekwaamste
leerlingen. Hij wordt daarna aan het werk gezet in een porseleinfabriek.
Daar blinkt hij uit in de tekenkunst. Al na een half jaar zegt hij tegen zijn ouders de fabriek te
willen verlaten omdat hij onderwijzer wil worden. Zij gaan daarmee akkoord en Meindert
krijgt een leerplaats bij zijn vroegere schoolmeester. Slechts 16 jaar oud beroept men hem in
Woerden in 1783 tot ondermeester op de Stadsarmenschool. Daar legt hij zich in het
bijzonder toe op de schrijfkunst, hoewel hij er ook veel genoegen in schept “om minkundigen
te onderrichten over duistere gevallen in Taal- en Rekenkunde”.
Als hij een aantal jaren werkzaam in Woerden is, verneemt hij in het voorjaar van 1787 dat er
een ondermeesterplaats vrij is in de Stads- en diaconieschool te Hoorn. Hij solliciteert naar
deze betrekking en wordt benoemd. Enkele maanden voor de zomervakantie raakt hij in
Hoorn aan de slag.1261
De benoeming van meester Boelhouwer als ondermeester hebben wij niet in de notulen (0656/44) kunnen
vinden, maar hebben wij afgeleid uit het financiële overzicht (0656/21) dat vermeldt dat op 7 augustus 1787

1261

446

Daar geeft hij niet alleen les maar krijgt hij ook onderricht van de ervaren wiskundige
meester Cornelis Breevilt. Niet alleen verwerkt Boelhouwer in die tijd de meeste werken die
bekend zijn over de aritmetica. Hij leert ook de stuurmanskunst, het Italiaans boekhouden, de
algebra en de grondslagen der meetkunde en wordt bedreven in de zangkunst. Dit alles leert
hij in zijn tussenuren, omdat de talrijkheid van de leerlingen tijdens de schooltijden dubbelop
zijn arbeid om hen te onderwijzen, vordert. Twee jaar na zijn benoeming solliciteert hij naar
Noordwijkerhout waar hij in mei 1789 aangesteld wordt als onderwijzer der jeugd. Dit
betekent een bevordering ten opzichte van de functie van ondermeester die veelal optreedt als
assistent van de meester.
Als Boelhouwers “brave en kundige” onderwijzer Cornelis Breevilt in Hoorn in de herfst van
1795 op 4 oktober zijn ontslag vraagt omdat hij in een andere stand benoemd is doordat de
ontvanger Weltman hem heeft aangesteld tot eerste commies op het kantoor van de Gemeene
Landsmiddelen, biedt Boelhouwer zich aan voor de vrijkomende post van schoolmeester aan
de stads- en diaconieschool te Hoorn. Naast hem melden zich Hendrik Cluive uit Amsterdam
en Wicher Steenwijk uit Slooten. De commissarissen besluiten Boelhouwer en Steenwijk op
vrijdag 13 november 1795 over te laten komen om om half tien in de morgen een
vergelijkend examen af te leggen. Op de afgesproken datum worden de twee kandidaten
Meindert Boelhouwer en Wicher Steenwijk aan de tand gevoeld in het lezen, zingen,
schrijven, cijferen en enige vraagstukken betreffende het schoolwezen die meester Breevilt
aan hen heeft opgegeven. De commissarissen besluiten ’s avonds unaniem meester Meindert
Boelhouwer te beroepen omdat men hem kent, hij hen het meeste genoegen heeft gegeven,
hij een voldoende examen afgelegd heeft en geacht wordt een waardig opvolger te zijn van
meester Breevilt die zij bedanken voor zijn moeite.
Nadat hem de nieuwe instructie voorgelezen is en hij zich daarmee akkoord heeft verklaard,
wordt zijn overkomst bepaald op 27 november 1795, later uitgesteld tot 3 december. Drie jaar
later dingt hij vanuit Hoorn mee naar een vrijgekomen plaats aan een stadsarmenschool in
Amsterdam, waar hij nog in 1798 wordt benoemd.
Daar overlijdt hij in functie op 18 september 1807, zeer betreurd door zijn gehele omgeving.
9.9 Meester Pieter Zevenhuizen volgt meester Boelhouwer op (1798-1802)
Via de advertentie met de mededeling dat er een vacature is voor de post van schoolmeester
in de stads- en diaconieschool te Hoorn blijkt dat er vijf gegadigden zijn. Te weten Jan de
Bruin uit Wieringerwaard, Pieter Zevenhuizen uit Zevenhoven, Jan Roos uit Wieringen,
Cornelis Romeyn uit Watergang en Wietze Feddema uit Harlingen. De commissarissen
besluiten een nominatie van twee te maken. Unaniem plaatsen zij daarop De Bruin en
Zevenhuizen. Aan deze twee sollicitanten wordt gevraagd op woensdag 11 juli ’s morgens om
10 uur in Hoorn te zijn voor deelname aan een vergelijkend examen.
De koster deelt dit besluit mee aan alle commissarissen en aan burger Heijnis. De
commissarissen schrijven de uitnodigingen voor de twee sollicitanten op 4 juli. Aan meester
S. Grouw, die als schoolmeester verbonden is aan het Burgerweeshuis, verzoeken zij als
examinator op te treden.
Als de commissarissen op 11 juli bij elkaar komen is ook burger Heijnis aanwezig. Dan is een
brief binnengekomen van Jan de Bruin uit Wieringerwaard. Hij schrijft dat hij zich na rijp
beraad terugtrekt. Hij verzoekt daarbij geen verdere opmerkingen betreffende zijn persoon te
maken. Ons ontgaat wat de reden is van dit verzoek.
Pieter Zevenhuizen is niet aanwezig. Men vraagt hem nogmaals naar Hoorn te komen en wel
op 17 juli om 10 uur. Van zijn hand komt er een schrijven waarin hij meedeelt dat hij de
een kwart jaar tractement is betaald aan ondermeester Meindert Boelhouwer.

447

eerdere brief van de commissarissen pas op 10 juli heeft ontvangen en dat dat te laat was om
op tijd in Hoorn te zijn. Dit heeft hem zeer veel spijt gedaan, omdat hij zich graag aan het
examen onderwerpt. Hebben de commissarissen echter al een keuze gemaakt, dan feliciteert
hij de vergadering met hun beslissing tot “Heil der Jeugd”. De commissarissen hebben met
genoegen kennis genomen van deze mededeling, zo delen zij hemzelf mee als hij op 17 juli
wel aanwezig is. Meester Grouw onderzoekt hem die dag in het lezen, zingen, schrijven,
rekenen en de grondslagen van de Nederduitse taal. De commissarissen bedanken examinator
Gouw voor zijn moeite en overhandigen hem een douceur van drie gulden. Zij zijn tevreden
over de uitslag van zijn onderzoek en beroepen Zevenhuizen direct tot schoolmeester van de
Hoornse stads- en diaconiescholen zo delen zij hem mee, met toewensing van zegen. Zij lezen
hem daarna de instructie voor, waarmee hij akkoord gaat. Samen bepalen zij zijn overkomst
op half augustus 1798.
De ook aanwezige raadsleden burger Van Crimpen en burger Heijnis zeggen toe dat zij de
beslissing van de commissarissen mee zullen delen aan het Comité van Algemeen Welzijn.
Eveneens zullen zij aan deze instantie vragen om aan de benoemde vrijstelling van het
ambtsgeld te verlenen. Op 8 augustus gaat ook de raad akkoord en stelt men Zevenhuizen vrij
van het betalen van ambtsgeld.
Op diezelfde datum vraagt hij in verband met zwangerschap en bevalling van zijn vrouw pas
begin september naar Hoorn te mogen komen. Die toestemming wordt gegeven als hij maar
ten spoedigste komt. Dat gebeurt. Zevenhuizen arriveert op 2 september 1798.
Gebeurtenissen tijdens het schoolmeesterschap van meester Zevenhuizen
De commissarissen besluiten om de noodzakelijke schoolbehoeften voortaan publiek aan te
besteden, zowel de kaarsen als de andere benodigdheden. Gerrit Arendszn en Jan Kaak
mogen de kaarsen leveren voor 7¼ stuiver per pond. De leverantie van schoolbenodigdheden
wordt opgedragen aan Cornelis Brouwer. Het valt de commissarissen op dat over het geheel
genomen, de prijzen lager waren dan waarvoor het benodigde materiaal gewoonlijk geleverd
wordt.
De examens worden op de oude voet voortgezet. In het voorjaar van 1799 worden zoals in de
voorgaande jaren wegens de financiële omstandigheden geen prijzen uitgedeeld. Omdat
echter sommige leerlingen uitmuntend hebben gepresteerd, is besloten hun namen luid en
duidelijk in de scholen op te lezen en hun ijver te roemen. Aan allen wordt de aanbeveling
gedaan dit voorrecht hogelijk te waarderen, daar ook een behoorlijk gebruik van te maken en
hen die met hun vlijt boven anderen uitsteken met volle ijver na te streven. De heren Heinis
en Swart hebben zich namens de commissarissen van deze taak gekweten.
De onderwijssituatie op 1 juni 1799
De nieuwe Agent van Nationale Opvoeding heeft in februari 1799 aan alle gemeenten
gevraagd een opgave te doen van de staat en de inrichtingen omtrent het onderwijs en de
scholen die er in de stad zijn. Deze verzoeken worden herhaald op 2 april en 7 mei. De
antwoorden komen massaal binnen en geven een nagenoeg compleet beeld van de organisatie
van het onderwijs in het gehele land. De gegevens zijn apart gevraagd voor de Nederduitsche,
de Fransche en de Latijnsche scholen. Wat betreft het nederduitse, dat is het latere lager
onderwijs, vermeldt het onderzoek voor Hoorn:
1. De stad telt 9551 inwoners.
2. Het toezicht op de scholen is in handen van een aparte schoolcommissie die ingesteld
is door de municipaliteit. Het bestuur van de stads- en diaconieschool is in handen van
acht commissarissen. Twee van hen zijn leden van het gemeentebestuur en treden
daarom op als president van de commissarissen.
3. Er is één stads- en diaconieschool waarin op 1 augustus 1799 werkzaam zijn:
1°. Pieter Zevenhuizen uit Zevenhoven, 21 jaar, als schoolmeester benoemd per
5 september 1798 op een jaarwedde van ƒ 500,--.
2°. Pieter van der Sluis uit Hoorn, 42 jaar, benoemd als ondermeester met de aanvang
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van de stads- en diaconieschool op 20 oktober 1777 op een jaartractement van
ƒ 200,-- met latere aanvullingen (douceurs) van 25 of soms wel 50 gulden per jaar.
3°. Jan Alblas uit Hoorn, 22 jaar, benoemd als ondermeester per 15 maart 1798, op
een jaartractement van ƒ 200,--. Hun jaarwedden worden betaald uit de kassen van
gemeente, grote kerk en diaconie.
Zij werken aan een stedelijke school waarvan de stad de gebouwen in eigendom heeft.
De school telt in het onderzoeksjaar 320 leerlingen. Aan de jongens wordt ook wel onderwijs
gegeven in de stuurmans- en zeevaartkunde. De leerlingen betalen geen schoolgeld, immers
de school is voor kinderen van minvermogende ouders opgericht.
Opmerkelijke zaken niet in de antwoorden op de enquête vermeld:
Een naai- en breivrouw alsmede een catechiseermeester behoren tot de docenten.
Ook hun tractementen staan vermeld in de door de gemeente jaarlijks goedgekeurde
financiële verantwoording van de commissarissen.
Vanaf het begin van de school tot op het einde (1777-1846) zijn financiële bijdragen
geleverd door de andere gezindten: rooms-katholiek, dopers, remonstrants, luthers.
Wel in de enquête wordt vermeld dat naast de stads- en diaconieschool er in Hoorn
particuliere scholen zijn, 4 in totaal. Eén van hen wordt bezoldigd door de Lutherse
kerk. De drie anderen onderscheiden zich van elkaar door aan hun leerlingen een
verschillend schoolgeld te vragen, van 6 à 15 stuivers per kwartaal tot 80 à 100
stuivers per kwartaal al naar gelang de menigte van het onderwijs. Dat wil zeggen het
aantal en de soort van de vakken.
Tenslotte noemt de enquête een aantal van 18 maitressen die van 3 stuivers per kwartaal tot
ƒ 3,80 per jaar aan schoolgeld vragen.
De controle van deze particuliere scholen berust bij een door de municipaliteit ingestelde
commissie van toezicht over de burgerscholen. In de enquête worden de volgende personen
genoemd: dr. Jan Frederik Guillermet Welman, Johannes Fortman, Thomas Bruyn,
ds. Engelbert Mattheus Engelberts, Pieter Ris, Jan Breebaart, J. van Beek Cornsz. en Pieter
Jan Wagemaker.
Een nieuwe naaimaitres werkt op basis van een nieuwe instructie
Maria Ligtenberg die al werkzaam is als naaimaitres sinds de herfst van 1777 verzoekt op 7
mei 1800 in verband met een verminderd gezichtsvermogen per 1 november ontslag uit haar
betrekking. De commissarissen willigen dit in hun ogen billijke verzoek in en stellen niet
lang daarna de aanmelding voor de vacature open. Al op 4 juni 1800 wordt Jannetje
Kleynhout tot opvolgster van juffrouw Ligtenberg gekozen.
Zij zal tijdig op de hoogte worden gesteld van de voor haar geldende nieuwe instructie die als
volgt luidt:
Artikel 1
Drie maal daags is de naaivrouw met de kinderen op de “naaiwinkel”. ’s Morgens van half
negen tot elf uur; ’s middags van één tot vier uur en ’s avonds van vijf tot zeven uur.
Artikel 2
Vakanties zijn er op zaterdagmiddag, de dag na Pasen en na Pinksteren en in de Palmmarkt
ende gehele week van de Sint Laurens kermis (= 10 augustus).
De gereformeerde kinderen zijn op woensdagmiddag om twee uur, ’s avonds in de zomer om
zeven uur en ’s winters om zes uur bij de catechisatie naar het onderscheid van hun jaren.
Artikel 3
Buiten deze tijden moet de naaivrouw stipt naaischool houden of zich bij ziekte op haar
eigenkosten door een ander laten waarnemen. Dit gebeurt pas als zij de commissarissen van
haar ongesteldheid bericht heeft gegeven en daarvoor verlof heeft gevraagd en gekregen.
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Hierbuiten mag zij niet wegblijven van de naaiwinkel noch de kinderen alleen op de
naaiwinkel laten.
Artikel 4
De naaivrouw mag buiten haar eventuele eigen kinderen geen andere kinderen aannemen dan
die welke de commissarissen naar haar toesturen.
Artikel 5
De naaivrouw tekent de namen van de leerlingen, hun leeftijd en de namen van de ouders aan
in een boek. Ook schrijft zij de begindatum van het schoolgaan van de leerling op. Zij moet
dit boek op elk moment aan de commissarissen kunnen tonen.
Artikel 6
De naaivrouw houdt nauwkeurig aantekening van de absente kinderen of van de ouders die
nalatig zijn: a) in het sturen van hun kinderen naar de naaiwinkel of b) hun kinderen te laat
naar de naaiwinkel sturen.
Artikel 7
Zowel bij het aangaan als het uitgaan van de naaiwinkel moet de naaivrouw onder eerbiedige
houding van de kinderen volgens een opgegeven formulier een gebed doen. Zowel ’s
morgens als ’s middags leest één van de kinderen een hoofdstuk uit de bijbel voor. Daarna
houdt de naaivrouw zich bezig met het onderricht in naaien.
Ook legt zij zich erop toe de jeugd een afkeer in te boezemen van vloeken, zweren en liegen,
alsmede van alle ongeschiktheid hiervan in woord en gedrag. Zij moet dezelfde eerbied en
gehoorzaamheid bij de leerlingen inscherpen voor hun ouders en voor allen die boven haar
geplaatst zijn.
Vooral zal de naaivrouw alle burgerlijke beleefdheid, gedienstigheid en naarstigheid trachten
in te boezemen.
Artikel 8
De naaivrouw zal de kinderen met zachtheid, vriendelijkheid en bescheidenheid behandelen.
Zij zal zich zo weinig mogelijk van slaan bedienen. Zij zal de aan haar toevertrouwde
kinderen naar hun vatbaarheid proberen te overtuigen van de schadelijke en schandelijke
gevolgen van foutieve handelingen en zoveel mogelijk is op hun schaamte inwerken.
Artikel 9
De naaivrouw moet haar naaiwinkel steeds schoon en zuiver houden. Zij moet de daarvoor
beschikbare ruimte alle dagen tussen de schooluren luchten. In de vakantieweek van de
Palmmarkt moet de naaiwinkel schoongemaakt worden. De kosten daarvan zijn voor
rekening van de commissarissen.
Artikel 10
Voor al het door haar verrichte werk geniet de naaivrouw
a. een bedrag van ƒ 200,-- per jaar;
b. 30 ton turf per jaar;
c. een vrije woning;
d. een kwart van het naailoon.
Jannetje Klijnhout overlijdt op 21 september; Alida Koopman volgt haar op 5 oktober op
Het plotselinge overlijden van Jannetje Klijnhout komt ter sprake in de vergadering van de
commissarissen van 21 september 1801. Zij is dus nog geen jaar werkzaam geweest in de
naaiwinkel. Om de ontstane vacature zo spoedig mogelijk op te lossen komen de
commissarissen in een extra-ordinaire vergadering bijeen op 29 september.
Van Halm en Alblas brengen dan verslag uit over hun pogingen in de vacature te voorzien.
Zij hebben het al gemaakte naaiwerk in orde bevonden, terwijl het nog liggende naaigoed
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veilig is opgeborgen. Een twaalftal sollicitanten heeft zich aangemeld voor het vervullen van
de open plaats. Zij hebben daaruit een eerste nominatie voor de nieuwe naaivrouw gemaakt
waarop staan Helena Beekman, Cornelia Groot, Alida Koopman en Willemijntje Smit. Uit dit
viertal worden in eerste instantie verkozen de dames Koopman en Smit. De commissarissen
hebben, na een toelichting, uit deze twee beroepen Alida Koopman.
Zij heeft daarvan direct bericht gekregen en heeft nog op die zelfde dag het ambt van
naaivrouw op zich genomen nadat haar de instructie was voorgelezen. De commissarissen
spreken met haar af dat zij op de eerstvolgende maandag, 5 oktober, met haar
werkzaamheden zal beginnen, onverschillig wat als naaigoed wordt aangeboden, daaronder
ook begrepen het wollen goed.
Commissaris Rosée deelt in de vergadering van 7 oktober 1801 mee dat hij op 5 oktober
mejufvrouw Koopman heeft geïnstalleerd. Van Halm en Alblas hebben ervoor gezorgd dat op
diezelfde dag zowel het naaiwerk als de aanwezige gelden zijn overhandigd aan de nieuwe
naaivrouw. Dit alles geschiedt als Pieter Zevenhuizen nog eerste meester is. Uit geen enkel
stuk hebben wij op kunnen maken dat hij zich met de gang van zaken heeft bemoeid!
Pieter Zevenhuizen werkt ook mee aan het Gezelschap ‘Leeslust’
Meester Zevenhuizen is in de school benoemd op een moment dat ook in Hoorn de ideeën
van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen ingang vonden. Het Nut heeft al op het einde
van de18de eeuw een belangrijke bijdrage geleverd aan de beschaving van hart en verstand en
vermeerdering van volksontwikkeling. Plaatselijk komen er afdelingen of departementen die
naar verbetering van het onderwijs streven. Landelijk komt dit tot uiting in de eerste
onderwijswet van 1801. Hoewel deze wet niet zoveel betekend heeft als de latere
onderwijswet van 1806 is ze van belang geweest door de aanstelling van schoolopzieners.
Bovendien heeft de wet tot gevolg dat centraal vanuit Den Haag onderwijsnieuws in
boekvorm landelijk wordt verspreid. Dit nieuws staat bekend onder de naam van Bijdragen
betrekkelijk de staat en de verbetering van het onderwijs in het Bataafsche Gemeenebest en is
in 1801 voor het eerst verschenen.1262
Meester Pieter Zevenhuizen schrijft in de tweede jaargang in 1802 op de 22ste februari een
brief namens de leden van het Gezelschap, onder de zinspreuk ‘Leeslust’ te Hoorn, aan hun
ambtgenoten in de Bataafse Republiek:
Geachte Vrienden,
Wij zagen met zeer veel genoegen in het derde en vierde stuk der Bijdragen betrekkelijk het
Schoolwezen, de opwekkingen van de Gezelschappen binnen Amsterdam en Leeuwarden
reeds bestaande, om mede zulk eene samenkomst, welke zich strekken kan, én om zichzelf
meer te bekwamen, én om tot meerder nut van het opkomende geslacht te verstrekken, op te
richten;
Thans kunnen wij Ul. Berichten, dat zoodanig een Genootschap alhier is tot stand gebragt,
welks bedoeling niets anders is, dan om onze verkregen kinderkennis en kundigheden te
vermeerderen en het onderwijs aan de Jeugd meer streelend en nuttig te maken.
Ons Gezelschap bestaat thands uit agt leden, waarvan zes fungeerende en twee gewezene
schoolhouders binnen Hoorn zijnde;
dezelve vergaderen alle veertien dagen eens, bij beurten aan de huizen der leden;
de posten van President en Secretaris worden (gelijk te Leeuwarden) bij afwisseling voor vier
bijeenkomsten waargenomen, alsmede de tijd der werkzaamheden bepaald.
De volgende vragen zijn thans opgegeven om te beantwoorden:
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Opgenomen in het digitale bestand van de Koninklijke Bibliotheek.
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1. Is het nuttig, dat de kinderen in de schoolen classicaal verdeeld en onderwezen
worden?
2. Zoude men bij het leeren der letters, de kinderen reeds aan het denken kunnen
helpen?
3. Waar moet onze aandacht bijzonder op gevestigd zijn bij het onderwijs in het spellen?
4. Wat moet den kinderen, bij het leezen vooral onder de aandacht gebracht worden?
Diegeenen welke lust hebben tot het Schoolwezen, en van ons Gezelschap lid begeeren te
zijn, kunnen zich bij den ondergetekende opgeven.
Na Ul. De beste zegeningen te hebben toegewenscht, noemen wij ons:
DE LEDEN VAN HET GEZELSCHAP ONDER DE ZINSPREUK ‘LEESLUST’,
En uit der zelver naam P. Zevenhuizen, secretaris.
Korte tijd na deze publicatie neemt Pieter Zevenhuizen in maart 1802 te Haarlem deel aan
een onderwijzersexamen en verwerft hij het “volledig getuigschrift van bekwaamheid”. Voor
hem is het een springplank om naar elders te solliciteren.
Wij hebben niet gewaar kunnen worden waarom hij dit doet. In de notulen van de
vergaderingen van de commissarissen hebben wij geen redenen daarvoor gevonden.
Als in Bolsward de hoofdonderwijzer overlijdt, dingt Pieter Zevenhuizen mee naar de
vervulling van de opengevallen plaats. Op 5 mei 1802 laat hij de commissarissen weten dat
hij te Bolsward is benoemd en vraagt hij ontlag voor over zes weken zoals zijn instructie
voorschrijft. Medio juli is hij volgens de ‘Bijdragen’ in Bolsward met zijn werkzaamheden
begonnen.
9.10 Meester Pieter Hartog volgt meester Zevenhuizen op (1802 - 1823)
Nadat de commissarissen Pieter Zevenhuizen gefeliciteerd hebben met zijn benoeming en
hem herinnerd hebben aan de zes-weken-opzeg-termijn, plaatsen zij een oproep in de
Haarlemsche Courant waarin zij meedelen dat de sollicitaties uiterlijk 19 mei 1802 binnen
moeten zijn.
In alfabetische volgorde reflecteren Jan Alblas uit Hoorn, Pieter Hartog uit Midwoud, Simon
Hollander uit Oegstgeest, Jan Hoogland uit Hoorn, Peter de Ridder uit Blokker en Teunis
Staat uit Bergen. Aan hen wordt gevraagd op woensdag 26 mei om negen uur ’s morgens in
Hoorn te zijn om deel te nemen aan een vergelijkend examen en zich daartoe te vervoegen bij
de koster van de Grote Kerk.
Aan makelaar Cornelis Breevilt die tot 1 december 1795 eerste meester was aan de Hoornse
stads- en diaconieschool, vraagt men het examen af te nemen, waarin hij toestemt. Breevilt
onderzoekt op die dag het lezen, zingen, schrijven, rekenen en de grondslagen der nederduitse
taal, waarvoor hij na afloop bedankt wordt.
De commissarissen hadden na het beëindigen van het vergelijkend examen direct een
beslissing willen nemen. Dit wordt hen echter belet door een missive van de schoolopziener
Clarisse. Hij vraagt het Hoornse stadsbestuur niet met de beroeping door te gaan, omdat hij
van mening is dat eerst de landelijke Raad voor Binnenlandse Zaken hierover een uitspraak
moet doen. In verband met deze opvatting stellen de commissarissen hun besluit uit tot 2 juni.
In die bijeenkomst gelast commissaris Heijnis namens het Comité van Algemeen Welzijn om
de beslissing een nieuwe schoolmeester te benoemen pas te nemen als er bericht is van de
schoolopziener.
Voor meester Pieter Zevenhuizen betekent dit dat hij nog steeds fungeert als schoolmeester.
Hij vraagt nu zijn ontslag in te laten gaan op 14 juni. De commissarissen stemmen hierin toe.
Nadien belast men ondermeester Alblas met de waarneming van de school tot een andere
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schoolmeester is benoemd.
Pieter Hartog benoemd
In een extraordinaire vergadering op 23 juni 1802 deelt president Heijnis mee dat bericht is
binnengekomen dat de schoolopziener zich niet hoeft te bemoeien met de beroeping van een
nieuwe schoolmeester.
De commissarissen besluiten daarop direct met meerderheid van stemmen meester Pieter
Hartog uit Midwoud te benoemen. Hem wordt verzocht deze zaak zo spoedig mogelijk te
komen bespreken. Ondertussen vragen de commissarissen aan het Comité van Algemeen
Welzijn om de benoemde vrij te stellen van het betalen van ambtsgeld, de nog steeds
bestaande afleg aan de stad. Heijnis en Van Halm zullen dit bericht overbrengen. Nadat eerst
te kennen is gegeven dat de nieuwe schoolmeester zich in Hoorn mag vestigen, stuurt het
Comité van Algemeen Welzijn kort daarna bericht dat men de vrijstelling van het ambtsgeld
continueert.
Hartog verschijnt persoonlijk in de commissarissenvergadering van 4 augustus om mee te
delen dat hij op 1 augustus 1802 is begonnen. De vergaderde commissarissen wensen hem
veel geluk.
Financiële problemen
Pieter Hartog begint aan zijn werk in Hoorn op het moment dat de financiële behoeften van
de stads- en diaconieschool door vermindering van de opbrengst van de gewone collecten en
de vermeerdering van het aantal leerlingen “tot de hoogste toppen gestegen zijn”. Na rijp
beraad achten de commissarissen dat het beste financiële middel om de school te
onderhouden en in stand te houden een algemene collecte is. De commissarissen Van Halm
en Alblas leggen dit plan aan de Raad van de gemeente voor.
Drie weken later delen zij mee dat de Raad hiermee akkoord gaat maar dat de
commissarissen zelf verantwoordelijk zijn voor de manier van uitvoering. Die besluiten
daarop dat op alle publieke plaatsen een gedrukte mededeling wordt gehangen dat deze
algemene collecte huis aan huis op 30 en 31 augustus 1802 zal geschieden.
De twee meesters Pieter Hartog en Pieter van der Sluis gaan met een bus rond om de collecte
te effectueren. De dag daarop delen de commissarissen mee dat de opbrengst ƒ 355,-bedraagt, een bedrag dat later is aangevuld met nog 22 gulden.
Bekijken we deze bedragen in het licht van de opbrengsten van de eerste jaren dat er in de
kerken is gecollecteerd dan begrijpen we dat het in Hoorn armoe troef geworden is wat
vooral tot uiting komt in de gemeentelijke financiën waarin de schulden van de Raad
torenhoog zijn opgelopen.
Schenkingen en giften verlichten de financiële problemen
Legaten brengen soms aan de stads- en diaconiescholen verlichting. We noemen er nu een
aantal uit de eerste jaren dat meester Hartog in Hoorn onderwijst.
In het najaar van 1802 overlijdt Allard Merens. Namens hem wordt een legaat van ƒ 1600,-in contanten uitgereikt.
In de herfst van 1803 legateert de weduwe van wijlen Brouwer Schagen een obligatie à 2½
%, groot ƒ 1000,-- vrij van alle onkosten.
Nog tijdens zijn leven verklaart G. van Bredehoff de Vicq te schenken en in volle eigendom te
transporteren en over te geven aan de stads- en diaconiescholen een obligatie van ƒ 2000,--;
deze is uitgezet bij Jacob van Foreest, mij in volle eigendom toebehorende, gedateerd 15 July
1666, folio 1706, ten laste van het gemene landskantoor te Alkmaar, bij gelegenheid van het
afsterven van mijn veel geachte zuster, Vrouwe Agatha de Vicq, weduwe van den Heer Joan
van Bredehoff, in leven vrijheer van Oosthuizen enz., enz., oud-president Burgemeester en
oud-Raad dezer stad, mitsgaders bewindhebber der O.I. Compagnie ter kamer van Hoorn.
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Van Bredehoff voegt er aan toe op gemelde obligatie niet het minste recht van eigendom te
reserveren.
In maart 1805 laat mejufvrouw Sint, de weduwe van Maarten Houttuyn, een som van 1000
gulden aan de stads- en diaconiescholen na. Omdat er problemen met dit legaat zijn, worden
belanghebbenden uitgenodigd op woensdag 17 april, des middags om vijf uur voor een
bespreking in de Concertzaal die aan de Peperstraat ligt. Er wordt een schikking vastgelegd
dat het legaat naar evenredigheid wordt vastgesteld, na aftrek van de onkosten.
Het Luthers kerkgenootschap bijeenkomend op het Grote Oost vraagt om hulp
Gecommitteerden namens dit kerkgenootschap verzoeken op 21 november 1802 aan de
commissarissen of de kinderen van de Lutherse armen mogen delen in de voordelen en
voorrechten van de stads- en diaconiescholen.1263
Het antwoord op hun verzoek staat in de notulen van de commissarissen die nog eens exact
aangeven waarom de stads- en diaconiescholen zijn opgericht:
“De vergadering overwegende, hoe deze scholen tot onderwijs der kinderen van allerlei
gezindheden zijn gesticht en ingericht, voelt zich verplicht om aan dit billijk verzoek te
voldoen”.
De commissarissen bepalen daarom dat er voortaan bij provisie voor een jaar de som van 20
gulden in 2 termijnen vooruit wordt betaald, te weten ultimo mei 1803 en ultimo november.
De kinderen, thans nog maar twee in getal, kunnen naar school gestuurd worden.
De personele bezetting onder Pieter Hartog; in 1805 vertrekt meester Jan Alblas
Als meester Hartog in 1802 in de stads- en diaconiescholen begint, staan hem terzijde de
ondermeesters Pieter van der Sluis en Jan Alblas, de naaivrouw Alida Koopman, de
breivrouw Zwaantje Hidding en de catechiseermeester Jan Appelboom.
De eerste wijziging daarin is afkomstig van Jan Alblas. Hij is op 2 januari 1805 aanwezig in
de vergadering van de commissarissen, deelt hen mee in Den Haag benoemd te zijn en vraagt
daarom ontslag uit zijn huidige functie.
Op diezelfde dag verklaren de commissarissen het ondermeesterschap vacant. Naar
aanleiding van de sollicitaties beslissen zij of een nominatie gewenst is of dat allen worden
toegelaten tot een af te leggen vergelijkend examen.
Op 16 januari hebben zich zes sollicitanten aangemeld:
Jan Breebaart, ondermeester te Oostwoud, Cornelis Bultenaar, kwekeling in de stads- en
diaconieschool te Hoorn, Cornelis Hop te Hoorn, Hendrik Karsten ondermeester te Bolsward,
Jacob Remmerts van Keern, ondermeester in het Katholieke Weeshuis te Hoorn, en
Aris Ruyter, ondermeester in het Protestantse Weeshuis te Hoorn.
De commissarissen beslissen alle kandidaten op 6 februari toe te laten tot het vergelijkende
onderzoek dat om half tien ’s morgens onder leiding van meester Hartog begint. Alle
uitgenodigden zijn aanwezig op Hendrik Karsten na. De laatste laat zich verontschuldigen
omdat hij door strenge vorst met reismoeilijkheden kampt. Hij verzoekt zijn examen uit te
stellen. De later aangemelde Teunis Conijn neemt de open plaats in.
Meester Hartog ondervraagt de aanwezige kandidaten in het lezen, zingen, schrijven,
cijferen, spel- en taalkunde en tenslotte in wat het meest in het onderwijs van de betreffende
Jeugd vereist wordt.
Na afloop stellen de commissarissen de verkiezing van een nieuwe ondermeester uit tot het
begin van de normale avondvergadering. Dan besluiten zij dat Hendrik Karsten later mag
Voor de geschiedenis van de Lutherse school verwijzen wij naar het hoofdstuk , dat de historie
weergeeft van die school van 1686 tot 1844..
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verschijnen, maar wel zo snel mogelijk als het reizen toestaat, uiterlijk 15 maart. Karsten
deelt later mee al op vrijdag 8 maart in Hoorn te kunnen zijn om het examen af te leggen.
Nadat dit examen is afgenomen maken de commissarissen een nominatie van vier:
Hendrik Karsten, Jacob van Keern, Jan Breebaart en Aris Ruyter. Uit deze vier wordt
beroepen Hendrik Karsten. Zijn overkomst wordt bepaald op 25 maart wat hij aanneemt.
Daarna vraagt de schoolmeester van Bolsward, Pieter Zevenhuizen, of Karstens vertrek mag
worden uitgesteld tot 1 april. De commissarissen gaan akkoord. Ruim een maand later
verwittigt Hendrik Karsten op 8 mei de commissarissen dat hij benoemd is tot schoolmeester
in Pingjum in Friesland en vraagt hij zijn ontslag. Het komt de commissarissen behoorlijk
voor dat hij de maand mei uitdient, waar hij akkoord mee gaat.
Nog in diezelfde bijeenkomst komen de commissarissen terug op bekwaamheden die zij
hebben gezien tijdens de eerdere benoemingsprocedure. Teneinde nodeloze kosten en tijd te
vermijden, nomineren zij Jan Breebaart en Aris Ruyter en wordt direct daarna uit dit tweetal
Jan Breebaart uit Oostwoud beroepen. Men schrijft hem dit per brief.
Al op 13 mei is Jan Breebaart bij de commissarissen aan wie hij meedeelt vrij te zijn van het
meesterschap in Oostwoud. Men vraagt hem zo snel mogelijk te komen. Daarop wordt ook
Hendrik Karsten in die bijeenkomst geroepen. Hij krijgt te horen dat zijn ontslag per 14 mei
ingaat. Jan Breebaart treedt per die dag onmiddellijk in dienst, ook al omdat hij na lezing de
instructie zonder opmerkingen ondertekende.
Terugziende constateren wij dat de ontstane vacature pas na vijf maanden is vervuld. Wij
hebben niet kunnen vinden hoe de school draaiende is gehouden, tenzij een kwekeling hulp
heeft geboden.
Een andere naaiwinkel
Al direct toen meester Hartog begon, was bekend dat het woonhuisje in de Pauwspoort van
de naaimaitres Alida Koopman aanzienlijk verbeterd moest worden. Dat kost tamelijk veel en
leidt nog niet eens tot betere bewoonbaarheid voor een huisgezin.. Daarom is het verstandiger
een ander geschikt huis voor een matige prijs aan te schaffen en daar naar uit te zien. De
toestand van de woning moet zo zijn dat de naaivrouw erin gehuisvest kan worden terwijl de
naaikinderen, die anders op de ‘hangkamer’ boven de school in de Pauwspoort
bijeenkwamen, in de nieuwe ruimte onderwijs kunnen ontvangen. Huisje en hangkamer wil
men laten slopen, waarna de bedoeling is de grond te verkopen.
De gewenste situatie doet zich snel voor met een huis dat in de Kruisstraat op de hoek met het
Glop staat waarin het grootschool gehouden werd en dat toebehoort aan Hendrik Meijer van
Doorn, baas kleermaker. De commissarissen Van Halm en Rozée ontvangen machtiging om
met de eigenaar over aankoop te onderhandelen. Zij rapporteren dat zij het huis gekocht
hebben voor de matige som van ƒ 330,--. Bestuur en schoolmeester van de stads- en
diaconieschool zetten er verder haast achter en laten de verbouwingswerkzaamheden nog
voor het einde van 1805 uitvoeren. In de vergadering van 13 januari 1806 deelt men mee dat
naaimaitres Koopman haar nieuwe huis en naaischool betrokken heeft. Het is dus tijd om het
oude huisje te verkopen. Als juffrouw Maria Eva van Akerlaken de goede prijs van honderd
gulden zuiver geld biedt, wordt het voor dat bedrag aan haar verkocht, waarna zij de
hangkamer laat slopen.
Het onderwijzersgezelschap “Leeslust” verandert zijn naam in “Tot Nut en Vermaak”
In het vijfde deel van de ‘Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het
schoolwezen in het Bataafsche Gemeenebest’ laten de leden van het Gezelschap
Schoolonderwijzers te Hoorn, onder de zinspreuk ‘TOT NUT EN VERMAAK’ in 1805 een
schrijven aan hun ambtgenoten in de Bataafsche Republiek opnemen:
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Geachte vrienden,
Wij vinden ons verpligt, om ULieden door dezen te berigten, dat het Gezelschap
Schoolonderwijzers, alhier, onder de zinspreuk ‘Leerlust’ op den 28. van Oogstmaand
(=augustus) is uiteen gegaan; en ten gelijken tijde door sommige leden uit het zelver een
nieuw ‘Reken- en Taalkundig Gezelschap’ is opgerigt, bestaande in de volgende personen
Pieter Hartog, schoolmeester in het stads- en diaconieschool, alhier
Jan Breebaart, ondermeester in het stads- en diaconieschool, alhier
Cornelis Buttelaar, kwekeling in het stads- en diaconieschool, alhier1264
Jan Chr. Sunderman, schoolonderwijzer binnen deze stad en in de Lutherse school,
Arend van Weye, schoolonderwijzer binnen deze stad,
Dirk Zwaan, schoolonderwijzer binnen deze stad en in de Vaderl. Maatschappij,
Willem Milkes, schoolonderwijzer in het R.C. Weeshuis, alhier,
Simon van Milligen, schoolonderwijzer in het Protestantse Weeshuis, alhier,
Aris Ruiter, ondermeester in het Protestantse Weeshuis, alhier,
Cornelis Sleutel, kwekeling in het Fransche kostschool, alhier.
De werkzaamheden bestaan in de Rekenkunst en de Beginselen der Nederduitsche Tale, en
Geschiedenis op denzelfden voet als bij het voormalig gezelschap, met deze uitzondering
echter, dat elk lid een bepaald getal voorstellen, ter beantwoording en ontbinding opgeeft.
Hetzelve vergadert op den eersten Zaterdag van iedere maand, bij beurten aan de Huizen der
leden.
Die Gezelschappen of Bijzondere personen, welke met ons gelieven te corresponderen,
worden verzocht zich te adresseren aan den Ondergetekenden.
Na ULieden den besten zegen te hebben toegewenscht, noemen wij Ons, Uwe Goede
Vrienden. De leden van het gezelschap voornoemd en uit der zelver naam,
A. van Weye, secretaris, uit onze Vergadering den 5den van Wijnmaand 1805.
Ontevredenheid over de catechisatie leidt tot wijzigingen
De commissaris Vlasman stelt op 5 maart 1806 voor ten bate van de jeugd enige verandering
aan te brengen in de catechisatie. Besloten wordt om hierover advies te vragen aan de
commissarissen Van Halm, Bronckhorst en Vlasman zelf. Tegelijkertijd vraagt men hen te
adviseren over de noodzakelijkheid van de zogenaamde breischool.
Op 7 mei brengen zij een uitgebreid rapport uit. Zij zijn van oordeel dat er voor de arme
jeugd van de stads- en diaconieschool een betere en meer geschikte handleiding nodig is om
hen de grondslagen van de gereformeerde godsdienst en meerdere Bijbelkennis bij te
brengen. Ook achten zij het wenselijk aan de catechisatie een betere richting te geven. Dit
alles omdat men bij de jeugd zo weinig vorderingen bespeurt. De drie commissarissen
schrijven dit toe aan de gebrekkige manier van catechiseren door de catechiseermeester. Om
daarin verbetering te brengen adviseren zij het plaatselijke ministerie1265 om hieraan aandacht
te besteden. Waarschijnlijk zal al helpen aan de arme jeugd de catechisatie te geven uit
zodanige boekjes die voor de kinderen begrijpelijk zijn. Zij willen daarmee de
catechiseermeester Appelboom niet voor het hoofd stoten, maar hem ondergeschikt maken
aan de aangewezen predikant. Die is ermee belast dat dit onderwijs en het onderwerp dat aan
de orde is, door de catechiseermeester op die manier gegeven en behandeld wordt als hem is
voorgehouden. Dit alles opdat daardoor de arme jeugd dubbel wordt geoefend. De drie
commissarissen wordt verzocht daarover met het hiervoor genoemde ministerie in contact te
treden.
Wat de breischool betreft vindt de commissie dat er met enige verbetering en verandering van
het breionderwijs nog wel nut en voordeel genoten kan worden door de kleine jeugd. Zij
1264
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De naam wordt afwisselend geschreven Bultenaar en Buttenaar, Buttelaar of Bultelaar komen ook voor.
Met het plaatselijke ministerie wordt hier bedoeld de gezamenlijke gereformeerde predikanten.
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adviseren daarom het breionderwijs te behouden. Dat kan als volgt:
1°. De breischool voortaan alleen tot meisjes te bepalen en hen ook het AB© te leren.
2°. De huidige perimeters uit te kopen wegens haar hoge leeftijd.
3°. Een andere breivrouw te benoemen op een passend tractement, die tegelijkertijd geschikt
is het AB© te onderwijzen.
4°. Al de kleine jongens van deze breischool af te nemen en hen onder te brengen bij meester
Pieter van der Sluis en aan hem dan een assistent te geven.
De vergaderde commissarissen keuren de voorstellen goed en willen van de drie adviserende
leden vernemen welke schikkingen met de huidige perimeters kunnen worden gemaakt.
Voordat daarop geantwoord wordt, geeft het drietal te kennen nog twee voorstellen te willen
doen:
1°. Er dient gekeken te worden hoe het examen in het vervolg moet worden ingericht
teneinde beter de vorderingen van de jeugd te kunnen volgen. Zij hebben daarom aan meester
Hartog gevraagd wat daartoe het geschiktste middel zou zijn. Hartog heeft daarvoor een
plan gemaakt, dat aan de commissarissen wordt voorgelegd.. Besloten wordt om bij
het
aanstaande examen een proef te nemen. Dit wordt aan de meesters gemeld.
2°. Er dienen in verband met de behoefte en het begrip van de kinderen geschiktere lees- en
spelboekjes ingevoerd te worden, waarvan een lijstje wordt overhandigd. Besloten wordt
om van dit plan gebruik te maken als het contract met de leverancier van de huidige
boekjes is geëindigd.
Twee maanden later vertelt de commissie van drie dat zij met het ministerie hebben
gesproken. De predikanten hebben de plannen met genoegen aangehoord. Zij hebben
afgesproken ds. Van den Broek, die in juni komt, hiermee te belasten en daarna met hem
verdere schikkingen te treffen. Ondertussen zal dominee Van Slogteren in de school
catechiseren. Nadat de commissarissen de drie gecommitteerden en ds. Van Slogteren voor
hun werkzaamheden hebben bedankt, besluiten zij deze zaak aan te houden tot de nieuwe
predikant gearriveerd is.
Een nieuwe breischool
De drie commissarissen geven na de bespreking over de manier van catechiseren aan dat zij
ook met de breimaitres gesproken hebben. Zij is door haar lichamelijke zwakte ervan
overtuigd dat verandering noodzakelijk is. Zij kan door haar zwakke gestel, haar leeftijd en
het groot aantal kinderen, niet behoorlijk meer werken. Zij heeft verklaard dat zij het geheel
aan schikkingen en/of veranderingen tot nut van de school aan de commissarissen over wil
laten, alsmede de mogelijkheid haar uit te kopen. Daarom stellen de drie gecommitteerden
voor Zwaantje Hiddink een jaarlijks pensioen te geven, maar haar dit kwartaal te continueren
tot een nieuwe breivrouw is benoemd.
Wel vinden de drie dat na de vakantie de jongens direct de breischool verlaten en worden
ondergebracht bij meester Pieter van der Sluis. Die heeft dan een assistent nodig.
Daarvoor draagt het drietal voor de ongelukkige Jacob van Keern. Omtrent hem hebben de
drie nadere informatie ingewonnen. Daaruit blijkt dat hij wel eens wat teveel gebruikt! Maar
sinds zijn huwelijk is dit verbeterd. Men hoopt nu dat hij door het verrichten van enige
werkzaamheden, voor het vak nog nuttig kan zijn en daardoor bewaard blijft voor verdere
armoede en niet geheel ten laste van de Diaconie komt. Er is geen andere reden om hem voor
te dragen en een proef met hem te nemen en hem te salariëren zoals de vergadering oordeelt.
De overige commissarissen betuigen hun dank voor de plannen, berusten in de voordracht en
besluiten na rijp beraad te handelen volgens het voorstel van de drie:
1°. Aan Zwaantje Hiddink een pensioen toe te kennen van ƒ 80,-- per jaar.
2°. De nieuwe breimaitres te beroepen op een jaartractement van ƒ 100,--.
3°. De assistent te beroepen op een jaarlijkse uitkering van ƒ 70,--.
Hem wordt beloofd dat na het overlijden van de gepensioneerde breimaitres de
commissarissen zijn tractement uit dat vervallen pensioen zullen verhogen, zoals zij ook
zullen doen met het tractement van de breivrouw.
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Beslissingen op woensdagmorgen 28 mei 1806 om 11 uur
In deze buitengewone bijeenkomst van de commissarissen zijn aanwezig juffrouw Hiddink,
ondermeester Pieter van der Sluis en Jacob van Keern om hen de besluiten mee te delen.
De breimaitres Zwaantje Hiddink aanvaardt haar ontslag en toont zich zeer tevreden met haar
pensioen van ƒ 80,-- per jaar.
Zeer ernstig is het gesprek met Jacob van Keern. Hij krijgt te horen dat hij zich doorlopend
behoorlijk moet gedragen, zich van zijn plicht moet kwijten en in genen dele zich boven
meester Pieter van der Sluis verheffen of diens billijke bevelen tegenwerken. Ook moet hij de
jeugd met een goed en stichtelijk voorbeeld voorgaan. Dit alles terwijl hij in tijdelijke dienst
is aangesteld.
Blijft hij in gebreke dan zullen de commissarissen niet anders kunnen handelen als eerder op
10 augustus 1796 en hem zijn post weer ontnemen. Van Keern zegt dit toe en is akkoord met
zijn post als assistent voor het hem toegedachte bedrag van ƒ 70,-- per jaar. Meester Pieter
van der Sluis belooft aan de commissarissen hem in alles te zullen observeren.De
commissarissen besluiten deze bijeenkomst door dominee Van Slogteren te bedanken voor
zijn vriendelijk aanbod voorlopig in de school zorg te dragen voor een goede catechisatie.
Gevolgen van de beslissingen van 28 mei 1806
Begin juni hebben zich negen sollicitanten gemeld voor de functie van breivrouw, een maand
later zijn er vijf bijgekomen, in totaal dus 14. Te weten Neeltje Bon, Dirkje Hassing, Trijntje
Wennius, Aaltje Brouwer, Aafje Vechtershoek, Trijntje Gans, Elsje Grab, Geertje Fluit, Antje
Breed, Catharina Groot, Sara Dirk, Trijntje Vink, Elisabeth Kleijn Smit en Dina Bakker.
In de commissarissenvergadering van 27 juli 1806 kiezen de commissarissen unaniem Antje
Breed als nieuwe breimaitres. Men deelt haar mee dat bij een overlijden van Zwaantje
Hiddink haar tractement van 25 gulden per jaar verhoogd wordt tot 50 gulden aangevuld met
12 gulden voor turf.
Antje Breed bedankt de heren voor haar benoeming op deze basis. In een latere bijeenkomst
overhandigt men haar de instructie. Dat gebeurt op 6 augustus wanneer de tekst haar wordt
voorgelezen. Zij belooft die naar vermogen na te komen. De instructie zelf wordt haar bij de
eerste gelegenheid gegeven. Dat zal zijn op maandag na de Laurenskermis wanneer zij haar
post aanvaardt.
Na Antje Breed verschijnt ds. v.d. Broeke voor de vergadering om te spreken over de
catechisatie in de armenschool. Lokaal en uur zijn akkoord, maar als leerboekje voor de
groteren kiest hij “Een vraagboekje tot onderwijzing in de Christelijke leer, verbeterd
uitgegeven” te Amsterdam bij C. Kovens op de Vijgendam in 1804. Voor de kleineren kiest
hij “Eenige korte vragen voor de jonge kinderen, voorheen samengesteld door J.N. Bostius,
en opnieuw uitgegeven door enige godsdienst- en kindervrinden”, gedrukt in Utrecht bij A.
Blanche in 1801.1266
1806, een bewogen jaar voor het Hoornse onderwijs en de stads- en diaconieschool
Degenen die ruim tien jaar eerder landelijk aan het hoofd stonden van een succesvolle
Bataafse revolutie, zijn zich bewust geweest van een noodzakelijke verbetering van het
onderwijs. De nationale vergadering die in 1796 bij elkaar komt, ziet dan ook als één van
haar belangrijkste taken een centrale regeling van het onderwijs.1267
Het gevolg is dat in de staatsregeling van 1798, te beschouwen als de eerste grondwet van
ons land, de benoeming van een Agent van Nationale opvoeding, de Franeker hoogleraar
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Th. Van Kooten, een belangrijke plaats inneemt.
In zijn werk baseert de Agent zich op eerdere geschriften van de in 1784 opgerichte
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen die al direct na de omwenteling zijn steun en hulp
toezegt aan de regering. Dit plan is door het Nut aangeboden als “Denkbeelden over het
Nationaal Onderwijs”. Hoewel niet alle aanbevelingen zijn uitgevoerd, zijn veel van die
ideeën terug te vinden in landelijke wetten die er het gevolg van waren.
Eén van de zaken die een belangrijk inzicht heeft gegeven in de plaatselijke onderwijssituatie,
is het in dit hoofdstuk al aan de orde gekomen verhaal over de antwoorden die het
stadsbestuur van Hoorn heeft gegeven op de vragen van de onderwijsenquête die in 1799 naar
alle gemeentes in ons land zijn gestuurd.
Van Kooten is in 1799 opgevolgd door de Leidse professor J.H. van der Palm die strikt
volgens zijn instructie te werk gaat. Daar vloeien landelijk onderwijswetten uit voort, 1801,
1803, 1806. Die gelden ook voor Hoorn. De belangrijkste is die van april 1806.
Schoolopzieners doen al na de eerste wet van 1801 hun entree. Zij moeten op de hoogte
blijven van datgene wat in de scholen gebeurt. Op het einde van 1806 worden voor het eerst
aan schoolopziener J. Dozy, die predikant is in Hoogkarspel, de berichten over de examens
gestuurd van de stads- en diaconieschool. Ook krijgt een nieuw ingestelde schoolcommissie
voor de Hoornse burgerscholen ze toegezonden.
De Raad van Hoorn heeft daarmee bij resolutie van 15 juli 1806 voldaan aan het reglement
voor het Lager Schoolwezen en het onderwijs binnen de Bataafse Republiek zoals die is
vastgesteld in de wet van 3 april 1806. De plaatselijke schoolcommissie die toen is ingesteld,
bestaat uit de heren mr. Cornelis Reinier van Bronckhorst, Volkert van Halm, ds. Engelbert
Mattheus Engelberts, ds. Hendrik van IJssel Groothuijs, Coenraad van Vollenhoven, Pieter
Ris, Petrus Joh. Wagemaker en Jacob van Beek Cornsz.
Aan de Kamer van Wethouderen is door de Raad gevraagd de benoemde leden hiervan in
kennis te stellen en volgens artikel 11 van het reglement dit besluit toe te zenden aan de
Commissarissen van de stads- en diaconieschool “teneinde gecombineerd hun
werkzaamheden met de plaatselijke schoolcommissie binnen deze stad te regelen”.1268
Aan het einde van het jaar 1806 worden op 8 december de examens voor de leerlingen van de
stads- en diaconieschool afgenomen.
In de zogenaamde Bijdragen van dat jaar wordt het volgende bericht opgenomen
Schoolnieuws. Departement Holland Noordelijk Gedeelte.
Tweede District. Schoolopziener de Heer J. Dozy:
Op den 8sten December daaraanvolgende geschiedde alhier het halfjaars Examen der arme
Jeugd in onze Stad- en Diaconiescholen.
De Schoolopziener van dit District, benevens de Gecommitteerden der Burger-Scholen
vereerden te zamen, daartoe aangezocht, deze plegtigheid met hunne tegenwoordigheid.
Het onderzoek ging over het spellen, lezen, schrijven, zingen enz.
De bovengemelde Schoolopziener, benevens de Gecommitteerden betuigde allen hun
genoegen, zoo over de vorderingen der School-Jeugd, als wegens de goede orde, schikking en
inrigting, welke er plaats had, terwijl zij bij hun afscheid den besten zegen over deze
heilzame inrigting toewenschten.
De Commissarissen dezer Schole, besloten vervolgens om, volgens gewoonte, eenige prijzen
aan de meestgevorderen, kundigen en naarstigen uit te delen, en wel zoodanige, die meest
geschikt zijn naar de behoefte dier arme kinderen.
De Wet van 21 april 18061269
Vergelijken we nu de gang van zaken in 1806 in de Hoornse stads- en diaconieschool met de
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nieuwe wet dan vallen overlappingen op met een situatie die al in 1777 in Hoorn was
geschapen. Het doel van het onderwijs was in de vastgestelde reglementen minder exact
geformuleerd dan in de nieuwe wet, maar had ook de intentie “dat onder het aanleeren van
gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld en zij
zelven opgeleid worden tot alle maatschappelijke en christelijke deugden”. Een doelstelling
die in de wet op het lager onderwijs van 1920, ruim honderd jaar later dus, vrijwel
ongewijzigd overeind is gebleven. Alleen de volgorde in de opleiding tot de deugden is al in
de 19de eeuw omgedraaid tot christelijk en maatschappelijk.
Vier vakken van het lager onderwijs waren in de nieuwe wet vermeld: lezen, schrijven,
rekenen en Nederlandse taal. De leerkracht mocht geen leerstellig onderwijs geven. De
kerken moesten daar zelf voor zorgen.
De scholen werden verdeeld in openbare en bijzondere scholen, de openbare gingen uit van
de overheid en werden daardoor gefinancierd, particulieren onderhielden de bijzondere
scholen. Deze laatste groep scholen kende twee categorieën, die van de eerste klasse en die
van de tweede klasse. Tot de eerste klasse behoorden de scholen van diaconieën, weeshuizen,
’t Nut en die welke ten koste en laste van één of meer bijzondere personen kwamen. Tot de
tweede klasse werden gerekend de particuliere scholen waarin onderwijzers of
onderwijzeressen het onderwijs verzorgden en de school in stand hielden door het innen van
school- en kostgeld. Zij waren als het ware “ondernemers in onderwijs”. Feitelijk veranderde
er niet zoveel, alleen de schoolordening werd anders. Nieuwe schooltypen kwamen er niet
bij.
Grotere aandacht was er voor de onderwijsgevenden in de nieuwe wet. Wilde je in de nieuwe
situatie onderwijzer worden dan diende je in het bezit te zijn van een onderwijsakte. Die
waren in vier rangen verdeeld. De vierde rang was de laagste en betekende dat je enige
bedrevenheid had in lezen, schrijven en de rekenkunde. Dit examen werd je afgenomen door
de schoolopziener. Voor de andere drie rangen deed je examen voor een provinciale
commissie voor het onderwijs of voor een plaatselijke schoolcommissie. Naast de kennis van
de drie vakken toonde je bij de derde rang enige algemene ontwikkeling, was je op de hoogte
van de beginselen van de Nederlandse taal en kon je rekenen met breuken. De getuigschriften
voor de vierde en de derde rang bleven maar twee jaar geldig. Pas als je de tweede rang bezat
mocht je je met recht onderwijzer noemen. Je had dan tijdens het examen getoond dat je een
heel goede meester was, terwijl je daarnaast getoond had dat je enige kennis van
aardrijkskunde en geschiedenis bezat. Met de eerste rang die bij uitzondering behaald en
uitgereikt werd, liet je blijken tot de allerbesten te behoren die ook op de hoogte was van
natuur- en wiskunde. Men kon dan op alle scholen in het land terecht. Naast het bezit van één
van deze aktes moest je een verklaring van goed gedrag, afgegeven door het gemeentebestuur
en een instemmend bewijs van het schoolbestuur met je benoeming hebben, en van de
schoolopziener zijn toestemming tot je benoeming kunnen tonen.
Van de gemeentebesturen werd verwacht dat zij met steun van het rijk ervoor zouden zorgen
dat de nieuwe onderwijzer van zijn betrekking zou kunnen leven. Van diezelfde
gemeentebesturen verwachtte men dat zij goede schoolgebouwen zouden oprichten en in
stand houden.
In die scholen werd het, in tegenstelling met daarvoor, verplicht klassikaal onderwijs te
geven. De leerlingen werden daartoe op grond van hun niveau verdeeld over drie klassen.
Een examen regelde de overgang van de ene naar de andere klas. De meester zat niet meer op
een katheder, maar gaf om de beurt - staande bij het schoolbord - les aan zijn klassen. Daarbij
moest hij de stof verklaren, niet instampen. Pas dan zou hij de verstandelijke vermogens van
de kinderen ontwikkelen. Dit alles leidde ertoe dat wijziging van de inhoud van de leerstof en
veranderde werkvormen het meest opmerkelijk waren in de school van na 1806.
Had in Hoorn al vrijwel nooit de gereformeerde Grote Kerk het laatste woord gehad bij het
toezicht op het onderwijs, nu werd, ook door de scheiding van kerk en staat sinds 1798, dit
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toezicht uitsluitend opgedragen aan door het rijk benoemde schoolopzieners. Hoewel Hoorn
sinds 1795 reeds enige personen had aangesteld die toezicht op het onderwijs hielden, nu
werd de stad als gevolg van de nieuwe wet verplicht een plaatselijke commissie van
onderwijs in te stellen. Die zou, zo hebben we hiervoor gememoreerd, in goede harmonie met
de commissarissen van de stads- en diaconieschool haar werk verrichten.
1807, een hulpmeester neemt ontslag; de baan wordt gecontinueerd door Cornelis Hop
Ondanks alle pogingen die in het werk gesteld zijn om Jacob van Keeren in het goede gareel
van het onderwijs te krijgen, lopen die op niets uit. Op 2 september bespreken de
commissarissen het feit dat deze assistent zijn post bij Pieter van der Sluis heeft verlaten. De
vergaderde commissarissen vinden het noodzakelijk in zijn plaats een andere assistent aan te
stellen. Daartoe draagt men voor Cornelis Hop. Met hem zal men na gedaan examen nadere
bepalingen in een acte van toelating vastleggen. Als Hop daarna wordt binnengeleid, toont hij
zijn acte en vraagt hij de commissarissen hem te benoemen. Aan dat verzoek wordt voldaan.
Zijn tractement stelt men vast op 70 gulden per jaar. Hop neemt de benoeming in dank aan.
Hij treedt in dienst op maandag 6 september 1807.
Een andere opzet van de examens brengt ook andere wijzigingen mee
In de novembervergadering van de commissarissen van de stads- en diaconieschool in het
jaar 1807 vraagt commissaris Boldingh aan zijn collega’s of het niet beter is het examineren
van de leerlingen terug te brengen van twee maal naar één maal per jaar. Samen met Van
Halm onderzoekt hij die zaak en brengt er verslag over uit. Hun uitvoerig rapport komt op 4
mei 1808 aan de orde en wemelt van opmerkingen en vragen.
Zij stellen dat niets een leerling meer kan stimuleren dan wanneer zijn of haar vlijt en
vorderingen in aanwezigheid van zijn/haar medeleerlingen in het openbaar wordt beloond.
Zal dit de naijver van zelfs de allerongevoeligsten niet aansporen? Zal het de onderwijzers
niet aanmoedigen om met verdubbelde moed hun krachten aan te wenden teneinde de
goedkeuring op hun werk te krijgen? Zullen onze stadgenoten daardoor niet kunnen zien
welke uitkomsten door hun liefdevolle gaven tot stand komen? Zullen zodanige kinderfeesten
er niet toe bijdragen het begonnen werk voort te zetten en deze inrichting in stand te houden,
vooral wanneer bij zo’n gelegenheid en extra collecte wordt gehouden? En wat moeten wij
nog meer vragen, wanneer wij zien welke algemene bijval en goedkeuring de publieke
prijsuitdeling voor de burgerscholen krijgt, en waarvan de commissie in haar ondervinding
een voorbeeld is! Lokalen waarin zo’n feestelijke bijeenkomst gehouden kan worden zijn
aanwezig, bijvoorbeeld de Oosterkerk. Ook leggen wij u hierbij een plan voor op welke wijze
geëxamineerd kan worden en prijzen worden uitgedeeld.
Daarom omvat dit plan vijf artikelen, als volgt:
Artikel 1.
Elk jaar in augustus houden de commissarissen een examen in hun verschillende scholen en
reiken zij aan de besten van iedere klas prijzen uit.
Artikel 2.
Beoordeeld worden:
• de vorderingen en de kennis;
• de ijver en het trouw schoolbezoek;
• het gebruik maken van de openbare godsdienst oefening en de catechisatie;
• het gedrag in en buiten school;
• de netheid en reinheid in de kleding en het werk.
Artikel 3.
Om een regelmatige gang van zaken te bevorderen verdelen de acht commissarissen zich in
drie groepen, waarvan de ene in de school in de Kruisstraat, de andere in de school in de
Ramen en de derde in de kleine kinderschool onderzoek doet, de prijsuitdeling vaststelt en
aan de commissarissen voorstelt.
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Eén van de commissies wordt tevens belast met het examineren van de naaischool. De
commissies brengen verslag uit in de vergadering van september.
Artikel 4.
Als het examen is afgelopen en de toegekende prijzen zijn geregeld, wordt een openbare
prijsuitreiking eind september of begin oktober vastgesteld. De kinderen zullen dan een
proeve van vorderingen en bekwaamheid geven.
Artikel 5.
Zo mogelijk begint de plechtigheid met orgelspel, gevolgd door een toespraak. Daarna
leggende kinderen, van de kleinste tot de meer gevorderde, voor de eerste meester een proef
van bekwaamheid af. Zij ontvangen prijzen van de commissarissen die hen aansporen op
deze weg door te gaan. Tenslotte wordt de plechtigheid afgesloten met een toepasselijk lied.
Tot zover het plan.
De planmakers stellen daarna voor om de kinderen in drie klassen en elke klas in twee
afdelingen te splitsen. Om het onderwijs geregelder te laten geschieden blijft de verdeling van
de scholen zoals die nu ingericht zijn, niet bestaan maar verandert zoals zij hierna
voorstellen:
Eerste klasse,
eerste afdeling, zij die worden onderwezen in de letters,
tweede afdeling, zij die beginnen lettergrepen te formeren en beginnen te spellen.
Tweede klasse,
eerste afdeling, de meer gevorderden in het spellen;
tweede afdeling, zij die onderwijs genieten in de eerste beginselen van lezen en schrijven.
Derde klasse,
eerste afdeling, zij die verder onderwijs genieten in lezen en schrijven en leestekens,
en het begrip ervan te examineren;
tweede afdeling, zij die boven en behalve het vorige, onderwijs genieten in het kunstmatig
lezen, de reken- en zangkunde en de gronden van de Hollandse taal.
Van de kinderen van de eerste klasse worden de jongens door een derde meester en de
meisjes door een maitres onderwezen. De laatste krijgt ook gelegenheid breiles te geven.
De kinderen van de tweede klas zullen onder het toezicht van de eerste meester door de
tegenwoordige meester Pieter van der Sluis in de school in de Ramen worden geïnstrueerd.
De kinderen van de derde klas die het onderwijs genieten in de school in de Kruisstraat, staan
onder het onmiddellijk bestuur van de eerste meester, geassisteerd door een ondermeester.
De avondschool wordt in dit plan gedurende de winter gehouden van 1 november tot ultimo
februari in de school in de Kruisstraat, om beurten door de eerste meester en de ondermeester
of volgens onderlinge schikking tussen hen. Onder goedkeuring van de commissarissen kan
de avondschool geheel waargenomen worden door één van hen beiden
De toelating van leerlingen blijft zoals zij was, maar slechts 12 maal in het jaar en wel door
de commissarissen in iedere gewone (ordinaire) vergadering.
De bevordering van de ene klas of afdeling naar de andere gebeurt op voordracht van de
meesters door de commissarissen zo dikwijls als zij dat goed vinden.
Wangedrag kan op elk moment tot gevolg hebben dat de betreffende leerling verlaagd wordt
naar een andere klas of afdeling.
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De zitplaatsen in de verschillende scholen worden in overleg met de eerste meester geregeld.
De plaatsing van de leerlingen gebeurt door de meester naar mate van hun verdiensten in één
of ander vak.
De beloning van de leerling moet gewijzigd worden in verband met de slechte toestand van
de kas. Toch stelt de commissie voor daarover het volgende af te spreken:
de prijsjes van de eerste school bestaan uit prenten;
de prijsjes van de tweede school zijn spel- of leesboekjes, ofwel dassen, doekjes en hullen of
kousen of petjes;
de prijsjes van de derde school zijn leesboekjes, kousen, schoenen, petjes of hemden;
de prijsjes van de naaischool bestaan uit kousen, schoenen, hemden, rokken en jakjes.
Bovendien wordt aan hen die de derde naaischool in hun geheel doorlopen hebben,
bij hun laatste examen een vererend getuigschrift gegeven.
Tenslotte delen de twee gecommitteerden mee dat zij van oordeel zijn dat het niet ongeschikt
zou zijn wanneer de kinderen van de derde school het onderwijs afgezonderd kunnen
genieten. Voorlopig lijkt hen daartoe niet ongeschikt het kamertje achter de school in de
Ramen. Daarna tekent de commissie van twee met alle hoogachting als uw gecommitteerden
en medeleden, Volkert van Halm en Klaas Boldingh.
De commissarissen nemen nog in hun vergadering van 4 mei 1808 dit voorstel unaniem over,
maar bepalen tijd en plaats nader. Zij danken Van Halm en Boldingh zeer hartelijk.
Vaststelling van de examens en de uitdeling van de prijzen in 1808
Op 21 juni bepalen de commissarissen dat de examens in juli worden gehouden. Zij verdelen
de commissarissen als volgt over de scholen: voor het examen in de derde school zijn de
gecommitteerden Bloem, Bronckhorst en Swart; voor het examen in de tweede school zijn de
gecommitteerden Van Halm en Van Uven, voor het examen in de eerste school zijn de
gecommitteerden Boldingh en Van Hoogen.
De gecommitteerden delen op 9 augustus mee dat de examens naar genoegen zijn verlopen.
De uit te delen prijzen zijn geregeld. Boldingh, Van Halm en Van Hogen buigen zich over een
plan voor de prijsuitreiking. Op 6 september heeft geen van de commissarissen bezwaar tegen
hun opzet. Leden van het stadsbestuur, van de kerkelijke commissie en de bijzondere
kerkvaders nodigt men uit de plechtigheid bij te wonen.
In een bijzondere vergadering op 20 september bespreekt men nog één keer in detail alle
bijzonderheden over de komende openbare prijsuitreiking. In die bijeenkomst besluit men
meester Pieter Hartog ter beloning van zijn bijzondere werkzaamheden en ijver die hij in deze
zaak heeft getoond, een gratificatie te geven van ƒ 25,--. De president zal hem na afloop van
de plechtigheid dit bedrag in de consistoriekamer overhandigen.
Een ongewone plechtigheid1270
Het schoolnieuws uit Hoorn van den 26sten september 1808, opgenomen in de Bijdragen van
dat jaar, begint met een verslag over de prijsuitdeling nieuwe stijl aan de Hoornse stads- en
diaconieschool, als volgt:
“Heden had alhier eene tot dus ver ongewoone plegtigheid plaats, daar de uitdeeling der
Prijzen aan de kinderen der Stads- en Diaconieschool voor de eerste maal in het openbaar
geschiedde.
Deze kinderen, ten getale van bijna 500 in de Groote Kerk te zamen gebragt en op
onderscheidene banken daartoe gereed gemaakt, geplaatst zijnde, kwamen de Bestuurders
derzelver Scholen, benevens de Drost van het Kwartier, de Burgemeester dezer stad en de
Schoolopziener van het District, tot het bijwonen dezer plegtigheid verzogt, onder het spelen
Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in Koningrijk Holland.
Achtste deel.Gedrukt bij D. du Mortier en zoon te Leiden, 1808, pag. 66-69.
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van het orgel binnen en plaatsten zich aan eene tafel.
Waarop de Weleerwaarde Heer ds. B. van Marken, het spreekgestoelte beklom, en aan de
vergaderde menigte eene zeer gewigtige aanspraak deed, waarin hij het belang dezer
plegtigheid, zoo voor de kinderen dezer scholen, als voor derzelver onderwijzers en voor de
ingezetenen dezer stad aantoonde.
Dit verrigt zijnde, maakte de eerste meester, de verdienstelijke Pieter Hartog, een aanvang om
de kinderen op de daartoe geplaatste borden eenige proeve van hun kunde en vorderingen te
doen toonen, ’t welk vooraf gegaan werd door het zingen van een door hem zelven
vervaardigd gezang, geschiedende voorts het geven van proeven van bekwaamheid van den
jongsten af, bij opklimming tot de oudste toe.
Nadat zulks tot genoegen der aanwezigen was afgelopen, werden de prijzen uitgedeeld; eerst
aan de jongens; doende de laatste van dezelve, uit allernaam een dankbetuiging; daarna aan
de meisjes, terwijl een ander der jongens uit haar lieder naam, mede eene dankbetuiging
deed, welke door algemeen gezang der schoolkinderen van een mede door den kundigen
Hartog daartoe vervaardigd lied werd afgewisseld.
Hierop trad de Heer ds. B. van Marken, als medebestuurder dezer Scholen, wederom op, en
besloot deze plegtigheid met treffende aanspraken ter aanmoediging en opwekking van de
kinderen en hunne Onderwijzers; ter aansporing van de aanwezigen om hunne bijdragen ter
in standhouding van deze inrigting te vermeerderen en ter vermaning aan de ouders, om
hunne kinderen aan het onderwijs niet te onttrekken, maar dezelve christelijk op te voeden.
Waarna onder het spelen van het orgel, de Bestuurders en verdere aanwezigen vertrokken;
zijnde elk niet alleen zeer voldaan, maar ook getroffen over het nut, ’t welk deze Scholen te
weeg brengen, voor zooveele kinderen die zonder dit onderwijs grootendeels in de diepste
onkunde zouden opgroeien.”
Een compliment voor Hoorn in de schoolberichten over 18081271
In de hiervoor genoemde Bijdragen van 1808 is onder het kopje Schoolberigten opgenomen
een “Algemeen overzicht van den Staat van geheel het Lager Schoolwezen en Onderwijs
binnen het Noordelijk gedeelte van het voormalig Departement Holland (thans Amstelland),
opgemaakt bij de voorjaarsvergadering van 1807 door de Commissie van Onderwijs, die te
Haarlem zitting houdt”.
“Die Staat is gunstig bekend door de weldadige invloed van de Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen. Daarom vond de Agent van Nationale Opvoeding hier een niet geheel onbewerkte
grond.
Ook in het afgelopen jaar was er vooruitgang, die onder meer in Hoorn was op te merken. De
invloed van de schoolverandering kwam nu niet alleen meer in de stads- of armenscholen tot
uiting, zij was nu ook op te merken in de Burgerscholen en in de Franse Jongensscholen en in
de Meisjesscholen.1272
De plaatselijke schoolcommissies zijn meer en meer werkzaam Hun invloed is meer
uitgebreid en is meer werk- en merkbaar. Schoolbezoek, schoolonderzoek, prijsuitdelingen,
zij worden algemener. Daardoor wordt het Schoolwezen meer en meer beschouwd als een
publieke aangelegenheid. Veel vooroordelen die “valsch” zijn tegen de verbetering in de
scholen, zijn en worden door wijsheid en gematigdheid overwonnen.
Het gaat niet alleen meer om taalkennis in een verbeterde inrigting. Het gaat om de
verstandelijke, zedelijke en godvruchtige vorming der jeugd. Die is hoofddoel. Het leren
lezen en schrijven is daartoe een middel, geen doel. Daarbij helpen de examina der
Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Koningrijk Holland.
Achtste deel.Gedrukt bij D. du Mortier en zoon te Leiden, 1808, pag. 4-5.
1272
Onderstreping van ons, VZ.
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onderwijzers. De gestrengheid van de Commissie van het Noordelijk gedeelte van Holland
wordt door de weldenkende onderwijzer geacht. Heilzaam werkt ook het onderzoek van de
onderwijzeressen en opvoedsters (=maitressen, vZ). Ook sluit het opklimmend gezag van hen
die over het Lager Schoolwezen gesteld zijn beter ineen en vaster aan bij het opperbewind, en
werkt daardoor krachtiger dan voorheen.”
Overeenkomsten met Zwaag en de Israëlitische gemeente in Hoorn
Al voordat in 1808 de nieuwe prijsuitdeling plaats vindt, heeft commissaris Boldingh in naam
van de commissarissen een akkoord gesloten met de Rooms Katholieke armenvoogden te
Zwaag. De kinderen die door deze voogden worden gealimenteerd, zullen de vrijheid hebben
om gebruik te maken van het onderwijs op de stads- en diaconiescholen in Hoorn. De
armenvoogden betalen daarvoor per jaar zes gulden.
Vrijwel aan het einde van het schooljaar 1808-1809, bespreken de commissarissen een
verzoek van de Israëlitische gemeente om ook hun armenkinderen te mogen laten genieten
van het onderwijs in de stads- en diaconieschool. Uit hoofde van de tegenwoordige orde van
zaken, waarbij aan de Israëlieten alle burgerlijke voorrechten zijn toegestaan, is men unaniem
van mening dat dit verzoek niet geweigerd kan worden. Wel moet de Israëlitische gemeente
een behoorlijke toelage geven, naar evenredigheid van het aantal kinderen. Besloten wordt
dat de Israëlitische gemeente 30 gulden per jaar aan de kas van de school moet bijdragen,
mits dit aantal leerlingen niet boven de 30 komt. Dit bedrag moet per half jaar betaald
worden, ultimo december en ultimo juni.
Onder de andere besognes in het cursusjaar 1808-1809 valt verder op dat de commissarissen
op 12 april op voorstel van Boldingh twee besluiten nemen die direct de kinderen en hun
ouders raken. Ten eerste vindt de bevordering van de kinderen uit de kleine school tot de
grote school alleen plaats bij het algemeen onderzoek dat in het najaar wordt gehouden. In de
tweede plaats spreekt men af dat ook in dit jaar, 1809, en voortaan elk jaar, het examen en de
prijsuitdeling in het openbaar plaats vindt, op dezelfde wijze als in september 1808.
In dezelfde bijeenkomst besluit men op voorstel van de president dat voortaan de kinderen
van de stads- en diaconiescholen op de middagen van de tweede kerst-, paas- en pinksterdag
alsmede op de Hemelvaartsdag, geëxcuseerd zijn naar de kerk te komen.
In aansluiting daarop stelt ds. B. van Marken voor dat de kinderen op de ochtend wanneer er
onderwijs voor de armen is, met de meesters in de Noorderkerk dit onderwijs bijwonen en in
de middag in de Grote Kerk komen. De president neemt op zich aan de kerkmeesters van de
Noorderkerk te vragen om daar voor de kinderen plaatsen klaar te laten maken opdat zij bij
dat onderwijs aanwezig kunnen zijn. Van al deze besluiten wordt kennis gegeven aan de
meesters.
Opnieuw openbaar examen, weer een uitgebreid verslagen in de landelijke “Bijdragen”1273
Al op 4 juli 1809 leggen de commissarissen vast dat de gecommitteerden bij de examens zijn:
Van Bronckhorst, Van Hogen en Boldingh in de derde school,
Van Halm. Van Marken en Swart in de tweede school en de naaischool, en
Van Uven en Tangman in de eerste school.
Het examen en de prijsuitdeling vinden opnieuw in het openbaar plaats, en wel op 24 oktober
’s morgens om 9 uur. de douceur van 25 gulden voor meester Hartog continueert men.
Het verslag in de Bijdragen verschilt niet veel met dat van een jaar eerder:
Op den 24sten van Wijnmaand van 1809 was er in Hoorn opnieuw een aangename
schoolplechtigheid. De kinderen die in de stads- en diaconiescholen worden onderwezen,
werden zoals in het vorige jaar voor het eerst plaats vond, door de eerste meester Hartog in
het openbaar in de Grote Kerk onderzocht over hun vorderingen in het spellen, lezen,
Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Koningrijk Holland.
Negende deel. Gedrukt bij D. du Mortier en zoon te Leiden, 1809, pag. 76.
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schrijven en rekenen. Zij die de meeste ijver getoond hadden, kregen een prijs uitgedeeld.
Eén van de jongens en één van de meisjes bedankten de commissarissen uit de naam van
allen. Zij deden dat in een plechtigheid die talrijke Hoornse bestuurders, burgers en
ingezetenen bijwoonden. Aanwezig waren de drost van dit kwartier mr. Hendrik Carbasius,
de burgemeester Jacob Cornelis van de Blocquerij, de wethouders Hermanus van Berkel,
Anthony Cromhout, mr. Cornelis Reinier van Bronckhorst en Thimon Velius Baert van deze
stad, alsmede de hoofd-officier, de president-schepen, secretarissen en commissies uit de
kerkenraad der Hervormde Gemeente en de Commissarissen van de Hervormde Eredienst, en
niet te vergeten de schoolopziener J. Dozy, predikant te .Hoogkarspel.
De plechtigheid begon met het zingen van een lied door de kinderen, waarvan de ijverige
Hartog tekst en melodie had gemaakt. Daarna voerde één van de commissarissen, dominee
B. van Marken het woord. Hij wees op het belang van de instandhouding van de stads- en
diaconiescholen, hetgeen door anderen tijdens de prijsuitreiking beklemtoond werd. Tenslotte
sloot men door het zingen van een lied de plechtigheid af.
Bezuinigingen frustreren een goede gang van zaken
Het jaar 1810 begint met het besluit om bij de avondcatechisatie een nieuw boekje in te
voeren, getiteld “Het kleine onderwijs” geschreven door Van Brink. Hoewel men in het begin
van juli het tijdstip van de examens vaststelt en de verdeling van de commissarissen over de
scholen bekend maakt, is een maand later de teneur van de vergadering van 7 augustus een
heel andere. Sinds 10 juli is het koninkrijk Holland ingelijfd bij Frankrijk. Of de stad Hoorn
mede daardoor in nog slechter financieel weer terecht is gekomen is niet helemaal duidelijk
maar ook de stads- en diaconiescholen moeten bijdragen aan bezuinigingen.
De vergaderde commissarissen besluiten op voorhand al enige maatregelen te nemen, voordat
een definitief plan aan hen wordt voorgelegd. Die besluiten bestaan uit:
1°. Opschorting van de prijsuitdeling.
2°. Aanzegging aan meester Breebaart dat hij tegen november een andere baan moet
zoeken, omdat hij per die datum ontslagen wordt.
3°. Halvering van het pensioen van Zwaantje Hiddink.
4°. Ontslag voor meester Appelboom van de grote catechisatie. Zijn tractement voor het
waarnemen van de kleine catechisatie wordt bepaald op ƒ 26,-- per jaar.
5°. Instelling van een commissie die voor de volgende vergadering een plan indient voor
een algemene bezuiniging, in het bijzonder betreffende de school van meester Pieter van
der Sluis en de naaischool. Leden van deze commissie worden Van Bronckhorst, Boldingh en
Van Goudoever. Zij moeten ervoor zorgen dat de commissarissen in de volgende vergadering
besluiten kunnen nemen.
De onder punt 5 genoemde commissie rapporteert op 4 september 1810. Zij gaat uit van een
calculatieve begroting voor 1811, waarin de waarschijnlijke inkomsten ƒ 2425,-- bedragen
en de vermoedelijke uitgaven ƒ 3153,--, met andere woorden een tekort van ƒ728,--.
Om dit tekort te bestrijden stelt de commissie de volgende maatregelen voor:
1°. ƒ 62,10 = vermindering van de douceur aan Van der Sluis tot ƒ 50, -- per jaar.
2°. ƒ 200, -- = ontslag van Jam Breebaart per 1 november.
3°. ƒ 156,05 = het tractement van naaivrouw Alida Koopman op ƒ 125,-- stellen; zij houdt
het volle naailoon maar voor de uitdeling van de prijzen naait zij gratis, terwijl het benodigde
linnen voor de diaconie genaaid wordt tegen het genot van 30 ton turf, zonder daarvoor een
voorschot in rekening te brengen.
4°. ƒ 31,05= halvering van het tractement van Jan Appelboom.
5°. ƒ 50,-- = halvering van het pensioen van Swaantje Hiddink.
6°. ƒ 50,-- = bedrag waartoe de rekening van Vermande en zoon wordt teruggebracht.
7°. ƒ 40,-- = door opschorting van de avondschool in de volgende winter minder kaarsen.
8°. ƒ 140,-- = prijsuitdeling op maximaal ƒ 140,-- stellen, als volgt:
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De maximale 140 gulden is 70 gulden minder dan het jaar daarvoor. Dat maakt in twee jaar
140 gulden. De commissie is van oordeel pas na de collecte van november kennis te geven
van dit bezuinigingsplan, met de toevoeging dat bij een sterke vermindering der giften geen
prijsuitreiking plaats kan vinden.
Al met al bedragen de bezuinigingen gezamenlijk ƒ 730,--.
Uit de hierboven weergegeven punten vloeien enige voorstellen voort betreffende de opbouw
van de school en de inzet van de onderwijsgevenden.
In de eerste plaats verenigt men de kleine jongensschool met de tweede school. Meester Hop
wordt als assistent toegevoegd aan meester Hartog. Voor zover er kinderen in de tweede
School al enigszins beginnen te lezen plaatst men hen over naar de eerste School.
In de tweede plaats wordt het toezicht over de kinderen die op de woensdagmorgen de
armenpreek bijwonen alleen aan meester Van der Sluis en meester Hop opgedragen, terwijl in
de namiddag meester Hartog alleen het toezicht uitoefent op de kinderen in de Grote Kerk.
Meester Van der Sluis assisteert voortaan in de avondcatechisatie, terwijl men het toezicht in
de avondcatechisatie geheel toevertrouwt aan meester Appelboom:
Van deze veranderingen die het gevolg zijn van de bezuinigingen geven de commissarissen
kennis aan het stadsbestuur en de grote kerkenraad. Aan de schoolopziener delen zij alleen de
opheffing van de ondermeesterplaats van meester Breebaart mee.
Tegelijk met de vaststelling van deze bezuinigingen geven de commissarissen hiervan bericht
aan de meesters en meesteressen.
Na rijp beraad gaan de commissarissen in hun vergadering van 4 september 1810 akkoord
met deze bezuinigingen en bedanken zij de commissie voor hun delicate werk.
Commissaris Van Bronckhorst neemt op zich van dit geheel aan maatregelen kennis te geven
aan het stadsbestuur.
Dominee Van Marken stuurt eenzelfde bericht aan de grote kerkenraad en – voor zover het
deze functionaris betreft – aan de schoolopziener.
De commissarissen zelf maken deze maatregelen bekend bij de meesters en de meesteressen.
In rustiger vaarwater? Vaccinatie verplicht
In de jaren die erop volgen verloopt het rustiger op de stads- en diaconiescholen. Aan het eind
van de examens van 1811 vindt zelfs op 22 december weer een kleine prijsuitreiking plaats.
Daarover wordt bij de volgende examens tot 1815 niet gerept.
Opvallend is in augustus 1812 een brief van de maire, zo heet de burgemeester nadat in 1810
de inlijving van ons land bij Frankrijk plaats vond. Hij schrijft niet aan de stads- en
diaconiescholen maar richt zich tot de armenscholen. Alle kinderen die zijn of worden
toegelaten moeten worden gevaccineerd als dat nog niet is gebeurd of wanneer zij de
kinderziekte (=pokken) nog niet hebben gehad.. Op de eerste meester rust de plicht een
nominatieve staat op te maken van de toegelaten kinderen in 2 kolommen. Daarop moeten de
namen aangetekend worden van de kinderen die ingeënt zijn of de kinderziekte hebben
gehad.
Antje Breed verschijnt op 1 maart 1814 voor de commissarissen. Zij verzoekt hen haar
vermeerdering van salaris te doen toekomen die haar op 2 juli 1806 in het vooruitzicht is
gesteld als Zwaantje Hiddink overleden zou zijn. De commissarissen delen haar mee dat de
financiële toestand van de scholen niet toestaat aan deze toen gedane belofte te voldoen. Toch
zegt men haar direct een vermeerdering van 26 gulden per jaar toe. Daardoor is haar totale
tractement nu 330 gulden per jaar.
Commissaris Tangman deelt op 6 augustus 1815 mee dat de Luthersen van de hersteld
lutherse gemeente weer één zijn met de andere Lutherse gemeente. Daardoor zouden de
kinderen van de eerder afgesplitste groep weer onderwijs kunnen genieten in de Lutherse
school. Uit naam van de commissarissen heeft hij daarom een nieuw contract gesloten voor
dit lopende jaar. Volgens deze overeenkomst geeft de hersteld Lutherse gemeente nu aan de
stads- en diaconiescholen een jaarlijkse bijdrage van tien gulden voor het onderwijs in het
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naaien en breien van hun kinderen.
De schoolopziener vraagt op 13 december 1815 om in lichtingen
Schoolopziener Dozy wil van de commissarissen graag weten hoeveel kinderen de stads- en
diaconiescholen bezoeken op het ogenblik van zijn vraagstelling, of dit aantal vermeerderd of
verminderd is, en als er vermindering heeft plaats gevonden wat daarvan de reden is.
De commissarissen notuleren niet altijd exact hoeveel kinderen de stads- en diaconiescholen
bezoeken. Niet eerder troffen wij dit aantal zo precies in de bronnen aan, aldus
Meester Pieter Hartog, 45 jaar,
onderwijst 100 kinderen;
Ondermeester Pieter van der Sluis, 61 jaar, onderwijst 101 kinderen;
Ondermeester Cornelis Hop, 43 jaar,
onderwijst 44 kinderen;
Naai- en breimeesteres Antje Breed, 40 jaar, onderwijst 50 kinderen
In totaal
291 kinderen,
en voorts zijn ondergebracht bij naaivrouw Alida Koopman 15 leerlingen.
De commissarissen merken hierbij het volgende op:
Ten eerste. De laatste drie jaren is het aantal kinderen verminderd met 150. Vergeleken met
de eerdere examenberichten zijn het er nog meer. In 1808 namen zo’n 500 kinderen aan de
examens deel.
Ten tweede. De verschillende armenkassen, in het bijzonder die van de Roomsgezinden,
kunnen bijna niets bijdragen. Daardoor worden de ouders onverschillig hun kinderen naar
school te sturen.
Ten derde. De commissarissen hebben geen machtsmiddelen om de kinderen te noodzaken
naar school te gaan. Vele ouders werken zelfs tegen, terwijl reeds alles is aangewend om de
kinderen van de straat te weren, doch tot nog toe vruchteloos.
Ten vierde. Als gevolg van de tiërcering en de vermindering van de opbrengsten bij de
collectes in de kerk kunnen de commissarissen, zoals voorheen, geen prijzen meer uitdelen
ter aanmoediging.
Maatregelen in 1816, 1817 en 1818: Hop; Alida Koopman; zegelrecht; bijdragen
Begin januari 1816 merken de commissarissen in hun vergadering op dat het onderwijs van
meester Hop van weinig of geen waarde is voor de kinderen van de behoeftige ouders. Na
rijp beraad besluiten zij daarom meester Hop met ingang 1 februari daaropvolgende van zijn
werkzaamheden te ontslaan. Voorlopig krijgt hij dat eerste jaar als zijn pensioen ƒ 70,--,
hetgeen overeenkomt met zijn tractement, en 20 ton turf. Na dat eerste jaar wordt van jaar tot
jaar de hoogte van zijn pensioen vastgesteld.
De leerlingen van Hop worden op die eerste februari ondergebracht in de school van meester
Pieter van der Sluis, terwijl de ‘schrijvers’ uit diens school bij meester Hartog worden
geplaatst. Meester Van der Sluis wordt met deze verzwaring van zijn werk beloond met een
verhoging van zijn tractement met ƒ 20,-- per jaar. Voor de cursus 1817-1818 kennen de
commissarissen van februari tot februari een pensioen van ƒ 52,-- toe, dat is één gulden per
week, plus 20 ton turf. Hoewel men besluit daarna verder te zien, delen de commissarissen al
op 6 januari 1818 aan Hop mee dat men per 1 februari daaropvolgend zijn pensioen
beëindigt.
Pas op 7 april 1818 delen de burgemeesters mee dat in zijn plaats een opvolger mag worden
benoemd.
Niet alleen bij de ondermeesters worden zaken gewijzigd, ook ten aanzien van de naaischool
veranderen de commissarissen het een en ander. Zij delen aan Alida Koopman mee dat zij
afzien van het door haar bewoonde huis en het gaan verkopen. Zij moet nu op haar eigen
kosten een lokaal zoeken om daarin de naaischool te houden. Wat betreft de beloning van
haar werkzaamheden kent men haar in plaats van een vast tractement een bedrag per leerling
toe. Voor ieder meisje dat de hele dag bij haar het naaien leert ontvangt zij zes gulden per
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jaar, voor wie een halve dag de lessen volgt krijgt zij vier gulden. Alida Koopman neemt deze
verandering die op een vermindering van inkomsten neerkomt, aan en is bereid op deze
voorwaarden voor een jaar de naaischool aan te houden.
Ondertussen is commissaris Tangman overleden en commissaris Boldingh in zijn plaats met
het beheer van de financiën belast. Hij moet erom denken dat de gouverneur van de provincie
heeft gelast dat alle administratieve handelingen in duplicaat op gezegeld papier moet worden
verantwoord. Dat geldt eveneens voor de tractementsbetalingen boven de ƒ 142,75. Ook
delen de burgemeesters mee dat de commissarissen om autorisatie te verkrijgen voor het
aanvaarden van legaten of donaties een verzoek daartoe aan de Staten van Noord-Holland
moeten doen. De Staten sturen hun advies aan het Departement van Binnenlandse Zaken “dat
ten finale de betreffende posten aan Zijne Majesteit ter goedkeuring toezendt”.
De remonstrantse gemeente stuurt in de winter van 1818 bericht dat zij al vier jaar problemen
heeft met het betalen van de van haar gevraagde bijdragen. De president van de
commissarissen bemoeit zich er persoonlijk mee en komt tot overeenstemming met de
remonstranten. Zij betalen over de vier achterstallige jaren per 1 mei ƒ 20,-- ineens, en daarna
elk jaar ƒ 12,-- zolang dat haar mogelijk is, de eerste maal in december 1818.
Vervanging van ondermeesters in 1818 en 1819
De burgemeester deelt na de beëindiging van het pensioen van Hop, op 7 april 1818 mee dat
een andere ondermeester benoemd mag worden op een jaarsalaris van ƒ 250,-- à ƒ 300,--. Dit
bedrag is een vermeerderde toelage uit de stedelijke kas.
Daarom besluiten de commissarissen direct na dit bericht een advertentie voor een
ondermeester in de Staatscourant en andere Nederlandse kranten te plaatsen. Gevraagd wordt
het bezit van de derde rang. Reflecteren voor 1 juni. Van deze oproep ontvangt de
schoolopziener bericht.
Vier kandidaten melden zich: R. Barnecaate uit Rotterdam, Eyse Voerman uit Hobrede,
J. Weysman uit Leiden en J. de Wijn uit Haarlem. Zij verschijnen op 2 juni voor de
commissarissen en leggen onder leiding van meester Hartog proeven van bekwaamheid af in
het schrijven, in de Nederduitse taal, in het rekenen en in het onderwijzen van kinderen.
Na dit onderzoek is J. de Wijn ondermeester te Haarlem en in het bezit van de tweede rang
benoemd op een tractement van ƒ 300,--. De Wijn neemt de benoeming aan en belooft op 1
juli te beginnen. De commissarissen sturen het bericht van deze benoeming en de
aanvangsdatum aan de burgemeester en de schoolopziener. Nadat De Wijn op 1 juli is
begonnen, leest men hem in de commissarissenvergadering van 1 juli zijn instructie voor.
In de week na de komst van De Wijn is op verzoek van de schoolmeesters van de stads- en
diaconieschool besloten een voldoend aantal kinderen van de school van Van der Sluis over te
brengen (naar die van De Wijn) onder het toezicht van meester Hartog. Hem is aangezegd de
inrichting van hun scholen hiernaar te regelen. Uit de commissarissen wordt op de uitvoering
ervan en op de aanvulling van schoolbenodigdheden toezicht uitgeoefend door Boldingh, Van
der Straten en Van Uven.
Wij kennen de reden ervan niet, maar al in november 1818 is J. de Wijn naar Westzaan
vertrokken. Op 11 november 1818 dringen de commissarissen er bij het stadsbestuur op aan
zo spoedig mogelijk een opvolger te benoemen.1274
Reeds een week later schrijven de commissarissen dat zij na de verleende kwalificatie en met
goedkeuring van de schoolopziener van dit district voorlopig hebben aangesteld de 17-jarige
kwekeling uit het Koninklijk Instituut voor onderwijzers te Haarlem, Nicolaas Anslijn ook
afkomstig uit die stad. Men heeft hem toegezegd dat hij, wanneer hij in het voorjaar
voldoende heeft gepresteerd én de derde rang heeft behaald, een aanstelling tot ondermeester
mag verwachten.1275 Tot teleurstelling van de commissarissen moeten zij in maart 1819
1274
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bericht aan de burgemeesters sturen dat Nicolaas Anslijn zijn post verlaten heeft en de baan
van ondermeester aan de stads- en diaconieschool alweer vacant is.1276
Een nieuwe oproep resulteert in de aanmelding van meerdere sollicitanten. Uit hen hebben de
commissarissen in maart 1819 tot ondermeester benoemd Evert Kriebel. Die is dan in
dezelfde functie werkzaam bij de heer Stoffers te Haarlem.1277
Evert Kriebel leeft van 28-10-1791 tot 20-01-1887 en werkt in Hoorn van 1819 tot 1862
Voordat wij over de schoolloopbaan van Evert Kriebel schrijven geven wij eerst in grote
trekken een overzicht van zijn leven.1278
Evert Kriebel is op 28 oktober 1791 in Aalten geboren. Zijn vader en moeder Jan Kriebel en
Jacoba van Wijk laten hem op 30 oktober van dat jaar in Aalten dopen. Of hij daar ook naar
school is gegaan, weten wij niet.
Hij is drie jaar oud als in de winter van 1794-1795 Franse troepen de Hollandse Republiek
binnenvallen, stadhouder Willem V naar Engeland vlucht en ons land een Franse bezetting
krijgt. Pas in mei 1795 komt daarna de naam Bataafsche Republiek (1795-1805) voor het
eerst in officiële stukken voor. Zes jaar later wordt de Bataafse Republiek onder Franse
invloed omgezet in een eenhoofdig bewind (1805-1806) met als raadpensionaris Rutger Jan
Schimmelpenninck. Het jaar daarop beloont de Franse keizer Napoleon zijn broer Lodewijk
Napoleon met het koningschap over Holland (1806-1810) waarbij hij Schimmelpenninck
onder druk zet om zijn ontslag in te dienen, die daarop “kwaad zijn ambt neerlegt”. 1279
Vier jaar later is de grote Napoleon zeer ontevreden over het optreden van zijn broer die zijns
inziens teveel de Hollandse belangen dient. Daarom ontslaat hij Lodewijk als koning van
Holland en lijft hij het Koninkrijk Holland in bij Frankrijk (juli 1810- november 1813).
Twee jaar daarna overspeelt keizer Napoleon zijn hand door in 1812 Rusland aan te vallen.
Hij slaagt er nog wel in Moskou te bereiken en de stad korte tijd in handen te houden, maar al
spoedig moet hij terug trekken. De terugtocht verloopt rampzalig voor de Franse keizer, ook
al kan hij zich voorlopig in het oosten van Duitsland handhaven. Al zijn ‘bondgenoten’ laten
hem in de steek en zo verliest hij in het begin van oktober 1813 de zg. ‘volkerenslag’ bij
Leipzig.
Het verloop van die strijd leidt ertoe dat de Fransen zich uit ons land terugtrekken. Dat geeft
Willem Frederik, de zoon van wijlen stadhouder Willem V, de mogelijkheid op 30 november
1813 vanuit Engeland te landen op het strand van Scheveningen. Vandaar begeeft hij zich
naar Amsterdam waar hij op 2 december 1813 de soevereiniteit over het land aanvaardt.
Hoe Evert Kriebel al deze staatkundigenpolitieke ontwikkelingen en veranderingen heeft
beleefd is ons niet bekend, ook niet wanneer hij aan zijn werkzaamheden in het onderwijs
begint. Wel bekend is dat hij op de leeftijd van 21 jaar voor dienstneming in het Franse leger
is opgeroepen. Dat verfoeit hij en zodra hij door de gebeurtenissen in 1813 en 1814 vrij is van
die Franse conscriptie meldt hij zich aan voor het vervullen van militaire dienst in het leger
van Koning Willem I. Hij wordt sergeant in het zevende bataljon van de Nationale Militie.
Als zodanig vecht hij mee in de laatste veldtochten tegen keizer Napoleon. Wanneer de keizer
in 1815 nog een ultieme poging doet het militaire tij te keren, leidt dat tot een treffen bij
Waterloo ten zuiden van Brussel. Evert Kriebel neemt met zijn compagnie op 16 juni 1815
stelling bij Quatre Bras waar na twee dagen de beslissende slag bij Waterloo plaats vindt en
Napoleon op de vlucht slaat. Tot voor Parijs achtervolgen de geallieerden hem. Koning
Jos. Leenders, Hij komt van Hoorn, 2012, pag. 237 verwart vader en zoon.
Nicolaas Anslijn sr. is verantwoordelijk voor het vers ‘De brave Hendrik’, niet Anslijn jr.
1277
0349/301 WFA/GAH, Vergadering Burgemeesters 24 Maart 1819, no. 80.
1278
WFA burgelijke stand en bevolkingsregisters, Hoorn. W. Jeeninga, Het Oostereiland in Hoorn. Van
baggerbak tot cultuureiland. Hoorn, 2012, p. 69. Bouwundige. Reeks 16.
1279
H.P.H. Jansen, Kalendarium. Geschiedenis van de Lage landen in jaartallen. Utrecht- Antwerpen, 1971.
Pagina 148, rechterkolom.
1276

470

Willem Frederik onderscheidt Evert Kriebel met vele anderen in 1815 door hem te
benoemen tot Ridder 4e klasse der Militaire Willemsorde bij besluit nummer 17 van 11
augustus 1815. 1280 Kriebel is dan ruim 23 jaar.
Wij gaan er van uit dat hij daarna de militaire dienst heeft kunnen en willen verlaten. Of hij
toen aan zijn studie voor onderwijzer begonnen is, weten wij niet. Als hij in Hoorn wordt
benoemd is hij 27 jaar, heeft hij al les gegeven in Haarlem in de school van meester Stoffers
en moet hij dus wel in het bezit geweest zijn van een onderwijsrang voor de lagere school,
waarschijnlijk die van de derde rang. Wellicht al van de tweede rang. De bronnen uit die tijd
melden er echter niets over, zoals zij ook niets mededelen over de periode waarin hij
werkman is geweest. Pas later wordt duidelijk dat hij inderdaad geslaagd is voor de tweede
rang.
Omdat Kriebel in Haarlem onderwijzer is op het moment van zijn aanstelling in Hoorn,
moeten wij er rekening mee houden dat hij daar al langer werkzaam is geweest en wellicht
zijn opleiding heeft gehad op de daar bekende Rijkskweekschool onder leiding van P.J.
Prinsen. Een man die bekend staat om zijn moderne onderwijsideeën. Wellicht heeft Evert
Kriebel bij meester Stoffers in Haarlem daar ook al gebruik van gemaakt en daardoor de
aandacht op zich gevestigd.
Drie jaar na het begin van zijn pedagogisch werk in Hoorn trouwt Evert Kriebel op 1
november 1822 met Anna Maria van der Hoek, afkomstig uit Haarlem. Zij is zo’n tien jaar
jonger dan Evert. Het gezin vestigt zich in de Kruisstraat, volgens de bevolkingstelling van
1830 op nummer 99.
Op dit adres worden volgens de geboorteaktes in het Westfries Archief zes kinderen geboren,
volgens de website van de “kriebeltjes” acht:
Ajetta (?), Dirk (?), Jan (21 augustus 1823), Hendrik (11 april 1825),
Evert (16 november 1828), Gerrit Hendrik (25 januari 1833),
Petrus Bernardus (8 augustus 1835), Willem Frederik (5 juni 1837).
Evert Kriebel begint in 1819 zijn werk als ondermeester op de Hoornse stads- en
diaconieschool op een tractement van ƒ 225,-- per jaar. Het jaar daarop wordt dit bedrag
opgetrokken naar ƒ 300,--. Al in zijn tweede jaar moet hij de kinderen in zijn klas
voorbereiden op deelname aan examens die in de school afgenomen worden en waarvoor in
het openbaar prijzen worden uitgedeeld. Een evenement dat eerder op die manier plaats
gevonden had in 1808 en 1809.
Evert Kriebel treft naast de hoofdonderwijzer Pieter Hartog in 1819 in de school aan meester
Pieter van der Sluis die sinds 1777 in de school werkt. Van der Sluis schrijft in de winter van
1822 een request aan de commissarissen met het verzoek hem een pensioen toe te kennen
omdat hij door zwakheid en ouderdom zijn post niet langer naar behoren kan vervullen. De
bestuurders van de school vragen aan de burgemeesters1281 in zijn plaats een andere
ondermeester te mogen benoemen. Het Hoornse stadsbestuur keurt dat op 15 januari 1823
goed. Willem Kraay uit Zaandam wordt – na een vergelijkend examen – op 15 april 1823
naast Evert Kriebel benoemd tot tweede ondermeester in de Hoornse school. De financiële
beloning van Kraay stelt men vast op ƒ 300,-- per jaar.
Als in oktober 1823 de hoofdonderwijzer Pieter Hartog plotseling overlijdt wordt Evert
Kriebel op 1 juni 1824 benoemd tot zijn opvolger op een jaarsalaris van ƒ 600,--. In de
periode na het overlijden van Hartog benoemen de commissarissen naast Kriebel en Kraay
onderwijsassistenten: Jan Willem Sunderman, Pieter Bijl en Hendrik Baay.

Koning Willem Frederik heeft bij Wet van 30 April 1815 de Militaire Willemsorde ingesteld als de hoogste
Nederlandse militaire dapperheidsonderscheiding. De orde telt vier klassen: groot kruis, commandeur,
ridder derde klasse, ridder vierde klasse (betreft Evert Kriebel). Voor militairen beneden de rang van officier
was aan de orde een riddersoldij verbonden. Met dank aan E. Muller voor zijn vriendelijke mededeling dat het
besluit om Evert Kriebel te onderscheiden is genomen bij Koninklijk Besluit nummer 17 van 11 augustus 815.
1281
Er zijn van 1816 tot 1824 vier burgemeesters. Pas daarna één burgemeester en twee wethouders.
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Pas in 1827 stellen zij naast de eerste ondermeester weer een tweede ondermeester aan,
Nicolaas Kroon en verlaten de onderwijsassistenten de school. Kroons tractement bepaalt
men op ƒ 300,--. Kraay krijgt dan jaarlijks ƒ 450,--. Later op die periode terugziende schrijft
Kriebel “meer dan twintig jaar ben ik met dit geringe onderwijspersoneel werkzaam geweest
aan genoemde school”1282. Een school die jarenlang zo’n 450 leerlingen telt, soms tot over de
500.
Toch ziet Evert Kriebel kans, naast zijn onderwijs, vanaf 1830 als de Belgische opstand
uitbreekt, negen jaar vrijwillig dienst te doen bij het Korps Rustbewaarders. Dit korps neemt
de taken waar van de plaatselijke schutterij die uitgezonden is om het leger in België te
ondersteunen. Kriebel krijgt aan het einde van die periode uit handen van burgemeester Jacob
Cornelis van de Bloquerij als dankbetoon een zilveren tabaksdoos met inscriptie.
Meester Evert Kriebel krijgt in en na 1840 te maken met plannen van het dagelijks bestuur
van Hoorn om een tussenschool en een armenschool op te richten. De besprekingen erover
vermelden wij elders.
In 1842 meldt hij zich ook aan als onderwijzer aan de armenschool van de Vaderlandsche
Maatschappij, voor hem een “bijbaan”.1283 Omdat hij het niet eens kan worden over de
jaarlijkse beloning die hij te weinig vindt, trekt hij zich voor die extra baan in het voorjaar
van 1842 terug.
Of meester Kriebel al in 1844 op de hoogte is van het bestuurlijke voornemen om het stadsen diaconieschool op te heffen als een stadstussen- en stadsarmenschool worden opgericht,
weten wij niet. Waarschijnlijk wel en zoekt hij rugdekking bij het Rijk. Naast zijn
leidinggevende functie bij de gemeentelijke school belast het ministerie hem dan met het
onderwijs aan gedetineerden in het Huis van Correctie op een salaris van ƒ 300,--.
De besprekingen om het stads- en diaconieschool op te heffen culmineren in de jaren daarna
en leiden in 1846 tot een reorganisatie van het Hoornse openbare lager onderwijs. In die
nieuwe situatie is er geen plaats meer voor een stads- en diaconieschool.
In plaats daarvan komen er een tussenschool en een armenschool. Van de laatste krijgt Evert
Kriebel de leiding. Dat houdt, hij tot hij per 1 juli 1862 op zijn verzoek eervol ontslag krijgt
omdat hij in het begin van het cursusjaar 1861-1862 op 28 oktober 70 jaar is geworden. Nog
voordat hij zijn eerste pensioen ontvangt procedeert hij tegen de aanwijzing van zijn jongste
zoon Dirk voor de dienst der nationale militie. Hierin slaagt hij. Zijn zoon wordt bij
Koninklijk Besluit van 22 mei 1863 vrijgesteld.1284
Zijn onderwijs aan de gedetineerden in het correctiehuis blijft hij geven tot hij wegens weer
een reorganisatie van dit onderwijs in 1873 “eervol ontslag” krijgt.
Hij is dan 81 jaar en acht jaar in het bezit van “Het Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815”.
Koning Willem III heeft dit eremetaal op 10 mei 1865 ingesteld “als beloning voor hen die in
de jaren 1813-1815 in Nederlandse dienst aan de krijgsverrichtingen ter herstelling van de
van de Nederlandse zelfstandigheid hebben deelgenomen”.
Op 27 juni 1865 op het feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Militaire
Willemsorde, is dit zilveren herdenkingskruis in de Sint Pieterskerk te Leiden uitgereikt aan
enige van de nog 5000 levende oorlogsveteranen, onder hen Evert Kriebel. In Hoorn zat hij
kort daarna op 4 juli in Het Park met 12 strijders op de eerste rij op uitnodiging van de
rederijkerskamer ‘Hoogerbeets’ die een voorstelling gaf ten bate van het ‘Fonds tot
ondersteuning der gewapende dienst in de Nederlanden’.1285
Zes jaar na zijn eervol ontslag door het Ministerie van Binnenlandse Zaken als onderwijzer in
W. Jeeninga, a.w., pag. 69 linkerkolom.
Zie ons hoofdstuk over “De Armenschool van de Vaderlandsche Maatschappij”, periode Dirk Zwaan.
1284
Met dank aan E. Muller. Hij wees ons op Staatsbl. 65 en de Staatscour., nr 125 vrijd. 29 mei 1863, p. 1-2.
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het Huis van Correctie te Hoorn, overlijdt Evert Kriebel, op 20 januari 1887, in de leeftijd
van 95 jaar. Namens de familie geeft H. Kriebel er in een advertentie 1286in de Hoornsche
Courant kennis van.
De benoeming van Evert Kriebel
Op 23 maart 1819 schrijft Claas Boldingh uit naam van de commissarissen aan het college
van burgemeesters dat de door de commissarissen van de stads- en diaconieschool voorlopig
aangestelde Nicolaas Anslijn zijn functie na slechts enkele maanden alweer verlaten heeft
waardoor de betrekking van ondermeester aan de stads- en diaconieschool opnieuw vaceert.
Onbekend is daarom of hij het examen voor de derde rang afgelegd en het diploma behaald
heeft.
Ingevolge de vergunning die de commissarissen van de burgemeesters hebben ontvangen om
sollicitanten op te roepen in de Haarlemsche Courant is een aantal reacties binnengekomen.
Onder hen, Evert Kriebel, ondermeester te Haarlem, Tey Gatsonides, ondermeester te
Leeuwarden, Jan Clant ondermeester te Schagen en Klaas Groen, assistent bij de Hoornse
onderwijzer Coenraad Christiaans.
Het meest opgevallen is Evert Kriebel die niet alleen de tweede rang bezit maar die in 1815
door de Koning benoemd is tot Ridder vierde klasse van de Militaire Willemsorde voor zijn
prestaties op het slagveld bij Quatre Bras en Waterloo.
Kriebel is ten tijde van zijn sollicitatie ondermeester in de school van de heer Stoffers te
Haarlem en staat daar goed aangeschreven. Reden waarom de commissarissen hem
voordragen voor de betrekking van ondermeester aan de stads- en diaconieschool te Hoorn.
Kriebel is daarop door het gemeentebestuur met ingang van 1 mei 1819 als zodanig benoemd
op een salaris van ƒ 225,-- per jaar. Van zijn benoeming krijgt ook schoolopziener J. Dozij te
Hoogkarspel schriftelijk bericht.
Gezamenlijk aan het werk
Met Kriebels indiensttreding beschikt de school weer over drie bekwame onderwijzers. Zij
krijgen dan ook na nog geen jaar een extra toelage van ƒ 100,-- die de burgemeesters aan hen
uitkeren om prijzen aan de leerlingen te kunnen uitdelen. In overleg met de commissarissen
wordt teruggegrepen op de ervaring van 1808 en 1809 en besluit men de prijsuitdeling in een
openbare bijeenkomst te doen waarin de kinderen enige proeven van hun vorderingen zullen
geven.
De commissarissen besluiten deze dag te houden op dinsdag 8 mei 1821. De drie meesters
krijgen hiervan bijtijds bericht om hun leerlingen op deze proeve van gevorderdheid goed
voor te kunnen bereiden. De commissarissen zelf zullen op die dag met zakjes aan de deuren
van de kerk collecteren. Best, Boldingh, Koning en Pet regelen de prijsuitdeling. Voor het
bijwonen van deze plechtigheid nodigen zij uit de burgemeesters, de schoolopziener, de
officieren van het garnizoen, de leden van de rechtbank en van de plaatselijke
schoolcommissie. Het feest wordt een groot succes.
Pieter van der Sluis doet wegens zwakheid en ouderdom een stap terug
Meester Pieter van der Sluis is bij de leerlingenexamens van 1821 bijna 43 jaar werkzaam in
de stads- en diaconieschool. Twee jaar later deelt hij aan de commissarissen mee dat hij zijn
functie niet meer naar behoren kan vervullen. Zwakheid én ouderdom beletten hem dat.
De commissarissen verzoeken dan aan de Burgemeesters hem uit de stadskas een extra
toelage van ƒ 200,-- per jaar te geven, zijn leven lang, en hem pensioen te verlenen. Dat
gebeurt. Tegelijkertijd besluit het dagelijks stadsbestuur dat voor Van der Sluis een andere
ondermeester mag worden opgeroepen. Hij moet in het bezit van de derde rang zijn en
ontvangt een jaarsalaris van ƒ 200,--, goedgekeurd door de Burgemeesters in een resolutie
van 15 januari 1823. Negen sollicitanten melden zich. Vijf van hen worden opgeroepen om
1286
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deel te nemen aan een vergelijkend examen op 15 april. Eén van hen geeft bericht dat hij niet
komt, omdat hij al elders geplaatst is. Vier van hen zijn er wel, te weten N. Groen uit
Amsterdam, W. Kraay uit Zaandam, J. Philips en A. van Velden uit Ingen. Zij leggen proeven
af van hun bekwaamheden waaronder - en dat is nieuw – het onderwijzen van de kinderen.
De commissarissen hechten de meeste waarde aan het optreden van Kraay. Zij hebben hem
benoemd en hij heeft de post aangenomen. Met hem is de afspraak gemaakt dat hij op 15 mei
1823 begint. Bericht hiervan is gedaan aan de Burgemeesters en de schoolopziener in het
tweede district, J. Dozy te Hoogkarspel.
Willem Kraay begint, Evert Kriebel maakt een overstap, Pieter van der Sluis krijgt rust
Met Kriebel wordt afgesproken dat hij bij de komst van Kraay overstapt naar de school van
Van der Sluis, waar hij de meisjes zal onderwijzen. Kraay volgt Kriebel op in de school voor
de kleine jongens.
Voorts bepalen de commissarissen dat met ingang van die datum kinderen slechts om de drie
maanden zullen worden aangenomen en toegelaten: mei, augustus, november en februari.
Door alleen op deze data toe te laten hoopt men het sinds 1806 verplichte klassikale
onderwijs te bevorderen.
De commissarissen Best, Van Marken en Van Stralen delen in de vergadering van 3 juni mee
dat zij op 15 mei 1823 de ondermeester Kriebel in de school voor de meisjes in de Ramen en
de ondermeester Kraay in de school voor de kleine jongens in de Kruisstraat hebben
geïntroduceerd. Zij hebben meester Pieter van der Sluis bedankt voor zijn bewezen diensten
aan de armenscholen en hem een aangenaam genot van zijn rust toegewenst.
Opnieuw een prijsuitdeling
Op het tijdstip dat in juni 1823 de commissarissen de jaarlijkse rekening en verantwoording
afleggen voor de wijze waarop zij de school hebben bestuurd, laten de Burgemeesters hen
weten dat zij graag de prijsuitdeling aan de kinderen van de stads- en diaconieschool willen
faciliteren door uit de stadskas de kosten daarvoor te voldoen. Bovendien heeft de
onderwijzeres van de Franse Jufvrouwenschool, mejufvrouw Schuurman, daartoe als
geschenk enige kledingstukken gegeven. Daarom besluiten de commissarissen deze
prijsuitdeling op 12 september te doen op dezelfde manier zoals die in 1821 heeft plaats
gevonden. Best, Boldingh, Koning en Pet zullen de nodige regelingen treffen.
Bovenmeester Pieter Hartog overleden
In de verslagen van de commissarissen hebben wij over het evenement van de prijsuitdeling
geen aantekeningen in de notulen gevonden. Waarschijnlijk is dat het gevolg van het
plotselinge overlijden van bovenmeester Pieter Hartog op 14 oktober 1823.1287
De commissarissen schrijven voor de te nemen stappen een week later, op 21 oktober een
buitengewone vergadering uit waarin zij de volgende maatregelen afspreken:
1°. Van het overlijden van Pieter Hartog wordt officieel kennis gegeven aan de
Burgemeesters, de schoolopziener en de plaatselijke schoolcommissie.
Aan de schoolopziener delen de commissarissen mee dat het hun voornemen is een
meester te beroepen die de tweede rang bezit, 25 jaar of ouder is en ƒ 600,-- per jaar
verdient. Zij vragen daarop zijn goedkeuring waarna via een advertentie in de
Haarlemsche Courant sollicitanten worden opgeroepen.
2°. De vacature moet vervuld worden door een onderwijzer die de tweede rang bezit,
die 25 jaar of ouder is, die genoegen neemt met een loon van 600 gulden per jaar,
zonder emolumenten, de avondschool daaronder begrepen.
3°. De commissarissen Van Bronckhorst en Van der Straaten raadplegen de burgemeesters
over de wijze van beroeping en zullen hen verzoeken om ƒ 100 als extra jaarlijkse toelage
toe te staan als vermeerdering van het jaartractement.
Burgemeesters gaan hiermee akkoord
1287

Pieter Hartog overlijdt vier maanden na zijn zoon Adriaan die op 23 juni 1823 het leven liet.
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4°. Gedurende de vacature neemt meester Kraay de school van meester Hartog waar.
Hij is daartoe het meest geschikt omdat zijn school er vlak bij ligt.
5°. Gedurende de vacature houdt meester Kriebel avondschool met assistentie van meester
Kraay onder toezicht van de commissarissen.
De vacature-Hartog niet direct vervuld
Waarom het lang duurt voordat over de positie van de eerste meester wordt beslist, ontgaat
ons. In de bronnen vonden wij er vrijwel geen aantekening over. Wel zou een opmerking in
een vergadering van de commissarissen op 2 maart 1824 erop kunnen slaan. Dan constateren
de commissarissen dat er gedurende de winter 1823-1824 een slecht gebruik is gemaakt van
de avondschool. Daarom besluiten zij tegen de volgende winter alleen die kinderen toe te
laten die niet bij het aanstaande examen op 10 maart aanwezig zijn en van wie een lijst wordt
opgemaakt, alsmede de leerlingen die nog niet op de avondschool zijn geweest en daartoe
alsnog verzoeken.
9.11 Meester Evert Kriebel opvolger van meester Pieter Hartog
(1 juni 1824 tot 1 oktober 1846)
Personele maatregelen van 1824 tot 1846
Waarom de vervulling van de vacature-Hartog zo lang heeft geduurd weten wij niet. Waren er
geen gegadigden? Had het schooltoezicht problemen? Hebben sollicitanten zich
teruggetrokken? Het is allemaal onduidelijk, ook of de commissarissen wel alert genoeg
hebben gereageerd.
Hoe dan ook pas op 16 mei 1824 gaan B&W1288 ermee akkoord meester Evert Kriebel per 1
juni op te laten klimmen tot eerste meester in plaats van de overleden meester Hartog, op een
tractement van ƒ 600,-- per jaar. In dit kader keuren B&W goed om meester Willem Kraay als
tweede meester aan te stellen in plaats van meester Pieter van der Sluis en Kraay daarvoor
voorlopig te belonen met een jaartractement van 350 gulden.
Verder stemmen B&W ermee in de naaischool van Antje Breed te laten vervallen en haar in
plaats daarvan te benoemen tot breivrouw, waarvoor zij 80 gulden per jaar krijgt.
Voorts geven B&W hun fiat dat de commissarissen een ondermeester benoemen ter
assistentie van meester Kriebel in de “Grote School” waarvoor zij hem 250 gulden per jaar
toekennen. In de grote school in de Kruisstraat zullen dan weer de jongens en meisjes
onderwezen worden die min of meer kunnen lezen, terwijl in de school in de Ramen de
eerstbeginnenden, jongens en meisjes samen, onderwijs ontvangen.
Nog geen drie weken later besluiten de commissarissen in plaats van één ondermeester twee
assistent-ondermeester aan te stellen, één bij meester Kriebel en één bij meester Kraay.
Zij benoemen daartoe de 17 jaar oude Pieter Bijl bij meester Kriebel en bij meester Kraay de
16 jaar oude Jan Willem Sunderman. Beide assistenten krijgen 150 gulden per jaar met
ingang van 1 juli 1824, terwijl meester Kraay’s beloning dan omhoog gaat naar jaarlijks ƒ
400,--.
Sunderman blijft twee jaar Kraay assisteren en vraagt dan ontslag. In zijn plaats stelt men aan
Hendrik Baay. Die bedankt al na een jaar voor zijn functie. Men hoopt Pieter Bijl nog enige
tijd te kunnen behouden door zijn jaarloon naar ƒ 200,-- te verhogen Tevergeefs. Hij laat
begin juli 1827 weten elders geplaatst te zijn als ondermeester.
Nicolaas Kroone
Om meester Kraay enigszins ter wille te zijn verhogen de commissarissen zijn jaarloon naar
Een college van een Burgemeester en twee Wethouders komt in 1824 in de plaats van een college van vier
burgemeesters.
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450 gulden. Bovendien stapt men definitief af van het werken met assistenten. Men zoekt het
nu in één ondermeester op een jaartractement van 300 gulden.
Een man met loffelijke getuigschriften meldt zich, Nicolaas Kroone.
Meester Kraay ‘onderzoekt’ hem. Kroone voldoet zodanig dat hij meteen als ondermeester
wordt aangesteld met ingang van 15 juli 1827.
Ondertussen stijgt het aantal leerlingen in de school van meester Kraay. De commissarissen
zoeken een oplossing door af te stappen van de co-educatie. Zij besluiten het onderwijs aan
de jongens voortaan te laten geven door meester Kriebel, terwijl Kraay de meisjes onder zijn
hoede neemt. Voorlopig zal ondermeester Kroone ’s morgens assisteren in de school in de
Ramen en ’s middags in de school in de Kruisstraat. Van die beslissing stellen de
commissarissen de meesters op de hoogte.
Nicolaas Kroone blijft bijna vier jaar. Hij deelt op 31 mei 1831 mee in Akersloot benoemd te
zijn. De commissarissen verlenen hem zijn ontslag en nemen in de instructie voor de nieuw te
beroepen ondermeester op dat wanneer de ondermeester elders benoemd wordt, hij nog één
maand daarna in de Hoornse school moet blijven werken.
Simon Demmendaal
De commissarissen houden voor de opvolging van Kroone een extra ordinaire vergadering op
14 juni 1831. Daarin zijn aanwezig twee sollicitanten Simon Demmendaal en Hendrikus
Mooy. Beiden zijn voorzien van goede getuigschriften en beiden leggen het vergelijkend
examen goed af. De commissarissen laten het lot beslissen. Simon Demmendaal is de
gelukkige.
De commissarissen delen de uitslag mee aan B&W en de schoolopziener. Op 5 juli is er
bericht van burgemeester en wethouders dat zij de benoeming van Simon Demmendaal tot
ondermeester goedkeuren.
Voor hem geldt de hierna volgende instructie:
Artikel 1.
De ondermeester staat onder het hoogste gezag van de commissarissen. Hij is verplicht de
bevelen van de eerste meester op te volgen en hem over het onderwijs te raadplegen.
Artikel 2.
De ondermeester assisteert in de morgen bij de tweede meester en staat in de middag de
eerste meester bij. Hij is dan aan de betreffende meester ondergeschikt. Hij moet er eveneens
voor zorgen dat hij zowel voor- als na de middag tijdig in de scholen is om op te letten bij het
naar binnen gaan van de leerlingen. In de avondschool staat hij ten dienste van de eerste
meester. Als één van de meesters ziek of wettig afwezig is moet hij diens functie alleen
waarnemen onder toezicht van de overblijvende meester.
Artikel 3.
De ondermeester is verplicht de kinderen naar de kerk te begeleiden. Hij moet daar een goede
orde en stilte onder hen bewaren. Hij treedt op als voorzanger in de Armenkerk als hem dat
gevraagd wordt.
Artikel 4.
De ondermeester die naar elders solliciteert en daar wordt aangesteld is verplicht de maand
waarin hij beroepen wordt en een maand daarna in Hoorn de scholen te blijven waarnemen.
Verzaakt hij die plicht dan verbeurt hij het tractement dat hij tegoed heeft.
Artikel 5.
Ontstaat er tussen de ondermeester en één der meesters een geschil dan moet hij dat geschil
ter kennis brengen van de commissarissen en in hun uitspraak berusten.
De meesters Kriebel en Kraay en ondermeester Demmendaal zetten samen in 1831 hun
lesgevende arbeid voort, terwijl Alida Koopman optreedt als naaimaitres en Antje Breed hen
ondersteunt als breimaitres.
476

Vier jaar na de benoeming van Simon Demmendaal wordt wegens ouderdom de naaimaitres
A. Koopman ontslagen van haar post in de naaischool. Zij krijgt haar leven lang een pensioen
van 50 gulden per jaar mits zij de naaiboekjes van de school gratis blijft innaaien.
De ook al op leeftijd zijnde Antje Breed, weduwe Van Eyk, bedankt in maart 1840 als
breimaitres. De commissarissen kennen haar een pensioen van ƒ 30,-- toe en benoemen in
haar plaats door middel van loting Alida (Daatje) Kok, weduwe van Krabbendam, tegenover
Jantje Hartog, weduwe van Van Duin. Het tractement van breimaitres Kok is voorlopig
vastgesteld op 70 gulden per jaar. Toen Antje Breed op maart 1843 overleed werd dit salaris
weer verhoogd tot ƒ 80,-- ingaande 1 april 1843.
Omdat verschillende artikelen van het Reglement voor de nieuwe school- en breimaitres niet
meer van toepassing zijn nu deze zich beperkt tot het leren van breien, ontwerpt de secretaris
van de commissarissen een nieuw Reglement voor de breivrouw van de stads- en
diaconieschool, dat op 5 mei 1840 aldus is aangenomen en gedeponeerd in de archieven:
Artikel 1.
De breivrouw werkt op alle werkdagen, zowel in de zomer als in de winter ’s middags van 5
tot 7 uur.
Artikel 2.
Zij geniet vrije dagen op woensdag en op zaterdag en vakanties, te weten één dag na pasen en
één dag na pinksteren, in de palmmarkt en tijdens de Sint Laurenskermis de hele week.
Artikel 3.
Buiten deze tijdstippen geeft zij op de vastgestelde tijden onderwijs aan de kinderen. Bij
ongesteldheid deelt zij dit aan de commissarissen mee, opdat deze naar bevind van zaken
kunnen handelen.
Artikel 4.
In de in artikel 1 genoemde uren mag zij aan geen andere kinderen breiles geven dan aan hen
die haar door de commissarissen zijn toegevoegd. Zij mag de haar toegewezen leerlingen
slechts zolang houden als de commissarissen goed vinden.
Artikel 5.
De breivrouw moet de kinderen met zachtheid, vriendelijkheid en bescheidenheid tegemoet
treden. Vooral de kleinsten moet zij met lijdzaamheid helpen. Ook dient zij er voor te zorgen
dat de kinderen zich zowel in de school als op straat goed gedragen. Bovendien moet zij hen
de beginselen van deugd en zedelijkheid inprenten al naar gelang zij daar vatbaar voor zijn.
Artikel 6.
Zij moet er op letten dat de kinderen geen snoeperijen in de school mee brengen, terwijl
zijzelf geen snoep aan de kinderen mag verkopen.
Artikel 7.
Zij zorgt ervoor dat haar school altijd schoon en zuiver is en alle dagen wordt gelucht.
Artikel 8.
De breivrouw ontvangt voor haar werk ƒ 70,-- per jaar. Na het overlijden van Antje Breed
krijgt zij er ƒ 10,-- bij.
Op 3 november 1840 krijgt de breivrouw toestemming om op de breischool werk aan te
nemen voor particulieren, onder voorwaarde echter dat driekwart van de verdiensten voor de
school zijn en éénkwart voor haarzelf. Op 4 oktober 1842 vraagt de breivrouw Daatje Kok
haar eigen woning aan de Lindengracht te mogen betrekken. De commissarissen overwegen
dat haar de post van breivrouw werd opgedragen onder voorwaarde dat zij niet in haar eigen
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huis zou blijven wonen. Zij kunnen daarom aan dit verzoek niet voldoen om alle gevaren
voor de kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.1289
Niet alleen Daatje Kok denkt om de pecunia. Evert Kriebel doet dat eveneens. Op 7 april
1840 is zijn gezin uitgebreid1290. Hij vraagt daarom enige vermeerdering van zijn tractement.
Omdat de commissarissen een poging daartoe bij het stadsbestuur vruchteloos achten,
besluiten zij Kriebel zoveel zij kunnen te ondersteunen. Hij krijgt van hen uit hun kas ƒ 50,-als extra gift. Zij nemen zich voor in het vervolg als het nodig en mogelijk is zich aan die
ondersteuning niet te onttrekken.
Vijf maanden later laat de vrouw van Pieter van der Sluis op 5 september weten dat haar man
is overleden. Sinds april 1823 genoot hij een pensioen van ƒ 200,-- per jaar. Zij vraagt dit
pensioen gedeeltelijk te mogen behouden. In verband met mogelijke consequenties zien de
commissarissen zich genoodzaakt dit verzoek af te wijzen. De weduwe die in de vergadering
van 9 september 1840 aanwezig is, krijgt de verzekering dat ze dit jaar nog ƒ 20,-- voor turf
zal ontvangen.
Er moet nog een ondermeester komen
De commissarissen hebben dan al geconstateerd dat nog een ondermeester bij meester
Kriebel heel noodzakelijk is. Zij doen daarom aan B&W het voorstel om bij de vrijgekomen
som van ƒ 200,-- die aan meester Pieter van der Sluis werd uitgekeerd nog enige meerdere
toelage uit de stadskas te mogen ontvangen om een extra ondermeester aan te stellen.
Koning en Brouwer gaan dit verzoek bij B&W bepleiten. Het college ontvangt dit verzoek
niet ongunstig en deelt de commissarissen mee dat zij dit bedrag mogen gebruiken voor de
benoeming van nog een ondermeester. Maar daarbij hoeven de commissarissen in het geheel
niet op een extra toelage te rekenen. Wel ontvangen de commissarissen ƒ 100,-- uit de
stadskas, maar onder de voorwaarde dat dit bedrag gebruikt wordt voor de extra kosten van
steenkool!
Het gevolg is dat de commissarissen besluiten dat zij de zaak van nog een ondermeester
moeten laten rusten in verband met de beperktheid der middelen. Aan Kriebel delen zij, onder
overhandiging van nog eens een extra gift van ƒ 50,--, mee dat zij zijn belangen zoveel
mogelijk is bij het stadsbestuur zullen bepleiten.
In de herfst van 1840 blijkt de nood echter zeer hoog gestegen te zijn door de toename van
een groot aantal leerlingen. De commissarissen concluderen dat de benoeming van nog een
ondermeester noodzakelijk is. De thans in beide scholen, van Kriebel én van Kraay,
fungerende ondermeester Simon Demmendaal, wordt na de benoeming van nog een
ondermeester, voor alle schooltijden van de dagschool aan Kriebel toegevoegd en zal alleen
in diens school werkzaam zijn. Daarom wordt er in de Haarlemsche Courant een oproep
geplaatst ter benoeming van een ondermeester in de school van meester Kraay. Hij moet ten
minste in het bezit zijn van de derde rang. Zijn tractement is ƒ 300,-- per jaar. Aanmeldingen
moeten plaats vinden in persoon of per vrachtvrije brief vóór 1 december bij de president van
de commissarissen. Bericht van dit besluit wordt gedaan aan het stadsbestuur en de
schoolopziener.
Gerrit Noorduyn
Twee sollicitanten melden zich persoonlijk, Gerrit van Noorduijn, 22 jaar, uit Berkhout en
meester Grootes, 19 jaar, uit Beverwijk. Elf hebben een brief geschreven:
N.W.A. van Cats Smallenburg (24), Alphen; F. Grim Desmet (18) Twello;
D. Habbema (36), Purmerend; P. Jansen (27), Oudshoorn; Simon C. Kikkert (20), Texel;
A. Pater (33), Lambertschaag; J. Pierik (23), Heemstede; H.J. Tadema (26), Wageningen;
B.D. Veen (21), Alkmaar; P.K. Vlaming (?), Koog aan de Zaan;
J. van Zevenberg (?), Hoevelaken.
1289
1290

B&W hebben hier ongetwijfeld de aanwezigheid van een gracht op het oog.
Wij hebben deze gezinsuitbreiding niet kunnen vinden in het register van de Hoornse geboorten.
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Vijf van de hierboven genoemden nodigen de commissarissen uit voor een vergelijkend
examen op 17 December 1840 te weten: Noorduin, Kikkert, Pierik, Veen en Vlaming, onder
overlegging van hun Akte van Algemene Toelating tot het geven van Onderwijs.
Het onderzoek zal verricht worden door de meester Kriebel en Kraay. Hen vraagt men de
werkzaamheden hiervoor onderling te regelen en te verdelen. Het stadsbestuur geeft aan
vrijstelling te verlenen van de stadsimpost op de steenkolen in de scholen.
Voor ons merkwaardig is dat van de vijf uitgenodigde sollicitanten alleen Gerrit van
Noorduin aanwezig is. Veen slechts heeft de moeite genomen te berichten dat hij door
ongesteldheid het examen niet kan bijwonen.
Gerrit van Noorduin legt proeven af van bekwaamheid in het schrijven en rekenen, de
taalkunde, en vooral in het onderwijzen van de leerlingen in aardrijkskunde en geschiedenis
van ons vaderland en daarnaast in onderwijs en opvoeding. Onmiddellijk na de door hem
afgelegde proeven benoemen de commissarissen hem unaniem tot ondermeester. Zijn
instructie zal men hem later geven.
Helaas kan hij niet direct zijn betrekking in Berkhout opgeven. Men verleent hem uitstel tot 1
februari 1841 onder voorwaarde dat hij zo het maar enigszins mogelijk is zijn betrekking in
Hoorn eerder zal aanvaarden. De commissarissen sturen bericht van deze benoeming aan
B&W en de schoolopziener. Kriebel en Kraay krijgen elk zes gulden voor hun werk bij het
vergelijkend examen.
Nu Noorduin meester Kriebel assisteert en Demmendaal meester Kraay rekent men erop weer
enige tijd vooruit te kunnen.
Helaas wordt men in deze verwachting teleurgesteld, omdat Simon Demmendaal op 30 april
1844 plotseling overlijdt. Zijn weduwe krijgt een eenmalige gratificatie van ƒ 25,--.
Anthony Voerman Vulkers volgt Simon Demmendaal op
Als sollicitanten voor de vacature melden zich Offringa, zonder vaste betrekking; Bakker en
Van der Linden kwekelingen bij meester Schoo in Hoorn en A. Voerman Vulkers,
ondermeester te Wognum. Van der Linden en Voerman Vulkers worden door meester Kriebel
en meester Kraay op 18 juni onderzocht.
Beiden geven voldoende en even goede proeven van bekwaamheid en geschiktheid tot het
geven van onderwijs. Daarom laten de commissarissen het lot beslissen. Anthony Voerman
Vulkers is de gelukkige. Hij aanvaardt de betrekking met ingang van 1 juli. Mededeling
hiervan doen de commissarissen aan B&W en de schoolopziener.
Het leed blijkt dan nog niet over te zijn. Op 24 maart 1845 overlijdt, ook plotseling, de 26jarige ondermeester Gerrit Noorduin. B&W verzoeken de commissarissen in verband met de
aankomende reorganisatie van het Hoornse lager onderwijs geen benoeming of keuze te uit
te brengen ter vervulling van deze onderwijzersplaats. Een protest noch van de
commissarissen noch van de meesters hebben wij aangetroffen.
De catechiseermeester
Twee jaar eerder heeft de catechiseermeester Jan Appelboom op 12 september 1843 bericht
gestuurd van een toenemende doofheid en een verzwakt gezichtsvermogen. Hij acht zich
daardoor niet meer in staat het onderwijs in de godsdienst goed te geven. Hij verzoekt
daarom ontslag met behoud van zijn tractement, 26 gulden per jaar. De commissarissen
beraden zich eerst, maar gaan een maand later akkoord met het verzoek. Zij benoemen als
zijn opvolger H. Blom. Hij neemt het godsdienstonderwijs voor de kinderen van de stads- en
diaconiescholen op zich voor 20 gulden per jaar met de toezegging dat hij bij het overlijden
van Appelboom het volle tractement krijgt uitgekeerd.
1839: De inspectie oordeelt
Schoolopziener J. Dozy houdt toezicht op de Hoornse scholen totdat hij op de hoge leeftijd
van 80 jaar in 1837 in functie overlijdt. Zijn opvolgers Van Goens en Van der Velden sterven
beiden kort na hun benoeming. In de openstaande functie stelt het rijk in 1839 aan A. Beeloo
die lector is aan het Koninklijk Instituut der Marine te Medemblik.
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Met de hoofdinspectie over alle scholen in Nederland is op dat ogenblik belast H. Wijnbeek.
Hij was in 1816 aangesteld tot Commissaris van Toezicht over alle Latijnse scholen in
Nederland. Zijn toezicht houdende functie breidde het rijk in 1832 uit door hem te benoemen
tot hoofdinspecteur over alle scholen in Nederland.
Beeloo kreeg met Wijnbeek te maken toen hij in 1839 de schoolinspectie over het vijfde
district van Noord-Holland kreeg. Dit district omvatte naast de steden Enkhuizen, Hoorn en
Medemblik de dorpen Ooster- en Westerblokker, Westwoud, Hoogkarspel, Lutjebroek,
Grootebroek, Bovenkarspel, Abbekerk, Benningbroek, Midwoud, Opmeer, Hoogwoud,
Lambertsschaag, Sijbekarspel, Twisk, De Weere, Wognum en het eiland Urk.
Samen gaan Wijnbeek en Beeloo nog in 1839 langs de scholen, te beginnen in Hoorn, van
welke tocht Wijnbeek het verslag maakt.
Hij merkt op dat het schoolwezen in Hoorn in het algemeen in een goede staat verkeert.
Zonder verdere aanduiding vermeldt hij dat er een Protestantse Weeshuisschool en een
Rooms-Katholieke Weeshuisschool is.
Direct daarna geeft Wijnbeek aan dat er een stadsarmen- en diaconieschool voor jongens en
meisjes bestaat.
Daarin is E. Kriebel de onderwijzer van de jongens en W. Kraay de onderwijzer van de
meisjes. De laatste is kundiger dan de eerstgenoemde, doch heeft minder geschiktheid.
Voor de beide scholen is er slechts één ondermeester (S. Demmendaal in 1831 benoemd, vZ).
Die onderwijst ’s morgens in de meisjesschool en in de middag in de jongensschool. Deze
hulp is gering, vooral in de jongensschool die door zo’n 175 leerlingen wordt bezocht, terwijl
de meisjesschool zo’n 100 leerlingen telt. Desniettegenstaande levert het onderwijs van
Kriebel zeer goede vruchten op. De klankmethode, de leestoon, het schrift, het rekenen en het
gezang voldeden mij alleszins.
In de school van Kraay was dat alles minder voldoende. Het lokaal aldaar is vierkant en dus
ondoelmatig. Dat der jongensschool is langwerpig en alleszins wel ingericht.
Tot zover het inspectieverslag van 1839 over het bezoek van H. Wijnbeek en A. Beeloo aan
de stads- en diaconieschool in Hoorn.
Het aantal leerlingen stijgt en leidt tot problemen
Gestaag neemt het aantal leerlingen toe. In het voorjaar van 1832 is de stijging zelfs zodanig
geweest dat er geen kinderen meer geplaatst konden worden. Commissaris Van Marken stelde
toen voor, volgens de oorspronkelijke inzichten, voortaan geen leerlingen meer toe te laten
dan diegenen die de ouderdom van zes jaar bereikt hebben. Ook neemt men geen kinderen
meer aan als hun ouders uit het armenfonds van de Noorderkerk enige bedeling ontvangen.
De commissarissen verklaren zich akkoord.
In financieel opzicht blijken de Rooms-Katholieke Armbezorgers nalatig. Ondanks herhaalde
pogingen hebben zij op het einde van 1832 hun toelage aan de stads- en diaconiescholen ter
grootte van 160 gulden per jaar over de jaren 1831 en 1832 nog niet voldaan. Twee
commissarissen gaan hierover op bezoek bij de burgemeester en vragen hem ernstig bij
genoemd armbestuur aan te dringen op de betaling van hun toelage. Mochten de armbesturen
dan nog in gebreke blijven dan willen de vergaderde commissarissen aan burgemeester Van
de Blocquerij vragen dit armbestuur te dagvaarden. Van der Straten en Van Bredehoff de Vicq
belasten zich met deze zending.
Of een schriftelijke reactie in de zomer van 1833 door dit armbestuur met deze zaak te maken
heeft, is ons niet bekend. De rooms katholieke armbezorgers verzoeken dan hen in het bezit te
stellen van een nominatieve staat die aangeeft welke kinderen van de rooms katholieke
gemeente gebruik maken van de stads- en diaconieschool. De betreffende staat is opgesteld
door één van de meesters en is overhandigd aan de armenbezorgers. Op verzoek van de
laatsten krijgen de meesters opdracht elke drie maanden de namen van de kinderen op te
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geven die de school verlaten hebben en afgeschreven zijn, met zo mogelijk vermelding van
de redenen.
De kerkenraad van de Lutherse gemeente vraagt in het voorjaar van 1836 of de kinderen van
hun behoeftigen op de stads- en diaconieschool geplaatst kunnen worden. De commissarissen beslissen dit verzoek met ingang van 1 mei toe te staan tegen betaling van een
jaarlijkse bijdrage van ƒ 30,--. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.
Het jaar daarop besluiten de commissarissen om kinderen van ouders die nog geen vier jaar
in de stad gewoond hebben vergunning te verlenen het onderwijs op de stads- en diaconieschool te volgen. Alleen echter als daardoor geen kinderen van ouders die al langer in Hoorn
hebben gewoond zouden moeten worden geweigerd. Het hangt dus van de omstandigheden af
of kinderen toelaatbaar zijn. De beslissing hiertoe is gebaseerd op het denkbeeld dat toelating
niet moet worden beschouwd als gewone onderstand aan behoeftigen welke door de Wet op
het Armenwezen wordt bedoeld.
Het aantal leerlingen heeft ook invloed op de plaatsing in de Grote Kerk. Door een
veranderde plaatsing van banken in dat godshuis is er voor de leerlingen van de stads- en
diaconieschool geen plaats meer. De commissarissen achten het voorlopig voldoende dat die
kinderen alleen tegenwoordig zullen zijn in de godsdienst oefeningen die afzonderlijk voor de
behoeftigen worden gehouden.
In de zomer van 1842 stelt majoor Bruins, commandant van het garnizoen, aan de president
van de commissarissen voor om de kinderen van de garnizoensmilitairen op de stads- en
diaconiescholen te plaatsen. Hij kan daar een vergoeding tegenover stellen van ƒ 76,80, een
bedrag dat het gouvernement jaarlijks verstrekt.. De president heeft hierop geantwoord dat hij
op dit moment van de aanvraag geen mogelijkheid tot plaatsing ziet in verband met het grote
aantal kinderen dat de school bezoekt. In hun vergadering van 5 juli heroverwegen de
commissarissen de mogelijkheid tot toelating gezien het zedelijk belang voor en van deze
kinderen en het materieel belang van meester Kriebel! Zij besluiten daarom het onderwijs aan
de garnizoenskinderen toch aan hem op te dragen en hem te vragen deze beslissing mee te
delen aan majoor Bruins. Een maand later komen Kriebel en Bruins hierover tot een akkoord.
Kriebel verzoekt aan B&W voor deze lessen het gewone lokaal te mogen gebruiken. Dat staat
men hem toe op uren buiten de gewone schooltijd, terwijl de kosten van vuur en licht of van
andere aard niet ten laste mogen komen van de stads- en diaconiescholen.
Tezelfdertijd verzoeken de commissarissen aan de meesters ervoor te zorgen dat geen
kinderen de school verlaten zonder dat de ouders hiervan bericht hebben gedaan aan de
commissarissen. Men hamert zo nadrukkelijk op deze bepaling om zoveel als mogelijk is te
voorkomen dat de ouders hun kinderen niet te vroeg van school afnemen.
De plaats van de diakenen in de commissie
Op 3 december 1839 stuurt het college van diakenen een conceptreglement in waarnaar de
diakenen moeten handelen in de vergadering van de commissarissen van de stads- en
diaconieschool.
Artikel 1
geeft aan dat er steeds vier diakenen commissaris zijn. Zij zijn benoemd uit het college van
diakenen. Minstens twee van hen moeten regerend diaken zijn.
Artikel 2
maakt de commissarissen erop attent dat als er in het geval van nieuwe benoemingen geen
twee regerend diakenen meer commissaris zijn door een nieuwe benoeming daarin moet
worden voorzien. Dan zal of zullen de langst rust genoten hebbende diaken/diakenen aftreden
als commissaris.
Artikel 3
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wijst erop dat in alle gevallen hij die in de kwaliteit van diaken zitting heeft in de commissie
voor de stads- en diaconiescholen, de aanwijzing daartoe heeft verloren, zodra hij die
commissie is blijven waarnemen gedurende vier jaren nadat hij als regerend diaken is
afgetreden.
Artikel 4
vult aan dat insgelijks de aanwijzing voor boven vermelde commissie ophoudt, zodra iemand
zijn post als diaken verlaat, hetzij eigendunkelijk hetzij als gevolg van wangedrag of andere
bepaalde oorzaken.
Artikel 5
merkt op dat de benoeming van een diaken tot lid van de commissie voor de stads- en
diaconiescholen geschiedt door de brede kerkenraad uit een dubbeltal, op te geven door de
diakenen.
Met de eerste vier artikelen hebben de commissarissen geen problemen. Ten aanzien van
artikel 5 blijven zij liever bij de oude manier van benoemen. Die houdt in dat de commissie
voor de stads- en diaconiescholen zelf een voordracht maakt van twee personen, hetzij uit de
Raad van de stad, hetzij uit de Kerkenraad, hetzij uit het college van Diakenen, teneinde
daaruit door de bevoegde autoriteiten de benoeming te laten geschieden. Dit standpunt brengt
men ter kennis van de Diakenen die er op 7 januari 1840 mee akkoord gaan.
Al op 6 februari moet men conform handelen. P. van Geldrop is benoemd tot ouderling. Hij
had zitting als diaken. Zijn plaats als commissaris komt dus vrij. De vergadering van
commissarissen heeft nu een dubbeltal opgesteld uit de diakenen bestaande uit J. Bos Mz. en
A. Langerhuizen van Uven. Aan de Brede Kerkenraad vraagt men uit hen een keuze te doen.
Dat gebeurt, waardoor J. Bos Mz. wordt benoemd.
Kleine(re) en grotere financiële zaken 1824 tot 1846
In januari 1825 verzoeken de commissarissen de boekverkopers Vermande en Houtkoop in te
schrijven voor de leveringen van schoolbehoeften. Omdat over die aanvraag na enkele
maanden problemen ontstaan gunnen de commissarissen de levering aan boekverkoper Van
Slee. Hij is de laagste inschrijver voor de leverantie van papier, pennen, inkt en schoolboeken
voor ƒ 418,--. In april 1829 schrijft Van Slee lager in. Hij levert 30 riem papier, 10.000
pennen, 90 flessen inkt en 3½ cardoes papier voor ƒ 132,--. Drie jaar later biedt hij 60 riem
papier, 100 pennen en 90 flessen inkt aan voor in totaal 276 gulden. Die levering krijgt hij
ook.
Nadat in het begin van 1843 boekhandelaar J. van Slee overleden is, wordt de levering van
papier en andere schoolbehoeften opnieuw aanbesteed. Voor het jaar 1843 wordt de levering
gegund aan en aangenomen door de Gebroeders Vermande: schrijfpapier ƒ 3,70 per riem, inkt
ƒ 0,50 per fles, pennen ƒ 0,50 per 100 en cardoespapier ƒ 0,50 per riem.
De erfgenamen van Herman Berckhout delen op 24 oktober 1826 mee dat per testament aan
de Stads- en diaconieschool is gelegateerd vier stuks certificaten werkelijke schuld ten laste
van het Koninkrijk der Nederlanden, ieder à ƒ 1000,--, vrij van belasting en successierecht,
twee maanden na zijn overlijden af te geven.
Commissaris Van Geldrop zal de vereiste autorisatie voor de aanvaarding van dit legaat aan
Zijne Majesteit vragen. Die goedkeuring komt op 28 november. Campegius van der Straten
brengt op 1 januari 1827 naar voren dat het legaat van Herman Berckhout van vier
certificaten van elk duizend gulden, van de erfgenamen tegen afgifte van een kwitantie is
ontvangen. Deze effecten worden opgeborgen in de trommel bij de andere effecten van de
stads- en diaconieschool.
De executeurs van het testament van Jan Jbzn Smit delen op 25 november 1826 mee dat aan
de stads- en diaconieschool is nagelaten 300 gulden in contanten, vrij van collateraal, af te
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geven drie maanden na zijn overlijden. Ook hier regelt Van Geldrop de zaak.
Cornelis Messchaert is executeur van het testament van wijlen mejufvrouw M. Sleutel,
weduwe van C.D. Ruiter. Zij heeft aan de school een certificaat van werkelijke schuld van
duizend gulden nagelaten. Van Geldrop verzorgt de afwikkeling.
Brons Boldingh wordt op 3 april 1827 gekwalificeerd om voor het certificaat van wijlen
Herman Berckhout inschrijving te doen op het Grootboek voor ƒ 5000,-- en voor de
contanten van Jan Smit voor ƒ 600,--.
Op 2 juli 1827 blijkt uit het Grootboek van de Nationale Werkelijke Schuld dat aldaar het
kapitaal van de stads- en diaconieschool ƒ 19.600,-- bedraagt.
In de laatste maand van dit jaar 1827 deelt P. Houttuyn namens de executeur van wijlen
Johanna Over, weduwe Kroon, aan de commissarissen mee dat aan de stads- en
diaconieschool 200 gulden is geschonken. Voor dat bedrag koopt men in april 1828 ƒ 400,-werkelijke schuld op het Grootboek van het Koninkrijk der Nederlanden.
Wijlen Carel van der Straten legateert tezelfdertijd twee certificaten van 2½ % werkelijke
schuld, elk ter grootte van ƒ 1000,--, vrij van collateraal en andere kosten. Aan Zijne
Majesteit wordt autorisatie gevaagd ter aanvaarding van dit legaat. Dirk Merens deelt op 1
juli 1828 mee dat dit bedrag overgemaakt is op de rekening van de Stads- en diaconieschool
op het Grootboek der werkelijke schuld van het Koninkrijk der Nederlanden.
In januari 1835 blijkt aan de commissarissen door wijlen Agatha Brinckhorst een certificaat
werkelijke schuld groot ƒ 1000,-- à 2½ % gelegateerd te zijn.
Op 4 januari 1842 ontvangt W. Tasman die dan fungeert als penningmeester van de
commissarissen een bewijs van ƒ 17.200 uitgestelde schuld plus 17 kansbiljetten van elk
1000 gulden en vijf van elk ƒ 200,-- om die te verwisselen. De president van de
commissarissen houdt ze onder zijn berusting.
Tasman toont op 1 november 1842 een bewijs van inschrijving op het Grootboek van 1200
gulden à 2½ % afkomstig van verwisselde kansbiljetten volgens de handelingen van 4 januari
1842.
Als in april 1844 ingetekend kan worden op een vrijwillige geldlening van ƒ 127.000,-besluiten de commissarissen er in deel te nemen ten koste van het fonds der scholen.
Huis-aan-huis collectes?
De commissarissen constateren in juli 1841 dat de opbrengsten van de collectes en behoeve
van de stads- en diaconiescholen verminderen. Daarom willen zij aan de Brede Kerkenraad
voorstellen deze collectes huis-aan-huis te doen om na toestemming autorisatie te vragen aan
het stadsbestuur. Op 20 augustus blijkt dat Burgemeester en Wethouders nog geen beslissing
hebben kunnen nemen. Daarom vindt de collecte op de eerstvolgende zondag op de gewone
manier in de kerk plaats. Op 7 september laten B&W weten bezwaar te hebben tegen zo’n
huis-aan-huis collecte omdat de rekening over 1840 een niet onbelangrijk saldo heeft
opgeleverd.
Renovatie van gebouwen
In de zomer van 1841 vergt de vloer in de school van meester Kraay in de Ramen onderhoud.
Aannemer J. Veenman voert voor 260 gulden het werk uit. De kosten bestaan uit het maken
van een nieuwe vloer, het amoveren van het oude portaal plus trap, het maken van een nieuw
portaal en een nieuwe ladder, met inbegrip van materialen en arbeidslonen. Hier wordt later
aan toegevoegd het verplaatsen van een deur en het dichtmetselen van een opening
Dominee Oort, hervormd predikant, vraagt weer een naaischool op te richten
In juni 1842 komt dominee Oort in de vergadering van commissarissen. Hij wijst op de sinds
kort bestaande “Vrouwenvereeniging tot verbetering van het lot der behoeftigen” in Hoorn.
Hij verzoekt de commissarissen weer een naaischool op te richten waarvan de kosten
gedeeltelijk door de commissarissen en gedeeltelijk door de Vrouwenvereniging worden
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gedragen. Echter zodanig dat de directie over die naaischool uitsluitend berust bij de
directrice van de Vrouwenvereniging. De commissarissen delen mee door de huidige
financiële toestand hierin niet mee te kunnen gaan. Wel willen zij de school zo inrichten dat
enkele gevorderde meisjes alleen ’s morgens de school bezoeken en ’s middags op de
naaischool gaan als die alleen door de Vrouwenvereniging wordt opgericht.
Pastoor Does is nieuwsgierig
De commissarissen hebben vernomen dat pastoor Does aan de meesters Kriebel en Kraay
gevraagd heeft om een opgave van alle boeken, gezangen en geschriften die bij het onderwijs
in hun scholen gebruikt worden. De pastoor doet dit verzoek op grond van artikel 10 van het
Koninklijk Besluit van 2 Januarij 1842. Burgemeester en Wethouders autoriseren de meesters
op 4 oktober 1842 aan dit verzoek te voldoen.1291
Een stukje grond erbij
De commissarissen ontvangen op 7 maart 1843 een schrijven van Burgemeester en
wethouders dat een gedeelte erf bij de stads- en diaconieschool is gevoegd.
Reorganisatie van het onderwijs
Op 1 december 1840 staat op de agenda van de commissarissen een schrijven van het college
van Burgemeester en Wethouders waarin het dagelijks stadsbestuur hen verzoekt om hun
zienswijze kenbaar te maken over het oprichten van een tussenschool in de stad.
Al in de jaren twintig is gesproken en geschreven over de oprichting van zo’n school. De
plaatselijke schoolcommissie heeft in verband daarmee op 10 april 1827 erop gewezen dat in
feite het hele schoolreglement herzien zou moeten worden.1292
B&W besluiten daartoe op 18 april 1827 en vragen aan de plaatselijke schoolcommissie zo
spoedig mogelijk te reageren.1293 Een half jaar later komt deze materie opnieuw aan de orde
als de aandacht van B&W gevraagd wordt voor een bewaarschool.1294 De schoolcommissie is
voornemens deze kwesties aan de orde te stellen bij de redactie van een nieuw
schoolreglement en rapporteert daarover op 14 januari 1829.
B&W nemen deze brief voor kennisgeving aan en houden haar in advies.1295 Pas nu, na ruim
tien jaar komen B&W op de zaak van een op te richten tussenschool terug met de vraag
welke de opvatting is van de commissarissen over de oprichting van een tussenschool. De
dienstdoend secretaris van de commissarissen zet zich in voor een concept-antwoord.
Veertien dagen na binnenkomst van deze brief, op dezelfde dag dat Gerrit Noorduijn zijn
benoeming krijgt op 17 december 1840, buigen de commissarissen zich over het antwoord
aan B&W betreffende de oprichting van een tussenschool. Zij schrijven het volgende:1296
De oprichting van een stads-tussenschool pakt gunstig uit voor het onderwijs op de stads- en
diaconiescholen. Immers door het meerdere aantal leerlingen waarvoor een aanvraag wordt
gedaan om toelating, wordt het moeilijker voor de onderwijzers hen het nodige en voldoende
onderwijs te geven. Dit grotere aantal aanmeldingen komt ook door de vraag van ouders
waarvan de commissarissen dat niet hadden verwacht, en die intussen verklaren dat zij anders
hun kinderen niet naar school zouden kunnen laten gaan. Ofschoon de commissarissen dit
begrijpen, hadden zij verwacht dat die ouders toch wel iets zouden kunnen bijdragen ten
behoeve van het onderwijs aan hun kinderen. De aanvragen op zich kunnen moeilijk
geweigerd worden. Als er een tussenschool zou bestaan hadden deze ouders daar naartoe
verwezen kunnen worden. In het belang van de stads- en diaconiescholen vinden de
Zie voor pastoor Does Jos M.M. Leenders, a.w., pag. 266-267 en uitgebreider Jos M.M. Leenders,
Zijn dit nu handelwijzen van een herder…!. Hollands katholicisme 1840-1920. Nijmegen, 2008, passim.
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WFA/GAH 0349/577, 27-10-1827, fol. 16.
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WFA/GAH 0349/312, 14-01-1829; WFA/GAH 0349/154, 14-01-1829.
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WFA/OAH 0656/44, 17 December 1840. WFA/GAH 0349/164, 22 December 1840, fol. 163vo.
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commissarissen een tussenschool dus wenselijk.
Voorts verdient de oprichting van een tussenschool zeer de aandacht ten opzichte van die
ouders die minder gegoed, doch niet dadelijk behoeftig zijn. Immers zij worden gedreven
door de eerzucht niet de minste bijstand van stads- of armbestuur te willen vragen. Daaraan
wordt dan het belang van het kind opgeofferd omdat de uitgave voor het onderwijs op de
publieke particuliere scholen, ook zelfs bij bemiddeling door de onderwijzers, hen nog
bezwaart. En het gevolg is dat hun kinderen dan niet, of tenminste niet allen ter schole
gezonden worden. Vooral voor hen, ook al zijn het er niet veel, zou een tussenschool
wenselijk zijn. Dit zijn onze overwegingen ten aanzien van de toe te laten leerlingen.
Ook zou een tussenschool nadelig kunnen zijn voor wellicht enkele van de publieke,
particuliere scholen. De beoordeling daarvan hoort meer thuis bij de bemoeienis van de
plaatselijke schoolcommissie. De commissarissen merken echter op dat over een zodanig
gevreesd nadeel, zich à priori niets stelligs laat zeggen. De ondervinding zal dit moeten
uitwijzen: òf de bestaande scholen door de oprichting van een tussenschool nadeel zouden
ondervinden, òf dat de tussenschool door het blijven bestaan van de aanwezige scholen
minder leerlingen zou opnemen.
Tenslotte zijn de commissarissen van mening dat bij de oprichting van een tussenschool er
streng toezicht moet zijn op de toelating van leerlingen, opdat op die school geen andere
kinderen worden toegelaten dan die waarvan de ouders wel minder gegoed maar niet direct
behoeftig zijn.
De commissarissen bespreken op 6 september 1842 het antwoord van B&W.1297 Het college
deelt mee dat voor hen nu eerst een punt van onderzoek is of het oprichten van een
tussenschool noodzakelijk is. Daarom vraagt het dagelijks stadsbestuur in de eerste plaats een
opgave van het aantal kinderen dat nu onderwijs geniet op de stads- en diaconiescholen en
waarvan verwacht mag worden dat zij tegen een matig schoolgeld overgeplaatst kunnen naar
de op te richten tussenschool en in de tweede plaats het aantal kinderen dat overblijft op de
stads- en diaconiescholen.
Op 4 oktober 1842 geeft de commissie aan B&W een uitgebreid antwoord.1298
In de eerste plaats houden de commissarissen vast aan hun beschouwingen over de
totstandkoming van een tussenschool die zij op 17 december 1840 aan B&W gestuurd
hebben. Het maken van een schifting tussen de leerlingen waarvan de ouders wél of niet enig
schoolgeld moeten betalen is voor de commissarissen ondoenlijk zolang er geen bepaalde
maatstaf bestaat waarnaar zij zich in alle billijkheid en onpartijdigheid zouden kunnen
richten. Verder vinden de commissarissen dat in aanmerking moet worden genomen:
1° Het inkomen of de verdiensten van de ouders;
2° Hun betrekking in de burgerlijke maatschappij;
3° Het aantal van hun kinderen dat onderwijs behoeft;
4° Het minimum van schoolgeld op een tussenschool.
De commissarissen herhalen dat zij zich onbevoegd achten om reeds nú een schifting te
maken omdat die de perken van hun bevoegdheid te buiten gaat.
B&W hebben zich waarschijnlijk intern langdurig beraden hoe nu verder te gaan. Ook al
omdat in juni 1843 blijkt dat bij de plaatselijke schoolcommissie een plan is ingediend door
de onderwijzer Jacob Liekeles Oebeles om in Hoorn een tussenschool op te richten. B&W
hebben daarop de schoolcommissie gevraagd te onderzoeken in hoeverre en op welke wijze
dit doel bereikt kan worden. Het antwoord van de plaatselijke schoolcommissie, onderwerp
van gesprek in het college op 14 november 1843, is uitgebreid.
De schoolcommissie acht de oprichting van een tussenschool door het stadsbestuur hoogst
1297
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WFA/NHG 0656/20, 6 September 1842.
WFA/NHG 0656/20, 4 October 1842.

485

wenselijk. Enerzijds om de klachten te voorkomen dat een te ruim gebruik gemaakt wordt
van de stads- en diaconiescholen door kinderen van minvermogende, maar niet bedeelde
ouders. Anderzijds om hen tegemoet te komen die zich te grote opofferingen moeten
getroosten door hun kinderen op andere burgerscholen onderwijs te laten volgen.
Voor de oprichting van zo’n school is noodzakelijk dat een geschikt lokaal aanwezig is, groot
genoeg om 200 kinderen les te kunnen geven. Een zodanige ruimte is er in het Sint Jans
Gasthuis ten zuiden van de Kerksteeg, nu Lange Kerkstraat. De Heren Voogden schijnen geen
bedenkingen tegen afstand ervan te hebben. Inwendige verbouwing zal volgens een aan de
commissie gegeven specificatie 2500 gulden bedragen, terwijl voor schoolmeubilair,
schrijftafels en banken 500 gulden nodig is.
De 200 kinderen die mettertijd de school zullen bezoeken, worden gevonden onder hen die
uit de stadsarmenscholen worden geweerd en onder hen die vanuit de burgerscholen worden
toegelaten. De plaatselijke schoolcommissie houdt er verder rekening mee dat een aantal
leerlingen uit de school van de in 1842 overleden meester Zwaan die nu voor diens weduwe
gecontinueerd wordt, een plaats op de tussenschool krijgt en dat er dan geen behoefte meer is
aan een burgerschool zoals eerder die van Zwaan.
Zo berekent de plaatselijke schoolcommissie dat het aantal van 200 kinderen op de volgend
wijze kan worden gevonden en het daarbij genoemde bedrag in geld opbrengt:
[80] kinderen van ouders die slechts één kind naar de tussenschool zenden.
Indien elk kind 17½ cent per week betaalt voor 46 weken (de vakanties moeten
worden afgetrokken) kost dat per kind ƒ 8,05, en massaal 80 X 8,05
= 644,00
[80] kinderen van ouders die twee kinderen naar de tussenschool sturen.
Indien iedere ouder voor twee kinderen 25 cent per week betaalt, kost het onderwijs voor hen in 46 weken 80 X 0,25 = ƒ 11,50, en massaal (80:2) X 11,50
= 460,00
[40] kinderen van ouders die drie kinderen naar de tussenschool sturen.
Indien iedere ouder voor drie kinderen 35 cent per week betaalt, kost het onderwijs voor hen in 46 weken 46 X 0,35 = ƒ 16,10, en massaal (40:3) X 16,10
= 215,00
1319,00
Als men bij 1319,00 een getal van 25 kinderen van de tussenschool voegt die de
avondschool zullen bezoeken en daarvoor per jaar betalen ƒ 2,50, krijgt men per
jaar 25 X 2,50
= 62,50
1381,50
Als men bij 1381,50 een getal van 25 kinderen, die hoewel niet onderwezen
wordende op de tussenschool, wel de avondschool wensen te bezoeken en
ieder kind betaalt per jaar ƒ 4,50, dan is dat totaal 25 X 2,50
= 112,50
De totale opbrengst is dan
1494,00
afgerond
1500,00
=====
De totale opbrengst van ongeveer ƒ 1500,-- kan op de volgende manier worden
uitgegeven:1299
1° Tractement van de hoofdonderwijzer ƒ 800,-2° Tractement van een hulponderwijzer - 300,-3° Schoolbehoeften
- 200,-4° Vuur en licht
- 100,-5° Onderhoud van het gebouw
- 100,-Totaal
ƒ 1500,-=======
Burgemeester en wethouders schrijven op grond van de hierboven staande missive, op 18
november 1843 aan de plaatselijke schoolcommissie hun commentaar naar aanleiding van het
door de onderwijzer J. Liekeles Oebeles aan de schoolcommissie gerichte verzoek, voorzien
1299
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van een plan van inrichting, om een tussenschool op te richten.
Evenals de schoolcommissie acht het college de oprichting van een tussenschool wenselijk.
Zowel om de klachten over een te ruim gebruik van de stads- en diaconieschool door
kinderen van minvermogende maar niet bedeelde ouders, als om zodanige ouders tegemoet te
komen die zich te grote opofferingen moeten getroosten door hun kinderen op de
burgerscholen onderwijs te laten volgen. Daarom heeft het college van B&W deze zaak tot
een voorwerp van nauwgezette overweging gemaakt, waarvan de volgende opmerkingen als
het resultaat kunnen worden beschouwd.
Voor oprichting van een tussenschool is vooral van belang een lokaal groot genoeg om 200
kinderen te kunnen bevatten. Zo’n lokaal is er in het Sint Jans Gasthuis. De voogden van dit
gasthuis zullen daartegen waarschijnlijk geen bezwaar maken. Voor de inwendige inrichting
is ongeveer 2500 gulden nodig, terwijl voor de aanschaf van schoolmeubelen, schrijftafels en
banken nog eens 500 gulden is vereist.
Verder nemen B&W de hele redenering van de plaatselijke schoolcommissie over waardoor
ook het college tot een gedetailleerde opgave van ƒ 1494 komt als opbrengst van de
schoolgelden. Voorts maken B&W geen bezwaar tegen de begrote uitgaven.
Het college meent door op deze manier de leden van de plaatselijke schoolcommissie te
beantwoorden, kenbaar te maken op welke gronden het college meent dat een tussenschool in
Hoorn moet worden opgericht en vraagt aan de schoolcommissie haar beschouwingen
daarover in te zenden.
Wellicht ten overvloede zo geven B&W tot slot aan maakt het college de leden van de
plaatselijke schoolcommissie deelgenoot van zijn opvatting dat zij het verzoek van de heer J.
Liekeles Oebeles en de vraag over de middelen ter oprichting van een tussenschool
vooralsnog geheel in het midden laten.1300
Het onderwerp tussenschool suddert daarna in 1844 door
Persoonlijk leed overheerst.
Ondermeester Simon Demmendaal is nog geen 32 jaar als hij op 30 april 1844 overlijdt.
Ruim een half jaar later sterft de Lutherse schoolmeester Jan Laurens Engel op 7 november.
De plaatselijke schoolcommissie laat weten dat zijn weduwe de school provisioneel mag
laten waarnemen door Cornelis Offringa, aspirant-onderwijzer in het bezit van de derde rang.
De plaatselijke schoolcommissie vindt dat door deze maatregel de oprichting van een
tussenschool wordt bevorderd. Dat beamen B&W die het besluit tot provisionele waarneming
hebben goedgekeurd en medegedeeld aan de schoolopziener.1301
Niet alleen de scholen hebben te maken met sterfgevallen. Ook het dagelijks bestuur van de
stad ontkomt er niet aan. Op 15 oktober overlijdt burgemeester mr. Jacob Cornelis van de
Blocquerij, 79 jaar oud. Zijn functie wordt tot 6 januari 1845 waargenomen door wethouder
Van Pabst Rutgers terwijl diens wethouderschap gedurende die periode wordt uitgevoerd
door Allard Merens.
Op 12 december 1844 herdenkt Van Pabst Rutgers in de raadsvergadering Van de Blocquerij
die hij grote lof toezwaait.
Op 18 december benoemt koning Willem II tot nieuwe burgemeester van Hoorn mr. Pieter
van Akerlaken, eerder stedelijk ontvanger.
Op 6 januari installeert locoburgemeester Van Pabst Rutgers hem namens de raad.1302
WFA/GAH 0349/593, 18 November 1843, fol. 115, nr. 383.
WFA/GAH 0349/168, 20 November 1844, fol. 183vo. Ook in WFA/GAH 0349/359, zelfde datum.
1302
WFA/GAH 0349/10, 12 December 1844, fol. 88;
WFA/GAH 0349/10, 31 December 1844, fol. 102-102vo, nr. 2b.
WFA/GAH 0349/10, 6 Januarij 1845, fol. 164vo-165.
Zie voor de personen Van den Blocquerij en Van Akerlaken:
Jos M.M Leenders, Hij komt van Hoorn. Hoorn, 2012, pg. 345 en volgende.
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De schoolcommissie bepleit opnieuw de tussenschool
Ondertussen heeft juist in die laatste maanden van 1844 de tussenschool weer meer aandacht
gekregen. Zo deelt de plaatselijke schoolcommissie op 20 november mee dat zij een jaar
eerder het verzoek had gekregen om B&W te adviseren over het wenselijke van een
tussenschool met een approximatieve benadering van het op die school te verwachten aantal
leerlingen, de opbrengst van de schoolgelden en de kosten die met de oprichting gepaard
gaan.
Reeds eerder heeft de schoolcommissie op 20 januari 1841 in den brede de wenselijkheid van
zo’n school betoogd. De commissie is op 25 januari 1842 op dit punt terug gekomen toen de
particuliere onderwijzer Dirk Zwaan overleed, waardoor de bestaande bezwaren tegen
oprichting verminderden. Er bleef toen echter nog het bezwaar van de school van de
onderwijzer J.L. Engel, “iemand van den ouden leertrant”. Op deze school werd, zoals op
die van wijlen Zwaan, voor een geringer schoolgeld onderwijs gegeven. Daarmee
belemmerde die school een probleemloze gang van zaken ten aanzien van een op te richten
tussenschool.
Ook is een beletsel voor zo’n school dat een goed lokaal ontbreekt. Nu het college dacht de
ruimte voor zo’n lokaal gevonden te hebben in het Sint Jans Gasthuis en men zich vleide met
de gedachte dat de voogden van dit gesticht hiertegen geen bezwaren hadden, deelt
daarentegen schoolcommissielid Stokvis, die ook voogd is van het gasthuis, mee dat de
voogden bedenkingen hebben en vooralsnog niet instemmen met afstand van een ruimte om
daarin een schoollokaal te stichten. De hierboven geschetste omstandigheden hebben het
antwoord van de schoolcommissie vertraagd, ook al in de hoop dat er enige verandering in de
zienswijze van de voogden zou plaatsvinden.
De schoolcommissie laat buiten beschouwing of het stadsbestuur de overhand heeft op de
voogden alsmede het verkrijgen van de benodigde gelden voor de oprichting. Maar de
overige bezwaren zijn voor het grootste deel vervallen door het overlijden van de onderwijzer
J. Engel. Dat nu is de reden dat de schoolcommissie zich haast op dit belangrijke onderwerp
terug te komen.
Met belangstelling heeft de schoolcommissie kennis genomen van het schrijven van B&W.
De erin vermelde becijferingen zijn niet verkeerd. Ze moeten naar het oordeel van de
commissie “eer toe dan afvallen”. Het aantal te verwachten kinderen zal eerder meer dan
minder zijn.
“De verbetering van het onderwijs voor de Lagere Burgerscholen moet natuurlijker wijze
door zoodanige sterk bevorderd worden. Ook zal de afscheiding een zuivering der
stadsdiaconie- en armenscholen, voor de burgerij zeer gewenscht, voor de stad bezuinigend
en voor het algemeen belang nuttig en doeltreffend wezen”.
Daarmee acht de commissie een geschikt en gunstig ogenblik voor een tussenschool
aangebroken als de financiën dat toelaten en in een lokaal kan worden voorzien. Ook draagt
daartoe bij dat een definitieve vervanging van de functies in de scholen van Zwaan en Engel
niet is geschied, maar alleen door tijdelijk aangestelden wordt waargenomen ten bate van de
weduwen.
Voor de oprichting van een tussenschool moeten de volgende maatregelen worden genomen:
1°. De samenvoeging van de beide schoolcommissies of door vereniging of door versterving.
2°. Het aanspreken van de kerkenraad van de Lutherse gemeente onder wiens
verantwoordelijkheid de school van Engel viel, in combinatie met zijn werk als koster
en voorzanger..
3°. Overleg met het bevoegde bestuur van de scholen van Zwaan en Engel.
Komt men dan tot een eensgezind standpunt dan blijven er buiten de beide Franse scholen en
de Israëlitische school niet meegerekend, nog bestaan:
drie burgerscholen voor de fatsoenlijke en meer gegoede burgerstand;
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één tussenschool voor de lagere klasse die later wellicht voor uitbreiding vatbaar is; en
één of twee stadsscholen voor de armen die bestemd zijn én voor de kinderen van de armen
van alle gezindten én voor de kinderen van door de gereformeerde diaconie ondersteunde
personen.
De plaatselijke schoolcommissie twijfelt er dus niet aan dat nu een tussenschool opgericht
kan worden en dat het nut ervan onbetwistbaar is . Zij gelooft tevens dat veel gegronde en
ongegronde aanmerkingen vanuit de burgerij op de tegenwoordige plaatsing van kinderen op
de stads- en diaconiescholen zullen vervallen of illusoir worden. De commissie zal van
ganser harte aan zo’n oplossing meewerken en daartoe alles in het werk stellen.1303
Terzelfder tijd krijgt de Hoornse plaatselijke schoolcommissie een schrijven van
schoolopziener Beeloo. Hij heeft kennis genomen van het overlijden van schoolmeester
Engel én van de aan zijn vrouw verleende vergunning om de school door te laten gaan onder
leiding van de aspirant onderwijzer Offringa en dat aan de orde schijnt te zijn dat opheffing
van de scholen van Zwaan en Engel ertoe kan bijdragen een tussenschool op te richten. Hij
ontvangt daarover graag nadere inlichtingen en vestigt de aandacht op het besluit van de
Minister van Publiek Onderwijs van 28 februari 1819, nr. 40. Dit besluit beoogt enige spoed
te betrachten, hetzij met de oprichting van een tussenschool, hetzij met aanvulling van de
ontstane vacatures.1304
Op 27 november deelt de plaatselijke schoolcommissie aan B&W het schrijven mee van de
schoolopziener die zo nadrukkelijk wijst op het bepaalde in het besluit van 1819, maar de
commissie refereert slechts aan haar brief van 20 november. Burgemeester en wethouders
nemen de brief van de schoolcommissie voor kennisgeving aan en sturen de brief van de
schoolopziener aan de commissie terug.1305
Burgemeester en wethouders nemen het voortouw
In een buitengewone vergadering van de commissarissen van de stads- en diaconiescholen op
21 januari 1845 delen de commissarissen Koning en Brouwer mee dat zij met burgemeester
en wethouders hebben gesproken over de wenselijkheid om “ten algemeenen nutte de stadsen diaconiescholen met een armenschool te vermeerderen”.
Aan hen is te kennen gegeven dat dan de stads- en diaconiescholen moeten worden
opgeheven, maar dat de bezittingen van deze scholen eigendom blijven van de Hervormde
gemeente onder beheer van de Brede Kerkenraad. B&W willen graag horen of de
commissarissen hiertegen bezwaren hebben.
Na beraad in eigen kring zijn de commissarissen van mening dat tegen zo’n opheffing geen
overwegende bezwaren bestaan. Echter, voordat men dit standpunt aan B&W meedeelt
vragen de commissarissen advies aan de Brede Kerkenraad. Die komt op 23 januari bij elkaar
om het hierna volgende rapport van de commissarissen te bespreken.
1° Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om in het belang van de ingezetenen
de bestaande stedelijke scholen te vermeerderen met een zogenaamde tussenschool en
armenschool.
2° Het college acht het daartoe nodig de tegenwoordige stads- en diaconiescholen op te
heffen.
3° In dat geval blijven de fondsen en de bezittingen van de stads- en diaconiescholen het
onvervreemdbare eigendom van de Hervormde Gemeente onder beheer van de Brede
Kerkenraad.
4° Daarom vragen B&W om een spoedig bericht van de commissarissen of zij tegen de
opheffing van de stads- en diaconiescholen onder deze voorwaarden bezwaren hebben, en
zo ja welke.
WFA/GAH 0349/359, 20 November 1844, behorende bij B&W vergadering van 26 November 1844.
WFA/GAH 0349/359, 26 November 1844, behorende bij B&W vergadering van 3 December 1844.
1305
WFA/GAH 0394/168, 3 December 1844, fol. 187vo.
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De commissarissen hebben in een buitengewone vergadering van 21 januari 1845 na
uitvoerig beraad vastgesteld dat zij geen ernstige bedenkingen hebben tegen opheffing van de
stads- en diaconiescholen, omdat
1° men zich ervan verzekerd mag houden dat de jeugd van de stads- en diaconiescholen door
de opheffing van deze scholen in het door haar te ontvangen maatschappelijk onderwijs
generlei schade zal lijden.
2° het fonds van de huidige stads- en diaconiescholen het eigendom van de Hervormde
Gemeente onder beheer van de Brede Kerkenraad zal blijven, en dat het fonds geheel
onbelemmerd tot zulke een christelijke godsdienstige opleiding der behoeftige kinderen
van onze gemeente gebruikt mag worden zoals zij dat goed vindt.
In verband met het bovenstaande brengen de commissarissen geen rapport uit voordat de
Brede Kerkenraad geadviseerd heeft.1306
De Brede Kerkenraad behandelt het gehele onderwerp op 23 januari 1845 en besluit met
meerderheid van stemmen tegen dit voorstel te adviseren. Immers met de opheffing dezer
scholen wordt ook de invloed van de diakenen op de tegenwoordige scholen opgeheven. En
dat achten vele leden niet heilzaam. Hoewel men hulde brengt aan het stedelijk bestuur en
men overtuigd is van zijn edele bedoelingen in deze zaak, meent men echter te moeten waken
tegen de praevalerende invloed van een andere partij, welke bij enige verandering in het
personeel van gezegd bestuur te verwachten zou zijn.1307
Na het antwoord van de Brede Kerkenraad sturen de commissarissen van de stads- en
diaconiescholen op 24 januari 1845 het volgende commentaar aan het college van
burgemeester en wethouders over de opheffing van die scholen:
De commissarissen hebben het voorstel om de stads- en diaconiescholen op te heffen en te
vermeerderen met een tussenschool en een armenschool ernstig overwogen. Zij hebben
daartegen geen zwaarwegende bezwaren, mits de fondsen van de scholen het
onvervreemdbaar eigendom blijven van de Hervormde Gemeente, onder beheer van de Brede
Kerkenraad, en de tegenwoordige onderwijzers en onderwijzeressen door die opheffing geen
geldelijke schade zullen lijden, maar van stadswege een gelijkstaand inkomen krijgen met
hetgeen zij nu ontvangen.
De commissarissen voelden zich verplicht over deze zaak advies te vragen aan de Brede
Kerkenraad, wiens afwijkende advies zij hier aan het college van B&W voorleggen.
1° Zal de opheffing van de stads- en diaconiescholen niet leiden tot financieel nadeel van de
stad?
2° Zullen de onderwijzers bij de bestaande burgerscholen geen aanzienlijke schade lijden?
3° Zal het ontvangen van onderwijs voor kinderen van niet weinig ingezetenen er niet
bezwaarlijk door gemaakt worden?
4° Is het om al deze redenen voor het Edelachtbaar Stadsbestuur in vereniging met de
bedenkingen van de Brede Kerkenraad niet verkieslijker dat de stads- en diaconiescholen
zo mogelijk in stand blijven?
Tenslotte deelt de commissie van de stads- en diaconiescholen aan B&W mee zich gaarne
verschoond te zien van de voorgestelde conferentie met de stedelijke schoolcommissie.1308
Het antwoord van Burgemeester en Wethouders is zeer uitgebreid1309
Het college schrijft aan de commissarissen dat het dagelijks stadsbestuur niet zonder
leedwezen de brief gelezen heeft van 24 januari jl. die een schrijven van de Brede Kerkenraad
WFA/NHG 0656/20, 21 January 1845, notulen Commissarissen stads- en diaconiescholen.
WFA/NHG 0656/20, 23 January 1845, notulen Commissarissen stads- en diaconiescholen.
1308
WFA/NHG 0656/20, 24 January 1845, notulen commissarissen stads- en diaconiescholen.
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WFA/GAH 0349/595, 25 Januarij 1845, fol. 25vo, nr. 90.
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begeleidde. Immers B&W zijn niet zonder dringende redenen tot het besluit gekomen om
voor te stellen de stads- en diaconiescholen op te heffen.
Konden hier alleen regelen van conveniëntie of van meerdere of mindere wenselijkheid in
aanmerking worden genomen; kon hier alleen gevraagd worden wat de inrichting van het
onderwijs tot op dit ogenblik heeft gekost; en moest hier niet tevens gevraagd worden tot
welke meerdere uitgaven wij door de aandrang der omstandigheden zouden worden
genoodzaakt wanneer men in het uitbetalen van het tot dusverre van stadswege verleende
subsidie wilde blijven volharden,wij zouden wellicht tot het voorstellen van een zo afdoende
maatregel niet zijn overgegaan.
Het belang dat wij in de zaak stellen ook afgescheiden van onze maatschappelijke betrekking
waarin wij het voorstel deden; de overtuiging die wij hebben dat bij het voortdurend blijven
bestaan van de stads- en diaconiescholen door één of ander kerkgenootschap binnen een niet
ver verwijderd tijdperk een aanzoek zal worden gedaan tot oprichting van een gelijke school
staande onder gelijk kerkelijk toezicht en onder genot van een evenredige subsidie, en de
zekerheid die er bestaat, dat dit alleen zal kunnen worden gekeerd door het intrekken van het
tot dusver aan de stad- en diaconiescholen verleende subsidie, doet ons de vraag opperen of
de Brede Kerkenraad dan in staat zal zijn om voor rekening van de gereformeerde gemeente
zonder enige bijdrage uit de stadskas die scholen in stand te houden, of de Brede Kerkenraad
zich dan bij de gereformeerde kerkenraad zou kunnen verantwoorden, wanneer bij het
intrekken van de gemeentelijke subsidie, die inrichting geheel zou moeten vervallen; het lot
dat een daarbij geplaatste onderwijzer onverzorgd aan de toekomst wordt overgelaten; en het
nú aanwezige kapitaal, althans voor een gedeelte niet aan de gereformeerde gemeente zou
kunnen overgaan ten dienste van het openbaar onderwijs zou moeten worden afgezonderd;
en wanneer verder op een opzienbarende wijze onverwijld moet plaats hebben hetgeen niet
schijnt te willen voorkomen, en hetgeen door de aanneming van ons voorstel zeker voor
geruime tijd zou kunnen worden verschoven.
Wat de uitvoering van het besluit aangaat, daaromtrent behoeft men voor geen overijling te
vrezen, want het tijdstip daartoe is niet zeer nabij, vermits wij, (alvorens daartoe kan worden
overgegaan) moeten inwinnen al die inlichtingen welke ons in staat zullen stellen om, met
inachtneming van het belang van de stedelijke kas en van de belangen der onderwijzers, al
datgene te beramen en te overwegen, wat nodig is om met kennis van zaken de voordracht
aan de Raad te doen, en wij ons dus voor het ogenblik zullen bepalen om aan dat college voor
te stellen het nemen van het volgende fundamentele besluit:
A.
B.
C.
D.

E.
F.

De stads- en diaconiescholen zullen worden opgeheven en worden vervangen door
armenscholen.
De onderwijzers bij die inrichting thans werkzaam, zullen bij de armenscholen
worden geplaatst.
Het fonds wordt erkend te zijn het eigendom van de gereformeerde gemeente.
Het Lager Onderwijs in onze stad zal worden gegeven op
Burgerscholen voor gegoede ingezetenen;
Tusssenscholen voor kinderen van min gegoede ingezetenen; en op
Armenscholen voor kinderen van geheel onvermogende ingezetenen.
De beide thans bestaande commissies1310 zullen worden verenigd, zodat er slechts één
commissie voor het Lager Onderwijs binnen deze stad ontstaat.
Aan B&W wordt verzocht om de nodige inlichtingen in te winnen en de maatregelen
voor te dragen die tot de uitvoering van dit besluit worden nodig geoordeeld.

De breedvoerige behandeling waarin wij ten aanzien van deze zaak zijn getreden, strekt
B&W bedoelen hier de Commissarissen van de stads- en diaconiescholen en de leden van de plaatselijke
schoolcommissie.

1310
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alleen u te doen kennen, voor zoveel wij dit vermogen, voor het te laat is, de voor ons
bedoelde grondslagen te doen vaststellen.
Overbodig achten wij het te doen opmerken dat dit geheel - ons schrijven – is van
vertrouwelijke aard, en dat van dit vertrouwen en van onze goede bedoelingen, een
onvoorschoonlijk misbruik zou worden gemaakt, wanneer daarvan aan iemand, geen lid der
belanghebbende vergadering zijnde, kennis wordt gegeven of mededeling wordt gedaan.
Tenslotte vragen wij door dit schrijven om de Brede Kerkenraad in de gelegenheid te willen
stellen om terug te komen op zijn advies, hetwelk, zo wij bescheiden menen met enige
overhaasting en niet met gehele kennis van zaken is gegeven;
dat wij nader ter zake in geen verdere correspondentie kunnen treden, en dat wij bij het
inkomen van het hiervoor in den beginne bedoelde verzoek tegen de inwilliging van hetzelve
zullen adviseren, daar wij zoveel mogelijk alle schoolonderwijs onder speciaal opzicht van
één of ander der christelijke kerkgenootschappen wensen te weren, maar dan ook ons zullen
gedrongen vinden om tegelijkertijd de intrekking van de stedelijke subsidie voor te stellen,
daar het tegen onze plicht zou strijden, aan een ander Kerkgenootschap iets te ontzeggen,
hetgeen wij aan het Kerkgenootschap der Hervormden in zulk een ruime mate zouden blijven
toestaan.
Burgemeester en Wethouders van Hoorn,
Van Akerlaken
Op dezelfde dag dat de Brede Kerkenraad het uitgebreide schrijven van B&W ontvangt,
reageert die raad met het volgende, korte, epistel:
Gezien de uitvoerige uitleg over mogelijke opheffing van de stads- en diaconieschool heeft de
Brede Kerkenraad geen overwegende bezwaren meer tegen dit voorstel.
Getekend, ds. J.C. Ten Brummele Andriesse.1311
Beletselen weggenomen voor de reorganisatie van het Lager Onderwijs
Met dit schrijven zijn voor B&W alle beletselen weggenomen om aan de gemeenteraad voor
te stellen de organisatie van het Lager Schoolwezen in Hoorn te veranderen. Het college gaat
dan ook gestaag verder op het pad dat het heeft ingeslagen. Het college nodigt daarom al voor
28 januari 1845 de commissarissen van de stads- en diaconiescholen en de leden van de
schoolcommissie voor de burgerscholen uit om zeven punten van behandeling door te
spreken.
Voor de stads- en diaconiescholen zijn aanwezig Van Bredehoff de Vicq, Brouwer en Koning,
voor de schoolcommissie voor de lagere burgerscholen De Bruyn Kops en Stokbroo. Hun
gesprekken met de burgemeester Van Akerlaken en de wethouders Van Pabst Rutgers en
Carbasius gaan over de volgende wensen van de stedelijke ‘regering’:1312
1ste Het Lager Onderwijs zal voortaan uitsluitend gegeven worden op
burgerscholen, tussenscholen en armenscholen onder één beheer.
2de De stads- en diaconiescholen zullen dientengevolge worden opgeheven, evenals al het
maatschappelijk onderwijs (welk onder invloed van een Christelijk Kerkgenootschap
wordt gegeven).
3de Het Fonds van de stads- en diaconiescholen blijft het eigendom van de Gereformeerde
Gemeente en zou tot godsdienstig onderwijs kunnen worden aangewend.
4de Er zal voor het vervolg maar één schoolcommissie zijn, en omdat alle kerkelijke invloed
op het onderwijs moet worden geweerd, zullen de leden van de Kerkenraad en de
Diaconie der Hervormde Gemeente als leden van de Commissie voor de Stads- en
1311
1312

WFA/NHG 0656/20, 25 Januarij 1845, en WFA/GAH 0349/169, 4 February 1845, fol. 45.
WFA/GAH 0349/360, 28 January 1845, nr. 32, en WFA/GAH 0349/169, 28 January 1845, fol. 40v0-41.
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Diaconiescholen worden ontslagen, maar op voordracht kunnen worden geassureerd,
hetgeen te eerder kan geschieden, omdat sommige leden van de Commissie voor de
Burgerscholen hun ontslag schijnen te verlangen.
5de De bijdragen van andere gezindten zullen vervallen, evenals het subsidie uit de stadskas,
welk zich belast met de bekostiging van het onderwijs voor de behoeftigen op de
armenscholen.
de
6 Op deze wijze zou alles één beheer hebben, en het onderwijs naar de geest des tijds
kunnen worden ingericht. Het bestaan van twee vacatures van de onderwijzersplaatsen
bij de Burgerscholen, moet gunstig werken op de daarstelling van de bedoelde maatregel.
7de De (beide) commissies, gene bedenkingen hebbende tegen deze voorstellen, hebben op
zich genomen deze zaak in hun vergaderingen te behandelen en van de uitslag rapport te
doen.
Dezelfde dag nog verzoeken Burgemeester en Wethouders aan de plaatselijke
schoolcommissie en de commissarissen voor de stads- en diaconiescholen om invulling van
een staat van
1) de scholen die onder ieders beheer staan,
2) van het personeel en
3) van de kinderen die de scholen bezoeken.1313
Tevens vraagt het college aan de schoolcommissie en de commissarissen voor iedere
afzonderlijke school een behoorlijke leerlingenlijst volgens een opgesteld model in te sturen.
Het college benadrukt dat het niet de bedoeling is onderwijzers van de nu bestaande
burgerscholen te benadelen. B&W willen alleen zekerheid ten aanzien van de kinderen die de
scholen bezoeken.
Burgemeester en wethouders zijn daarmee nog niet uitgevraagd.
Ruim een week later deelt het college mee dat het inzage wenst van de lijsten van personen
die bedeeld worden. Het vraagt daarom deze lijsten naar het stadhuis te sturen om in te zien.
Na inzage door B&W worden de lijsten teruggezonden. De inzage is gevraagd aan
Diakenen van de Hervormde Gemeente, de Lutherse Gemeente, de Remonstrantse
Gemeente,de Rooms Catholieke Gemeente, de Doopsgezinde Gemeente, het Kerk- en
Armbestuur van de Noorderkerk, de regenten van het Rooms Catholiek Weeshuis.
De antwoorden komen in de loop van februari 1845 binnen.1314
Op het moment dat het college om antwoord vraagt over de aantallen bedeelden, hebben
Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad al op 31 januari 1845 bijeen geroepen en de
raadsleden meegedeeld dat er voldoende aanleiding is om de stads- en diaconiescholen op te
heffen. In verband daarmee acht het college het wenselijk om maar met één schoolcommissie
binnen de stad te maken te hebben. Over die wenselijkheid heeft het college met de
plaatselijke schoolcommissie en de commissarissen van het stads- en diaconieschool overleg
gevoerd, met het gevolg dat van beide kanten in dit plan is toegestemd.
Met betrekking tot de gehele zaak van het hiervoor genoemde onderwijs neemt de
gemeenteraad op voorstel van burgemeester Van Akerlaken daarna de volgende besluiten:
A.
De stads- en diaconiescholen worden opgeheven en vervangen door armenscholen.
De werkzaam zijnde onderwijzers worden bij de armenscholen geplaatst. Het fonds van de
stads- en diaconiescholen wordt erkend als het eigendom van de gereformeerde gemeente.
Daarmee wordt het onderwijs in deze stad gegeven op:
1.
1313
1314

Burgerscholen voor kinderen van gegoede ingezetenen.
WFA/GAH 0349/360, 28 January 1845, no. 183, pag. 51.
WFA/GAH 0349/595, 6 February 1845, fol. 42vo. Antwoorden in
WFA/GAH 0349 /169, 13 February 1845, fol. 47, fol. 56vo, 61.
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2.
Tussenscholen voor kinderen van min-gegoede ingezetenen.
3.
Armenscholen voor kinderen van geheel onvermogende ingezetenen.
B.
De beide thans bestaande schoolcommissies over de stads- en diaconieschool en de
burgerscholen worden opgeheven en verenigd tot één plaatselijke schoolcommissie voor het
Lager Onderwijs.
C.
De Raad verzoekt aan Burgemeester en Wethouders de nodige inlichtingen in te winnen en de
maatregelen voor te dragen die de uitvoering van dit besluit mogelijk maken.1315 Zo’n
veertien dagen daarna schrijft de plaatselijke schoolcommissie aan B&W dat de commissie
de ingevulde staten conform het ontvangen model instuurt van de vijf burgerscholen, te weten
van de onderwijzers Karsten, Schoo, De Boer, Kroon en Offringa.
De commissie heeft de opgave niet uitgestrekt over de beide Franse kost- en dagscholen voor
jongens en meisje, welke scholen elk ongeveer twintig discipelen tellen. Aan het einde van
deze brief vraagt de lagere schoolcommissie aan B&W om de brief van de schoolopziener
van 26 november 1844 aan haar terug te sturen.
De brief is voorzien van een 5-tal bijlagen waarop genoteerd staan de namen van de
bedeelden van de Hervormde Diaconie, de Doopsgezinden, de Remonstranten, de RoomsCatholieken en de Evangelisch Luthersen.
Van de Nederlands Hervormden zijn opgegeven 449 kinderen van 168 vaders;
van de Doopsgezinden 39 kinderen van 16 vaders of moeders;
van de Remonstranten 15 namen zonder dat kinderen bijgevoegd zijn;
van de Rooms-Katholieken 220 vaders of moeders, met 527 kinderen;
van de Evangelisch Luthersen 33 oudernamen.1316
De stads- en diaconieschool blijft tot het laatste moment aandacht vragen
In februari 1845 wordt de door het overlijden van Nico Berkhout ontstane vacature bij de
commissarissen van de stads- en diaconieschool ingevuld door de Brede Kerkenraad. Deze
raad kiest uit het tweetal F. Brouwer en P. van Geldrop voor de ouderlingen F. Brouwer en uit
het tweetal Dr. A. de Bordes en J. Brouwer voor de diakenen A. de Bordes.1317
Half maart 1845 blijkt de plaatselijke schoolcommissie in het gemeentelijke jaarverslag over
1844 zeer tevreden over het op de lagere scholen gegeven onderwijs. Daar wordt aan
toegevoegd:
“De voorbereidende maatregelen omtrent het oprigten van een tussenschool zijn met het
beste gevolg aangevangen; in de loop van 1845 zal deze zaak gewisselijk zijn beslag hebben
gekregen”.1318
Toch doen zich meer voetangels en klemmen voor dan het stadsbestuur had voorzien. Half
april 1845 richten Burgemeester en Wethouders zich tot de commissarissen van de stads- en
diaconiescholen en delen hen mee dat het college zich nog (steeds?, vZ) beraamt op de
middelen die nodig zijn om volgens het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 1845 het
Lager Schoolwezen te reorganiseren. Daarom hebben B&W nog geen benoeming of keuze
gedaan van de onderwijzer of hulponderwijzer in de vacante plaats van de overleden Gerrit
van Noorduyn.1319
Vier maanden later vraagt het college aan de commissarissen van de stads- en
diaconiescholen voor het einde van augustus de verwachte staat van ontvangsten en uitgaven
WFA/GAH 0349/10, 31 January 1845, Fol. 111-115, vergadering Gemeenteraad.
WFA/GAH 0349/160, 11 February 1845, bij B&W, 13-02-1845, no. 186.
1317
WFA/NHG 0656/20, 13 January en 19 February 1846.
1318
WFA/GAH 0349/595, 14 Maart 1845, fol. 62-63vo.
1319
WFA/GAH 0349/595, 18 April 1845, fol. 86vo, no. 830.
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voor 1846 in te dienen. Deze staat kan dan gebruikt worden als bijlage bij de begroting voor
1846 ter nadere overweging voor de gemeenteraad. Eén en ander om én Raad én B&W in
staat te stellen de voorgestelde reorganisatie van het Lager Schoolwezen met de gewenste
uitkomst te kunnen bekronen.1320
Het stadsbestuur blijft attent op alle onderwijszaken
Hoewel 1845 wat het onderwijs betreft voor het grootste deel gewijd is aan deze reorganisatie
van het Lager Schoolwezen, besteedt het stadsbestuur ook de nodige aandacht aan andere
onderwijszaken.
Zo meldt de raadscommissie voor de rekeningen over het jaar 1844 dat de commissarissen
voor de stads- en diaconiescholen verscheidene ingediende rekeningen beter hadden moeten
verantwoorden. Bij de betaling van ƒ 26,-- aan de catechiseermeester Appelboom ontbreekt
zelfs een kwitantie. Verder zijn na 1842 geen bijdragen meer geboekt van het Rooms
Catholiek Weeshuis. B&W merken tenslotte op dat het hen aangenaam zal zijn als hun
bedenkingen met voegzame spoed worden beantwoord en toegelicht.1321
De plaatselijke schoolcommissie heeft dan al het verzoek van het college gekregen om ten
spoedigste op te geven hoeveel geld in elk der drie laatste jaren is besteed om prijzen te
kopen, afzonderlijk gesplitst voor de Franse scholen en de burgerscholen.1322 Als prijzengeld
blijkt te zijn uitgekeerd: in 1842 ƒ 245,45; in 1843 ƒ 246,05; in 1844 ƒ 252,75.
In totaal ƒ 753,35, als volgt verdeeld:
Burgerscholen
over 1842 ƒ 167,95; over 1843 ƒ158,40; over 1844 ƒ 169,75.
Beide Franse scholen over 1842 ƒ 45,10; over 1843 ƒ 45,20; over 1844 ƒ 45,50.
Israëlitische school over 1842 ƒ 41,50; over 1843 ƒ 42,45; over 1844 ƒ 46,50.
Bij de beide Franse scholen zijn het inbinden van de prijzen en de transportkosten
inbegrepen.
Ondertussen hebben de commissarissen van de stads- en diaconiescholen de begroting van
hun administratie voor het dienstjaar 1846 ingezonden. Commissaris Koning merkt op dat de
commissarissen gemeend hadden dat aan het einde van dit jaar, 1845 dus, hun administratie
zou zijn afgelopen en de vacante post van Noorduyn zou zijn vervuld. De inhoud van de door
het college van B&W aan ons gestuurde stukken, verstrekt ons echter die zekerheid niet.
De commissarissen nemen daarom de vrijheid het college beleefdelijk uit te nodigen om zo
mogelijk nog in de loop van dit jaar het raadsbesluit uit te voeren om de stads- en
diaconiescholen op te heffen. Wij zien in het belang van de aan ons toevertrouwde
administratie er een wezenlijk bezwaar in om de duur van de thans bestaande vacature
langer te bestendigen. B&W blijven stoïcijns, nemen de stukken voor kennisgeving aan en
stellen de begrotingsstaat in handen van de raadscommissie!1323
Toch nemen wij aan dat het verzoek van de commissarissen invloed heeft gehad, want kort
daarop volgt een briefwisseling van B&W met de schoolopziener die ertoe leidt dat er een
conferentie over de tussenscholen uitgeschreven wordt op woensdag 8 oktober 1845.1324
De dag erop deelt de Burgemeester aan en in de Raad mee wat besproken is in een
bijeenkomst van B&W en de schoolopziener Beeloo. Hoofdzakelijk komt het besprokene hier
op neer dat men overtuigd is van de noodzakelijkheid om de door de Raad genomen besluiten
goed uit te kunnen voeren, men over geschikte lokalen moet beschikken.
Als zodanig kan men aannemen:
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1°. Het gebouw in de Muntstraat (het vroegere Muntgebouw, vZ) voor de Stadsarmenschool,
de ene vleugel voor de jongens en de andere vleugel voor de meisjes.
2°. Het gebouw van de stads- en diaconieschool in de Kruisstraat voor de Tussenschool.
Voor een goede personele bezetting is nodig:
1°. Voor de Stadsarmenschool één hoofdonderwijzer,
twee onderwijzers in het bezit van de 2de of 3de rang,
twee ondermeesters met de 4de rang.
2°. Voor de Tussenschool één hoofdonderwijzer,
één onderwijzer in het bezit van de 2de of 3de rang,
één onderwijzer met de 4de rang.
De per jaar uit te betalen tractementen kunnen als volgt geregeld worden:
voor de Hoofdonderwijzers ƒ 600,--;
voor de onderwijzers van de 2e rang ƒ 450,--, van de 3de rang ƒ 300,--;
voor de ondermeesters met de 4de rang ƒ 250,--.
Ter besparing van de kosten kan de laatste betrekking vervuld worden door kwekelingen, die
beloond kunnen worden met ƒ 50,-- per jaar of daaromtrent.
Aan de schoolopziener is gevraagd om bij de Provinciale Commissie voor het Onderwijs aan
te dringen op geldelijke bijdragen ter verwezenlijking van deze onderwijsreorganisatie.
B&W hopen op een gunstige uitslag op dit verzoek, waartoe ook zij zo aandringen.
In een later stadium zal de Burgemeester van alle ondernomen pogingen kennis geven aan de
Raad. Onder dankbetuiging neemt de Raad het meegedeelde aan.1325
Al een week later heeft schoolopziener Beeloo een bezoek gebracht aan Gedeputeerde Staten
in Haarlem. Hij heeft de geprojecteerde aanvraag voor verkrijging van subsidie van de
provincie voor het nieuw bedachte plan voor het Lager Schoolwezen in Hoorn onder de
aandacht van het dagelijks bestuur van de provincie gebracht.
B&W nemen die mededeling voor kennisgeving aan en besluiten om in verband met wat
eerder besloten is, aan G.S. subsidie te vragen.1326
Half november komt de reactie van G.S. Het dagelijks bestuur van de provincie heeft geen
vrijheid kunnen vinden uit de provinciale fondsen met de gesuggereerde subsidie van 1000
gulden bij te kunnen dragen. Toch blijkt het provinciale college met belangstelling kennis
genomen te hebben van de Hoornse plannen om een tussenschool op te richten. De Raad, die
de provinciale beslissing voor kennisgeving aanneemt, besluit er in een later stadium op terug
te komen.1327
Burgemeester en wethouders vragen in januari 1846 aan de commissarissen een doorgaande
rekening van alle ontvangsten en uitgaven over het jaar 1845 omdat bij de ingediende staten
over 1845 niet is opgenomen de rente van de aanwezige kapitalen die verschenen over het
laatste half jaar van 1845. Daarbij moet in de ontvangsten de somma van ƒ 541,085 en
ƒ 235,80 worden geteld die reeds onder dít jaar genomen zijn, zodanig dat het tekort blijft
beneden het daarvoor uitgetrokken bedrag.1328
De commissarissen zenden als hun reactie de gegevens van het vierde kwartaal van 1845 in.
Zij maken duidelijk dat de door het college van B&W gewenste doorgaande rekening van alle
ontvangsten en uitgaven over 1845 niet meer licht op die zaak zal werpen. De
commissarissen verlangen daarom van het inzenden van zo’n doorlopende rekening
verschoond te blijven. B&W laten de commissarissen weten dat het college heeft te voldoen
aan hoger last. Daarom dient aan het laatste mandaat de rekening van het gehele jaar
geannexeerd te worden. De commissarissen zullen daaraan moeten voldoen, terwijl zij tevens
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verplicht zijn de bijdragen van de doopsgezinden in te vorderen. Een handeling waartoe
Burgemeester en Wethouders de commissie van de stads- en diaconieschool uitnodigen.1329
Hoewel de commissarissen nog wat blijven sputteren, eindigen zij in hun schrijven positief.
Zij hebben met genoegen vernomen van hun leden, die tevens lid van de Hoornse Raad zijn,
dat hun lidmaatschap van de commissie waarschijnlijk per 1 juli 1846 zal eindigen. Dit te
meer omdat de commissarissen zich bezwaard voelen op deze manier nog langer door te
werken. Vooral ook omdat de toename van het aantal leerlingen in de school van meester
Kraay de aanstelling van een ondermeester dringend noodzakelijk maakt.1330
Het Algemeen Verslag van de gemeente Hoorn over 1845 komt in de openbaarheid in
februari 1846.
Ten aanzien van het onderwijs merken Burgemeester en Wethouders op dat op de
verschillende scholen het onderwijs volgens de bestaande verordeningen zeer voldoende en
met vrucht wordt gegeven. De ijver en de bekwaamheid van de verscheidene hoofd- en
hulponderwijzers draagt daartoe veel bij.
B&W vervolgen dat de pogingen tot oprichting van algemene stadsarmenscholen ter
vervanging van de alhier bestaande stads- en diaconiescholen én tot oprichting van een
tussenschool met de beste uitslag bekroond zijn.
Met als gevolg dat thans de nodige maatregelen zijn genomen om die scholen met ingang van
1 July 1846 te laten beginnen.1331 B&W wijzen hier met name op het te nemen raadsbesluit
van 15 januari 1846. Daarin doet de Burgemeester de Raad drie voorstellen:
1e om het gebouw van de voormalige Munt in de Muntstraat in te richten met twee lokalen
voor de stadsarmenscholen. Het moet daarvoor vertimmerd worden. De aanbesteding ervan
vindt plaats op 24 januari, het werk wordt op 27 januari gegund aan Peter Kroon voor ƒ 2050.
2e om het college te machtigen bij Gedeputeerde Staten goedkeuring te vragen de kosten van
de verbouwing, die niet meer op de begroting van 1846 kunnen worden gebracht, te betalen
uit voorhanden zijnde eigen fondsen.
3e om dit alles nader te regelen bij de samenstelling van de begroting voor 1847.
De Raad onderzoekt de overgelegde tekeningen, keurt ze goed, verenigt zich geheel met het
voorstel, machtigt dienovereenkomstig B&W met de voorbereiding van de werkzaamheden
ter oprichting van het onderwijs op genoemde school een aanvang te maken en neemt deze
besluiten met algemene stemmen aan.1332
Acht dagen later deelt het college van B&W aan de commissarissen van de stads- en
diaconiescholen mee dat de gemeente Hoorn aan hogere financiële lasten moet voldoen.
Daardoor is het college niet in staat de laatste termijn van de bedragen aan de stads- en
diaconiescholen uit te keren, zonder dat daarbij wordt overgelegd de doorlopende rekening
over het gehele dienstjaar 1845. Die rekening hoort aan te sluiten bij die van 1844, waarvan
reeds een afschrift is ingezonden bij de rekening van dat dienstjaar.
Wat nu betreft de bijdragen die door de verschillende kerkgenootschappen verschuldigd zijn,
deze zullen tot 1 juli 1846, wanneer het gemeentebestuur de nieuwe regeling van het lager
onderwijs in werking hoopt te brengen, moeten worden aangezuiverd. Daarom verzoeken
B&W aan de commissarissen daartoe de nodige pogingen aan te wenden. Het college zelf is
bereid om de kerkgenootschappen die in gebreke blijven aan te schrijven, mochten pogingen

WFA/GAH 0349/170, 20 January 1846, fol. 20/20vo.
WFA/GAH 0349/366, behorende bij B&W van 20 January 1846.
1330
WFA/GAH 0349/366, 19 January 1846, nr. 38, behorende bij B&W van 20 January 1846.
1331
WFA/GAH 0349/596, February 1846, fol. 34, letter H.
1332
WFA/GAH 0349/660, 15 January 1846, ongenummerde pagina’s.
1329

497

van de commissarissen onverhoopt niet de gewenste uitwerking hebben.1333
Een ander lastig punt is de aanstelling van het personeel. Bij het vaststellen van de begroting
voor 1846 heeft de Raad het besluit genomen het lager onderwijs te herzien. Ten gevolge van
dit besluit moet worden overgegaan tot een nieuwe aanstelling van onderwijzers als Evert
Kriebel, Willem Kraay en Anthony Voerman Vulkers.
Zij zijn thans bij de stads- en diaconiescholen werkzaam met als bezoldiging per jaar:
1° De hoofdonderwijzer Kriebel ƒ 600,--.
2° De tweede onderwijzer Kraay ƒ 450,--.
3° De tweede onderwijzer Voerman Vulkers ƒ 300,--.
Bij de nieuw op te richten scholen zijn de volgende betrekkingen te vervullen:
A. Aan de tussenscholen
een hoofdonderwijzer van de 1e rang, op een bezoldiging van 600 gulden per jaar, en
een tweede onderwijzer van de 3e rang op een bezoldiging van 300 gulden per jaar.
B. Aan de armenscholen
Een ondermeester van de 3de rang op een bezoldiging van 250 gulden per jaar.
In verband daarmee verzoeken Burgemeester en Wethouders aan de schoolopziener de nodige
aankondigingen te plaatsen in de Bijdragen voor het Lager Onderwijs, terwijl men van hem
een voorstel afwacht voor het houden van een vergelijkend examen. Dit alles omdat het de
bedoeling van het college is de nieuwe onderwijsorganisatie met ingang van 1 juli 1846 te
laten beginnen.1334
De schoolopziener vraagt nog om enkele inlichtingen.
B&W antwoorden hem onder meer dat er voor de hoofdonderwijzer van de tussenschool nog
geen vrije woning beschikbaar is. Voor wat betreft de annonce in de Bijlagen zijn er geen
bedenkingen om het vergelijkend examen op twee dagen te houden, de eerste dag voor de
hoofdonderwijzer en de tweede voor de beide ondermeesters. Het lijkt beide partijen
voldoende om 31 maart als einddatum aan te houden voor het indienen van sollicitaties. In
dat geval houden B&W 1 en 8 mei 1846 vrij voor het vergelijkend examen.1335
Ondertussen nadert de datum van 1 juli.
De commissarissen van de stads- en diaconieschool sturen op 5 maart 1846 de doorlopende
rekening over 1845, waarover de commissarissen eerdaags het mandaat van ƒ 316,935 hopen
te ontvangen. B&W voldoen al op 10 maart aan die wens.
Gedeputeerde Staten hebben eerder al op 29 januari B&W gemachtigd het gebouw in de
Muntstraat te vertimmeren tot een armenschool. De benodigde kosten à ƒ 2050,-- mogen op
een staat van de begroting voor 1847 in een buitengewone uitgave geregeld worden.1336
In april regelt men de organisatie van de vergelijkende examens. Zij worden gehouden op 1
mei voor de hoofdonderwijzer en op 8 mei voor de ondermeesters en beginnen ’s morgens
om 10 uur. Zij vinden plaats in het raadhuis aan de Nieuwstraat. De commissarissen van de
stads- en diaconieschool krijgen een uitnodiging erbij aanwezig te zijn en van advies te
dienen voor zover dat nodig is. De schoolopziener vraagt om een lijst van sollicitanten naar
de post van hoofdonderwijzer aan de tussenschool. Burgemeester en wethouders
benadrukken dat vooraf op het stadhuis de benodigde stukken gereed gemaakt zijn en
vernemen graag of de assistentie van een onderwijzer gewenst is.
De schoolopziener stelt prijs op de hulp van meester Schoo voor de vakken rekenen en
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zingen, zangkunde. Schoo is hoofdonderwijzer aan een bijzondere (=particuliere) school van
de 2de klasse. B&W voldoen direct aan dit verzoek!1337
Nadat de vergelijkende examens op 1 en 8 mei zijn gehouden besteden Burgemeester en
Wethouders de rest van de maand mei aan de uitwerking van de daardoor verkregen
gegevens. Er is een proces-verbaal binnengekomen van de plaatselijke schoolcommissie met
de gebruikte tabellen, vergezeld van een geleidebrief van schoolopziener A. Beeloo uit
Medemblik.
Als eindconclusie dragen schoolopziener en schoolcommissie aan het stadsbestuur voor:
1° Een nominatie van vier personen die in alfabetische volgorde zijn geplaatst
J.E. Helge, F. Kroon, F. Grim de Smeth en J. van Tongeren.
2° Twee personen voor de onderwijzerspost aan de tussenschool
P. Bakker en J. Schinkel.
3° Twee personen voor de onderwijzerspost aan de armenschool
P. Vlaming Kzn en D. Veenman.
Burgemeester en Wethouders nemen deze stukken voor kennisgeving aan en besluiten ze in
de eerstvolgende raadsvergadering van 12 juni 1846 ter tafel te brengen.
Gesplitst verhaal houdt geen rekening met een streefdatum
Om ons verhaal over het einde van de stads- en diaconieschool niet nog meer op te splitsen,
gaan wij nu eerst in op de behandeling van dit onderwerp tot en met de raadsvergadering van
12 juni. Daarna komt aan de orde de houding van de twee werkzame schoolcommissies, die
voor de stads- en diaconieschool en die voor het lager onderwijs, terwijl wij tenslotte ons
relaas over de Stads- en diaconiescholen beëindigen op 1 oktober 1846, de donderdag waarop
de schoolopziener in een officiële bijeenkomst in de Oosterkerk de nieuwe scholen inwijdt.
Op maandag 30 mei stuurt het college aan de schoolopziener beide proces-verbalen, die van 1
en van 8 mei. B&W verzoeken hem deze stukken naar de provincie door te zenden opdat het
college na het provinciale fiat zo spoedig mogelijk de gemeenteraad bijeen kan roepen voor
het doen van de benoemingen.
De oorzaak van de vertraging van de terugzending der stukken is te wijten aan de
afwezigheid van wethouder P. van Geldrop Azn. Pas de dag ervoor, 29 mei, heeft hij de
stukken getekend.
B&W hebben geen afzonderlijke nota van beschouwing bijgevoegd, omdat alle gerechtigden
die bij de vergelijkende examens aanwezig waren, het in alle opzichten eens zijn met de
beschouwing van de schoolopziener.
Al op 2 juni geeft schoolopziener Beeloo in overweging om voor de vervulling van de
betrekking van de hoofdonderwijzer en van de onderwijzer aan de tussenschool zo spoedig
mogelijk een keuze te maken uit de voorgedragen personen, opdat daarna autorisatie tot
aanstelling bij het provinciaal bestuur kan worden gevraagd.
B&W maken dit bericht bekend op de eerstvolgende raadsvergadering op vrijdag 12 juni
1846’s middags om 12 uur.
Het agendapunt waarin de benoemingen aan de orde komen is in drieën gesplitst.
Ten eerste dat de plaatselijke schoolcommissie op 16 mei aan het Stedelijk Bestuur
voordraagt een nominatie van vier personen ter benoeming van een hoofdonderwijzer aan de
op te richten tussenschool, te weten in alfabetische volgorde: J.E. Helge (30 jaar), F. Kroon
(26 jaar), F. Grim de Smeth (24 jaar), J. van Tongeren (24 jaar).
Voor de post van ondermeester op de tussenschool Pieter Bakker en J. Schinkel jr. en voor de
post van ondermeester op de armenschool P. Vlaming Kz. en D. Veenman.
WFA/GAH 0349/596, 27 April 1846, fol. 72vo/73 no. 336.
WFA/GAH 0349/170, 28 Aprl 1846, fol. 110 en 5 Mey 1846, fol. 116vo.
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Ten tweede verzoekt de schoolopziener de Raad op 2 juni zo spoedig mogelijk tot benoeming
over te gaan en autorisatie daarvan bij G.S. aan te vragen.
Ten derde stelt de voorzitter aan de Raad voor, om voordat tot vervulling van deze
betrekkingen wordt overgegaan, de Raad het besluit neemt de twee bijzondere scholen binnen
Hoorn van de overleden onderwijzers D. Zwaan (1842) en J.L. Engel (1844) in plaats
waarvan de tussenschool wordt opgericht, op te heffen en daarvan kennis te geven aan
Gedeputeerde Staten. De Raad besluit aldus.
Vervolgens kiest de Raad door middel van gesloten stembriefjes uit de voorgedragen
personen,
1° als hoofdonderwijzer aan de Tussenschool met algemene stemmen de onderwijzer
Frans Kroon.
2° als ondermeester aan de Tussenschool met algemene stemmen de onderwijzer
Pieter Bakker.
3° als ondermeester aan de Stadsarmenschool met 16 van de 17 stemmen de onderwijzer
P. Vlaming Kzn.
B&W nodigen schoolopziener Beeloo uit om nu de autorisatie tot aanstelling van deze
personen door het Provinciaal Bestuur te bewerken en verwachten vervolgens het bericht van
U Edele.1338
Los daarvan zenden B&W op 13 juni 1846 aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een
extract van de beraadslagingen van de Raad over het besluit de twee bijzondere scholen van
de 2de klasse van de overleden meesters Zwaan en Engel, op te heffen.
G.S. beslissen op 25 juni het college van B&W te machtigen beide besluiten uit te voeren.1339
B&W stellen de Raad op 27 juli op de hoogte van de door G.S. verleende machtiging.
Zij stellen de Raad dan voor op grond hiervan
ten eerste
een Stadstussenschool op te richten
in plaats van de beide opgeheven bijzondere scholen van de tweede klasse;
ten tweede om Frans Kroon, die in het bezit is van de tweede rang
tot hoofdonderwijzer aan de op te richten Stadstussenschool en
Pieter Bakker, die de derde rang bezit
tot ondermeester aan deze school te benoemen;
ten derde om P. Vlaming Kz., die in het bezit is van de derde rang te benoemen
tot ondermeester aan de Stadsarmenschool.
De Raad maakt deze besluiten definitief en geeft daarvan kennis aan de belanghebbenden.1340
Bezien wij de data waarop deze besluiten zijn genomen, dan valt niet te ontkomen aan de
conclusie dat de startdatum van de Stadstussenschool en de Stadsarmenschool bij lange niet
gehaald is. In de praktijk betekent het dat het gemeentebestuur 1 juli als startdatum laat vallen
en vanaf de zomer van 1846 als begindatum van de nieuwe stadsscholen 1 oktober
aanhoudt.1341
Een nieuwe schoolcommissie voor het middelbaar en lager onderwijs
Hiervoor hebben wij er op gewezen dat het college van B&W al in januari 1845 zijn
voorkeur heeft laten blijken voor één schoolcommissie voor het Hoornse Onderwijs.
Ruim een jaar later schrijft het college aan de leden van de plaatselijke schoolcommissie en
aan de commissarissen van de stads- en diaconiescholen dat het hun voornemen is om binnen
afzienbare tijd de zaken die het burger- en het middelbaar onderwijs betreffen in overleg met
een daartoe door de Raad te benoemen commissie finaal te regelen.
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Teneinde een zo volledig mogelijk gevolg te geven aan het raadsbesluit van januari 1845,
nemen B&W de vrijheid aan beide commissies te vragen welke van hun leden bij voortduring
werkzaam willen blijven ten dienste van het lager en middelbaar onderwijs en daarom als lid
in de nieuw te benoemen commissie willen worden opgenomen.
“Eén aanmerking zullen UEd. ons wel te goede gelieven te houden”, zo vervolgen B&W.
“De inrichting van het onderwijs, zoals deze bij het bovengenoemde raadsbesluit is
voorgesteld, moet beschouwd worden geheel burgerlijk te zijn. Als wij dit beginsel in het oog
houden is het onze mening dat het wenselijk is dat geen geestelijke van welke gezindheid ook,
lid van de commissie wordt. Zou er één geestelijke lid van de commissie zijn, dan zou men
ook van elk der andere gezindheden één geestelijke daarbij moeten voegen. Behalve dat
hierdoor het aantal leden te groot zou worden, zouden ook andere bezwaren kunnen ontstaan,
waarvan het ons nuttig lijkt die te voorkomen. Burgemeester Van Akerlaken eindigt het
schrijven van B&W met op te merken dat het ons “aangenaam zal zijn enigszins spoedig een
rescriptie te ontvangen”.1342
Hierbij aansluitend deelt de burgemeester aan de leden van de Raad in hun vergadering van
12 juni mee, dat vijf leden van de plaatselijke schoolcommissie om diverse redenen geen lid
meer willen zijn van de nieuwe schoolcommissie, te weten N. Carbasius, P. van Geldrop Az.,
A. Merens en jonkheer P. Opperdoes Alewijn. Daarentegen zijn de leden L. Stokbroo, L.
Backer Overbeek en G.W. de Bruyn Kops bereid werkzaam te blijven voor het lager en
middelbaar onderwijs in de stad.1343 De commissarissen van de stads- en diaconiescholen
laten weten, dat zij zich gezamenlijk verplicht hebben te verzoeken niet in aanmerking te
komen voor het lidmaatschap van de nieuwe onderwijscommissie voor het lager en
middelbaar onderwijs.1344
Vier weken later confereert burgemeester Van Akerlaken op zondagmorgen bij hem thuis met
de enige overgebleven leden van de voormalige schoolcommissie Stokbroo, Backer Overbeek
en De Bruyn Kops.
In eerste instantie stelt hij hen op de hoogte van de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
25 juni voor de benoeming van drie onderwijzers aan de op te richten scholen. Daarna vertelt
hij hen welke voorlopige keuze van personen door het college van B&W is gedaan om aan de
Raad aan te bevelen als leden van de nieuwe schoolcommissie. Naast de heren L. Stokbroo,
G.W. de Bruyn Kops en L. Backer Overbeek zijn dat de heren mr. C.A. Duker, A.J. Faber
(rk), W. Nijsen (rk), jhr. mr. L. van Styrum, mr. W.C.J. de Vicq en J. Willaars.
Maar de burgemeester heeft de drie overgeblevenen niet alleen daarvoor thuis uitgenodigd.
Hij heeft hen ook gevraagd hem op de hoogte te stellen van het benodigde meubilair
bestaande uit tafels, banken borden en alles wat voorts tot de materiële inrichting van de
schoollokalen vereist wordt.1345
Bijna een week later deelt de burgemeester als voorzitter van de Raad aan de raadsleden over
de oprichting van de commissie voor het lager en middelbaar onderwijs mee, dat volgens het
college van B&W en de dan nog bestaande commissie voor de burgerscholen, de nieuwe
commissie voor het lager en middelbaar onderwijs uit negen personen moet bestaan.
Drie van hen zijn belast met het toezicht op de Franse scholen, drie zien toe op de
Burgerscholen en drie controleren de Armenscholen.
Om deze zaak goed af te doen en tegemoet te komen aan het bezwaar van een geheel nieuwe
commissie, doet de burgemeester in overleg met de wethouders en de drie leden die door
willen gaan in het nieuwe commissieverband, aan de Raad een aanbeveling van 9 personen:
WFA/GAH 0349/596, 27 Mey 1846, fol. 89vo.
WFA/GAH 0349/170, 3 Juny 1846, fol. 143/143vo.
1344
WFA/GAH 0349/170, 11 Juny 1846, fol. 148vo.
1345
WFA/GAH 0349/170, 21 July 1846, fol. 181-181vo.
1342
1343
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L. Stokbroo, mr. G.W. de Bruyn Kops, L. Backer Overbeek, A.J. Faber,
jhr. mr. L. van Styrum, mr. C.A. Duker, J. Willaars, mr. W.C.J. de Vicq, W. Nijssen.
De Raad wijkt af van het voorschrift om de keuze met gesloten stembiljetten te doen maar
verenigt zich unaniem met alle voorgedragen personen, die hij bij acclamatie tot leden van de
commissie benoemt.1346
Na dit besluit wordt op voorstel van de voorzitter besloten om de gefungeerd hebbende leden
van de Plaatselijke Schoolcommissie en de Commissarissen van de Stads- en
Diaconiescholen die te kennen hebben gegeven niet weer in aanmerking te willen komen
voor het lidmaatschap ervan, een eervol ontslag als zodanig te geven.
B&W worden gemachtigd om aan de niet herbenoemde heren de dankbetuiging dezer
vergadering over te brengen voor hun veeljarige diensten, zowel in het algemeen belang als in
dat van het onderwijs.1347
P. Vlaming van Texel stuurt op 1 augustus 1846 een berichtje waarin hij zijn dank betuigt
voor zijn benoeming tot ondermeester aan de Stadsarmenschool. Ingesloten is een missive
van de burgemeester van Texel van dezelfde datum, waarin deze verzoekt ter besparing van
de portokosten het bericht over de indiensttreding van deze onderwijzer aan hem toe te
sturen.1348
De maand augustus is alweer ver gevorderd als Burgemeester en Wethouders zich afvragen of
het niet raadzaam is om de spaarzaamheid in de godshuizen te bevorderen door de kinderen
in de beide weeshuizen te laten delen in het openbaar onderwijs dat van stadswege gegeven
gaat worden. Het college stelt deze vraag ook aan de regenten van het protestantse weeshuis
en het rooms-katholieke wees- en armenhuis.
B&W merken er nadrukkelijk bij op dat het geenszins hun bedoeling is om met deze vraag en
de uitkomst ervan de onderwijzers in de weeshuisscholen te benadelen en iets te veranderen
aan hun financiële situatie. “Van de verplichting tot het geven van doorgaand onderwijs
ontheven, zou men hen enige andere bemoeiing ten nutte der beide weeshuizen kunnen
opdragen”.1349
Op 22 augustus 1846 verzoeken Burgemeester en Wethouders aan de onderwijzers Evert
Kriebel en Willem Kraay aan het college zo spoedig mogelijk een lijst te sturen van de bij
hen aanwezige leerlingen op een tabellarische staat die zeven kolommen bevat.
De eerste kolom: de namen van de op hun school aanwezige kinderen.
De tweede kolom: de ouderdom.
De derde kolom: de naam van de vader.
De vierde kolom: de naam van de moeder.
De vijfde kolom: het beroep van de vader; is hij overleden dan het beroep van de moeder.
De zesde kolom: de woonstraat.
De zevende en laatste kolom vermeldt de meerdere of mindere levensomstandigheden of
de toestand van het gezin.1350
Op 1 september hebben zowel Kriebel als Kraay aan hun taak voldaan. De lijst van Kriebel
bevat 210 namen van jongens, die van Kraay 172 namen van meisjes.1351 Het betekent in de
praktijk van het onderwijs dat 382 manlijke en vrouwelijke leerlingen klassikaal les krijgen
WFA/GAH 0349/11, 27 July 1846, fol. 74vo-79.
WFA/GAH 0349/11, 27 July 1846, fol. 79.
1348
WFA/GAH 0349/170, 4 Augustus 1846, fol. 190vo.
1349
WFA/GAH 0349/596, 22 Augustus 1846, fol. 139vo-120, nr. 650.
1350
WFA/GAH 0349/596, 22 Augustus 1846, fol. 140, nr. 651.
1351
In WFA/GAH 0349/370, 1 September 1846, nr. 973, bevinden zich de door de onderwijzers Kriebel en
Kraay opgestelde lijsten
1346
1347
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van drie onderwijzers, die op dat moment bijgestaan worden door een naai/breivrouw en een
catechiseermeester. Hoe Kriebel en zijn collega’s dat precies geregeld hebben, welke
leerlingen op welk moment in welk lokaal les kregen, het ontgaat ons. Duidelijk is dat zij in
het midden van de 19de eeuw een prestatie van formaat geleverd hebben. Zij zetten die samen
voort in de nieuw te beginnen Stadsarmenschool.
B&W schrijven de verschillende kerkelijke gezindten aan
Op 22 augustus 1846 schrijven B&W aan de kerkelijke gezindten in de stad dat het hun
voornemen is zo spoedig mogelijk de Stadsarmenschool in werking te brengen en daarin
kosteloos onderwijs te laten geven aan de kinderen van de onvermogende Hoornse
ingezetenen. Daarom wil het college direct worden geïnformeerd of de ouders van die
kinderen, voor zover zij tot uw kerkgenootschap behoren, zich telkens tot u behoren te
wenden om de nodige gelden te verkrijgen voor de aanschaffing van leerboeken en
schrijfbehoeften hetgeen natuurlijk voor elke leerling een zeer geringe bijdrage zal vorderen,
dan wel of u zich dienaangaande wenst te verstaan met de commissie die met het toezicht en
het beheer over die scholen is belast.1352
Dit schrijven van B&W leidt tot de nodige reacties. De kerkenraad van de remonstrantse
gemeente wil zich verstaan met de commissie van toezicht. De regenten van het roomskatholieke weeshuis willen eerst weten of de deelneming in het openbaar onderwijs van de in
de beide godshuizen opgenomen kinderen zal plaats vinden op de tussenscholen dan wel op
de armenscholen. De regenten van het protestantse weeshuis achten het wenselijk dat de
kinderen uit hun gesticht en die daartoe in de termen vallen, gebruik maken van het onderwijs
op de tussenscholen van stadswege te geven, tegen zodanige retributie als nader wordt
bepaald. Het college van diakenen van de hervormde gemeente deelt mee, nadat het daartoe
door de Brede Kerkenraad is geautoriseerd, bereid te zijn met de commissie die belast is met
het toezicht en het beheer van de armenscholen te spreken over de benodigde gelden tot
aanschaffing van leesboeken en schrijfbehoeften voor de kinderen die tot hun
kerkgenootschap behoren en die op de stadsarmenscholen gratis onderwijs zullen
ontvangen.1353
Met het laatste antwoord gedateerd 22 september 1846 is de tijd al vrijwel om, om op 1
oktober daaraanvolgend met de nieuwe onderwijsorganisatie te beginnen.
Burgemeester Van Akerlaken schetst de te bewandelen weg1354
Toevalligerwijs legt de burgemeester op dezelfde datum een uitgebreid schema van
werkzaamheden voor die nog tot 1 oktober moeten gebeuren.1355 welke wij hieronder
weergeven onder de titel
Primo.
Na vooraf als grondslag genomen te hebben de overwegingen van Burgemeester en
Wethouders en de heren Stokbroo en Bakker Overbeek, de enige leden van de voormalige
plaatselijke schoolcommissie, en de nieuw benoemde leden van de commissie voor het lager
en middelbaar onderwijs, dat wat betreft de uitsluiting én toelating van kinderen op de
Stadsarmenscholen zowel als op de op te richten Tussenschool, is door de burgemeester aan
de belanghebbende ingezetenen de volgende bekendmaking gedaan:
In het vervolg kunnen op de Stadsarmenschool niet meer toegelaten worden tot het ontvangen
van kosteloos onderwijs:
1° De kinderen van ’s rijks stedelijke of andere openbare ambtenaren.
WFA/GAH 0349/596, 23 Augustus 1846, fol. 140, nr. 652.
WFA/GAH 0349/170, 27 Augustus 1846, fol. 212vo; 1 September 1846, fol. 215vo;
15 September 1846, fol. 232; 22 September 1846, fol. 238.
1354
WFA/GAH 0349/170, 22 September 1846, fol. 241vo. Hierbij behoren de missives van 25 September 1846,
nrs. 727 t/m 783, waarvan 736 en 737 aan het vastgestelde gevolg geven.
1355
WFA/GAH 0349/170, 22 September 1846, fol.241vo en volgende.
1352
1353
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2° De kinderen van hen die vaste goederen in eigendom bezitten.
3° De kinderen van hen die in vaste dienst of betrekking een inkomen hebben van ƒ 6,-- per
week of meer.
4° De kinderen van hen die in zodanige uitwendige omstandigheden verkeren, dat zij niet
kunnen worden geacht met armen of minvermogenden gelijk gesteld te worden.
Betreffende de kinderen van zodanige min gegoede ingezetenen, die niet in staat geacht
worden het minimum aan schoolgeld voor de Burgerscholen te betalen, wordt vastgesteld dat
zij ten getale van 150 leerlingen kunnen worden toegelaten tot de Tussenschool, mits deze
kinderen niet beneden de zes noch boven de twaalf jaren oud zijn; en dat door de ouders
voldaan wordt aan de volgende eisen:
1e Zij dienen zich aan te melden bij de commissie die zitting houdt in stadhuis op
21 September 1846 om 16.00 uur om opgave te doen van de kinderen die zij op de
Tussenschool wensen geplaatst te zien.
2e. Zij moeten daar overleggen een verklaring van de wijkmeesters dat zij tot zodanige klasse
van de ingezetenen behoren die niet in staat zijn tot het betalen van het minimum aan
schoolgeld van de Burgerscholen. Ook is nodig een geboorteakte en het bewijs dat de
kinderen òf de natuurlijke kinderziekte hebben gehad òf met goed gevolg zijn
gevaccineerd.
e
3 . Maandelijks moet op de eerste maandag van elke maand bij vooruitbetaling door de
ouders, voogden of opzieners der kinderen het bedrag voor schoolgeld, schrijfbehoeften en
andere benodigdheden worden betaald, en wel als volgt voor 1 kind 50 cent;
voor 2 kinderen uit één en hetzelfde huisgezin 40 cent voor elk, voor hen samen 80 cent;
voor 3 kinderen uit één en hetzelfde huisgezin 35 cent voor elk, voor hen samen 105 cent;
voor elk kind boven de drie uit één en het zelfde huisgezin 40 cent.
Tenslotte wordt aan de belanghebbenden meegedeeld
1e Ditmaal kan in verband met de kortheid van de termijn de aangifte geschieden zonder
overleg van de bewijzen, mits deze stukken binnen acht dagen er na de aangifte aan de
schoolcommissie ter hand gesteld worden.
2e Wanneer het aantal der ingeschreven leerlingen meer dan 150 is, dan zullen de meer
gevorderden in jaren worden toegelaten en aangenomen; de kinderen die niet terstond
worden geplaatst, zullen worden aangenomen naarmate er open plaatsen komen.
Secundo
1e Met ingang van de laatste dag van deze maand1356 worden opgeheven de scholen van de
overleden onderwijzers Zwaan en Engel, die tot dusver ten behoeve der weduwen werden
waar genomen door de onderwijzers Kroon en Offringa.
2e Met het onderwijs op de stadstussen- en armenscholen wordt op 2 oktober a.s. begonnen.
3e Met ingang van de laatste dag van deze maand wordt de plaatselijke schoolcommissie
ontbonden.
4e De installatie van de nieuwe Commissie over het Middelbaar en Lager Onderwijs vindt
plaats op 1 oktober om 11.00 uur.
5e De inwijding en opening van de Stadstussen- en armenscholen vindt plaats op
donderdag 1 oktober 1846 ’s middags om 12.00 uur in de Oosterkerk.
Bij die gelegenheid spreekt de schoolopziener een rede uit. Na afloop daarvan wordt van
Stadswege in De Doelen een maaltijd gegeven. Tot bijwoning daarvan heeft het stedelijk
bestuur uitgenodigd:
de schoolopziener, de nieuw benoemde onderwijscommissie,
de leden van de opgeheven commissies over de Burgerscholen en over de Stads- en
diaconiescholen en de commissie van onderwijs voor de Stadsteken- en de
1356

Het rapport is op 22 september 1846 kenbaar gemaakt, dus: 30 September 1846.
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Stadsmuziekschool.
6e De commissarissen van de Stads- en diaconiescholen worden bekend gemaakt met het
tijdstip van de opheffing en de ontbinding van de Stads- en diaconiescholen.
Zij worden uitgenodigd op woensdag 30 september om 13.00 uur persoonlijk op het
raadhuis te verschijnen tot het afleggen van de rekening en de verantwoording van hun op
1 oktober eindigende administratie.
Ook wordt aan hen gevraagd om uit te leveren en over te geven aan een daartoe
gemachtigde commissie uit de Brede Kerkenraad van alle titels, bescheiden en kapitalen
die kunnen worden geacht het eigendom van de Hervormde Gemeente te Hoorn te zijn.
7e De Brede Kerkenraad wordt uitgenodigd een commissie te benoemen en die te machtigen
tot het bijwonen op 30 september van de rekening en verantwoording van de verenigde
commissie die tot dusver het beheer over de Stads- en diaconieschool voerde, alsmede tot
het opnemen en sluiten van deze rekening, tot het overnemen van de bescheiden en
eigendommen tot die administratie behorende, en tot het afgeven van een verklaring dat
de Hervormde Gemeente te Hoorn inzake van de Stads- en diaconiescholen noch van het
stadsbestuur, noch van de verenigde commissie, die met het beheer belast is geweest, iets
heeft te vorderen, maar dat alles is uitgekeerd en overgegeven wat geacht kan zijn het
eigendom van de Hervormde Gemeente te wezen. En dat eindelijk die kapitalen minder
zullen worden onttrokken aan haar bestemming maar altijd zullen worden gebruikt tot het
godsdienstig en maatschappelijk onderwijs van de Hervormde Gemeente te Hoorn.
Mededeling aan de schoolopziener en anderen over de uitvoering van wat afgesproken is
In een schrijven aan de schoolopziener, de heer Beeloo, acht het college het zeer welkom dat
hij de inwijdingsrede op 1 oktober wil houden. Men stelt dat op hoge prijs. Helaas, zo moet
men er aan toevoegen, wordt gevreesd dat de burgemeester niet aanwezig kan zijn door een
opgekomen ongesteldheid.
De overige leden van het college zorgen ervoor dat de geplande activiteiten doorgaan.
Zij nodigen de leden van de nieuwe schoolcommissie uit om op 1 oktober ‘s morgens om 11
uur in het raadhuis te zijn voor hun installatie. Die uitnodiging geldt tevens voor de
inwijdingsinstallatie om 12 uur in de Oosterkerk.
Zij delen de weduwen van de overleden onderwijzers Zwaan en Engel mee dat hun scholen
op30 september worden opgeheven. Datzelfde bericht krijgen Kroon en Offringa wier functie
per die datum eindigt.
Zij danken de leden van de voormalige schoolcommissie voor het door hen verrichte werk en
nodigen hen tevens uit aanwezig te zijn bij de maaltijd in De Doelen na de inwijdingsplechtigheid op 1 oktober.
Zij schrijven de nieuw benoemde onderwijzers op de Stadstussenschool Kroon, Bakker en
Vlaming, en die op de Stadsarmenschool Kriebel, Kraay en Voerman Vulkers aan, met de op
hun scholen toegelaten leerlingen bij de officiële opening in de Oosterkerk te zijn.
Zij laten aan de schoolopziener weten dat de lijst van uitgenodigden uitgebreider is
geworden.
Zij gaan in op zijn verzoek naast de nieuw benoemde onderwijzers ook de overige
onderwijzers van de openbare en bijzondere scholen alsmede de leraren van de
onderscheidene godsdienstige gezindten uit te nodigen voor de middagplechtigheid.
Zij hebben naast hen die in het rapport van de burgemeester zijn vermeld, ook geïnviteerd de
leden van de Hoornse gemeenteraad en de leden van de arrondissementsrechtbank en van het
Openbaar Ministerie die alhier resideren.
Zij laten hem weten dat de door de heer Beeloo zo bereidvaardig toegezonden gezangen
onder leiding van de stadsmuziekmeester en begeleid door orgelmuziek door kinderen uit de
stadsscholen worden gezongen. De daartoe genomen proeven hebben reeds zeer goede
resultaten opgeleverd.
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Zij delen hem mee dat de regeling omtrent de zitplaatsen voor de commissie in de Oosterkerk
door B&W met de heer Stokbroo is geregeld. De regeling zelf wordt hem op de
inwijdingsdag aan hem ter kennis gesteld.
Tenslotte nodigen B&W de schoolopziener uit na afloop van de plechtigheid deelnemer te
zijn aan een vriendschappelijke maaltijd in De Doelen.
Daarna deelt het college van B&W hem mee hem te verwachten op donderdag 1 oktober iets
voor elf uur op het stadhuis ter installatie van de nieuwe schoolcommissie om zich daarna
naar de Oosterkerk te begeven.1357
9.12 Het einde van de stads- en diaconiescholen, armen- en tussenscholen ingewijd,
Met de installatie van de nieuwe schoolcommissie voor middelbaar en lager onderwijs op de
morgen van de eerste oktober 1846 is er een eind gekomen aan de verantwoordelijkheid van
acht commissarissen voor de Hoornse stads- en diaconiescholen, terwijl in die scholen zelf al
op 30 september de ingeschreven leerlingen hun laatste lessen hebben gehad. Voor de jeugd
van Hoorn heeft de stads- en diaconieschool veel betekend. Zij hebben in hun jonge jaren een
opleiding gekregen waar zij in hun verdere leven op voort hebben kunnen bouwen. Zeventig
jaar heeft de school bestaan. Zeventig jaren waarin tal van bekwame onderwijzers en naai- en
breimaitressen de jongens hebben gevormd en de meisjes hebben geleerd hoe zij naald en
draad op de meest effectieve wijze kunnen gebruiken. Het rapport van de inspectie naar
aanleiding van haar bezoek in 1839 heeft er met genoegen kennis van gegeven.
’s Middags in de Oosterkerk maakt schoolopziener Beeloo er in zijn inleidend woord gewag
van. Hij voelt zich zeer vereerd, ja meer nog gevleid, dat hij de woorden die hij op die
middag spreekt in druk worden uitgegeven. Daardoor kunnen de onderwijzers en allen die
belangstellen in de zaak van het onderwijs de indruk bevestigen die het gesproken woord te
weeg brengt.1358
Nadat er een ‘voorzang’ heeft geklonken uit de monden van de leerlingen van de Hoornse
muziekscholen, schenkt Beeloo aandacht aan de aard en beginselen van het onderwijs, niet
over de noodzakelijkheid.
Die is al overtuigend bewezen door de rampzalige gevolgen als onderwijs ontbreekt. Het zou
echter te ver voeren daarover uitvoerig te zijn. Duidelijk is dat een voornaam kenmerk der
opvoeding is het menselijke in de mens te ontwikkelen. Zal dit onderwijs echter afdalen tot
de behoeften van het kind dan moet het het stempel van de eenvoudigheid dragen. Daarnaast
moet het onderwijs veel omvattend en gepast zijn wat gepaard gaat met echte humaniteit. Op
die manier wordt het onderwijs een welingerichte opleiding, geschikt om het menselijke in de
mens te ontwikkelen. Dat betekent het kind niet alleen te vormen tot een zelfstandig wezen,
maar tevens tot een nuttig en werkzaam lid der grote mensenmaatschappij. Een maatschappij
waarin het doel van alle onderwijs is opleiding tot alle maatschappelijke en christelijke
deugden.1359 Beeloo eindigt daarna het eerste deel van zijn speech met er op te wijzen dat wij
leven in een tijd van overgang en spanning, zodat het voor ons allen een raadsel is wat de
toekomst brengen zal.
Een ‘tussenzang’ klinkt dan, waarna de schoolopziener hulde brengt aan datgene wat de stad
over heeft voor de behartiging en de zorg voor het onderwijs zelf, zoals in de bouw en de
verbetering van ruime en geschikte schoollokalen voor de kinderen van minvermogenden.
Spijtig vindt hij het dat hij die hulde niet vanaf die plek aan de burgemeester kan betuigen
wegens diens ongesteldheid. Plezierig echter is dat hij die eer wel kan betuigen aan de
wethouders, aan de raadsleden en aan de leden van de plaatselijke schoolcommissie. Men ziet
WFA/GAH 0349/596 28 September 1846, fol 158vo-159.
WFA/Bibl. 0219/123 D548. Toespraak door schoolopziener Beeloo gehouden bij de plechtige opening van
de stadstussenschool en van de nieuw gebouwde stadsarmenscholen.
1359
Artikel 22, reglement A bij de wet van 3 April 1806.
1357
1358
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allen een lang gehoorde wens vervuld in de oprichting van een zo hoog nodige tussenschool
en de voltooiing van verbeterde schoolvertrekken voor de kinderen der armen.
Voor verwerkelijking in de klas is de hulp van de onderwijzers nodig. Zij immers hebben de
meer onmiddellijke vorming en leiding van de jeugdige hoofden, die hen van harte is
aanbevolen. Speciale aandacht besteedt hij daarna aan de nieuw benoemde leerkrachten van
beide scholen. Ook de kinderen betrekt hij in zijn rede, die hij vraagt opmerkzaam te zijn
alles wat in de school geleerd wordt
Daarna bedankt hij de hierna genoemde autoriteiten voor hun aanwezigheid:
de voorzitter en de leden van de rechtbank en van het openbaar ministerie, de leraren van de
godsdienst, de commissies van het onderwijs in de stads-, teken- en muziekscholen en aan de
verdienstelijke onderwijzers in de muziek in deze stad voor hun welwillende medewerking en
aan de oefening en de leiding van het zangkoor bij deze ceremonie.
Tenslotte eindigt hij deze plechtigheid met de bede waarin alle Nederlanders, één van hart en
één van zin, samen stemmen: Voor Vaderland en Vorst.1360
Dat is het begin van de slotzang die door allen staande wordt meegezongen:
Wien Neêrland bloed door d’aderen vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor land en koning gloeit,
Verhef den zang als wij.
Hij stelt met ons vereend van zin
Met onbeklemde borst
Het Godgevallig feestlied in:
Voor Vaderland en Vorst.
9.13 Startproblemen
Wie denkt dat nu de armenscholen en de tussenscholen direct van start kunnen gaan, komt
bedrogen uit. Pas op 12 oktober beginnen de jongensschool onder leiding van Evert Kriebel
en de meisjesschool onder leiding van Willem Kraay in de Muntstraat en de tussenschool in
de Kruisstraat onder leiding van Frans Kroon.
Administratieve rompslomp is de reden dat men niet direct op vrijdag 2 oktober is begonnen,
maar op maandag 12 oktober. Ouders van kinderen die eerst niet toegelaten zouden worden
tot de armenschool, maar waarvan later was gebleken dat zij wel toelaatbaar waren, kregen in
de tussenliggende week hiervan persoonlijk bericht van de onderwijzers Kriebel en Kraay,
terwijl Kroon als onderwijzer van de tussenschool een toelatingsbericht voor 122 leerlingen
verzorgde. Op vrijdag 9 oktober konden nog in het stadhuis terecht de ouders van kinderen
die niet toegelaten waren tot de armenscholen en die nog een poging wilden doen voor
toelating op de tussenschool. Dat betrof voor Kriebel 25 jongens en voor Kraaij 13 meisjes.
Ook hier gaven de onderwijzers persoonlijk dit bericht door aan de ouders.1361
9.14 Samenvatting stads- en diaconiescholen 1777 – 1846.
Hier volgt een korte samenvatting met een aantal bijlagen:
De leerkrachten.
Ander onderwijzend personeel.
Niet-onderwijzend personeel.
Jaartractementen eerste meesters.
Salariëring ondermeesters en beloning kwekelingen.
Gedicht van H. Tollens, waarvoor hij in 1817 met een prijs was onderscheiden en dat tot 1932 dienst deed
als ons volkslied en toen plaats moest maken voor het Wilhelmus.
1361
Gegevens hierover te vinden in WFA/GAH 0349/170, 7 oktober 1846, fol. 259/259vo en
WFA/GAH 0349/370, behorende bij de B&W-vergaderingen van 1 September 1846 en 7 October 1846.
1360
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De commissarissen.
Op 28 februari 1777 bespreken de burgemeesters een verzoekschrift van de kerkenraad van
de gereformeerde gemeente waarin deze vraagt een diaconieschool op te richten om de jeugd
op een nuttige manier te onderwijzen in de lees-, schrijf-, reken- en zangkunde alsmede in de
beginselen van de ware Hervormde Christelijke leer. Daarbij dient tevens zorg te worden
gedragen voor een beschaafde opvoeding in de goede zeden en het aanleren van nuttige
handwerken.
De burgemeesters bespreken deze kwestie met de oudste leden van de vroedschap samen met
de presidenten van de kerkenarmenvoogden en die van het Huyssittene Armenweeshuis. Ze
brengen op basis van dit overleg rapport uit aan de vroedschapvergadering van 28 mei 1777.
De vroedschap maakt van dit voorstel een finale resolutie. Gebaseerd op een bijgevoegd
reglement van in totaal 32 artikelen besluiten de Hoornse bestuurders een stads- en
diaconieschool op te richten, dus niet een kerkelijke, die per 1 augustus 1777 zal beginnen.
Alleen kinderen die zes jaar of ouder zijn, worden toegelaten. Hun schooljaar loopt van 1
augustus tot 1 augustus. Afhankelijk van hun vorderingen zal hun worden toegestaan de
school te verlaten. De consequentie van het besluit is dat er een einde komt aan de
stadsschool. Die bestond nog steeds als een voortzetting van de middeleeuwse grote school,
die na 1572 hernieuwd was voortgezet.
Naast de stads- en diaconieschool blijven in het Hoornse lager onderwijs particuliere
schoolmeesters werkzaam, die een ‘admissie’ hebben gekregen om een school te houden
waarvan zij de ondernemer zijn. Hun aantal is bij vroedschapbesluit vastgesteld, meestal acht
tot twaalf. Zij stellen zelf het schoolgeld van de leerlingen vast.
Voorts worden in particuliere maitressenscholen kinderen jonger dan zes jaar bezig gehouden.
Er zijn weeshuisscholen waarin – zij het met hiaten – ook sprake is van nautisch onderwijs.
Middelbaar onderwijs vindt plaats op particuliere Franse jongens- en meisjesscholen.
Op de in 1575 opgerichte Latijnse school wordt voorbereid op de academie.
De stads- en diaconieschool heeft een eigen administratie en wordt bestuurd door acht
commissarissen die benoemd worden door het stadsbestuur en de brede kerkenraad. Zij
leggen aan het einde van het schooljaar financiële verantwoording af aan burgemeesters en
vroedschappen.
Na de vaststelling van het reglement verzoeken de burgemeesters aan de schoolmeester van
de stadschool, Dirk Nierop, de leiding van de school op zich te nemen. Hij bedankt daarvoor
in hoffelijke bewoordingen, gezien zijn leeftijd, hij is op dat moment omstreeks 60 jaar. Wel
vraagt hij toestemming om thuis particulier onderwijs te geven.
De burgemeesters gaan op zijn verzoek in. Zij kennen hem een jaarlijks pensioen toe van
ƒ 150, uit te betalen door de commissarissen van de stads- en diaconieschool. Hem wordt
voorts een akte van admissie uitgereikt om particulier onderwijs in een zg. burgerschool te
geven. Maar de aanloop van de school is voor zijn rekening. Zijn ontslag gaat in als een ander
bekwaam persoon tot eerste meester van de stads- en diaconieschool is aangesteld.
Als zijn opvolger wordt pas op 17 september benoemd Johannes Keijzer, afkomstig uit
Huizen in Gooiland met ingang van 17 oktober. Zijn verhuizing vindt per schip plaats. Aan
Dirk Nierop wordt meegedeeld dat hij op 11 oktober de stadsschool moet hebben ontruimd.
Daarna volgt inspectie met de Stadsbaas om te rapporteren over de nodige verbeteringen.
Het einde van de stads- en diaconieschool werd in 1846 vastgesteld op 1 oktober van dat jaar
als gevolg van een reorganisatie van het lager schoolwezen. De stads- en diaconieschool werd
toen vervangen door een stadstussenschool en een stadsarmenschool, terwijl er daarnaast nog
drie particuliere schoolmeesters werkzaam bleven.
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BIJLAGE 1
DE LEERKRACHTEN VAN DE HOORNSE STADS- EN DIACONIESCHOOL
HET SCHOOLJAAR LOOPT VAN 1 AUGUSTUS TOT 1 AUGUSTUS
Eerste Meester

Ondermeesters plus

Kwekelingen

1777-1778 Dirk Nierop tot 11 oktober 1777. Hij krijgt daarna een jaarlijks pensioen van
ƒ 150,--. Dat eindigt wegens overlijden op 10 augustus 1803.
1777-1778 Johannes Keyser

Pieter van der Sluis, Jac. Kikkert

Johannes Keijzer, aangesteld per 11-10-1777, overlijdt plotseling op 09-06-1778.
1778-1779 Pieter Bakker

Pieter van der Sluis, Lammert de Ridder,
Jan Bakker

Pieter Bakker, aangesteld per 03-08-1778, overlijdt plotseling op 09-10-1778.
Willem Boonacker neemt avondschool waar tot 3 december 1778.
Cornelis Breevilt aangesteld per 3 december 1778.
1779-1780 Cornelis Breevilt

Pieter van der Sluis Jan Bakker

1780-1781 Cornelis Breevilt

Pieter van der Sluis Jan Bakker

1781-1782 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Jan Schellinkhout
1782-1783 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Jan Schellinkhout
1783-1784 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Frederik Otter
1784-1785 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Frederik Otter
1785-1786 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Reindert Schoen
1786-1787 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Klaas Smit
1787-1788 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Meindert Boelhouwer
1788-1789 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Meindert Boelhouwer
1789-1790 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Lucas Koops
1790-1791 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Jan Roos
1791-1792 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Jan Roos
1792-1793 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Jan Roos
1793-1794 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Jan Roos
1794-1795 Cornelis Breevilt
Pieter van der Sluis Jan Roos
Cornelis Breevilt aangesteld op 02-10-1795 tot eerste commies op het kantoor
van de “gemeene landsmiddelen”; krijgt ontslag per 01-11-1795.
Meindert Boelhouwer volgt hem op per 3 december 1795.
1795-1796 Meindert Boelhouwer
Pieter van der Sluis Jan Pont
1796-1797 Meindert Boelhouwer
Pieter van der Sluis Jan Remmerts (van het Keern)
1797-1798 Meindert Boelhouwer
Pieter van der Sluis Cornelis Romijn
Meindert Boelhouwer per 01-08-1798 benoemd tot schoolleider in Amsterdam.
Pieter Zevenhuyzen volgt hem op per 05-09-1798.
1798-1799 Pieter Zevenhuyzen
Pieter van der Sluis Jan Alblas
1799-1800 Pieter Zevenhuyzen
Pieter van der Sluis Jan Alblas
1800-1801 Pieter Zevenhuyzen
Pieter van der Sluis Jan Alblas
1801-1802 Pieter Zevenhuyzen
Pieter van der Sluis Jan Alblas
Pieter Zevenhuyzen benoemd in Bolsward per 14-06-1802..
Pieter Hartog uit Midwoud volgt hem op per 01-08-1802.
1802-1803 Pieter Hartog
Pieter van der Sluis Jan Alblas
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1803-1804 Pieter Hartog
1804-1805 Pieter Hartog
1805-1806 Pieter Hartog
1806-1807 Pieter Hartog
1807-1808 Pieter Hartog
1808-1809 Pieter Hartog

Pieter van der Sluis Jan Alblas
Pieter van der Sluis Jan Alblas
Pieter van der Sluis Jan Breebaart
Pieter van der Sluis Jan Breebaart
Pieter van der Sluis Jan Breebaart
Pieter van der Sluis Jan Breebaart

C. Buttelaar
J. Remmerts
C. Hop
C. Hop

1809-1810 Pieter Hartog
1810-1811 Pieter Hartog

Pieter van der Sluis Jan Breebaart
C. Hop
Pieter van der Sluis Jan Breebaart
C. Hop
I.v.m. bezuinigingen Jan Breebaart per 01-11-1810 ontslagen.
1811-1812 Pieter Hartog Pieter van der Sluis
Cornelis Hop
1812-1813 Pieter Hartog Pieter van der Sluis
Cornelis Hop
1813-1814 Pieter Hartog Pieter van der Sluis
Cornelis Hop
1814-1815 Pieter Hartog Pieter van der Sluis
Cornelis Hop
1815-1816 Pieter Hartog Pieter van der Sluis
Cornelis Hop
1816-1817 Pieter Hartog Pieter van der Sluis
Cornelis Hop pensioen op 01-02-1816
1817-1818 Pieter Hartog Pieter van der Sluis Jacobus de Wijn C. Hop pensioen
1818-1819 Pieter Hartog Pieter van der Sluis Nicolaas Anslijn Evert Kriebel
1819-1820 Pieter Hartog Pieter van der Sluis Evert Kriebel
1820-1821 Pieter Hartog Pieter van der Sluis Evert Kriebel
1821-1822 Pieter Hartog Pieter van der Sluis Evert Kriebel
1822-1823 Pieter Hartog Pieter van der Sluis Evert Kriebel
1823-1824 Pieter Hartog Willem Kraay
Evert Kriebel
Pieter Hartog overlijdt plotseling op 15 oktober 1823.
Willem Kraay neemt waar. Evert Kriebel volgt Hartog op per 01-06-1824.
1824-1825 Evert Kriebel Willem Kraay
P. Bijl + J.W. Sunderman ( assistenten)
1825-1826 Evert Kriebel Willem Kraay
P. Bijl + J.W. Sunderman (assistenten)
1826-1827 Evert Kriebel Willem Kraay
P. Bijl + H. Baay
(assistenten )
1827-1828 Evert Kriebel Willem Kraay
Nicolaas Kroone
1828-1829 Evert Kriebel Willem Kraay
Nicolaas Kroone
1829-1830 Evert Kriebel Willem Kraay
Nicolaas Kroone
1830-1831 Evert Kriebel Willem Kraay
Nicolaas Kroone
1831-1832 Evert Kriebel Willem Kraay
Simon Demmendaal
1832-1833 Evert Kriebel Willem Kraay
Simon Demmendaal
1833-1834 Evert Kriebel Willem Kraay
Simon Demmendaal
1834-1835 Evert Kriebel Willem Kraay
Simon Demmendaal
1835-1836 Evert Kriebel Willem Kraay
Simon Demmendaal
1836-1837 Evert Kriebel Willem Kraay
Simon Demmendaal
1837-1838 Evert Kriebel Willem Kraay
Simon Demmendaal
1838-1839 Evert Kriebel Willem Kraay
Simon Demmendaal
1839-1840 Evert Kriebel Willem Kraay
Simon Demmendaal
1840-1841 Evert Kriebel Willem Kraay
Simon Demmendaal Gerrit van Noorduyn
1841-1842 Evert Kriebel Willem Kraay
Simon Demmendaal Gerrit van Noorduyn
1842-1843 Evert Kriebel Willem Kraay
Simon Demmendaal Gerrit van Noorduyn
1843-1844 Evert Kriebel Willem Kraay
Simon Demmendaal Gerrit van Noorduyn
Simon Demmendaal. overlijdt plotseling op 30 april 1844.
Anthony Voerman Vulkers volgt hem op per 1 juli 1844.
1844-1845 Evert Kriebel

Willem Kraay

Anthony Vulkers

Gerrit van Noorduyn

Gerrit van Noorduyn overlijdt plotseling op 24 maart 1845. Vacature onvervuld..
1845-1846 Evert Kriebel

Willem Kraay

Anthony Vulkers

tot 1 oktober 1846
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Evert Kriebel, Willem Kraay en Anthony Voerman Vulkers zetten op 1 oktober 1846
hun onderwijswerkzaamheden voort op de stadsarmenschool in de Muntstraat.
BIJLAGE 2
ANDER ONDERWIJZEND PERSONEEL
Naaivrouw
Maria Ligtenberg

12 november 1777 tot 1 november 1800.
Tractement ƒ 250 per jaar.
Jannetje Kleijnhout 1 november 1800 tot 21 september 1801.
Tractement ƒ 250 per jaar.
Alida Koopman
29 september 1801 tot 1 januari
1835 .
Tractement tot 1 oktober 1810 ƒ 250 per jaar.
Tractement als één van de bezuinigingsmaatregelen per 1 oktober 1810:
met de helft verlaagd naar ƒ 125 per jaar tot 1 november 1817.
Daarna werd aan haar tot 1 januari 1835 betaald per leerling naar gelang
die een halve of hele dag kwam:
ƒ 1, 50 voor een hele dag; ƒ 1,00 voor een halve dag.
Pensioen van 1 januari 1835 tot 1 juli 1842 ƒ 50 per jaar.

Breivrouw
Zwaantje Hiddink

15 februari 1792 tot 5 november 1806. Tractement ƒ 226 per jaar.
Vanaf 5 november 1806 pensioen: tot 1 oktober 1810 ƒ 80 per jaar.
Daarna i.v.m. bezuinigingen tot 1 mei 1813 ƒ 40 per jaar.

Antje Breed

5 november 1806 tot 1 juli 1840, daarna pensioen.
Tractement van 5 november 1806 tot 1 mei 1814 ƒ 104 per jaar.
Tractement van 1 mei 1814 tot 1 januari 1818 ƒ 130 per jaar,
Tractement van 1 januari 1818 tot 1 oktober 1824 ƒ 142 per jaar.
Tractement van 1 oktober 1824 tot 1 juli 1840 ƒ 80 per jaar.
Pensioen van 1 juli 1840 tot 4 april 1843 ƒ 30 per jaar.

Alida Kok

1 juli 1840 tot 1 oktober 1846 (opheffing van de school).
Tractement ƒ 70 per jaar.

Catechiseermeester/esse
Cornelis Collee
12 januari 1780 tot 6 september 1786.
Tractement ƒ 52 per jaar.
Klaas Langedijk
11 september 1786 tot 1 augustus 1791.
Tractement ƒ 52 per jaar.
Elisabeth Jacoba du
Court
1 augustus 1791 tot 5 februari 1800, overleden.
Tractement ƒ 52 per jaar.
Cornelis Verwijs
12 april 1800 tot 2 juli 1800, overleden.
Tractement ƒ 52 per jaar.
De weduwe Verwijs krijgt na het overlijden
van haar man nog eenmalig ƒ 1.
Jan Appelboom
1 augustus 1800 tot 1 oktober 1846 (opheffing van de school).
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Van 1 augustus 1800 tot 1 oktober 1810 tractement ƒ 52 per jaar.
I.v.m. bezuinigingen daarna ƒ 26 per jaar.
BIJLAGE 3
NIET-ONDERWIJZEND PERSONEEL
Het niet-onderwijzend personeel is verantwoordelijk voor:
De schoonmaakwerkzaamheden.

Deze zijn onderverdeeld in:

- het schoonhouden van de leslokalen door de bij naam bekende schoonmaaksters;
Marietje de Vries

(1777-1795)

Maritje Swaeg

(1796-1800)

Elske Grab
(1801-1834)
Antje van Wiltenburg (1824-1835)
Aaltje Takke

(1835-1846)

Niesje Kroon

(1836-1846)

Zij ontvangen jaarlijks ƒ 12.
- het incidenteel (extra?) schoonhouden van het lokaal van Pieter van der Sluis en het
incidenteel schoonmaken van de kuil bij zijn lokaal dat wordt opgedragen aan een
aannemer niet altijd met naam vermeld; enkele keren J. van Beek,
waarvoor de uitbetaalde bedragen wisselen tussen de ƒ 10 en ƒ 20.
- het schoonhouden van de lokalen van de naai- en breivrouw, die dat
meestal zelf doen en daarvoor een “douceur” krijgen van ƒ 1 per kwartaal.
Het klaarmaken van ruimtes, veelal in de Oosterkerk of in de Grote Kerk, voor
prijsuitreikingen en/of het verlenen van hulp aan sollicitanten, waarvoor de koster
(veelal niet met naam genoemd) jaarlijks een douceur krijgt.
Het houden van toezicht op algemeen gedrag door een provoost (ook weer niet bij naam
genoemd), waarvoor we slechts bedragen vonden in de eerste tien jaar.
BIJLAGE 4
DE JAARTRACTEMENTEN VAN DE EERSTE MEESTERS
VAN DE HOORNSE STADS- EN DIACONIESCHOOL 1777 – 1846.
HET SCHOOLJAAR LOOPT VAN 1 AUGUSTUS TOT 1 AUGUSTUS
VAN 1777-1778 TOT EN MET 1807-1808 LOOPT HET FINANCIËLE JAAR GELIJK
MET HET SCHOOLJAAR. VANAF 1 AUGUSTUS 1808 OVERBRUGT MEN HET
GELIJK DOEN LOPEN VAN HET FINANCIËLE JAAR MET HET KALENDERJAAR
DOOR DE BOEKEN AF TE SLUITEN OP 31 DECEMBER, VOOR HET EERST OP
31 DECEMBER 1809.
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Tot 11 oktober 1777 ontvangt Dirk Nierop per jaar

ƒ 700,00.

Hij krijgt daarna een pensioen van ƒ 150,-- per jaar.
Dat eindigt op 10 augustus 1803 wegens overlijden.
1777-1778 Johannes Keyser aangesteld per 11-10-1777.

ƒ 500,00

Johannes Keyser plotseling overleden op 09-06-1778.
Zijn weduwe krijgt op 01-07-1778 ƒ 125,00.
1778-1779 Pieter Bakker aangesteld per 03-08-1778.

500,00

Pieter Bakker plotseling overleden, na een ziekte, op 09-10-1778.
Zijn weduwe krijgt op 04-11-1778 ƒ 123,00.
Willem Boonacker neemt waar in november 1778: ƒ 25,00.
1778-1779 Cornelis Breevilt aangesteld per 03-12-1778.

500,00.

1795-1796 Cornelis Breevilt aangesteld op 02-10-1795 tot eerste commies
op het kantoor van de “gemeene landsmiddelen”.
Meindert Boelhouwer volgt Cornelis Breevilt op per 03-12-1795.

500,00

1797-1798 Meindert Boelhouwer schoolleider in Amsterdam per 01-08-1798.
1798-1799 Pieter Zevenhuyzen volgt Meindert Boelhouwer op per 05-09-1798. 500,00
1801-1802 Pieter Zevenhuizen benoemd in Bolsward per 14-06-1802.
Pieter Hartog uit Midwoud volgt hem op per 01-08-1802.

500,00

1807-1808 Pieter Hartog (+ douceur van ƒ 25 i.v.m. prijsuitreiking)
1808-1809 Pieter Hartog (+ douceur van ƒ 25 i.v.m. prijsuitreiking)
1818 Pieter Hartog

530,00

1823 Pieter Hartog overlijdt plotseling op 15-10-1823.
1824 Evert Kriebel volgt Pieter Hartog op per 01-06-1824.

600,00

1846 Evert Kriebel ontvangt van 01-01-1846 tot 01-10-1846

450,00

Evert Kriebel zet op 1 oktober 1846 zijn onderwijswerkzaamheden voort als
hoofdonderwijzer van de nieuw opgerichte stadsarmenschool in de Muntstraat.
BIJLAGE 5
DE SALARIËRING VAN DE ONDERMEESTERS
EN DE BELONING VAN KWEKELINGEN VAN DE HOORNSE STADS- EN
DIACONIESCHOOL
HET SCHOOLJAAR LOOPT VAN 1 AUGUSTUS TOT 1 AUGUSTUS
VAN 1777-1778 TOT EN MET 1807-1808 LOOPT HET FINANCIËLE JAAR GELIJK
MET HET SCHOOLJAAR. VANAF 1 AUGUSTUS 1808 OVERBRUGT MEN HET
GELIJK DOEN LOPEN VAN HET FINANCIËLE JAAR MET HET KALENDERJAAR
DOOR DE BOEKEN AF TE SLUITEN OP 31 DECEMBER, VOOR HET EERST OP
31 DECEMBER 1809.
Ondermeesters
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50,00. Kwekelingen: Jac. Kikkert: 13 weken
ƒ 13,00.
L. de Ridder: 19 weken
ƒ 38,00.
1778-1779 Pieter van der Sluis 110,00; Ondermeester: Jan Bakker
77,00
Kwekeling: Jac. Kikkert: 13 weken
ƒ 13,00.
1779-1780 Pieter van der Sluis
70,00 Ondermeester: Jan Bakker
70,00
1780-1781 Pieter van der Sluis 162,50
Jan Bakker
70,00
1781-1782 Pieter van der Sluis 125,00
Jan Schellinkhout
199,60
1782-1783 Pieter van der Sluis 250,00
Jan Schellinkhout
200,00
1783-1784 Pieter van der Sluis 250,00
Frederik Otter
42,00
1784-1785 Pieter van der Sluis 250,00
Frederik Otter
50,00
1785-1786 Pieter van der Sluis 250,00
Reindert Schoen
62,50
1786-1787 Pieter van der Sluis 250,00
Klaas Smit
37,50
1787-1788 Pieter van der Sluis 262,50
Meindert Boelhouwer
50,00
1788-1789 Pieter van der Sluis 300,00
Meindert Boelhouwer
50,00
1789-1790 Pieter van der Sluis 300,00
Lucas Koops
37,50
1790-1791 Pieter van der Sluis 275,00
Jan Roos
200,00
1791-1792 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Roos
200,00
1792-1793 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Roos
200,00
1793-1794 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Roos
200,00
1794-1795 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Roos
200,00
1795-1796 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Pont
260,00
1796-1797 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Remmerts (Keern) 100,00
1797-1798 Pieter van der Sluis 300,00
Cornelis Romijn
220,00
1798-1799 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Alblas
238,10
1799-1800 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Alblas
206,00
1800-1801 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Alblas
206,00
1801-1802 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Alblas
206,00
1802-1803 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Alblas
206,00
1803-1804 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Alblas
200,00
1804-1805 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Alblas
150,00
1805-1806 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Breebaart
192,00
Kwekeling: Cornelis Buttelaar
25,00
1806-1807 Pieter van der Sluis 300,00
Ondermr.: Jan Breebaart
200,00
Assistent: Jan Remmerts (Keern)
52,50
1807-1808 Pieter van der Sluis 300,00
Onderm.: Jan Breebaart
200,00
Assistent: Cornelis Hop
46,00
Onderm.: Jan Remmerts (Keern)
7,50
1808+1809 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Breebaart
200,00
Assistent: Cornelis Hop
70,00
1810 Pieter van der Sluis 300,00
Jan Breebaart
287,50
Assistent: Cornelis Hop
80,00
1811 Pieter van der Sluis 250,00
Assistent Cornelis Hop
90,00
1812 Pieter van der Sluis 250,00
Assistent Cornelis Hop
90,00
1813 Pieter van der Sluis 250,00
Cornelis Hop
90,00
1814 Pieter van der Sluis 250,00
Cornelis Hop
90,00
1815 Pieter van der Sluis 250,00
Cornelis Hop
80,00
1816 Pieter van der Sluis 250,00
Pensioen Cornelis Hop
70,00
1817 Pieter van der Sluis 270,00
Pensioen Cornelis Hop
70,00
1818 Pieter van der Sluis 266,25
Jacobus de Wijn
75,00
1819 Pieter van der Sluis 295,00
Kwekeling Nic. Anslijn
44,00
Evert Kriebel
225,00
1820 Pieter van der Sluis 295,00
Evert Kriebel
300,00
1821 Pieter van der Sluis 303,00
Evert Kriebel
307,00
1777-1778 Pieter van der Sluis
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1822 Pieter van der Sluis 295,00
Evert Kriebel
300,00
1823 Pieter van der Sluis 225,62. Hij ontvangt vanaf 1 juli 1823 tot zijn overlijden op
26 augustus 1840 een pensioen van ƒ 200 per jaar, uitbetaald in kwartalen van ƒ 50,00.
Willem Kraay volgt hem op per 1 mei 1823. Kraay ontvangt in 1823
ƒ 187,50
Evert Kriebel
300,00
1824 Evert Kriebel volgt op 1 juni 1824 de overleden eerste meester Pieter Hartog op.
Hij ontvangt in 1824 ƒ 475,00.
1824 Willem Kraay
ƒ 383,33.
Assistenten: P. Bijl
37,50 en
Jan W. Sunderman
125,00
1825 Willem Kraay
400,00
Assistenten: Pieter Bijl 150,00 en
Jan W. Sunderman
150,00
1826 Willem Kraay
400,00
Assistenten: Pieter Bijl ƒ 150,00, Jan W. Sunderman ƒ 93,75, en H. Baay ƒ 41,75.
1827 Willem Kraay
437,50
Assistenten: Pieter Bijl
75,00
en: H. Baay
12,50
Nicolaas Kroone
162,50
1828 Willem Kraay
450,00
Nicolaas Kroone
300,00
1829 Willem Kraay
450,00
Nicolaas Kroone
300,00
1830 Willem Kraay
450,00
Nicolaas Kroone
300,00
1831 Willem Kraay
450,00
Nicolaas Kroone
50,00
Simon Demmendaal
150,00
1832 Willem Kraay
450,00
Simon Demmendaal
300,00
1833 Willem Kraay
450,00
Simon Demmendaal
300,00
1834 Willem Kraay
450,00
Simon Demmendaal
300,00
1835 Willem Kraay
450,00
Simon Demmendaal
300,00
1836 Willem Kraay
450,00
Simon Demmendaal
300,00
1837 Willem Kraay
450,00
Simon Demmendaal
300,00
1838 Willem Kraay
450,00
Simon Demmendaal
300,00
1839 Willem Kraay
450,00
Simon Demmendaal
300,00
1840 Willem Kraay
450,00
Simon Demmendaal
300,00
1841 Willem Kraay
450,00
Simon Demmendaal
300,00
Gerrit van Noorduyn
275,00
1842 Willem Kraay
400,00
Simon Demmendaal
300,00
Gerrit van Noorduyn
300,00
1843 Willem Kraay
450,00
Simon Demmendaal
300,00
Gerrit van Noorduyn
300,00
1844 Willem Kraay
450,00
Simon Demmendaal
150,00
Simon Demmendaal. overlijdt plotseling op 30-04-1844.
Anthony Voerman Vulkers volgt hem op per 01-07-1844,
150,00
Gerrit van Noorduyn
300,00
1845 Willem Kraay
450,00
Anthony Voerman Vulkers
300,00
Gerrit van Noorduyn
150,00. Van Noorduyn overlijdt plotseling op 24-03-1845.
Zijn vacature blijft onvervuld.
1846 Willem Kraay

337,50

Anthony Voerman Vulkers

225,00

Willem Kraay en Anthony Voerman Vulkers zetten op 1 oktober 1846 hun
onderwijswerkzaamheden voort op de stadsarmenschool in de Muntstraat.
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BIJLAGE 6
DE COMMISSARISSEN VAN DE STADS- EN DIACONIESCHOOL, 1777-1846.
De eerste regel bevat twee stadsbestuurders die presideren, één dominee, één ouderling.
De tweede regel bevat vier diakenen.
1777-1778
L. Hellingman, N, van Foreest, E.M. Engelberts, G. de Vicq,
S. Ridemaker, Burger Schuurman, E. Schellinger, H. Boldingh.
1778-1779
L. Hellingman, N. van Foreest, E.M. Engelberts, G. de Vicq,
S. Ridemaker, L. Vermande, G. de Roodt, H. Boldingh1779-1780
L. Hellingman, N. van Foreest, E.M. Engelberts, G. de Vicq,
S. Ridemaker, L. Posthuma, V. van Halm, H. Boldingh.
1780-1781
L. Hellingman, N. van Foreest, E.M. Engelberts, G. de Vicq,
S. Ridemaker, L. Posthuma, V. van Halm, H. Boldingh.
1781-1782
P. Opperdoes, N. van Foreest, E.M. Engelberts, G. de Vicq,
S. Ridemaker, G. de Roodt, V. van Halm, H. Boldingh.
1782-1783
P. Opperdoes, N. van Foreest, E.M. Engelberts, G. de Vicq,
S. Ridemaker, G. de Roodt, V. van Halm, H. Boldingh.
1783-1784
P. Opperdoes, N. van Foreest, E.M. Engelberts, G. de Vicq,
S. Ridemaker, G. de Roodt, V. van Halm, H. Boldingh.
1784-1785
P. Opperdoes, N. van Foreest, E.M. Engelberts, G. de Vicq,
S. Ridemaker, G. de Roodt, V. van Halm, H. Boldingh.
1785-1786
P. Opperdoes, N. van Foreest, E.M. Engelberts, G. de Vicq,
S. Ridemaker, G. de Roodt, V. van Halm, H. Boldingh.
1786-1787
P. Opperdoes, N. van Foreest, E.M. Engelberts, G. de Vicq,
S. Ridemaker, G. de Roodt, V. van Halm, H. Boldingh.
1787-1788
P. Opperdoes,. N. van Foreest, W. Lootsman, G. de Vicq,
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S. Ridemaker, G. de Roodt, V. van Halm, H. Boldingh.
1788-1789
P. Opperdoes, Reep Verloren, W. Lootsman, G. de Vicq,
S. Ridemaker, G, de Roodt, V. van Halm, R. Jongemaats.
1789-1790
P. Opperdoes, Reep Verloren, W. Lootsman, G. de Vicq,
S. Ridemaker, J. Schuurman Jr., V. van Halm, R. Jongemaats.
1790-1791
P- Opperdoes, Reep Verloren, W. Lootsman, G. de Vicq,
S. Ridemaker, W. Boonacker, V. van Halm, R. Jongemaats
1791-1792
P. Opperdoes, Reep Verloren, W. Lootsman, G. de Vicq,
W. Boonacker, V. van Halm, R. Jongemaats, J. Schuurman jr.
1792-1793
P. Opperdoes, Reep Verloren, W. Lootsman, G. de Vicq,
W. Boonacker, J. Schuurman jr., V. van Halm, R. Jongemaats.
1793-1794
P. Opperdoes, Reep Verloren, P. Th. du Pré, G. de Vicq,
W. Boonacker, J. Schuurman jr., V. van Halm, R. Jongemaats
1794-1795
P. Opperdoes, Reep Verloren, P. Th. du Pré, G. de Vicq,
W. Boonacker, J. Schuurman jr., V. van Halm, R. Jongemaats.
1795-1796
P. Houttuyn, Jac. Ham, J.H. Schadd, J. Schuurman Helmichzn.,
W. Boonacker, J. Schuurman jr., V. van Halm, R. Jongemaats.
1796-1797
V. van Halm, D. Bosselaar, J.H. Schadd, J. Schuurman Helmichzn.,
W. Boonacker, J. Schuurman jr., A. Alblas, R. Jongemaats.
1797-1798
V. van Halm, P. Houttuyn, J.H. Schadd, J. Schuurman Helmichzn.,
P. van Hoogen, J. Schuurman jr., A. Alblas, R. Jongemaats.
1798-1799
J. van Crimpen, J. Way Cl.zn, J.H. Schadd, C. Swart,
P. van Hoogen, J. Schuurman jr., A. Alblas, R. Jongemaats.
1799-1800
V. van Halm, P. Heijnis, J.H. Schadd, C. Swart,
P. van Hoogen,, J. Schuurman jr., A. Alblas, R. Jongemaats.
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1800-1801
V. van Halm, P. Heynis, J.H. Schadd, C. Swart,
P. van Hoogen, C. Kalken, A. Alblas, R. Jongemaats.
1801-1802
V. van Halm, P. Heynis, J.H. Schadd, C. Swart,
R. Genies, C. Kalken, A. Alblas, J. Rozé.
1802-1803
P. Heynis, V. van Halm, J.H. Schadd, C. Swart,
H. Blom, K. Kalken, A. Alblas, J. Rozé.
1803-1804
V. van Halm, P. Heynis, J.H. Schadd, C. Swart,
H. Blom, G. Vlasman, A. Alblas, J. Rozé.
1804-1805
V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, J.H. Schadd, C. Swart,
D. Bloem, G. Vlasman, A. Alblas, J. Rozé.
1805-1806
V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, J.H. Schadd, C. Swart,
D. Bloem, G. Vlasman, Outgert van Hogen, J. Rozé.
1806-1807
V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, J.H. Schadd, C. Swart,
D. Bloem, O. van Hogen, J. Rozé, A. van Uven.
1807-1808
V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, J.H. Schadd, C. Swart,
D. Bloem, O. van Hogen, A. van Uven, C. Boldingh.
1808-1809
V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, C. Swart,
D. Bloem, O. van Hogen, A. van Uven, C. Boldingh.
1809-1810
V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, C. Swart,
H. Tangman, O. van Hogen, A. van Uven, C. Boldingh.
1810-1811
V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, C. Swart,
H. Tangman, A. van Uven, W. van Goudoever, C. Boldingh.
1811-1812
V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, mr. Reep Verloren,
H. Tangman, A. van Uven, W. van Goudoever, C. Boldingh.
1812-1813
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V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, Reep Verloren,
H. Tangman, A. van Uven, G.A. Pet, C. Boldingh.
1813-1814
V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
H. Tangman, A. van Uven, G.A. Pet, C. Boldingh.
1814-1815
V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
H. Tangman, A. van Uven, G.A. Pet, C. Boldingh.
1815-1816
V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
H. Tangman, A. van Uven, G.A. Pet, C. Boldingh.
1816-1817
V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
H. Tangman, A. van Uven, G.A. Pet, C. Boldingh.
1817-1818
V. van Halm, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
A. Koning, A. van Uven, G.A. Pet, C. Boldingh.
1818-1819
Camp. Van der Straten, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
A. Koning, Joh. Best, G.A. Pet, C. Boldingh.
1819-1820
Camp. van der Straten, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
A. Koning, O. van Hogen, A. van Uven, G.A. Pet., Joh. Best.
1820-1821
Camp. van der Straten, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
A. Koning, Joh. Best, G.A. Pet, C.A. Boldingh
1821-1822
Camp. van der Straten, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
A. Koning, Joh. Best, G.A. Pet, C.A. Boldingh
1822-1823
Camp. van der Straten, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
Joh. Best, A. Koning, G.A. Pet, C.A. Boldingh
1823-1824
Camp. van der Straten, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
Joh. Best, A. Koning, G.A. Pet, C.A. Boldingh
1824-1825
Camp. van der Straten, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
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Joh. Best, A. Koning, G.A. Pet, C.A. Boldingh
1826-1827
Camp. van der Straten, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
Joh. Best, A. Koning, R. Brons Boldingh, P. van Geldrop Azn.
1827-1828
Camp. van der Straten, C.R. van Bronckhorst, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
Joh. Best, A. Koning, R. Brons Boldingh, P. van Geldrop Azn.
1828-1829
Camp. Van der Straten, F. van Bredehoff de Vicq, B. van Marken, J.W. Huydecoper,
Joh. Best, C.A. Abbing, mr. D. Merens Az., P. van Geldrop Azn.
1829-1830
Camp. van der Straten, F. van Bredehoff de Vicq, B. van Marken, Herc. Berkhout,
Joh. Best, C.A. Abbing, D. Merens Azn., P. van Geldrop Azn.
1830-1831
Camp. van der Straten, F. van Bredehoff de Vicq, B. van Marken, Herc. Berkhout,
Joh. Best, C.A. Abbing, J.W. Reyne, P. van Geldrop Azn.
1831-1832
Camp. van der Straten, F. van Bredehoff de Vicq, B. van Marken, Herc. Berkhout,
Joh. Best, C.A. Abbing, J.W. Reyne, P. van Geldrop Azn.
1832-1833
Camp. van der Straten, F. van Bredehoff de Vicq, B. van Marken, Herc. Berkhout,
Joh. Best, C.A. Abbing, J.W. Reyne, P. van Geldrop Azn.
1833-1834
Camp. van der Straten, F. van Bredehoff de Vicq, B. van Marken, Herc. Berkhout,
Joh. Best, C.A. Abbing, J.W. Reyne, P. van Geldrop Azn.
1834-1835
Camp. van der Straten, F. van Bredehoff de Vicq, B. van Marken, Herc. Berkhout,
Joh. Best, F. Brouwer, J.W. Reyne, P. van Geldrop Azn.
1835-1836
Camp. van der Straten, F. van Bredehoff de Vicq, B. van Marken, Herc. Berkhout,
Joh. Best, F. Brouwer, J.W. Reyne, P. van Geldrop Azn.
1836-1837
Camp. van der Straten, F. van Bredehoff de Vicq, B. van Marken, Herc. Berkhout,
Joh. Best, F. Brouwer, J.W. Reyne, P. van Geldrop Azn.
1837-1838
A. Koning, F. van Bredehoff de Vicq, J. Herderschee, Herc. Berkhout,
W. Tasman, F. Brouwer, J.W. Reyne, P. van Geldrop Azn.
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1838-1839
A. Koning, F. van Bredehoff de Vicq, J. Herderschee, Herc. Berkhout,
W. Tasman, F. Brouwer, J.W. Reyne, P. van Geldrop Azn.
1839-1840
A. Koning, F. van Bredehoff de Vicq, J. Herderschee, Herc. Berkhout,
W. Tasman, F. Brouwer, J.W. Reyne, J. Bos.
1840-1841
A. Koning, F. van Bredehoff de Vicq, J. Herderschee, Herc. Berkhout,
W. Tasman, F. Brouwer, J.W. Reyne, J. Bos.
1841-1842
A. Koning, F. van Bredehoff de Vicq, J. Herderschee, Herc. Berkhout,
W. Tasman, F. Brouwer, J.W. Reyne, J. Bos.
1842-1843
A. Koning, F. van Bredehoff de Vicq, J. Herderschee, Herc. Berkhout,
W. Tasman, F. Brouwer, J.W. Reyne, J. Bos.
1843-1844
A. Koning, F. van Bredehoff de Vicq, J. Herderschee, Herc. Berkhout,
W. Tasman, F. Brouwer, J.W. Reyne, J. Bos.
1843-1844
A. Koning, F. van Bredehoff de Vicq, J. Herderschee, Herc. Berkhout,
W. Tasman, F. Brouwer, H. Boldingh, mr. D. van Akerlaken.
1844-1845
A. Koning, F. van Bredehoff de Vicq, J. A. Coenen, A.H.J. de Bordes,
W. Tasman, F. Brouwer, H. Boldingh, D. van Akerlaken.
1845 tot 1 oktober 1846
A. Koning ( sinds 1837),
F. van Bredehoff de Vicq (sinds 1829),
Ds. J. A. Coenen (sinds 1844),
A.H.J. de Bordes (sinds 1845),
W. Tasman (sinds 1837),
F. Brouwer (sinds 1834),
H. Boldingh (sinds 1843),
Mr. D. van Akerlaken. (sinds 1843).
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10. DE TEKENSCHOOL EN DE BURGERAVONDSCHOOL

1820-1920
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10.1 Inleiding
Voor de Franse tijd was er in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor handwerkslieden
geen schoolopleiding. Zij verkregen hun vaardigheid als handwerksman binnen het
gildewezen. Toen de Staatsregeling van 1798 de gilden afschafte, kwam er een einde aan deze
opleidingsvorm. Daardoor ontstond er voor deze praktische scholing een soort vacuüm.
Na de Franse tijd vond koning Willem I dat hierin voorzien moest worden. Zo bepaalde hij
bij K.B. van 13 april 1817 dat in elke plaats met minstens 6000 inwoners een tekenschool der
eerste klasse moest worden opgericht. Daarvan zou niet alleen de jeugd kunnen profiteren,
maar ook de handwerksman zou – zij het in de avonduren – dit tekenonderwijs kunnen
volgen. Daarbij dacht de koning niet alleen aan het zogenaamde handlijntekenen, maar ook
aan bouwkundig tekenen. Die vaardigheid zou goed van pas komen in de door hem gewenste
industrialisatie die de vraag naar vaklieden zou doen stijgen.1362
Dit streven van koning Willem I werd in het noordelijk deel van de provincie Holland van
harte gesteund door de staatsraadgouverneur Van Tets van Goudriaan. Hij schreef op 6 juni
1817 vanuit Haarlem aan de vier burgemeesters van Hoorn1363 dat zoveel als mogelijk zou
zijn dit onderwijs gratis gegeven moest worden door een van stadswege daartoe aan te stellen
tekenmeester op een behoorlijke jaarwedde. Alleen zij zouden mogen worden benoemd die
een getuigschrift van bekwaamheid bezaten dat was afgegeven door de vierde klasse van òf
het Koninklijk Instituut der Wetenschappen òf door een Koninklijke Academie voor de
Beeldende Kunsten.
Het doel van het door hen te geven onderwijs was niet alleen de jeugd maar ook de
handwerksman bij het onderwijs te confronteren met de grondslagen van de tekenkunst, in
het bijzonder in die van het tekenen naar het mensbeeld, en met de regels van de bouwkunst.
De zorg voor en het toezicht op dit onderwijs moesten de stedelijke besturen op zich nemen.
Zij werden daartoe van harte uitgenodigd. Van gouvernementswege zouden zij in staat gesteld
worden om jaarlijks aan de meest gevorderde leerling op hun tekenschool een prijs uit te
delen die zou bestaan uit een zilveren medaille en een getuigschrift.
In de grotere steden van het rijk, waartoe ondanks de afname van de bevolking naar zo’n
7500 ook Hoorn werd gerekend, moest dit onderwijs enigszins uitgebreid worden, voor zover
dat nog geen plaats gevonden had.
Het diende zich uit te strekken tot het
“Tekenen naar het Naakt, Levend en Model, of naar de in pleister afgegoten Beelden en
Antieken, tot het vollediger onderwijs in de Bouwkunde, evenals dat in de grondslagen van
de Meet- en Doorzichtkunde”.
Het gouvernement zou ter aanmoediging van het vollediger onderwijs in de Beeldende
Kunsten een zeker aantal zilveren of vergulde medailles jaarlijks verstrekken om als prijs aan
de meest verdienstelijke leerlingen te worden uitgereikt.1364
Om het doel van de koning te bereiken stelde de gouverneur aan de Hoornse burgemeesters
drie vragen:
1°. Bestaat er in Hoorn een tekenschool of tekenacademie?
2°. Welke zijn de beste middelen om overeenkomstig de bedoelingen van Zijne Majesteit die
inrichting te helpen verwezenlijken en daarna meer en meer uit te breiden?
3°. Hoeveel medailles zouden jaarlijks ter beschikking moeten staan van de
burgemeesters om als prijs te worden uitgereikt?1365
De burgemeesters spreken af zich eerst te laten adviseren en daarna de vragen te
Geschiedenis van Noord-Brabant, pag. 382.
J. Wolthuis, Lower technical education in the Netherlands, 1798-1993. The rise and fall of a subsystem.
1363
Bij K.B. van 28 December 1815 was bepaald dat het dagelijks bestuur van Hoorn zou bestaan uit vier
burgemeesters onder wie het presidentschap jaarlijks rouleerde. Deze situatie veranderde door het
regeringsreglement van 1824 dat bij K.B. van 4 January van dat jaar bepaalde dat er maar één burgemeester
was met naast hem een aantal wethouders.
1364
WFA/GAH 0349/543, nr. 2358, Haarlem, 6 Juny 1817.
1365
idem.
1362

524

beantwoorden en in te zenden.1366 Ruim een maand later zendt de Hoornse magistraat in de
laatste week van juli aan de Noord-Hollandse gouverneur hun antwoord1367, getiteld:
“Ontwerp ter oprichting van een Stadstekenschool in Hoorn”
1°. De directie wordt gevoerd door de burgemeesters.
2°. Zij zullen een geschikt lokaal aanwijzen, dat zowel bij dag-, kaars- of lamplicht kan
worden gebruikt.
3°. Het onderwijs wordt gegeven door een van stadswege aan te stellen tekenmeester.
Die zal zowel de jeugd als de handwerksman onderwijzen in het tekenen van het
Mensbeeld, hem leren om met houtskool vaardig te schetsen en met rode aarde of zwart
krijt een vaste omtrek te verkrijgen, alsmede hem te onderrichten in de grondslagen der
Bouwkunde.
4°. Het onderwijs wordt gegeven op dinsdag- en vrijdagavond, in de zomer van half zeven
tot half negen, in de winter van zes tot acht uur, teneinde de handwerksman aan minder
verzuim van zijn gewone bezigheden bloot te stellen.
5°. Eénmaal per jaar worden prijzen in de vorm van medailles voor de beste vorderingen
uitgereikt.
6°. Als voorbereiding daarop begint men drie maanden van tevoren.
De tekeningen worden gesigneerd opgeborgen.
7°. De prijstekeningen worden beoordeeld door de burgemeesters die bijgestaan worden
door deskundigen.
8° Degene die het onderwijs wil volgen meldt zich aan bij de burgemeesters. Zij reiken
aan hem een permissiebiljet uit dat de betrokkene inlevert bij de tekenmeester.
9°. Een boek wordt ingericht als naamregister. Daarin staan ook de vorderingen.
10°. De burgemeesters stellen een reglement op waarvan de leerlingen kennisnemen.
10.° Toeschouwers worden niet toegelaten tot de lessen, tenzij met verlof van de
burgemeesters.
12.° Honoraire leden kunnen worden toegelaten.
13.° Zo ook jongelingen van vermogende ouders.
Voor beide groepen gelden bepaalde voorwaarden.
14.° Contributies kunnen gebruikt worden voor de aankoop van prentenboeken of
bouwkundige werken, pleisterbeelden of tot het uitreiken van een tweede of derde
prijs.
15.° Voor de prijsuitreiking rekenen de burgemeesters op zes zilveren medailles.
10.2 De Tekenschool wordt opgericht in de herfst van 1819.
Pas na twee jaar ging de besluitvorming verder. In de zomer van 1819 pakte het Hoornse
stadsbestuur de draad weer op toen de gouverneur aan de burgemeesters meedeelde dat voor
de uitreiking van de medailles een verklaring nodig is en dat de tekenmeester in het bezit
moet zijn van het eerder genoemde getuigschrift van bekwaamheid: Hij wees er verder op
dat de behoeftige handwerksman het tekenonderwijs gratis mocht volgen, dat in het
tekenonderwijs ook beginselen van de bouwkunde behandeld dienden te worden en dat de
medailles alleen uitgereikt mogen worden aan de besturen van de tekenscholen die geheel
zijn ingericht volgens het Koninklijk Besluit van 13 april 1817.1368
Omdat de burgemeesters een voordracht aan de gemeenteraad willen doen om een
tekenschool te starten stellen zij eerst nog aan de gouverneur de vraag of het twee jaar eerder
daarvoor door hen ingezonden ontwerp de goedkeuring van de Minister van Binnenlandse
Zaken heeft. Zij kunnen dan op de Staat voor de Begroting van 1820 een bedrag voordragen.
De gouverneur antwoordt geen aanmerkingen te hebben op het ingezonden ontwerp en dat
Idem.
WFA/GAH 0349/299, Hoorn, 23 July 1817.
1368
WFA/GAH 0349/303, Haarlem 17 Augustus 1819.
1366
1367
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het voorstel naar de raad gestuurd kan worden.1369 Dat gebeurt, zij het in iets gewijzigde
vorm.1370
Reglement van orde voor de leerlingen op de stadstekenschool te Hoorn.
Artikel 1.
Er is twee maal per week les; in de zomer van 19.00—21.00 uur,
in de winter van 18.00-20.00 uur.
Artikel 2.
De lessen vinden plaats in de door de stadstekenmeester aangegeven ruimte.
Artikel 3.
Er moet in stilte gewerkt worden.
Tabak roken of kauwen en het meebrengen van vruchten of etenswaren is verboden.
Artikel 4.
Er wordt getekend naar het door de tekenmeester voorgelegd voorbeeld. Dat moet zindelijk
gehouden worden en mag niet naar huis worden meegenomen. Geen ander voorbeeld wordt
gegeven dan nadat het andere behoorlijk aangetekend is.
Artikel 5.
Geen der leerlingen mag een gast mee nemen dan na daarvoor verkregen toestemming.
Artikel 6.
Om de stilte te bewaren mag niemand op klompen de tekenschool binnenkomen.
Artikel 7.
De leerlingen zijn verplicht de nodige gereedschappen voor hun werkzaamheden mee te
brengen.
Artikel 8.
De zes eerste tekeningen van iedere leerling worden door hem ondertekend en door de
burgemeesters gecontrasigneerd. Ze blijven op de tekenschool bewaard tot het tekenen voor
de prijs is geëindigd teneinde te kunnen beoordelen wie de meeste vorderingen heeft gemaakt
en voor een prijs in aanmerking komt.
Artikel 9.
Wie voor het einde van de les de school verlaat zonder verlof, mag pas op de eerstvolgende
les terugkomen.
Artikel 10.
De leerlingen moeten de stadstekenmeester alle eerbied bewijzen, gehoorzaam zijn, zijn
lessen nauwkeurig volgen en zich naar zijn onderwijs gedragen.
Artikel 10.
De stadstekenmeester deelt de leerlingen in in klassen en rangen naar hun bekwaamheid, vlijt
en vorderingen.
Artikel 12.
Slechts volkomen afgewerkte tekeningen komen in aanmerkingen voor een prijs.
Artikel 13.
De leerlingen moeten zich stipt naar dit reglementen gedragen. Wie deze regels niet nakomt
kan bij een eerste maal voor acht dagen verwijderd worden en bij een tweede maal niet mee
mogen dingen naar een prijs. Verdere nalatigheid kan – met voorkennis van de burgemeesters
– leiden tot verwijdering van de school.
Artikel 14.
Dit reglement wordt opgehangen en wordt getoond en zo nodig voorgelezen aan hen die voor
de eerste maal op school komen.
Nadat de raad medio augustus 1819 op de hoogte is gesteld van dit reglement krijgen de
raadsleden in oktober de nodige voorstellen voor de oprichting van een stadstekenschool
alsmede het verzoek om het ontworpen reglement goed te keuren.1371
WFA/GAH 0349/569, 4 September 1819; 0349/303, 9 October 1819; 0349/304, 9 October 1819.
WFA/GAH 0349/4, ingekomen stukken no. 120, 2 november 1819.
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WFA/GAH 0349/148, 13 October 1819, fol. 106vo.
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De toelichting van de burgemeesters aan de raad voor het aanstellen van een
stadstekenmeester is uitvoerig. Het college verwijst naar het Koninklijk Besluit van 13 April
1817 en de daaruit voortvloeiende missives van en aan de gouverneur. Op grond van het
door de gouverneur goedgekeurde ontwerp en reglement wordt aan de raadsleden gevraagd
akkoord te gaan met het door de burgemeesters voorgestelde bedrag om op de begroting voor
1820 driehonderd gulden op te voeren voor de aanstelling van een stadstekenmeester.
De burgemeesters benadrukken nog eens dat het onderwijs gratis gegeven moet worden in
een door de stad aangewezen lokaal door een op een behoorlijk salaris benoemde
tekenmeester die in het bezit is van een “getuigschrift van de bekwaamheden afgegeven door
de 4de klasse van het Koninklijk Nederlandse Instituut of door de Koninklijke Academie van
de Beeldende Kunsten”. Om het onderwijs aan te moedigen deelt het gouvernement jaarlijks
een prijs uit aan de meest gevorderde leerling, te weten een zilveren medaille en een
getuigschrift.
De raad besluit unaniem op grond van dit voorstel een tekenschool op te richten en een
stadstekenmeester aan te stellen op basis van het gemelde reglement.1372
Aan de raad die in januari 1820 bijeenkomt melden de burgemeesters dat de provincie de
begroting voor dat jaar heeft goedgekeurd. In die goedkeuring is opgenomen dat een
tekenmeester wordt aangesteld en dat zijn benoeming een taak is van het dagelijks bestuur
van de gemeente, zijnde de vier burgemeesters.
De raad oordeelt echter dat ingevolgde het regeringsreglement voor de stad “de post van
stadstekenmeester behoort tot die benoemingen die beurtelings door de Burgemeesters en
door de Raad begeven moeten worden”.1373
10.3 Jan Frederik Gardner als eerste tekenmeester benoemd (1 juli 1820-29 januari
1825).
Op 18 maart 1820 vraagt de gouverneur om een exact overzicht van wat is gedaan om binnen
de stad een tekenschool te vestigen en in welke staat die inrichting zich nu bevindt.1374
De burgemeesters delen hem mee dat op de begroting voor 1820 een bedrag is goedgekeurd
voor het vestigen van een stadstekenschool. Een lokaal voor die school is aangewezen en
andere voorlopige maatregelen zijn genomen. Nu, op het moment van beantwoording van
deze vraag, zoeken de burgemeesters naar een geschikte tekenmeester. Zodra die begint,
wordt dit meegedeeld.1375
Korte tijd later doen de Burgmeesters op 27 juni 1820 een vooraankondiging aan de Raad dat
in de raadsvergadering van 18 juli 1820 een tekenmeester kan worden benoemd. De Raad
volgt de voordracht van de Burgemeesters en honoreert de sollicitatie van Jan Frederik
Gardner, burger en inwoner van Hoorn, door hem te benoemen tot stadstekenmeester met
ingang van 1 juli 1820.1376
In de herfst van 1820 sturen de Burgemeesters aan de gouverneur op diens verzoek een
uitgebreid bericht over de gang van zaken die tot de vestiging van een stadstekenschool in
Hoorn heeft geleid:
“Nadat de gouverneur op 9 oktober van 1819 het ontwerp ter oprichting van een
stadstekenschool in Hoorn aan ons had terug gestuurd, hebben wij het ontwerp door de Raad
goed laten keuren, gevolgd door een oproep voor een bekwaam tekenmeester die in het bezit
is van een getuigschrift van de vierde klasse overgegeven door het Koninklijk Nederlandsch
Instituut.
Op 18 juli 1820 is aangesteld Jan Frederik Gardner, burger en inwoner van deze stad.
WFA/GAH 0349/4, 2 November 1819, fol. 9vo-10.
WFA/GAH 0349/4, 18 January 1820, fol. 38-38vo.
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WFA/GAH 0349/304, Haarlem 18 Maart 1820.
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WFA/GAH 0349/570, Hoorn 27 Maart 1820, fol. 31vo-32.
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WFA/GAH 0349/4, Hoorn 27 Juny 1820, fol. 80vo en 18 July 1820, fol. 99.
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Toen een geschikt lokaal daarvoor was ingericht hebben wij onze inwoners in kennis gesteld
van de bedoelingen van Zijne Majesteit en uw gouvernementele goedkeuring gevraagd voor
de oprichting van een tekenschool. De jongelieden en de handwerkslieden hebben wij
uitgenodigd om zich dit onderwijs ten nutte te maken. Met groot genoegen kunnen wij nu
berichten dat de school een zodanige bijval heeft ondervonden dat onze verwachtingen verre
zijn overtroffen. Zo wordt er nu aan een 40-tal leerlingen, handwerkslieden en jongelingen,
twee maal per week onderwijs gegeven in de Tekenkunde en de beginselen van de
Bouwkunde. Voor een aantal liefhebbers echter was er geen plaats omdat hun aantal dan te
groot was geworden om aan allen behoorlijk onderwijs te kunnen geven.”
Na deze mededeling verzoeken de Burgemeesters de kosten die de inrichting van de
genoemde tekenschool heeft veroorzaakt te mogen opvoeren op de begrotingspost voor
onvoorziene zaken der nu lopende dienst en tot de uitbetaling ervan de benodigde
goedkeuring te verlenen.
Te weten een bedrag van ƒ 57,20, als volgt gespecificeerd:
ƒ 14,00 voor de bergkast der tekengereedschappen;
ƒ 10,80 voor het maken van houten lessenaars; ƒ 3,05 voor ijzeren krammen;
ƒ 0,55 voor blikwerk voor kaarsen blakers; ƒ 28,80 aan arbeidslonen.
In totaal is aan het eind van 1820 op de jaarrekening opgevoerd ƒ 57,20 + ƒ 190,00 =
ƒ 247,20.1377
De gouverneur houdt de vinger aan de pols
Al in het voorjaar van 1821 vraagt de gouverneur nogmaals om een volledig rapport over de
stadstekenschool van Hoorn, opdat hij bij de Minister voor het Publieke Onderwijs, de
Nationale Nijverheid en de Koloniën het vereiste verslag kan inleveren.1378
Naar aanleiding van het verzoek van de gouverneur sturen de Hoornse Burgemeesters een
week later het gevraagde verslag:
“Na de ontvangst van uw missive van 16 Juny 1817, no. 543-23581, zonden wij op 23 July
daaraanvolgende het ontwerp om een tekenschool op te richten, vergezeld van het verzoek
om jaarlijks zes medailles te ontvangen om als prijs uit te reiken.
Nadat u ons op 9 October 1819 berichtte dat op dit ontwerp geen opmerkingen waren,
hebben wij het voorstel aan de beschouwingen van de leden van de Raad onderworpen.
Na de goedkeuring van de Raad riepen wij sollicitanten op voor de post van tekenmeester. Zij
moesten in het bezit zijn van het getuigschrift van de bekwaamheden afgegeven door “de 4de
klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen te Amsterdam” of door
”de Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten”.
Uit de sollicitanten hebben wij in de zomer van 1820 benoemd tot tekenmeester de heer Jan
Frederik Gardner, burger en inwoner van deze stad.
Nadat in een daartoe geschikt lokaal de benodigde inrichtingen voor de scholen waren
gemaakt, hebben wij in het openbaar kennis gegeven van het K.B. van Zijne Majesteit van 13
April 1817 en de jongelingen en handwerkslieden uitgenodigd zich dit onderwijs ten nutte te
maken.
Dit verzoek vond een onze verwachtingen te boven gaande bijval. Daardoor kon reeds korte
tijd later een begin gemaakt worden om aan een 40-tal handwerkslieden en jongelieden
gratis onderwijs in de Tekenkunde en de Beginselen van de bouwkunde te geven.
De aanmeldingen waren er zoveel dat niet alle konden worden ingewilligd omdat het aantal
leerlingen dan te groot zou zijn geworden om aan allen behoorlijk onderwijs te kunnen
geven.
Sedertdien wordt dit onderwijs twee maal in de week gegeven en met goed succes
gecontinueerd.
Wij zijn zeer content over de lessen die de tekenmeester geeft, alsmede over de ijver en
1377
1378

WFA/GAH 0349/1816-1198 en bijlage 6281, nr. 57.
WFA/GAH 0349/148, Haarlem 9 Mey 1821, fol. 54vo.
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bekwaamheid die hij daarbij aan de dag legt. Even tevreden zijn wij over de getrouwe
opkomst der leerlingen en hun vorderingen, enigen in het vak der Tekenkunde, anderen in dat
der Beginselen der bouwkunde. Sommigen van hen munten uit, in aanmerking genomen het
korte tijdsverloop na de oprichting.
Het Reglement van orde voor de school wordt behoorlijk nageleefd. Slechts over één sujet
heeft men te klagen gehad. Hem is dan ook verder onderwijs ontzegd.
Met onze ingezetenen kunnen wij ons dan ook verblijden over een onderwijsinrichting die
door de vaderlijke zorgen van Zijne Majesteit is ontstaan en die in het vervolg nut en
bekwaamheid bij vele vakken tot stand zal brengen en het vooruitzicht geeft dat bekwame
handwerkslieden de tegenwoordige zullen vervangen, van welke degenen in de laatste jaren
daartoe opgeleid meestal onkundig zijn en hun ambacht slechts oppervlakkig kennen.
Het zou ons daarom aangenaam zijn dat wij om de studie te belonen zes medailles zouden
ontvangen om uit te reiken aan de meest gevorderde leerling op onze tekenschool, waartoe
wij een verklaring bijvoegen ingevolge uw missive van 17 Augustus 1819”.1379
Burgemeester Berkhout voegt bij dit verslag deze verklaring, die afgegeven is op 18 mei
1821.
Burgemeesteren der stad Hoorn certificeren en verklaren met dezen;
dat de Heer Jan Frederik Gardner, Tekenmeester op deze Stadstekenschool,
geobteneerd heeft een getuigschrift van bekwaamheid, afgegeven door de
4e klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen,
Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam:
dat aan de minvermogende Handwerkslieden op voornoemde school het onderwijs gratis
wordt verleend;
dat het onderwijs behalve tot de Teekenkunst zich mede uitstrekt tot de beginselen van de
Bouwkunde; en
dat de Teekenschool dezer stad geheel is ingericht naar de voorschriften en de
geest van ’s Konings Besluit van 13 April 1817.
Hoorn, Maij 1821, J. Berkhout.1380
De aanvraag van de medailles vergt grote zorgvuldigheid
De burgemeesters denken het heel goed gedaan te hebben. Maar daarin vergissen zij zich.
Wel ontvangen zij in de maanden daarna de drie aangevraagde medailles. Maar die zijn
vergezeld van een afschrift van een resolutie van 31 1819 juli die bij de burgemeesters
onbekend is. Zij vragen daarom aan de minister hoe zij de medaille-uitdeling moeten
aanpakken. Na de ontvangst van deze resolutie delen zij de minister mee hiernaar te zullen
handelen bij de uitreiking van de medailles. Het voorschrift luidt aldus:
1° De medailles worden ieder jaar vanwege de Koning uitgereikt op de tekenschool, die
voldoet aan de in de missives gestelde eisen
De hoogste prijs voor het tekenen naar afgietsels van Antieken: de zilveren medaille;
Idem voor het tekenen naar het levende model:
de grote zilveren medaille;
Idem voor bouwkundige tekeningen naar voorbeelden:
de zilveren medaille;
Idem voor het boetseren (demi-bosse):
de zilveren medaille;
Idem voor het boetseren (de ronde 8°):
de grote zilveren medaille.
2° Bepalingen voor de akademies van beeldende kunsten te Amsterdam en Antwerpen.
3° De medailles die als prijzen boven en behalve deze genoemde door bestuurders
uitgereikt mochten worden, zullen niet van ’s Konings wege verstrekt worden en zullen
van een ander stempel zijn voorzien.
4° Het Geschrift door de zorg der Directeuren van iedere tekenschool of tekenacademie aan
de keerzijde der medailles in te snijden, zal zijn voor de Hollandse en Vlaamse provincieën
vanwege de Koning aan……………………………1)
1379
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(1: in te vullen de naam van de kwekeling).1381
Maarten Storm, Wouter van der Horst en Hendrik Verhoogt krijgen de eerste medailles
Het eerste deelrapport over de tekenschool in 1821 uitgebracht, is overgenomen in het
generaal verslag van de gemeente Hoorn onder de letter H:1382
Ook van de binnen deze stad tengevolge van het K.B. van Zijne Majesteit Koning Willem I
van 13 April 1817 in het laatste deel van het gepasseerde jaar (1820) opgerichte tekenschool
hebben de burgemeesters alle verwachtingen.
Die zijn gebaseerd op de kundigheden van de tekenmeester zelf. De heer Gardner geeft zich
alle moeite om zijn leerlingen op die hoogte te brengen als de bestuurders zich daarvan
hadden voorgesteld. De leerlingen die in korte tijd zodanige vorderingen hebben gemaakt,
zijn in drie klassen verdeeld.
Aan drie van hen zijn in de loop van deze maand december (1821) vanwege Zijne Majesteit
drie zilveren medailles uitgereikt:
twee in de eerste klasse, aan Maarten Storm en Wouter van der Horst, en
één in de tweede klasse aan Hendrik Verhoogt.
In een tweede deelrapport delen de burgemeesters aan de gouverneur op zijn verzoek mee dat
er zich in de toestand van de tekenschool geen veranderingen hebben voorgedaan.
Bij continuatie wordt les gegeven aan zo’n 40 à 50 leerlingen. De vooruitzichten om voor hen
een tekenacademie aan te vragen zijn niet ongunstig, omdat de leerlingen veel lust en ijver
tonen. Echter is dat nu nog teveel gevraagd. Wel wordt binnenkort begonnen naar het
“pleisterbeeld” te tekenen. Bijzonder tevreden zijn en blijven de burgemeesters over de
tekenmeester. Die geeft goed onderwijs in een goede orde en draagt veel bij tot de
vorderingen van de leerlingen. Voor dit jaar vragen zij vier medailles om uit te reiken in de
eerste, tweede en derde klasse.1383
In 1824 medailles voor Pieter Jonker en Jan Gerard Walmoet
De volgende rapporten die via de burgemeesters in de jaren daarna over de tekenschool zijn
uitgebracht aan de gouverneur geven hetzelfde beeld. Hoog blijft het stadsbestuur opgeven
van de kwaliteiten van tekenmeester Gardner. Nadat in december 1821 drie medailles zijn
uitgereikt (Maarten Storm, Wouter van der Horst, Hendrik Verhoogt) worden Storm en
Verhoogt in het verslag over 1823 opnieuw genoemd, “beiden wegens hun uitmuntende
vorderingen, zowel in het tekenen naar voorbeelden als naar het modelleren in pleister”.1384
Het volgende jaar komen twee andere leerlingen naar voren, beide uit de tweede klas. Jan
Gerard Walmoet wegens zijn vorderingen in het bouwkundig vak, Pieter Jonker in het
tekenen naar pleister.
In dit jaar 1824 uiten de burgemeesters opnieuw hun tevredenheid over Gardner sinds zijn
aanstelling. Het door hem gegeven onderwijs spreekt aan. In dit laatste jaar maken enkele
leerlingen belangrijke vorderingen. Velen tekenen met ijver naar het pleister en tonen daarin
belangrijke vooruitgang. Anderen zijn begonnen met te tekenen naar het leven.
Kortom er is alle reden met tevredenheid te kijken naar de prestaties van allen die zich in het
vak oefenen. Het aantal leerlingen neemt toe. Wellicht is dat ook het gevolg van het feit dat
het onderwijs gratis wordt gegeven. Er zou zelfs als er gelegenheid voor was een tweede
tekenmeester benoemd kunnen worden. Dat is nu niet het geval. Er wordt gewerkt met een
wachtlijst: als een leerling vertrekt neemt een ander zijn plaats in.
Tevredenheid bestaat bij de burgemeesters ook over de mate waarin de leerlingen de school
De bronnen voor deze uitleg met verklaring zijn te vinden in
WFA/GAH 0349/305, 31 Julij 1819 en de copie daarvan rond 29 Junij 1821.
WFA/GAH 0349/305, 27 May 1821; WFA/GAH 0349/571, 5 Juny 1821, fol. 23vo-24;
WFA/GAH 0349/148, 13 Junij 1821, fol. 65vo; WFA/GAH 0349/571, 14 Junij 1821, fol. 25vo.
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frequenteren en wat ze op school presteren. Het heeft hun verwachtingen overtroffen. 1385
De eerste kosten van de tekenschool
De kosten van de tekenschool zijn terug te vinden in de jaarrekeningen van de gemeente
Hoorn.1386 Ze bestaan uit de jaarwedde van de tekenmeester, in 1820 echter slechts voor de
helft, ƒ 150,00. Elk jaar daarna komt het gehele bedrag van ƒ 300,-- terug.
Gedaan smidswerk in het beschikbaar gestelde lokaal voor installatie van de kachel in de
vorm van pijpen en een elleboog, wordt genoteerd maar niet in geld uitgedrukt.
P. Groenewoudt levert de steenkolen. P. de Vries of C.S. van der Linden de kaarsen. Samen
komen ze ook voor onder de kosten voor vuur en licht.
Een extrakrediet voor het maken van tekenlessenaars, een kast voor de opberging van
tekengereedschappen houtwerken voor de te gebruiken lessenaars, blikwerk voor kaarsenblakers, gebruikte materialen waaronder ijzeren krammen en betaald arbeidsloon krijgt
tussentijds op 14 oktober 1820 de goedkeuring van de provincie ter grootte van ƒ 57,20.
Gardner mag gelden ten dienste van de school in rekening brengen voor door hem
voorgeschoten kleine uitgaven.
In de eerste jaren snijdt Korse, later gevolgd door anderen, de letters op de medailles die als
prijzen worden uitgereikt, een niet onaanzienlijke uitgave.
In totaal geeft Hoorn in 1820 voor de school uit ƒ 147,20, in 1821 ƒ 344, 47,
in 1822 ƒ369,02½, in 1823 ƒ 368,10, in 1824 ƒ 410,52½. Dan is de grootste uitgave voor
pleistergietsels, ƒ 56,15. 1387
Plotseling overlijdt Jan Frederik Gardner op 29 januari 1825
Op het ogenblik dat de laatste hand gelegd wordt aan de vaststelling van het verslag over
1824 memoreert het stadsbestuur de verdrietige stemming waarin dit gebeurt.
Jan Frederik Gardner is op 29 januari 1825 op 74-jarige leeftijd plotseling overleden:
“daags tevoren had hij nog met ons alles tot de uitdeling der medailles en prijzen van
aanmoediging geregeld, en op den dag der uitdeeling was hij er niet meer….”
Ondanks zijn leeftijd van 74 jaar bezat hij nog een onvermoeide werkzaamheid, lust en ijver.
Een opvolger zal zo spoedig mogelijk worden aangesteld.
De leerlingen hebben reeds afgesproken op de gewone vaststaande uren bijeen te komen, te
oefenen en onderling elkaar te onderwijzen. Daarom vraagt burgemeester Van de Blocquerij
voor het jaar 1825 vier zilveren medailles aan. Twee om uit te reiken voor de best
beoordeelde tekeningen naar afgietsels van pleister en van antieken, één voor het tekenen
naar het levend model en één voor bouwkundige tekeningen.1388
10.4 Jan Willem Maij volgt op (30 augustus 1825 tot 2 oktober 1826).
Het proces om in de vacature van Gardner te voorzien duurt lang. De reden daarvan kennen
wij niet. Pas op 30 augustus 1825 kiest de gemeenteraad unaniem tot zijn opvolger de 25jarige Jan Willem May uit Amsterdam. Hij is in het bezit van het Getuigschrift van de vierde
klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en
Schoone Kunsten te Amsterdam.
May ontvangt over 1825 een half jaar tractement, ƒ 150,00.
Van twee andere gegadigden, M.F. Reeder en A. Uyttenboogaard vergoedden B&W de
WFA/GAH 0349/574, 12 January 1825, fol. 135-135vo. WFA/GAH 0349/574, 3 February 1825, fol. 147149.
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reiskosten, elk ƒ 20,--.1389
Reeds kort na zijn benoeming merken de bestuurders op dat er alle reden is om over de keuze
van May tevreden te zijn gezien de bevallige en smaakvolle wijze waarop hij zijn onderwijs
inricht.
Bovendien blijft de lust van een aantal jongelingen die al een ambacht hebben gekozen om op
de Hoornse tekenschool onderwijs te genieten, zodanig groot dat steeds een lijst van
gegadigden klaar ligt om bij optredende vacatures deze onmiddellijk in te kunnen vullen.
Ook May laat naar voorbeelden tekenen, maar vergeet niet voortdurende aandacht te besteden
aan het tekenen naar afgietsels in pleister van antieken en aan bouwkundige tekeningen. De
Hoornse bestuurders verwachten daarom dat het gemiste aan tekenonderwijs in het begin van
het jaar spoedig zal zijn ingelopen. Zeer tevreden zijn de bestuurders over het feit dat het
onderwijs vanaf het begin gratis wordt gegeven, waardoor de behoeftige handwerksman
voldoende in de gelegenheid wordt gesteld zich deze studie ten nutte te maken.
Betreurd wordt het dat de prijzen nog niet zijn uitgedeeld. Men verwacht dit in februari 1826
te kunnen doen. Daarom nemen B&W de vrijheid voor het nieuwe jaar ook drie medailles
aan te vragen, één voor de beste tekening naar voorbeelden, één voor de beste tekening naar
afgietsels in pleister van antieken en één voor de beste bouwkundige tekening.1390
Omdat de gouverneur alleen maar 2 kleine zilveren medailles toezendt en niet reageert op de
aanvraag voor een grote zware zilveren medaille voor de meest gevorderde in tekenen naar
pleister doet Burgemeester Van de Blocquerij hiernaar navraag bij de gouverneur. Een
antwoord op de gestelde vraag hebben wij niet kunnen vinden.1391
Aanvullingen op het reglement van orde
Voordat de nieuwe tekenmeester aan zijn werk begint, besluiten B&W in het Reglement van
Orde voor de leerlingen van de stadstekenschool enige wijzigingen aan te brengen.
Artikel 1 wordt als volgt aangevuld:
Er is jaarlijks een vakantie van zes weken. Het begin ervan wordt zodanig vastgesteld, dat die
vakantie eindigt in de eerste dinsdag in de week volgende op die waarin de najaarskermis of
Sint Laurensmarkt afloopt.1392
Daarnaast wordt artikel 13 als volgt uitgebreid:
De leerling die zonder bericht aan en verlof van de tekenmeester driemaal achtereen bij de
lessen wegblijft, wordt gemeld bij het College van B&W. Naar bevind van zaken zal het
dagelijks stadsbestuur ofwel de leerling corrigeren of hem de toegang tot de school geheel
ontzeggen.1393
May wordt het slachtoffer van een epidemische ziekte
Even voor het ingaan van de zomervakantie van 1826 stuurt May een nota aan de
burgemeester dat hij van 8 november 1825 tot ultimo juni 1826 wegens voorschot aan
tekenbehoeften voor de minvermogende leerlingen van de stadstekenschool ƒ 14,90 heeft
betaald (wit ordinair legna gecouleurd tekenpapier, zwart krijt en tekenpennen, gom en
elastiek).1394
Nog geen drie maanden later wordt op 4 oktober 1826 op het raadhuis het overlijden
aangegeven van de 28-jarige Jan Willem May, tekenmeester aan de tekenschool wonende aan
de Korenmarkt. Hij is op 2 oktober ’s morgens om zes uur gestorven.1395 Waarschijnlijk als
gevolg van de dan in de stad heersende epidemische ziekte, malaria. Die trof ook een aantal
WFA/GAH 0349/1816-1208, Jaarrekening 1825, pag. 151-152.
WFA/GAH 0349/576, 24 January 1826, fol. 29vo-30vo.
1391
WFA/GAH 0349/311, 14 July 1826; 0349/152, 20 July 1826.
1392
Dat betekende in de praktijk rondom 10 augustus. Dat was vanuit de middeleeuwen dé marktdag.
1393
WFA/GAH 0349/152, 20 July 1826, fol. 152vo.
1394
WFA/GAH 0349/1816-1210, Jaarrekening over 1826, pag. 139,
1395
WFA/GAH Overlijdensakte Burgerlijke Stand, 1826, nr. 324.
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leerlingen, terwijl later in de maand de rector van de Latijnse school, J.S. Swaan, er eveneens
het slachtoffer van werd.
Slechts tot de maand augustus hebben de leerlingen tekenonderwijs ontvangen. Het dagelijks
stadsbestuur betreurde dat zeer én om het karakter van May én om zijn kunde in de teken- en
schilderkunst. Hij was als een vader voor zijn leerlingen, waardoor hij bij hen zeer geacht en
bemind was.
De eerste leerling op de school was Maarten Storm1396. Hij bood zich vrijwillig aan de gang
van zaken in de school te continueren. Hij sprak met de andere leerlingen af nut te trekken uit
de ontvangen lessen en zich onderling verder te bekwamen totdat een andere tekenmeester de
plaats van May zou innemen. De meeste leerlingen maakten van dit aanbod gebruik waardoor de school slechts weinig achterstand opliep. Aan het eind van het jaar kreeg Maarten
Storm als waarnemer van de post van tekenmeester daarvoor van de gemeente ƒ 50,-.1397
De lessen werden tweemaal per week met een gunstig gevolg voortgezet, tot de gemeenteraad
uit de aangemelde sollicitanten begin februari 1827 als nieuwe tekenmeester Jacob Plugger
benoemde.1398 Zijn benoeming ging in op 1 juli. Aan het einde van het jaar ontving hij een
half jaar tractement, ƒ 150,-.1399
10.5 Jacob Plugger (1 July 1827 tot 20 July 1830)
Plugger is evenals May afkomstig uit Amsterdam. Hij is in het bezit van het getuigschrift van
bekwaamheid van de 4de klasse van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en
Schoone Kunsten te Amsterdam. In het jaarverslag over 1827 wordt aangegeven dat hij zijn
post in mei heeft aanvaard. Waarom zijn salaris aan het eind van het jaar daarmee niet in
overeenstemming is, ontgaat ons.
Hij is nog niet zo lang aan de slag als uit Brussel aan de provincies het verzoek wordt gedaan
in de tekenscholen voorbereidende klassen op te richten als die nog ontbreken. De jonge
leerlingen kunnen daarin reeds geoefend worden in het lijntekenen en de beginselen van de
meetkunde.1400
Ondertussen gaat de briefwisseling met de gouverneur op de gewone manier door. Hij zendt
voor de meest verdienstelijke leerlingen twee medailles en vraagt bericht van ontvangst.
Bovendien maakt hij het stadsbestuur er weer op attent dat in het verslag over 1827 moet
worden opgenomen hoe de school draait. Te zijner tijd zullen B&W aan Plugger om gegevens
vragen1401
Het jaarverslag wond er geen doekjes om. De burgemeester en de wethouders zijn tevreden
over de benoeming van Plugger, zowel wegens zijn bekwaamheden in het vak van de
schilder- en tekenkunst en vooral ook in het bouwkundig vak, als over de doelmatigheid van
het door hem gegeven onderwijs.
Aangenaam vindt het college te kunnen melden dat verscheidene leerlingen zich meer en
meer op het bouwkundig vak toeleggen. Ook nu weer moeten leerlingen wachten op plaatsing
totdat er ruimte komt die zij kunnen invullen.
Aan de aanschrijving van de administrateur van het ministerie is gevolg gegeven door een
voorbereidingsklas op te richten voor het onderwijs aan jonge lieden in het lijntekenen en de
beginselen der meetkunde.
Weer vragen B&W op grond hiervan twee zilveren medailles ter beschikking te stellen, één
voor de best gevorderde in tekening naar afgietsels in pleister van antieken, en één voor de
De vader van Maarten Storm was in 1793 van Kampen naar Hoorn verhuisd. Maarten Storm werd in 1802
geboren, overleed in 1859. Zijn kleinzoon, ook Maarten Storm (1864-1929), was huisschilder, kunstschilder
en in 1917 mede oprichter van de Vereniging Oud-Hoorn. Kwartaalblad Oud Hoorn, 19de jaargang, nr. 4.
1397
WFA/GAH 0349/1816-1212, Jaarrekening van de gemeente Hoorn over 1827, pag. 136.
1398
WFA/GAH 0349/577, 27 January 1827, fol. 14-15vo. WFA/GAH 0349/577, 27 February 1827, fol. 41.
1399
Zie noot 35.
1400
WFA/GAH 0349/312, Brussel 31 Juny 1827.
1401
WFA/GAH 0349/312, 6 July 1827; 0349/153 11 July 1827. fol. 40vo-41, nrs. 114/115.
WFA/GAH 0349/577, 16 July 1827, nr. 114.
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beste in bouwkundige tekeningen. Begin juli worden ze ontvangen.1402
Het aantal leerlingen stijgt
In de loop van 1828 is de aanvraag om toelating tot de tekenschool, waarschijnlijk ook door
het werken met een voorbereidende klas, zo sterk dat B&W besluiten het aantal
gecommitteerden te verhogen tot zestig. Er blijven dan nog vele anderen over die ook
verzocht hebben te worden toegelaten, Voldoet men daaraan dan moet de gemeente naast de
twee lesavonden een derde avond instellen. Dat zal vermeerdering van het tractement van de
tekenmeester inhouden.
In het jaarverslag over 1828 dat in januari 1829 verschijnt refereren B&W hieraan. Het
college noemt het een aangename taak opnieuw de ijver en de lust van de leerlingen die de
school bezoeken weer te geven. Het onderwijs wordt door de stadstekenmeester geregeld
gegeven. Hij stelt alles in het werk om aan de door hem aangegane verplichting te voldoen.
Dat geldt ook voor het lijntekenen en de meetkunde in de voorbereidende klas. Hierdoor
neemt de lust om de tekenschool te bezoeken eveneens toe, ook bij een groot aantal
jongelieden uit de burgerklasse. De consequentie daarvan is hiervoor vermeld.
B&W herhalen wat al eerder in jaarverslagen tot uiting is gebracht dat door het gratis
onderwijs de behoeftige handwerksman in de gelegenheid is zich dit onderwijs ten nutte te
maken, ook al omdat de gemeente in de behoefte aan papier, tekenpennen etcetera voorziet.
Als eerder worden twee medailles gevraagd en ontvangen. Plugger krijgt voor het graveren
ervan 19 gulden, terwijl hij voor het in hout graveren van het stadswapen van Hoorn beloond
wordt met ƒ 15,60.1403
Koning Willem I formuleert het doel van het tekenonderwijs: K.B. 10 October 1829.
De gouverneur zendt aan het gemeentebestuur van Hoorn drie exemplaren van het nieuwe
plan voor de inrichting van het onderwijs op de tekenscholen. Duidelijk benadrukt de koning
hierin dat het doel van de opleiding is: onderwijs voor komende handwerkslieden. De
invoering ervan mag langzamerhand geschieden waardoor het gemakkelijker wordt een
goede weg te vinden met welke middelen dit doel het beste kan worden bereikt.
De gouverneur vraagt aan de colleges van B&W van de voortgang van dit nieuwe plan
melding te maken in de komende jaarverslagen.
Het Koninklijk Besluit van 10 October 1829 stipuleert in de artikelen 1 tot en met 4 van de
eerste bijlage dat de medailles worden uitgereikt aan hen die uitgeblonken hebben in de
schone en nuttige kunsten.
Het besluit legt verder het plan vast voor de inrichting van het onderwijs op de tekenschool:
1e het lijntekenen; 2de het gebruik van passer, maatstok, liniaal en trekpen; 3de voorstelling
volgens de meetkunde, gebaseerd op proefnemingen; 4de doorzichtkunde, toegepast op leien.
In een derde bijlage staan de eisen voor het getuigschrift van onderwijzers op de
tekenscholen. Ze geven het vak weer zoals het vereist wordt voor de tekenscholen.
Bij dit alles is het Reglement van de Stadstekenschool in Zwolle bijgevoegd als
voorbeeld.1404
Als toelichting op zijn besluit geeft de Koning aan dat de tekenscholen die zijn opgericht als
bedoeld in zijn KB van 13 April 1817 een te uitsluitende strekking hebben tot de schone
kunsten met verwaarlozing, min of meer, van de nuttige kunsten.
Daardoor komt de opleiding van aankomende handwerkslieden bij de gemiddelde scholen
niet overeen met de verwachting die men van het onderwijs aan die scholen heeft. Dat is de
reden waarom de koning verlangt dat daarin de nodige veranderingen worden gebracht. Hij
wil de besturen van de scholen bekend maken met de algemene trekken die bij deze
WFA/GAH 0349/578, 23 January 1828, fol. 53vo-54vo.
0349/153, 2 Julij 1828, fol. 112; 0349/578, 4 Julij 1828, fol. 124vo.
1403
WFA/GAH 0349/579, 12 January 1829, fol. 68, 13 January 1829, fol.72-72vo.
WFA/GAH 039/1816-1223, Jaarrekenening 1828, pag. 108-110.
1404
WFA/GAH 0349/316, behorende bij de vergadering van 18/29 November 1829.
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inrichtingen in acht moeten worden genomen.
Kortheidshalve heeft hij derhalve besloten:
Artikel 1
De tekenscholen zullen zo worden ingericht dat zij voornamelijk dienen voor de nuttige
kunsten.
Artikel 2
De Minister van Binnenlandse Zaken is gelast om aan de schoolbesturen mededeling te doen
van het bijgevoegde plan van inrichting, onder de uitnodiging dat het onderwijs zoveel
mogelijk naar de beginselen van dit plan wordt gegeven.
Artikel 3
Behalve de medailles uit te reiken aan de leerlingen welke in de schone kunsten de meeste
vorderingen hebben gemaakt, zullen er ook jaarlijks uit onze naam medailles worden
uitgereikt aan diegenen van de leerlingen welke met de meeste vlijt en vrucht het onderwijs
in vakken tot de nuttige kunsten behorende hebben genoten.
Artikel 4
Onze voornoemde Minister zal daar waar hij zulks doelmatig acht een deskundig persoon
zenden om raad te geven en terechtwijzigingen te doen.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 10 October 1829, het zestiende jaar van deze regering,
getekend Willem.
Het bijgevoegde plan voor de inrichting van het tekenonderwijs,
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 October 1829, no. 82
A: Voorbereidend onderwijs voor eerst beginnende leerlingen.
a. Het lijntekenen om het oog van de leerlingen te oefenen in het vergelijken van
verschillende grootheden en zijn hand te leiden in het regelmatig trekken van lijnen en
figuren. Dit onderwijs dient gepaard te gaan met het tekenen eerst naar zeer eenvoudige en
vervolgens naar meer samengestelde lichamen welke de leerlingen achtereenvolgens
voor ogen worden gesteld.
b. Het gebruik van een passer, maatstok en liniaal, om met de trekpen volgens de practische
meetkunde rechtstandige evenwijdige en raaklijnen te trekken, alsmede om figuren volgens
een gegeven maat te vergroten of te verkleinen, enz. enz.
c. De wijze van voorstelling op het papier wegens de meetkunde door platte gronden op stand
en op verschillende schalen, eerst van een eenvoudige en regelmatige en daarna van meer
samengestelde lichamen, naarmate zich het begrip van de leerling ontwikkelt.
Nota Bij het onderwijs zal de onderwijzer definities en de in de meetkunde aangenomen
benamingen der lijnen figurende lichamen moeten opgeven en de juistheid der
bewerkingen door proefnemingen dienen te bewijzen.
d. De praktische beginselen van de doorzichtkunde toegepast op lijnen en meetkundige
figuren alle te trekken met behulp van passer en liniaal.
Nota De onderwijzer zal bij deze lessen de oefeningen van zijn leerlingen zodanig
trachten in te richten, dat zoveel mogelijk ieder van hen bezig gehouden wordt met
zodanige tekeningen en meetkundige figuren als meer van nut zijn voor zijn
toekomstig beroep.
B:Verenigd onderwijs voor al de leerlingen
1e Lessen over de beginselen van de theoretische meetkunde waarin de onderwijzer
door redeneringen zal bewijzen hetgeen hij in de klas voor de beginnende leerlingen
als het ware met de passer en maatstok in de hand heeft aangetoond.
e
2 Lessen welke ten doel hebben zowel de verklaring en tekening der verschillende
bouwkundige orden en van de daarbij behorende sieraden als de tekening en de
theorie der schaduwen, en eindelijk de beginselen van het wassen enz.
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3e Het tekenen van gedeelten van het menselijk lichaam naar voorbeelden.
C: Bijzonder onderwijs
1e Voor de nuttige kunsten
1e Het tekenen van voorwerpen behorende tot de bouwkunde, of van samengestelde
werktekeningen
e
2 Lessen over de beginselen der beschrijvende meetkunde en samenstelling der
daartoe behorende tekeningen.
Dit onderwijs sub 1 en 2 zal vergezeld dienen te gaan met inlichtingen of lessen over
de constructie, bij monde te geven.
2e Voor de schone kunsten
Het tekenen van het menselijk lichaam naar beelden en eindelijk naar het leven met
zodanige bijkomende lessen als de inrichting zal medebrengen.
De gouverneur licht toe
Uit het stuk dat de gouverneur bij deze drie exemplaren stuurt als verduidelijking, blijkt welk
belang de koning erin stelt dat de tekenscholen hoe langer hoe meer zullen beantwoorden aan
het gestelde doel om de aankomende handwerkslieden op te leiden.
Aan B&W verzoekt hij de tekenmeester hiervan in kennis te stellen en hem duidelijk te
maken dat men niet verlangt dat het plan dadelijk in alles wordt opgevolgd. Maar wel dat er
naar gestreefd moet worden de weg te wijzen waarlangs iedere school gezien de
omstandigheden en de middelen waarover zij beschikt tot het uiteindelijke doel kan komen.
Daarom ontvangt de gouverneur bij het jaarverslag en de aanvraag van de medailles graag
bericht in hoeverre de tekenschool is ingericht volgens het door Zijne Majesteit besloten plan,
of welke veranderingen men van plan is in Hoorn in te voeren.
Voor de beste tekening van het menselijk lichaam kan een gewone medaille worden
gevraagd, voor die van de nuttige kunsten eveneens een gewone en voor die van de schone
kunsten een grote.1405
Het jaarverslag over 1829
Met het grootste genoegen, zo schrijven B&W in het begin van januari 1830 aan de
gouverneur, delen wij u mee dat onze Hoornse school steeds meer in bloei toeneemt.
Geregeld wordt er tweemaal per week aan 56 à 60 leerlingen les gegeven. Steeds is een lijst
voorhanden met veel liefhebbers om op de school geplaatst te worden.
Onderwijzer Jacob Plugger gaat met de meeste ijver voort om op een grondige, bevallige en
smaakvolle wijze zijn onderwijs in te richten. Hij legt zich er vooral op toe om het grote doel
te bereiken dat de koning zich met de oprichting van de tekenscholen voorstelde.
Als tegemoetkoming voor hem hebben B&W op de staat voor de begroting zijn tractement
voor 1830 verhoogd met ƒ 100,--. Totaal dus ƒ 400,-- per jaar.
Het onderwijs dat meestal gratis gegeven wordt bestaat uit het tekenen naar afgietsels in
pleister van antieken en voorbeelden, en in het tekenen naar bouwkundige modellen. Volgens
een eerdere aanschrijving bestaat er een voorbereidende klasse voor het onderwijs in het
lijntekenen en de beginselen der meetkunde. In deze vakken ontdekt men steeds bij de
leerlingen vele vorderingen. Dit onderwijs is na de ontvangst van de missive van 12
November 1829 zoveel mogelijk gewijzigd naar de bepalingen in het K.B. van 10 oktober
1829. Onderwijzer Plugger heeft hiermee een begin gemaakt. Hij zet dit met de meeste lust
voort in het geven van instructie zoals die vermeld is onder afdelingen A, B en C. Als bewijs
daarvan voegen B&W er enige proeven bij die door de onderwijzer zijn vervaardigd.
Bijzonder aangenaam zou het zijn als het Zijne Majesteit behaagt ter opwekking van het
bestendigen van de leerlust een medaille te verlenen aan de leerling die met de meeste vlijt en
vrucht het onderwijs in vakken die tot de nuttige kunsten behoren hebben gevolgd en bedoeld
1405

WFA/GAH 0349/316, Haarlem 12 November 1829, vergadering 18 November 1829.
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bij artikel 3 van het besluit van 10 October 1829.
Reden waarom wij u verzoeken aan de Minister voor het Publiek Onderwijs, de Kunsten en
de Wetenschappen daartoe een gunstige voordracht te doen, teneinde op grond van het besluit
van de koning van 31 juli 1819 tot onze beschikking te stellen twee zilveren medailles om
door ons college vanwege Zijn Majesteit voor het jaar 1830 uit te reiken. Eén aan de beste
tekenaar van afgietsels in pleister van de antieken, alsook één voor de meest verdienstelijke
jongeling in het vak der bouwkunde.
Tenslotte, zo eindigen B&W hun schrijven aan de gouverneur, bevelen wij de school in uw
protectie en bescherming aan.1406
De ontvangst van drie medailles
Medio juli 1830 zendt de gouverneur drie medailles volgens de aanvraag van 11 januari.
Tevens vermeldt hij erbij dat de Minister van Binnenlandse Zaken de jaarverslagen niet altijd
duidelijk genoeg vindt. Daarom heeft die tabellen laten vervaardigen. Deze kunnen elk jaar
door de besturen van de tekenscholen worden ingediend voorzien van opmerkingen als men
dat dienstig vindt. Dat laat onverlet dat het gewone jaarverslag wordt gehandhaafd, zoals ook
de ontvangstmelding van de medailles blijft bestaan.1407
Jacob Plugger vertrekt
Tekenmeester Jacob Plugger heeft in het voorjaar van 1830 gesolliciteerd naar Zwolle. Hij is
daar in juli benoemd. Wij kennen de reden van zijn vertrek niet maar veronderstellen dat
Zwolle meer in aanzien was, gezien ook het voorbeeld van Zwolle zoals dat gevoegd was bij
het K.B. van 10 oktober 1829.
Na ontvangst van het benoemingsbericht verklaart de Hoornse gemeenteraad de post
vacant.1408 Plugger krijgt over 1829 als salaris uitbetaald ƒ 225,-- en ontvangt voor in dat jaar
door hem bij voorschot betaalde tekenbehoeften ƒ 23,50.1409
10.6 Paulus Jollij volgt op (1 oktober 1830 tot 1 juli 1847)
Dertien bevoegde tekenmeesters solliciteren naar de opengevallen plek:
D’Ankora, Amsterdam.
Beks, Amsterdam.
Betichem, Amsterdam.
Jolly, Delfshaven.
William Koke, Elburg.
Pavink, Amsterdam.
Jasink van de Pol, Amsterdam.
A. Uittenboogaard, Weesp.
Isaäk Vaarzon Morel, Amsterdam.
Jan Vinke Barendszoon, Elburg.
Voskuil, Medemblik.
A. Waalberg, Amsterdam.
H. Zegers, Harderwijk.
Benoeming
Aan de leden van de gemeenteraad delen B&W mee dat deze sollicitanten zijn opgeroepen
voor een gesprek. Zij hebben allen, dertien in totaal, portefeuilles met tekeningen ingestuurd
die in de week van 23 augustus 1830 tot 31 augustus op het stadhuis voor de leden van de
WFA/GAH 0349/580, 11 January 1830, fol. … .
WFA/GAH 0349/318, 23 July 1830. Vergadering WFA/GAH 0349/155, 25 July 1830, fol. 67vo.
WFA/GAH 0349/581, 18 September 1830, fol. 42vo-43 geven het sturen van de ontvangstbevestiging aan.
1408
WFA/GAH 0349/7, 20 July 1830, fol. 27.
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gemeenteraad ter visie liggen van 09.00 uur tot 14.00 uur.1410
Nadat de raadsleden dus kennis hebben kunnen nemen van de prestaties van de sollicitanten,
vindt de benoeming plaats in de raadsvergadering van 22 september.
Of er gesproken is over de aanstelling van de nieuwe tekenmeester hebben wij niet exact
kunnen nagaan, omdat in de notulen van de Raad van 22 september 1830 het eventueel
besprokene als volgt is vastgelegd:
“Geprocedeerd zijnde tot de vervulling van de vacante post van stadstekenmeester in plaats
van J. Plugger die van hier is vertrokken, is benoemd de heer P. Jolly, thans woonachtig te
Delfshaven”.1411
Het begin van Jolly, verwoord in het jaarverslag over 18301412
Na het vertrek van meester Plugger is de tekenschool enige tijd gesloten geweest.
Geen woord erover of leerlingen de zaak draaiende hebben gehouden zoals eerder met
Maarten Storm het geval was.
Paulus Jolly1413 is in het begin van oktober 1830 met zijn werk begonnen. Sindsdien geeft hij
twee maal per week les aan 50 à 60 personen in het handtekenen, de bouwkunde,
doorzichtkunde en de beginselen der meetkunde, uitgebreid in een bijlage vermeld.
De leerlust van de jongelingen is door zijn grondige onderwijs en de geschiktheid tot het
geven der vakken, sterk bevorderd. Hij werkt zo mee tot het grote doel van de Koning
waartoe die per K.B. van 10 oktober 1829 de vakken uitbreidde.
Voor deze werkzaamheden krijgt Jolly over dat laatste kwartaal van 1830 ƒ 100,-- als
beloning. Zijn jaarsalaris is gelijk aan dat van Plugger, dus ƒ 400,--. Voor bij voorschot
betaalde tekenbehoeften over dat laatste kwart van het jaar ontvangt hij ƒ 48,70.1414
Om de leerlust te blijven opwekken vragen B&W voor hen die het beste het onderwijs
hebben gevolgd, op grond van het K.B. van 31 July 1819 twee zilveren medailles aan voor de
meest gevorderde leerling in pleister van antieken en voor de meest verdienstelijke in het vak
der bouwkunde. De gouverneur heeft dan al verzocht het jaarverslag uiterlijk in te zenden op
31 januari 1831.1415
Jolly rapporteert via B&W over 1830 aan de gouverneur1416
In februari 1831 behandelt het Hoornse college van B&W een rapport van stadstekenmeester
Jolly dat deze heeft samengesteld over 1830 aan de hand van de door de provincie
toegezonden modellen.
De modellen beginnen met de naam van de tekenmeester en vragen vervolgens vermelding
van de vakken:
tekenen, bouwkunde, doorzichtkunde, beginselen der lagere meetkunde.
Daarna laten ze zien in hoeverre het K.B. van 1829 is gevolgd:
A. Voorbereidend onderwijs voor eerst beginnenden.
a. Het lijntekenen teneinde het oog van de leerling te oefenen in het vergelijken van
WFA/GAH 0349/581, 23 Augustus 1830, fol. 32.
WFA/GAH 0349/7, 22 September 1830, fol. 36.
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Zie voor de financiële gegevens WFA/GAH 0349/1816-1217, Jaarrekening 1830, pag. 119 en 120.
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Gegevens buiten de bronnen in het Westfries Archief over Paulus Jolly vonden wij onder meer in:
1. een uitgave van de Koninklijke Oudheidkundige Bond, Museumdag, S.N., 1980, pag. 172.
2. Sothebij, Catalogus of Sales, 1973, pag. 225: Paulus Jolly “A View of Tilburg”.
3. Pieter Scheen, Honderd jaren Nederlandse schilder- en teekenkunst: de romantiek met voor- en natijd.
Uitgave Bureau Boek en Periodiek, 1946, pag. 152.
4. Auteurs Rijksmuseum K.G. Boon e.a., Gids voor het Rijksprentenkabinet: een overzicht van de
verzamelingen met naamlijsten en tekenaars, z.j., pag. 78, ill. P. Jolly.
5. P. Wiersma in Bulletin van de Oudheidkundige Bond 1980, pag. 169-231:
De Grote Kerk te Hoorn, met afbeeldingen van Paulus Jolly van de in 1838 verbrande Grote Kerk.
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verschillende grootheden en zijn hand in het trekken van lijnen en figuren. 15 leerl.
b. Het gebruik van passer, maatstok en liniaal, etc. etc. 8 leerlingen
c. De wijze van voorstelling op het papier volgens de meetkunde door plattegrond en
opstand. 8 leerlingen
B. Verenigd onderwijs voor al de leerlingen.
1. Lessen over de beginselen der theoretische meetkunde etc. geen leerlingen
2. Lessen welke tot doel zullen hebben zowel de verklaring en tekening der verschillende
bouwkundige orden en de theorie der schaduwen en beginselen van wassen. 16 leerl.
Het tekenen van gedeelten van het menselijk lichaam naar voorbeelden. 26 leerlingen.
C: Bijzonder Onderwijs
1e Voor de nuttige kunsten. 2e Voor de schone kunsten. Voor beide geen leerlingen.
Er zijn twee medailles aangevraagd. Eén gewone medaille voor de 1ste prijs in tekenen naar
afgietsels in pleisters van Antieken en één voor het bouwkundig tekenen naar voorbeelden.
In het algemeen worden de medailles als volgt onderscheiden:
A. Gewone medailles die verleend kunnen worden in de volgende vakken:
1. Het tekenen naar afgietsels in pleister van antieken.
2. Bouwkundig tekenen naar voorbeelden.
3. Het boetseren (demi-besse)
4. De beginselen der theoretische meetkunde.
B. Grote medailles kunnen verleend worden in de volgende vakken:
1. Het tekenen naar levend model.
2. Eigen ontwerpen van regelmatige gebouwen.
3. Het boetseren (ronde bosse).
4. De beschrijvende meetkunde en samenstelling der daartoe behorende tekeningen.
De staat van de tekenschool in 1830
Tekenmeester Jolly voegt bij de ingevulde modellen het hierna volgende verslag over de staat
van de tekenschool in 1830:
De inrichtingen voor het openbaar onderwijs door Z.M. de koning ingesteld, welke alom
zulke goede gevolgen heeft gehad tot beschaving en veredeling des gemoeds en ter
ontwikkeling van die vermogens welke anders, bij het gemis hiervan verloren zouden zijn,
verspreiden ook alhier haar weldadige invloeden.
De leerling welke anders deze zo nuttige voorbereidende wetenschappen der Tekenkunde (in
het algemeen beschouwd) zoude missen, wordt nu de loopbaan geopend ter ontwikkeling
zijner gaven naar de mate zijner genie en tot welk vak dezelve het meest bepaald worde.
De leerlingen der bouwkunde verklaren dat het onderwijs voor hen zeer doelmatig is en dat
het bijzonder toepasselijk voor hun vak onderwezen wordt waardoor zij met lust en ijver het
hun aangewezen spoor volgen.
De leerlingen voor het handtekenen erkennen mede met warme dank deze instelling, omdat
die ook dagelijks in verschillende vakken het onontbeerlijke van deze instelling gevoelen.
De discipelen in de lagere of eerste Beginselen der Meetkunde genieten meer doelmatig
onderwijs, zoals zulks volgens de Inrichting voor de Tekenscholen, door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken op last Z.M. de Koning geordonneerd is den 10den October 1829, no.
82.
Het aantal leerlingen bedraagt 50. Dagelijks komen er aanvragen voor toelating, maar dat
wordt verhinderd door de plaatselijke gelegenheid van het gebouw. Hierin zal echter door
B&W voorzien worden.
Sommige der boven geclassificeerde leerlingen zijn verhoogd tot andere klassen als Letter A,
voorbereidend onderwijs voor eerst beginnende leerlingen als boven welke in October deze
klassen aanwezig waren.
Verder zal in het vervolg het onderwijs zo ingericht worden, dat aan die weldadige inrichting
het doelmatigst zo veel mogelijk worde beantwoord.
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De plaatselijke omstandigheden van het lokaal en de hoedanigheid der leerlingen hebben
verhinderd meerdere uitgebreidheid naar bovengenoemd voorschrift aan de tekenschool te
geven.
(Ondertekend) P. Jolly
Algemeen Verslag van de stad Hoorn over 18301417
Nadat het rapport van Jolly doorgezonden is naar de gouverneur, blijft het college van B&W
niet achter met een eigen beschouwing omtrent de tekenschool in het Algemeen Verslag van
de stad.
B&W refereren aan de benoeming van Jolly na het vertrek van Plugger naar Zwolle.
Hij geeft tweemaal per week aan 50 leerlingen les in handtekenen, bouwkunde,
doorzichtkunde en de beginselen der lagere meetkunde.
15 leerlingen krijgen voorbereidend onderwijs in het lijntekenen. Aan acht (8) wordt het
gebruik van passer, maatstok en liniaal onderwezen. Aan nog eens acht (8) wordt geleerd de
wijze van voorstellen op papier volgens de meetkunde, door platte grond en opstand.
In het verenigd onderwijs voor al de leerlingen wordt aan zestien (16) leerlingen de
verklaring en de tekening der verschillende bouwkundige orden, als mede de theorie der
schaduwen en de beginselen van wassen, onderwezen. Zesentwintig (26) leerlingen
ontvangen onderwijs in het tekenen van het menselijk lichaam naar voorbeelden.
Over het onderwijs dat gegeven wordt en over de bekwaamheid van de tekenmeester zijn
B&W tevreden.
Als het lokaal waarin het onderwijs gegeven wordt dat toe zou laten, zou een groter aantal
leerlingen op de school geplaatst kunnen worden. De aanvraag daartoe heeft veelvuldig
plaats. Altijd wel is er een aantal jongelingen dat, bij het verlaten van de school door een
ander, hun plaats in wil nemen. Verschillende van hen leggen zich met ijver toe op de
bouwkunde.
Slechte kwaliteit van het tekenlokaal tot 1837
Jolly maakt al in zijn verslag over het laatste kwartaal van 1830 een opmerking over het
tekenlokaal aangevuld met een opmerking over de leerlingen: “De plaatselijke
omstandigheden van het lokaal en de hoedanigheden der leerlingen hebben verhinderd
meerdere uitgebreidheid naar bovengemeld voorschrift aan de tekenschool te geven”.1418
De kwaliteit van het lokaal dat gelegen is in de Wisselstraat, is slecht. Als in 1832 de
gouverneur aan Hoorn de gevraagde twee medailles toezendt, verzoekt hij in zijn schrijven
tevens om wanneer daartoe de gelegenheid bestaat een beter ingericht en ruimer lokaal in
gebruik te nemen. B&W delen in hun antwoord mee dat zij de medailles hebben ontvangen
en dat zij bedacht zijn op de verbetering van de accommodatie van de tekenschool.1419
Ruim een jaar later schrijft het college dat als gevolg van de slechte financiële positie van
Hoorn zij nog geen verbeteringen hebben kunnen laten aanbrengen in het lokaal.1420 Begin
1835 merkt het college van B&W op dat nog geen ander lokaal in gereedheid is gebracht,
maar dat men een geschikt gebouw op het oog heeft.1421
Pas in het verslag over de tekenschool over 1837 schrijft het college met voldoening dat het
erin geslaagd is een meer geschikte ruimte voor de tekenschool te vinden. Dit lokaal bevindt
zich boven de stadswaag. Het is een ruim vierkant waarin aan een 60-tal leerlingen op een
zeer doelmatige wijze onderwijs wordt geven.
Dat schrijven niet alleen B&W maar ook stadstekenmeester Jolly die voorts in zijn
“aanmerkingen op dit rapport” te kennen geeft dat de tekenschool in bloei toeneemt.1422
WFA/GAH 0349/581, 22 February 1831, fol. 136.
WFA/GAH 0349/155, 16 February 1831, no. 49, fol. …..
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WFAGAH 0349/156, 8 Augustus 1832, fol. 190vo-191.
1420
WFA/GAH 0349/584, 18 January 1834, fol. 137.
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WFA/GAH 0349/585, 9 January 1835, fol. 61vo-62.
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WFA/GAH 0349/588, 13 January 1838, fol. 7-8 + bijlage 2 van P. Jolly.
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Tevredenheid over Jolly
Al in zijn eerste verslag over het optreden van Jolly geeft het Hoornse college van B&W aan
dat het tevreden is over het gegeven onderwijs en de bekwaamheid van de tekenmeester.1423
Die teneur komt geregeld voor in de collegeverslagen, bijvoorbeeld in 1832.
Dan schrijven B&W in januari dat de leerlust van de leerlingen onverminderd dezelfde blijft
en dat daartoe sterk bijdraagt het grondige onderwijs dat door de tekenmeester wordt gegeven
alsmede zijn geschiktheid in de behandeling van de leerstof.1424
Op voorstel van Jolly gaan B&W er in juli 1833 mee akkoord om de vier van vorige jaren
nog aanwezig zijnde medailles uit te reiken aan vier van de meest verdienstelijke leerlingen
van de stadstekenschool: Dirk Kroon en Frans Bernard Siller voor de bouwkunde, en Herman
Kaldenbach en Jan Brouwer voor het handtekenen.
N. de Vries krijgt voor het graveren van deze vier medailles ƒ 15,50.1425
Voorts besluit men om tien losse tekeningen als prijzen van aanmoediging te overhandigen
aan Hendrik Emmerik, W.G. Schnitz, J.J. Sieuwerts, Jan Gleijsteen, H. de Jongh,
M. van Exter, Pieter Forthee, A.V. Zwaan, S. van Enkhuizen, Jan Reek.1426
Een jaar later volgen B&W de voordracht van de tekenmeester om na het onderzoek van de
door de leerlingen van de stadstekenschool vervaardigde tekeningen de hierna volgende
ereprijzen uit te reiken:
1e de gewone medaille voor het handtekenen aan Herman Kaldenbach en Johannes Sieuwerts,
en een tekening als ereprijs aan: Jan Visser Brouwer, Andries Verwer Zwaan,
Jurriaan Swankhuysen, Emmerik Forthee, Jan Reek en Rudolph Bossert.
2e de gewone medaille voor de bouwkunde aan B. van Exter en Paulus de Vries.1427
en een tekening als ereprijs aan Hendrik de Jongh en Jan Gleysteen.
N. de Vries krijgt voor het graveren van deze vier medailles ƒ 16,25.1428
Paulus Jolly krijgt naast zijn tractement een vergoeding van de door hem gedane
voorschotten ten behoeve van zijn tekenwerk in het algemeen.
Opvallend zijn de tekeningen die hij maakt van bijzondere gebeurtenissen.
Zo ontvangt hij in 1834 25 gulden voor het maken van een tekening van de aankomst van
Lambert Meliszoon aan de Westerpoort van Hoorn, geplaatst ten dienste van H.K.H.
Mevrouw de Princesse van Oranje. Het jaar daarop krijgt hij eveneens 25 gulden voor een
tekening van de Grote Kerk.1429 En enkele jaren later tekent Hoorn in de boeken als
onvoorziene uitgaven over 1839 aan dat Jolly voor een tekening van de Grote Kerk vóór de
brand 82 gulden ontvangt, en voor een tekening van de in 1838 verbrande kerk 75 gulden.1430
Na het midden van de jaren dertig van de 19de eeuw stuurt Hoorns dagelijks bestuur ook de
prijstekeningen naar de gouverneur. Die toont zich voor toezending zeer erkentelijk, zo blijkt
uit een begeleidend schrijven waarmee hij deze tekeningen retourneert.1431
Deze eer valt in 1839 ten deel aan A.W. van Driessen en P. Kroon, in 1840 aan Jan Reek en
Jan Messchaert. Waarschijnlijk hebben al deze feiten ook bijgedragen aan de groei van het
aantal leerlingen tot boven de 60, soms wel tot 63/64.
Van hen krijgt Jan Baart in 1842 een zilveren medaille voor een vervaardigde tekening naar
het pleisterbeeld der antieken. Hendrik Wind volgt hem na in 1843, terwijl Pieter Kroon Hzn
dan de grote medaille voor een bouwkundige tekening krijgt. Op 8 oktober 1844 belonen
WFA/GAH 0349/581, 12 February 1831, fol. 136.
WFA/GAH 0349/582, 29 January 1832, fol. 133-134vo.
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WFA/GAH 0349/1816-1223, Jaarrekening 1833, pag.114.
1426
WFA/GAH 0349/157, 31 July 1833, fol. 121-121vo.
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WFA/GAH 0349/158, 12 November 1834, fol. 132vo-133, nr. 300.
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WFA/GAH 0349/1816-1225, Jaarrekening 1834, pag. 123.
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WFA/GAH 0349/1816-1225, Jaarrekening 1834, pag. 143.
WFA/GAH 0349/1816-1227, Jaarrekening 1835, pag. 134.
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WFA/GAH 0349/1816-1235, Jaarrekening 1839, pag. 115.
Zie over Lambert Meliszn ook de hertaalde Kroniek van Velius, deel II, pag. 536-537.
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tekenmeester en B&W Abraham Kloek met de zilveren medaille voor de tekening naar
pleister en ontvangt Jacobus Molenaar de grote medaille voor bouwkundige tekeningen naar
voorbeelden.1432
Een commissie van onderzoek
De leden van de gemeenteraad besluiten op 9 september 1844 een onderzoek in te stellen
naar de vorderingen van de leerlingen van de stadstekenschool. Aanleiding daartoe is na te
gaan in hoeverre er verbeteringen in het tekenonderwijs zouden kunnen en behoren te worden
voorgesteld.
De voorzitter van de raad, dan nog burgemeester J.C. van de Blocquerij (hij overlijdt vrij
plotseling op 15 oktober), geeft de leden in overweging de raadsleden jonkheer P. Opperdoes
en mr. G.W. de Bruyn Kops te verzoeken en te committeren om met de wethouders J.G. van
Pabst Rutgers en P. van Geldrop Azn., het bedoelde onderzoek te doen en daarvan in de
volgende vergadering rapport uit te brengen. De raad besluit aldus.1433
Eén van de eerste zaken die de vier commissieleden nagaan is de beloning van de
tekenmeesters in Haarlem, juist omdat daar drie tekenmeesters zijn.
G.J. Michaëlis schrijft hen dat het tractement van de eerstaanwezende onderwijzer 350 gulden
bedraagt en van de tweede en derde elk 325 gulden.1434
Het rapport van de commissie1435
Het rapport van de onderzoekscommissie verschijnt op 29 januari 1845 in het openbaar. Het
vervangt grotendeels het jaarlijks verslag van de tekenmeester en dat van B&W.
Er zijn 60 leerlingen die om niet van tekenbehoeften worden voorzien en kosteloos het
tekenonderwijs genieten. Een gering aantal neemt les in rechtlijnig en bouwkundig tekenen.
Verreweg het grootste deel kiest voor het handtekenen.
Slechts vijf leerlingen volgen de lessen naar pleister.
De lessen worden twee maal per week gegeven, op dinsdag- en vrijdagavond.
De stadstekenmeester verzorgt zonder hulp van een tweede onderwijzer de lessen.
De kosten van de school worden volgens de begroting gemaakt voor:
1e het tractement van de tekenmeester.
2e de aankoop van modellen en kleine uitgaven.
3e het onderhoud van lokaal en meubelen.
De vier gemeentelijke gecommitteerden hebben van tijd tot tijd persoonlijk controle
uitgeoefend omtrent de gang van zaken.
Er heerst orde en stilte. De tekenmeester handhaaft zijn gezag en de leerlingen zijn aan hem
gehoorzaam. Er wordt vlijtig gewerkt. Het onderwijs wordt met ernst en zachtheid gegeven.
Het lokaal is in tweeën verdeeld. De grootste kamer dient voor alle leerlingen en de kleinste
ruimte is alleen voor hen die naar pleister tekenen. De vertrekken worden verwarmd door
kachels en verlicht door hangende lampen.
Deze lokalen eisen echter een voorziening voor het daglicht dat bij zomeravondlessen niet
voldoende is. Omdat deze materie bij B&W behoort, bevelen de gecommitteerden deze zaak
als aandachtspunt bij de gouverneur aan.
Jolly, de stadstekenmeester, is een man van erkende kunde en ijver voor zijn vak. Met
onvermoeide ijver geeft hij tweemaal per week de lessen. De vorderingen die de leerlingen
maken en die bij de laatste prijsuitreiking bijzonder de aandacht van de gecommitteerden
trokken, getuigen van de bemoeienis van de leermeester en van de lust der leerlingen.
Wij zijn dus tevreden over de toestand van de school. Die heeft echter een keerzijde:
Er zijn teveel leerlingen voor één meester. En er zijn teveel leerlingen die er nog niet van
WFA/GAH 0349/593, 12 Augustus 1843, fol. 87vo. WFA/GAH 0349/594, 15 October 1844, fol. 37vo-38.
WFA/GAH 0349/10, 9 September 1844, fol. 75.
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1432
1433

542

doordrongen zijn dat het tekenen voor hun volgend vak nodig is. Er bestaat te weinig
aanmoediging onder de mindere klasse der ingezetenen om naar kundigheden te zoeken, die
hen voor het vervolg vormen tot bekwame handwerkslieden. Deze gebreken zijn echter door
de wil van de onderwijzer op te lossen.
Het K.B. van 10 October 1829 heeft geen veranderingen gebracht in het hier bestaande
tekenonderwijs dat is vastgelegd in het Reglement van 23 juli 1817. Daaraan is toe te
schrijven dat men dit Reglement niet heeft herzien omdat het in overeenstemming was met de
bedoeling van de koning om de handwerksman te scholen.
De tijdgeest vraagt echter om verandering, de behoeften en voorzieningen zijn van geheel
andere aard en de middelen om daaraan te voldoen liggen voor de hand. Gaarne wijzen wij u
op andere plaatsen in het land, waar industriescholen tot volksonderwijs in de wis- en
natuurkundige wetenschappen, toegepast op de landbouw, het fabriekswezen, kunsten en
handwerken, met veel resultaat zijn opgericht. Daarom bevelen wij gaarne de oprichting van
zo’n school in deze stad aan en daarmee de bestaande tekenschool in verband te brengen.
De gecommitteerden zijn er zich echter van bewust dat zij zich daarvan voorlopig moeten
onthouden in verband met de hogere kosten. Zij zullen het aan de toekomst overlaten als
mogelijk een gewenst en verwacht beheer van de stedelijke geldmiddelen het stadsbestuur in
staat zal stellen om dit te realiseren. Zij bepalen zich derhalve tot de Hoornse tekenschool en
tot de gewenste en noodzakelijk geachte veranderingen tot vorming van de leerlingen.
Dit is gemakkelijker geworden doordat zo langzamerhand alle voorschriften van het K.B: van
10 oktober 1829 worden uitgevoerd. Immers het gaat nu eerst om het onderwijs voor de eerst
beginnende leerlingen en het verenigd onderwijs voor alle leerlingen. Ook zijn het de
plaatselijke aangelegenheden en de belangen der jonge lieden die dit toelaten zouden.
Met betrekking tot 1e de nuttige en 2e de schone kunsten wordt hier niets gedaan. Voor het
eerste punt is onderwijs nodig van een deskundige in de wis-, natuur- en werktuigkunde. Voor
het andere punt moet afscheiding van de leerlingen geschieden. Tevens zou men dan kunnen
proberen een andere splitsing te maken. Namelijk om meer gegoeden toe te laten en van hen
een kleine bijdrage te vragen, om behalve in het onderwijs ook in de maatschappelijke klasse
der jongelieden een onderscheid te doen zijn.
In die geest nemen wij de vrijheid aan de Raad te vragen om een resolutie die het college van
B&W de macht verleent tot het ontwerpen en uitvoeren van een Reglement voor de huidige
stadstekenmeester op de grondslag van het Koninklijk Besluit van 1829 en waarbij het
daarbij behorende plan tot een meer bepaalde leidraad zou kunnen strekken.
Wij vragen in verband daarmee aandacht voor het Reglement van de Stadstekenschool te
Zwolle waarvan de inrichting ons alleszins doeltreffend voorkomt met inachtneming van onze
plaatselijke gesteldheid.
Hoorn, 29 January 1845.De gecommitteerden, Van Pabst Rutgers, Opperdoes Alewijn.
Gericht aan de gouverneur.
Het gemeentelijk verslag over de tekenschool betreffende het jaar 1844 is beknopt1436
Er zijn 60 leerlingen. Maar twee leerlingen maken gebruik van het voorbereidende onderwijs
aan beginners. Zij worden onderricht in het omgaan met passer, maatstok en liniaal.
49 leerlingen volgen het verenigd onderwijs voor al de leerlingen. Acht van hen tekenen de
verschillende bouworden en de daarbij behorende sieraden. 41 tekenen gedeelten van het
menselijk lichaam naar voorbeelden. Voor het bijzonder onderwijs zijn maar negen leerlingen
ingeschreven. Van hen tekenen vier voorwerpen die tot de bouwkunde behoren, terwijl vijf
van hen het menselijk lichaam naar beeld tekenen. Voor hen worden, zoals eerder gebeurde,
twee medailles aangevraagd.
De kosten van de school bedragen volgens de jaarrekening voor tekenleraar Jolly ƒ 400,--;
voor schoonmaker Holst ƒ 30,--; voor oppasser H. Kuiper ƒ52,--. Jolly krijgt voor
1436

WFA/GAH 0349/595, 14 January 1845, fol. 9vo-10.
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tekengoederen ƒ 109,65, De Logie voor patentolie etc. ƒ 41,80; Jan Kloek voor reparaties aan
lampen ƒ 6,45; Van Uven en Co. voor steenkolen ƒ 10,80. Totale kosten in 1844 ƒ 650,70.
Paulus Jolly ook actief op godsdienstig terrein1437
Van Ewijck, de gouverneur, schrijft begin december 1844 aan B&W dat de koning op het
rekwest van P. Jolly c.s., inwoners van Hoorn en enige nabijgelegen dorpen, de verzochte
toelating heeft verleend en mitsdien vergund het bestaan van een Christelijk afgescheiden
gemeente binnen Hoorn cum annexis.1438
Zij baseren zich op het goedgekeurde reglement van de Christelijk afgescheiden gemeente te
Utrecht. Zij hebben een lokaal aangegeven waarin hun eredienst zal worden uitgeoefend en
zeggen toe dat uit het verlangde gebruik geen hinder voor andere godsdienstige gezindheden
of verstoring van de publieke orde en veiligheid te duchten is.
Zij hebben de verklaring afgelegd dat zij in de kosten van hun eredienst én in de verzorging
van hun behoeftigen buiten bezwaar van ’s rijks schatkist voorzien.
Gelijkelijk hebben zij verklaard dat zij nimmer aanspraak zullen maken op de bezittingen,
inkomsten en rechten van het Hervormd Kerkgenootschap of van enige andere godsdienstige
gezindheid en aan de wetten van de staat zullen gehoorzamen.
Het gebouw waarin de eredienst zal worden uitgeoefend is gelegen aan het Nieuwland te
Hoorn, kadastraal sectie A, no. 36.
De gemeente is onderworpen aan alle wettelijke bepalingen en gouvernementsverordeningen
die met betrekking tot alle andere kerkgenootschappen of kerkelijke gemeenten in dit rijk
thans bestaan of in het vervolg mochten worden vastgelegd.
Uitvoering van dit besluit geschiedt door onze Minister voor de Zaak der Hervormde
Eredienst, met afschriften aan de Minister van Justitie en de Raad van State.
Getekend ’s-Gravenhage, 1 November 1844, Willem II, J. van Zuylen Nijevelt.1439
In het najaar van 1845 delen de kerkmeesters van de afgescheiden gemeente mee dat de
aanslag wegens brand- en lantaarngeld ad ƒ 3,80 per jaar is betaald, maar dat zij meenden
vrijgesteld te zijn van deze belasting.
Daarom verzoeken zij restitutie van het over het lopende jaar 1845 van het aan hen
aangeslagen brand- en lantaarngeld over het perceel aan het Nieuwland, Sectie A, nr. 36.1440
1845: werk aan een andere winkel
In de eerste raadsvergadering van 1845 komt aan de orde het voorstel van de
onderzoekscommissie naar de toestand van de tekenschool om het college van B&W te
machtigen een nieuw reglement te ontwerpen dat als basis heeft de bepalingen van het K.B.
van 10 oktober 1829 met het daarbij gevoegde plan.
De raad bedankt de commissie en besluit overeenkomstig het voorstel.1441
Twee maanden later verzoeken B&W aan tekenmeester Paulus Jolly een nominatieve
alfabetisch ingerichte lijst op te stellen van de leerlingen die de stadstekenschool bezoeken.
De lijst moet bevatten:
1e In de 1e kolom naam en voornaam.
2e In de 2e kolom de ouderdom.
3e In de 3e kolom de namen van de ouders.
4e In de 4e kolom de geloofsbelijdenis.
5e In de 5e kolom het tijdstip van toelating.
6e In de 6e kolom de naam van degene die machtiging tot toelating heeft verleend.
7e In de 7e kolom de vakken waarin het onderwijs gegeven wordt.
Zie voor het optreden van Paulus Jolly in de zaak van de Afgescheiden Gemeente:
J.P.H. van der Knaap, De banken zijn hard…. Hoorn, 1983, pag. 9-16.
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8e En in de 8e kolom de graad van vordering voor elke leerling.
B&W ontvangen deze staat graag de eerstkomende maandag ingevuld terug.
Voorts machtigen zij Jolly om als leerling op de tekenschool aan te nemen Hendrik Lampe,
oud 13 jaren, zoon van Hendrik en Catharine Kuiper. Bij nadere gelegenheid geeft het
dagelijks stadsbestuur een opgave van de leerlingen aan wie geheel kosteloos onderwijs
gegeven moet worden en die welke daarvoor een meer of mindere belangrijke uitkering
moeten doen.1442
Per missive van 31 maart vraagt stads- en tekenmeester Paulus Jolly welke leerlingen aan de
stadstekenschool onderwijs ontvangen, met het verzoek dat in een openbare zitting van de
commissie de vaststelling der contributie aan ouders en leerlingen mag worden kenbaar
gemaakt, en dat de invordering ervan bij jaarlijkse of halfjaarlijkse vooruitbetaling mag plaats
vinden.
Op het verzoek van B&W van 27 maart antwoordt Jolly verder dat hij de kolom met de
namen van de ouders niet volledig heeft kunnen invullen omdat het schrijven van B&W juist
tijdens de 14-daagse paaskermisweek bij hem was binnengekomen. Hij verzoekt om de niet
ingevulde lijst binnen twee of drie dagen terug te mogen ontvangen ter verdere completering
van het geheel. Hij is daarbij zo vrij geweest twee kolommen er aan toe te voegen, één voor
het beroep der ouders en één voor aanmerkingen.
B&W staan het verzoek toe maar geven aan zelf ook nog een kolom toe te willen voegen, nl.
het tijdstip van het verlaten der school, een kolom die door de tekenmeester moet worden
bijgehouden en die het college maandelijks van hem wil ontvangen.1443
B&W hebben dan al besloten het gehele verzoek aan te houden tot het nieuwe reglement van
de tekenschool klaar is.1444 Op 17 juli schrijft Jolly aan B&W dat de leerlingen met hun
werkzaamheden gereed zijn en vraagt hij hem mee te delen wanneer de prijsuitreiking van de
op 11 juni binnengekomen medailles plaats kan vinden.1445 Tekenend voor de verhoudingen
vinden wij het besluit van B&W om die zaak in advies te houden!
Een maand later bericht de gouverneur op 16 augustus ter herinnering aan de besturen van
tekenscholen dat volgens het K.B. van 13 April 1817 niemand tot tekenmeester mag worden
aangesteld die niet in het bezit is van het getuigschrift dat of afgegeven is door het Koninklijk
Nederlandsch Instituut, of is uitgereikt door de Koninklijke Academie voor de Beelden
Kunst. B&W besluiten, zoals eerder, dit voorschrift te volgen.1446
B&W stellen op 24 July 1845 een nieuw reglement voor de Tekenschool vast1447
Artikel 1
Het onderwijs is ingericht overeenkomstige het plan van het K. B. van 10 October 1829.
Artikel 2
Het onderwijs wordt als volgt verdeeld:
A. Voorbereidend Onderwijs voor eerst beginnende leerlingen.
a. Het lijntekenen teneinde het oog van de leerling te oefenen en het vergelijken van
verschillende grootheden, en zijn hand in het regelmatig trekken van lijnen en figuren.
Dit onderwijs zal gepaard gaan met het tekenen eerst naar zeer eenvoudige en
vervolgens
naar meer samengestelde lichamen, die de leerlingen achtereenvolgens voor ogen
worden gesteld.
b. Het gebruik van passer, maatstok en liniaal om met de trekpen volgens de praktische
meetkunde rechtstandige, evenwijdige en raaklijnen te trekken, alsmede om figuren
WFA/GAH 0349/595, 27 Maart 1845, fol. 74.
WFA/GAH 0349/595, 4 April 1845, fol. 79vo.
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WFA/GAH 0349/169, 17 Juny 1845, fol. 145vo. WFA/GAH 0349/169, 22 July 1845, fol. 172vo.
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WFA/GAH 0349/169, 19 Augustus 1845, fol. 193vo.
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volgens een gegeven maat te vergelijken of te verkleinen, enz.
c. De wijze van voorstelling op het papier volgens de meetkunde door plattegrond en
opstand en op verschillende schalen, eerst van eenvoudige en daarna van meer
samengestelde lichamen, naarmate zich het begrip van de leerling ontwikkelt.
Bij dit onderwijs zal de onderwijzer de definities en de in de meetkunde aangenomen
benamingen der lijnen, figuren en lichamen moeten opgeven en de juistheid der
bewerking door proefneming dienen te bewijzen.
d. De praktische beginselen van de doorzichtkunde, toegepast op lijnen en meetkundige
figuren, alle te trekken met behulp van papier en liniaal.
De onderwijzer zal bij deze lessen de oefening der leerlingen zodanig trachten in te
richten, dat zoveel mogelijk ieder hunner bezig wordt gehouden met zodanige
tekeningen en meetkundige figuren, als meer bijzonder van nut te zijn voor zijn
toekomstige beroep.
B. Verenigd Onderwijs voor alle leerlingen.
a. Lessen in de beginselen van de theoretische meetkunde waarin de onderwijzer door
redenering zal bewijzen hetgeen hij in de klas voor de beginselen als het ware met de
passer in de hand heeft aangetoond.
b. Lessen die ten doel hebben zowel de verklaring en tekening der verschillende
bouwkundige orden en van de daartoe behorende sieraden, als de tekening en theorie
der schaduwen en eindelijk de beginselen van het wassen enz.
c. Het tekenen van gedeelten van het menselijk lichaam naar voorbeelden.
C. Bijzonder Onderwijs.
A. Voor de nuttige kunsten.
1e. Het tekenen van voorwerpen behorende tot de bouwkunde of van samengestelde
werktuigen.
2e. Lessen voor de beginselen der beschrijvende meetkunde, en samenstelling der
daartoe behorende tekeningen.
Dit onderwijs bij deze paragrafen bepaald, zal zoveel mogelijk bestaan uit
mondelinge lessen, inlichtingen of voorlezingen.
B. Voor de schone kunsten.
Het tekenen van het menselijk lichaam naar beelden en eindelijk naar het leven.
Artikel 3.
Geen leerlingen onder de 10 jaar voor zover zij opgeleid willen worden tot de nuttige kunsten
moeten enige vorderingen in de cijferkunst gemaakt hebben, en althans in de deling goed
ervaren zijn.
Artikel 4.
Lokaal, vuur, licht, modellen en onderwijs worden om niet aan de leerlingen gegeven.
Zelf moeten zij bekostigen potloden, krijt, papier, boeken enz.
Artikel 5.
De onderwijzer moet zonder onderscheid, de leerlingen behulpzaam zijn voor zover nodig,
maar hen zoveel als het kan zelf laten werken.
Artikel 6.
De onderwijzer kiest de modellen voor de leerlingen uit, gesteld in de tijd, met goedvinden
van de beheerscommissie. Wanneer naar de prijs wordt getekend krijgen de leerlingen
dezelfde voorbeelden die door de onderwijzer in voldoende aantal vervaardigd zijn. Op de
laatste les van elke maand wordt er naar de prijs getekend in tegenwoordigheid van een lid
van de commissie.
Geen enkele leerling mag hoe dan ook geholpen worden in het tekenen naar de prijs.
[Laatste deel gewijzigd op 27 July 1846, folio 51vo, raadsbesluit]
Artikel 7.
De plichten van de leerlingen worden behoorlijk omschreven in een schoolorde die in het
lokaal wordt opgehangen.
De onderwijzer heeft de bevoegdheid straf op te leggen en desnoods een ongehoorzame
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leerling voor dat maal naar huis te sturen.
Artikel 8.
Op het einde van het tekenjaar worden aan de meest gevorderde leerlingen de door Zijne
Majesteit toegekende prijzen op een plechtige wijze uitgereikt.
Artikel 9.
De commissie van toezicht kan voorstellen de school te verdelen in twee hoofdafdelingen.
De eerste afdeling is bestemd voor jonge lieden uit de min gegoede stand en zal in het
bijzonder strekken tot aankweking van bekwame ambachtslieden. Het onderwijs in deze
afdeling is geheel gratis.
De tweede afdeling is bestemd voor jonge lieden uit de meer gegoede stand die onderwijs
wensen te ontvangen in de nuttige of schone kunsten.
Voor dit onderwijs moet een jaarlijkse contributie betaald worden. Het bedrag ervan, de
manier van betalen en de besteding der gelden ten behoeve van de inrichting worden
voorgesteld door de commissie.
De commissie maakt van tevoren bekend wanneer men kan verzoeken op de stadstekenschool
te worden geplaatst. De ouders moeten deze aanvraag persoonlijk doen en daarbij de leerling
voorstellen.
Bij de aanvraag tot plaatsing beoordeelt de commissie of de leerling tot de eerste of tot de
tweede afdeling behoort. Zonder bewijs van de commissie wordt niemand als leerling
toegelaten.
De regeling der werkzaamheden en de verdeling van de leerlingen over de verschillende
klassen alsmede de handhaving van dit reglement worden aan de zorg van de commissie
toevertrouwd.
Artikel 10.
De contribuerende leerlingen zijn gehouden zich voor een jaar te verbinden. Mochten er
gegronde redenen zijn voor een vroeger ontslag dan is dit ter beoordeling door de commissie.
Wanneer zonder voorafgaande melding een nieuw jaar is ingetreden moeten men dit volledig
continueren.
Artikel 10.
B&W zijn verantwoordelijk voor de uitleg van alle bepalingen in dit reglement en hebben het
recht om zonodig deze voorschriften ten allen tijde te veranderen te vermeerderen of te
verminderen.
Na vaststelling van het reglement van de tekenschool gaan B&W over tot het uitvoeren van
de machtiging van de gemeenteraad, aldus besluit het college:
Artikel 1.
Er wordt een commissie van toezicht over de stadstekenschool benoemd. Zij is belast met:
a. de zorg dat het tekenonderwijs wordt gegeven overeenkomstig het reglement.
b. het beoordelen van de vorderingen der leerlingen en het toekennen van de ereprijzen en
verdere beloningen.
c. het toelaten van en het ontslag verlenen aan, alsmede het wegzenden van leerlingen.
d. het doen van voorstellen die zij in het belang acht van de tekenschool en met het adviseren
en rapporteren over alle aangelegenheden.
De commissie bestaat uit zeven leden die jaarlijks verslag uitbrengen.
Artikel 2.
één lid van de gemeenteraad die vice-president is;
twee leden zoveel mogelijk gekozen uit deskundigen;
één der leden bij volgende vacature op voordracht van de commissie door B&W tot secretaris
te benoemen.
Alle benoemingen zijn tot wederopzegging of tot eerder gevraagd ontslag.
Artikel 3.
Tot leden van de commissie worden benoemd:
Jhr. Pieter Opperdoes Alewijn, vice-president;
Mr. Gerrit Willem de Bruijn Kops;
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Jhr. mr. Dirk van Akerlaken;
Dr. A.H.J. de Bordes, secretaris;
Bastiaan Blanken (stadsarchitect);
Wouter van der Horst (architect).
Later wordt aan dit lijstje toegevoegd L. Stokbroo.
B&W installeren de Commissie van toezicht op maandag 4 augustus 1845,
‘s middags om 13.00 uur.1448
Op de laatste dag van juli schrijven B&W aan de voorgedragen leden van de
Commissie van toezicht op de tekenschool dat het college krachtens raadsbesluit een nieuw
reglement op de stadstekenschool heeft vastgesteld en dat de uitvoering ervan geschiedt door
een Commissie van toezicht.
B&W sturen dit bericht aan de hiervoor genoemde leden en nodigen hen uit op maandag 4
augustus ’s middags om één uur in de raadszaal aanwezig te zijn om te worden geïnstalleerd
en bekend te worden gemaakt met aard en strekking van de Commissie.
Burgemeester Van Akerlaken maakt op die dag de benoemde leden van de Commissie bekend
met het doel van hun instelling en de aard van hun werkzaamheden.
Daarna installeert hij de hiervoor al genoemde leden van de commissie:
jhr. P. Opperdoes Alewijn, mr. G.W. de Bruyn Kops, L. Stokbroo, jhr. mr. D. van Akerlaken,
dr. A.H.J. de Bordes, B. Blanken en W. van der Horst.
Van deze benoeming en de daarop gevolgde installatie wordt kennis gegeven aan de
stadstekenmeester met de last om zich ter zake van zijn bediening en de uitvoering daarvan te
wenden tot de gemelde commissie. B&W sturen terzelfder tijd aan tekenmeester Paulus Jolly
een afschrift van het reglement met het verzoek de commissie in al haar werkzaamheden bij
Tenslotte ontvangt de gemeenteraad op 8 september 1845 het reglement van de
te staan1449
stadstekenschool dat op 29 juli is vastgesteld. Tevens neemt de raad kennis van de
samenstelling van de commissie van toezicht, van de installatie ervan en krijgt de raad te
horen dat de commissie reeds werkzaam is geweest en voorstellen heeft gedaan welke al in
werking zijn getreden. De gemeenteraad neemt deze mededelingen voor kennisgeving aan
onder goedkeuring van het reeds verrichte werk.1450
Verschil van mening tussen B&W en de Commissie van Toezicht
De leden van de Commissie van Toezicht hebben al op 16 augustus een reglement van orde
voor de tekenschool ingediend bij B&W. Zij deelt in een toelichtend schrijven mee dat zij het
reeds bestaande reglement van orde voor deze instelling als leidraad heeft gevolgd, maar dat
zij artikel 6 van het oude reglement iets wil wijzigen. De commissie veroorlooft zich daarom
de verbeterde redactie van dat artikel aan B&W voor te leggen.
B&W oordelen dat de commissie in deze zaak die proeftekeningen betreft, een minder juist
standpunt heeft ingenomen. Het is niet de bedoeling dat leerlingen één uitgewerkt stuk
leveren, maar dat zij maandelijks een bewijs van hun vordering moeten geven. De commissie
zal daartoe zodanige modellen moeten uitkiezen die op één avond afgetekend kunnen
worden, in verband met de bekwaamheid van elke leerling, waardoor men bij het einde van
de cursus een juist oordeel kan vellen over het nut van de lessen en over hun meer of mindere
aanleg.1451 In hetzelfde schrijven overlegt de commissie de leerlingenstaten van de school,
een rapport over de inrichting van de school met te nemen maatregelen en tenslotte de
hoeveelheid geld die zij nodig acht om enige noodzakelijke artikelen aan te schaffen.
B&W danken de commissie voor hun moeite en machtigen haar over te gaan tot splitsing van
de leerlingen die kosteloos onderwijs ontvangen en die daarvoor moeten betalen. Van de
WFA/GAH 0349/595, 31 July 1845, fol. 132/132vo
WFA/GAH 0349/169, 4 Augustus 1845, pag. 191. WFA/GAH 0349/595, 5 Augustus 1845, fol. 136.
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WFA/GAH 0349/595, 3 September 1845, fol. 159vo.
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laatsten mag niet meer dan 25 cent per les van 2 uren worden gevraagd. Aan hen moeten dus
2 lessen per week worden gegeven. Verder keuren B&W goed:
a. Het aantal leerlingen dat kosteloos onderwijs ontvangt mag niet meer zijn dan 50.
b. Ook aan hen wordt 2 x per week en telkens gedurende 2 uur onderwijs gegeven.
c. Zij die een heel jaar kosteloos onderwijs hebben genoten en niet voldoende zijn gevorderd,
worden niet meer tot het kosteloos tekenonderwijs toegelaten.
Het voorstel van de commissie het geven van het theoretisch onderwijs in de meetkunst, de
doorzichtkunde en de bouwkunde door een ander dan de stadstekenmeester te laten geven
wordt voorlopig door B&W aangehouden. Verder ontvangen B&W graag een specifieke
opgave tot aanschaf van behoeften, genoemd in het slot van het rapport sub nr. 1 t/m 10.
Tenslotte geven B&W in overweging om de leerlingen die daartoe de vereiste kunde hebben
ter mededinging naar de uit te loven prijzen, modellen te laten maken.1452
Op 9 september 1845 heeft de nieuw benoemde commissie dan al verzocht dat in het vervolg
de prijsmedailles aan haar mogen worden toegezonden en dat de commissie zelf voor de
aanschaf van prijzen 35 gulden mag besteden. B&W voldoen aan deze verzoeken.1453
Het college laat op 7 oktober weten dat de aangevraagde 2 medailles al op 11 juni zijn
toegezonden.1454
De Commissie handhaaft haar voorgestelde tekstwijziging in het reglement.
Op 25 september 1845 blijkt dat de Commissie van Toezicht persisteert bij de door haar
voorgestelde tekstwijziging in het reglement die zij op 16 augustus gedaan heeft. B&W gaan
daarin niet mee en menen dat de ondervinding zal moeten leren hoe deze zaak uitpakt. Wel
vraagt het college aan de commissie bij haar eerstvolgend verslag de bedenkingen die men
nog heeft, in te leveren.1455
In dezelfde uitgebreide briefwisseling tussen B&W en Commissie vraagt de commissie
toestemming om enige benodigdheden aan te schaffen en bij het geven der lessen de
beschikking te mogen hebben over de veelhoekige figuren van hout en blik die op de Latijnse
school gebruikt worden en daar aanwezig zijn. B&W keuren de gevraagde aanschaf goed,
onder de bepaling om de Kolom van de Ionische orde die bij paragraaf I wordt vermeld, te
laten vervaardigen, mits de betaling ervan ten laste komt van het dienstjaar 1846.
De doos met veelhoekige instrumenten wordt aan de commissie toegezonden. Aan de
commissie vragen B&W een specifieke inventarislijst in te zenden, waaruit zal blijken wat er
aan modellen en voorbeelden in de tekenschool aanwezig is.1456
Al eerder heeft de commissie op 17 september 1845 aan B&W meegedeeld dat haar
pogingen om van de leerlingen die de tekenschool gratis bezoeken, een kleine bijdrage te
krijgen, is mislukt. Zij stelt daarom voor om, gelijk gebeurt op tekenscholen in andere steden,
ook de lesgeving op de Hoornse school te regelen.
De invoering echter van deze maatregel zou kunnen leiden tot een salarisvermindering van de
tekenmeester. De commissie verzoekt daarom diens vaste tractement zodanig te verhogen dat
voor hem geen nadeel zal ontstaan.
B&W besluiten, omdat de proef mislukt is, een splitsing te maken tussen leerlingen die
bijdragen en niet bijdragen, alle zaken bij het oude te houden, en door te gaan op de huidige
voet!1457

WFA/GAH 0349/169, 2 September 1845, fol. 215vo-216;
WFA/GAH 0349/595, 4 September 1845 fol.159v0-160.
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WFA/GAH 0349/169, 16 September 1845, fol. 227vo. Zie ook WFA/GAH 0349/364 op deze datum.
1454
WFA/GAH 0349/167, 7 October 1845, fol. 239vo. WFA/GAH 0349/595, 26 September 1845, fol. 169vo170.
1455
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Prijzen
B&W schrijven op 7 oktober 1845 dat de aangevraagde twee medailles bereids op 11 juni
zijn toegezonden.1458 De commissie van de Hoornse stadstekenschool verzoekt in verband
daarmee op 17 oktober aan B&W om een lokaal beschikbaar te stellen voor de
prijsuitreiking die de commissie plaats wil laten vinden op dinsdag 25 oktober des
voormiddags om 12 uur. Zij verzoekt aan het college deze plechtigheid te willen vereren met
een afvaardiging uit het edelachtbaar stadsbestuur.
B&W besluiten daarop de zaal van het zeekantoor1459 daarvoor aan te wijzen en verder de
convocatiebilletten tot bijwoning dezer plechtigheid aan de leden van het Hoornse
stadsbestuur te laten bezorgen.1460
Inventaris1461
De in oktober opgestelde lijst van de goederen die de stadstekenschool eind oktober 1845
bezit, wordt op 22 november door de secretaris De Bordes aan B&W gezonden.
Die noemt op de lijst:
1 een doosje met veelhoekige instrumenten;
1 een houten bak om lampen schoon te maken;
1 een werkje van Kramm over de perspectief;
1 een portefeuille met bouwkundige voorbeelden voor het rechtlijnig tekenen,
velen ervan zijn zeer gebruikt;
1 een cahier met ornamenten; dito met koppen;
1 een zeer oud boek over de Kolomorden van Bosboom;
2 kleine tafels, één voor het schoonmaken van lampen, één voor pleisterbeelden;
2 zwarte borden met een schildersezel;
2 tekenramen voor voorbeelden;
3 oude banken;
3 losse portefeuilles waaronder één met kleine voorbeelden voor eerstbeginnende leerl.;
4 zeer oude stoelen;
12 voorbeelden in wit en zwart bewerkt;
19 lampen, en een lamp met veel pitten en scherm;
vuilnisdoek, een stoffer en 2 platte lantaarns;
35 pleisterbeelden, handen, voeten, koppen en fragmenten waaronder er beschadigde zijn;
155 voorbeelden van koppen, beelden, handen en voeten, waaronder enige bouwkundige.
De kosten van de school in 18451462
Tekenmeester Paulus Jolly ontvangt als tractement in dat jaar onveranderd de afgesproken
ƒ 400,-- plus ƒ 27,55 voor door hem geleverde tekengoederen. Oppasser H. Kuiper ontvangt
voor een jaar tractement ƒ 52,--. De commissie voor de tekenschool mag voor ƒ 35,-- prijzen
aankopen. D. de Logie levert patentolie voor ƒ 18,10. Ook J. van Beek krijgt voor geleverde
patentolie een vergoeding van ƒ 20,61 alsmede voor kaarsen ƒ 7,57½. Totaal ƒ 652,83½.
1845 en 1846 cruciale jaren
Met de instelling van een aparte Commissie van Toezicht op de tekenschool die het directe
bestuur tot die tijd door B&W verving, hebben gemeenteraad en college zonder dat te willen
tekenmeester Jolly voor het hoofd gestoten.
Aan Jolly is in de eerste plaats alleen maar mededeling van de instelling van de commissie
WFA/GAH 0349/169, 7 October 1845, fol. 239vo. Vgl. WFA/GAH 0349/595, 36-09-1845, fol. 169vo-170.
Het zeekantoor was het voormalige gebouw van de Westfriese Admiraliteit, waarvan de ingang zich bevindt
in het zg. Admiraliteitspoortje aan het Kerkplein.
1460
WFA/GAH 0349/169, 21 October 1845, fol. 258; WFA/GAH 0349/494, 21 October 1845, fol. 191.
1461
WFA/GAH 0349/169, 2 December 1845, fol. 395vo (B&W).
WFA/GAH 0349/365, behorend 2 bij B&W van 2 December 1845, no. 1246.
1462
Terug te vinden in WFA/GAH 1816/1245, Jaarrekening 1845, pag. 105 en 106.
1458
1459

550

gedaan. Van hem wordt verwacht dat hij de commissie in alle aangelegenheden de school
betreffende bij zal staan. Nergens is in de bronnen te vinden dat de Hoornse bestuurders
hierover voor die tijd met de tekenmeester hebben gesproken. In de tweede plaats blijkt dat
de commissie zonder de tekenmeester over hun opvatting te raadplegen een wijziging in
artikel 6 van het door B&W nieuw vastgestelde reglement voor de tekenschool heeft
voorgesteld in verband met de wijze waarop leerlingen “voor de prijs” moeten tekenen. Het
feit dat B&W niet akkoord gaan met die wijziging en vooralsnog geen beslissing in die
kwestie nemen, kan Jolly nauwelijks uit het hart zijn gegrepen.
Duidelijk echter is dat er conflictstof aanwezig is die tot ontbranding kan komen.
Het jaar 1846 begint kalm. De commissie voor de tekenschool heeft al op 8 januari bij B&W
de jaarlijkse staat van de school ingezonden.
Zij wordt op 13 januari aan de gouverneur doorgestuurd. Het college van Hoorn neemt de
vrijheid in het eerstvolgende “Algemeen Verslag” op de inrichting van de school terug te
komen en daarin de redenen op te geven voor het verschil van leerlingen met het voorgaande
jaar. Verder merkt het college op dat het college het op prijs zou stellen de bij het verslag
aangevraagde medailles in de loop van dit jaar te ontvangen.1463
Door tekenmeester Paulus Jolly wordt een eigen verslag bijgevoegd. Hij vermeldt dat hij
onderwijzer in handtekenen, burgerlijke bouwkunde, doorzichtkunde en beginselen is.
Hij geeft aan dat hij onderwijs geeft volgens het K.B. van 1829. Dat begint met
voorbereidend onderwijs aan beginnende leerlingen, te weten aan 2 het lijntekenen etc.,
terwijl 2 het gebruik van passer en liniaal enz. leren. Bij het verenigde onderwijs voor al de
leerlingen tekenen 3 leerlingen de verschillende bouwkundige orden en tekenen er 28 het
menselijk lichaam etc. In het bijzonder onderwijs voor de kunsten leggen 12 leerlingen zich
toe op voorwerpen uit de bouwkunde en houden 5 zich bezig met het tekenen van het
menselijk lichaam naar voorbeelden. Het totaal aantal leerlingen is 52, waarvoor hij één
medaille aanvraagt.1464
In het Algemeen Verslag van de gemeente over 1845 schrijven B&W dat ten aanzien van de
stadstekenschool enige veranderingen zijn vastgesteld, zoals:
1°. Het aantal leerlingen dat kosteloos onderwijs ontvangt mag niet hoger zijn dan 50.
2°. Aan hen wordt tweemaal per week en telkens gedurende twee uren onderwijs gegeven.
3°. Degenen die gedurende een half jaar kosteloos onderwijs hebben genoten en geen
genoegzame vorderingen hebben gemaakt, worden niet meer tot het kosteloos onderwijs
toegelaten.
Voorts merkt men op dat sommige leerlingen goede vorderingen maken, terwijl een
commissie van toezicht, waaronder de stadsarchitect en een particulier architect als
deskundigen in de loop van het jaar 1845 is benoemd, en met het beheer van en het toezicht
op de stadstekenschool is belast.1465
Eind februari 1846 zendt de commissie van de stadstekenschool aan B&W de tekeningen die
in de maanden december 1845 en januari 1846 zijn gemaakt, met opgave van de klasse
waartoe elke leerling behoort. Voorts stelt de commissie opnieuw voor artikel 6 van het
reglement der tekenschool te wijzigen aangezien gebleken is dat de te nemen maatregel aan
het doel beantwoordt. B&W besluiten dit verzoek in advies te houden en te onderzoeken hoe
deze zaak in andere plaatsen behandeld wordt.1466 Ook een verzoek van de commissie van
begin maart 1846 om de onkosten ad ƒ 43,40 die zij in het jaar 1845 heeft gemaakt te betalen,
wordt niet direct gehonoreerd. B&W laten eerst onderzoeken op welke posten de uitgaven
betrekking hebben en zal pas daarna opdracht tot betaling geven.1467
Tekenmeester Paulus Jolly vraagt op 13 maart of hem een loffelijk getuigschrift kan worden
verstrekt voor het schoonmaken en herstellen van schilderijen tot recommandatie bij andere
WFA/GAH 0349/170, 13 Januari 1846, fol. 12vo. + 0349/596, 13 Januari 1846, fol. 9.
WFA/GAH 0349/366, het verslag van de tekenschool in 1845 behorende bij B&W van 13 January 1846.
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steden. Zonder voorbehoud voldoen B&W hieraan.1468
Schreven we hiervoor dat 1846 kalm begon, dat wordt anders in mei.
Jonkheer Pieter Opperdoes Alewijn schrijft aan B&W dat hij “door enige particuliere
ondervindingen van de zijde van de stadstekenmeester zich bepaaldelijk gedrongen te zien als
voorzittend lid van de commissie betreffende de tekenschool zijn ontslag aan te bieden”.
B&W besluiten dit schrijven voorlopig aan te houden en daaraan bij voorraad geen gevolg te
geven.1469
Ondertussen houden zowel B&W als de commissie zich bezig met de aanvraag van medailles
voor de prijsuitreiking aan de meest gevorderde leerling respectievelijk in juni 1846 en
november 1846.1470
In de zomer sturen B&W aan de Commissie van Toezicht bericht dat de gemeenteraad op 27
juli1846 ingetrokken heeft lid 2, 3 en 4 van artikel 6 van het reglement voor de
stadstekenschool en daarvoor in de plaats heeft gesteld:
“De tekeningen van elke leerling die geen eerstbeginnende is, moeten van een doorlopend
nummer en de naam van de leerling zijn voorzien en dadelijk na de afwerking aan de
commissie ter hand worden gesteld en voor dezelve tot grondslag strekken bij de beoordeling
der vorderingen gedurende de gehele cursus gemaakt”.
B&W zijn van mening dat door dit besluit aan het door de Commissie geopperde bezwaar op
een voldoende wijze is tegemoetgekomen.1471 Het college stuurt daarop de op 13 februari
door de Commissie ingezonden tekeningen terug onder referte aan het raadsbesluit van 27
juli om artikel 6 van het reglement te wijzigen.1472
Waarschijnlijk als gevolg van dit besluit verzoekt stadstekenmeester Jolly op 25 augustus om
vermeerdering van zijn tractement. B&W leggen het verzoek aan de raad voor en delen op 26
oktober aan tekenmeester Jolly mee dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober
“geen gunstig gevolg heeft mogen geven op zijn verzoek zijn tractement te verhogen”.1473
Een maand later verzoekt Jolly op 10 november om in het bezit gesteld te worden van een
loffelijk getuigschrift in zijn betrekking als stadstekenmeester gedurende de tijd van 16 jaren
wegens de daarbij vermelde redenen.
Een zodanig getuigschrift reiken B&W aan Jolly uit onder “observantie” dat hij nopens het
voornemen tot welks volvoering het attest wordt verlangd de vereiste voorstellen aan de
Commissie over de Tekenschool zal behoren te doen, waarop dan door dezelfde Commissie
de goedkeuring van B&W zal behoren te worden aangevraagd. Die zullen gaarne
medewerken tot al hetgeen zijn toestand kan verbeteren, mits daardoor geen nadeel wordt
toegebracht aan het onderwijs hier ter stede”.1474
Tekenmeester Jolly heeft verder aan de Commissie van Toezicht verzocht verlof te krijgen
om op de donderdag in de stad Enkhuizen lessen te mogen geven. De Commissie heeft
hiertegen geen bezwaar. Ook B&W uiten geen bezwaren. Het college machtigt de Commissie
om platen, gereedschappen en boekwerken aan te schaffen die als prijzen kunnen dienen, mits
de kosten niet hoger zijn dan ƒ 50,--.
Voorts mag de Commissie ƒ 7,-- besteden voor de koop van een Orleonpasser en voor de
aanschaf van een werk van heer Storm van ’s Gravenzande over de bouwkunde ƒ 16,--.
Ondertussen heeft de Commissie van Toezicht over de tekenschool zich bezig gehouden met
de voorbereiding van de officiële prijsuitreiking. Zij nodigt het stadsbestuur uit deze bij te
WFA/GAH 0349/170, 17 Maart 1846, fol. 71vo.
WFA/GAH 0349/170, 20 Meij 1846, fol. 128.
Zie in verband met dit optreden van Opperdoes Alewijn ook de Franse school, 22 November 1842 en de
Stads- en diaconieschool 29 October 1842.
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wonen op maandag 7 december om 12.30 uur. Evenals het jaar ervoor vraagt de commissie
daarvoor te mogen gebruiken het lokaal in het zeekantoor. B&W gaan daarmee akkoord en
machtigen de Commissie ƒ 73 te besteden voor het aanschaffen van de benodigde prijzen.
Het college zal ook de raadsleden uitnodigen de prijsuitreiking bij te wonen.1475
Na de prijsuitreiking deelt het college van B&W aan het provinciaal bestuur mee dat de op 20
juni 1846 toegezonden medaille op 7 december ter gelegenheid van de gehouden
prijsuitdeling van de Hoornse stadstekenschool van onzentwege aan de meest gevorderde en
daar de meeste aanspraak op hebbende leerling, met name Z.H. SMIT, voor zijn hiernevens
gaande bouwkundige tekeningen is uitgereikt.
Het college vleit zich met de gedachte dat zowel uit deze stukken als uit de hierbij gevoegde
proeven de gouverneur de toenemende vorderingen zal ontwaren. Het college zelf ziet met
genoegen dat deze inrichting meer en meer aan haar bestemming voldoet en dat een blijvende
lust bestaat om de lessen die aan deze school gegeven worden, bij te wonen.1476
De gouverneur zendt halverwege december de tekeningen terug die bij de prijsuitreiking hun
dienst hebben gedaan.1477 Eerder al hebben B&W de ƒ 73,-- gemandateerd aan de Commissie
van Toezicht waarvoor zij prijzen heeft aangeschaft.1478
De totale kosten van de Hoornse tekenschool waarvoor de Commissie gemandateerd wordt
over 1846 zijn als volgt vastgesteld: P. Jolly, tekenmeester jaartractement ƒ 400,--; H. Kuiper,
oppasser jaartractement ƒ 52; de Commissie ontvangt over 1846 voor de aanschaffing van
prijzen ƒ 44, 20 + ƒ 73,00 = ƒ 117,31; Jan Clomp, oppasser in het Zeekantoor ontvangt voor
het klaarmaken en opknappen van de zaal in verband met de prijsuitreiking ƒ 2, 25; Jacob
van Beek krijgt voor de levering van kaarsen en olie ƒ 46,20; Van Uven en Cie leveren
steenkool ter waarde van ƒ 5,30, terwijl schipper P. Menzinga voor de levering van lange
turven ƒ 1,80 krijgt. Daarmee zijn de uitgaven voor de Tekenschool in totaal ƒ 624,76.1479
In het jaarverslag van de gemeente Hoorn over 1846 stellen B&W vast dat de inrichting van
de tekenschool en die van het onderwijs, zoals die in 1845 zijn vastgesteld, voldoen aan de
verwachtingen.1480
Paulus Jolly geeft aan hoe ultimo december 1846 de staat van de Hoornse stadstekenschool
is.1481
Hij zelf onderwijst handtekenen, burgerlijke bouwkunde en perspectief.
Uitgaande van het KB van 10 oktober 1829, no. 82:
volgt 1 leerling het onderwijs in de wijze van voorstellen op het papier volgens de meetkunde
door plattegrond en opstand;
volgen in het verenigd onderwijs voor al de leerlingen 16 leerlingen de lessen in het tekenen
van de verschillende bouwkundige orden, terwijl 29 leerlingen naar voorbeelden gedeelten
van het menselijke lichaam tekenen;
volgt geen enkele leerling het bijzonder onderwijs voor de nuttige kunsten, terwijl voor de
schone kunsten 4 leerlingen het menselijk lichaam naar beelden tekenen.
Het totaal verenigd aantal leerlingen bedraagt 50.
Voor hen zijn twee zg. gewone medailles aangevraagd. Eén voor de eerste prijs in het tekenen
naar afgietsels in pleister van antieken en één voor bouwkundige tekeningen naar
voorbeelden.
Secretaris De Bordes besluit dit geheel met een inventarislijst ultimo december 1846:
1 Oud boek over de Kolomorden van Bosboom.
1 werk van Kram over Perspectief.
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1 portefeuille met bouwkundige voorbeelden
1 doos met veelsoortige lichamen
1 houten bak om lampen schoon te maken
1 vuilnisdoeken, 1 stoffer,
2 kleine tafels
2 zwarte borden met een schildersezel
2 tekenramen voor voorbeelden
3 portefeuilles, waaronder één met kleine voorbeelden voor eerstbeginnenden
3 oude banken
4 oude stoelen
7 lattenhouten lijsten met prijstekening
12 voorbeelden, in wit en zwart bewerkt
19 lampen en één lamp voor veel pitten
35 pleistervoorwerpen, beschadigd
175 voorbeelden, waaronder ook bouwkundige.
Jolly wordt boos en vraagt ontslag
Een jaar nadat de voorzitter van de Commissie van Toezicht zijn niet gehonoreerde ontslag
aanbood, komt het sluimerende conflict tussen tekenmeester en voorzitter openlijk tot uiting.
De ijverige Commissie informeert in mei 1847 of Jolly al in het bezit is van een
richtinggevend boek van Storm van ’s Gravesande.
Door Jolly wordt de vraag als een belediging opgevat. Te meer omdat voorzitter Opperdoes
Alewijn ook de manier van lesgeven van Jolly op de korrel neemt. De tekenmeester vat diens
opmerkingen zo zwaar op dat hij ontslag neemt, “voor het front van de klas”.
In zijn later op 21 mei gestuurde ontslagbrief verklaart hij dat “er van tijd tot tijd tussen de
president van de Commissie en hem zaken zijn voorgevallen welke Jolly onaangenaam waren
en die hem na rijpe overweging dit besluit heeft doen nemen”.1482
10.7 De tekenschool provisioneel gesloten van 21 mei 1847 tot 1 april 1848
Als gevolg van Jolly’s optreden stuurt de bestuurscommissie voor de tekenschool aan B&W
bericht dat de tekenschool provisioneel gesloten is. Jolly zelf verzoekt aan het college hem
eervol ontslag te verlenen.
Naar aanleiding van deze beide missives van 21 mei 1847 besluiten B&W op 26 mei Jolly’s
request voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad op 11 juli en
het gevraagde ontslag eervol aan tekenmeester Jolly te verlenen. De raad besluit daartoe en
machtigt het college maatregelen te nemen om in de vacature te voorzien.1483
Burgemeester Van Akerlaken geeft in de raad van 30 augustus een overzicht van de
sollicitanten naar de post van stadstekenmeester met de door hen overgelegde stukken. De
raad gaat akkoord met zijn voorstel deze bescheiden in handen te stellen van de Commissie
van de Stadstekenschool voor het uitbrengen van hun advies. De nog nadien binnen gekomen
verzoeken om inlichtingen worden direct doorverwezen naar de Commissie.1484
Op het eind van september deelt de Commissie aan B&W mee dat zij de door de sollicitanten
overgelegde tekeningen heeft gecontroleerd en bestudeerd. Niet uit alle stukken blijkt of de
adspirant-tekenmeesters geschikt kunnen worden geacht voor het geven van het onderwijs in
de bouwkunde. Echter kunnen de meest geschikte sollicitanten aangeschreven worden om
alsnog bewijzen van hun kunde in dat vak te produceren. B& W besluiten daarop Rücke
(Amsterdam), Neeb (Leiden), Van Oostveen (Amsterdam), De Boer (Deventer), Metman de
Vgl. Jos.M.M. Leenders “Hij komt van Hoorn”, pag. 643.
en Laura Jonkhoff in hoofdstuk 10 in “De Waag van Hoorn”, Hoorn, 2014. pag. 88.
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Vries (Haarlem), Somerschoe (’s-Gravenhage), Bloem (’s-Gravenhage) en Hansma (Sneek),
door desnoods de vacature tot in februari 1848 te laten voortduren, alsnog in de gelegenheid
te stellen de gevorderde getuigschriften te overleggen mits zij binnen 14 dagen de
verzekering geven dat zij pogingen zullen aanwenden het vereiste getuigschrift te
verkrijgen.1485
B&W sturen deze acht kandidaten bericht dat zij om onderwijs te mogen geven op een
tekenschool in het bezit dienen te zijn van een getuigschrift afgegeven door de vierde klasse
van Koninklijk Instituut van Wetenschappen of door een Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten. Deze verklaring houdt in dat de bezitter ervan genoegzaam bekwaam is
tot het geven van onderwijs in de grondslagen der tekenkunst in het bijzonder in die van het
tekenen van het mensbeeld, én de grondregels van de bouwkunde. Pas als men in het bezit
van die verklaring is komt men in aanmerking voor eventuele benoeming. Wil men daarom
van de ingezonden sollicitatie afzien dan vernemen B&W dat zo spoedig mogelijk, onder
vermelding van de manier waarop de door betrokkene ingezonden stukken moeten worden
.
terug gestuurd.1486
B&W ontvangen van Metman de Vries, De Boer, Somerschoe, Hansma en Neeb bericht, dat
zij bereid zijn alsnog pogingen aan te wenden om in het bezit van het vereiste bewijs van
bekwaamheid te komen. Zij nemen deel aan het in januari te houden examen. Neeb kan zijn
wil om mee te doen wegens ongesteldheid niet effectueren. Metman de Vries stuurt op 11
januari 1848 bericht dat hij op 10 januari het door B&W van Hoorn gevorderde examen met
gunstig gevolg heeft afgelegd en dat het getuigschrift hem is toegezegd.1487 Hij is de enige.
De tekenschool in het “meesterloze” tijdperk
In juni 1847 ontvingen B&W van de koning nog twee medailles om in de loop van het jaar
uit te reiken aan de meest gevorderde leerling. De gouverneur ontvangt graag bericht van de
ontvangst van deze prijzen met de mededeling wanneer ze uitgereikt worden.1488 Wij hebben
het antwoord van B&W niet gevonden.
De gewezen tekenmeester Paulus Jolly heeft op 21 augustus 1847 opgave gedaan van de
tekeningen die zijn opgenomen in de Historische Album van West-Friesland, door hemzelf
vervaardigd, en die aan Z.M. Koning Willem II (1840-1849) is aangeboden bij diens bezoek
aan Hoorn op 5 augustus 1842.1489 Zijn dochter Sophie1490, prinses der Nederlanden, prinses
van Oranje-Nassau (1824-1897, in 1853 gehuwd met Karel Alexander-Alexander van
Saksen-Weimar (1818-1901), heeft bij het overlijden van haar vader Koning Willem II in
1849 dit album in het bezit van de gemeente Hoorn gesteld.1491
Briefwisseling van B&W met de niet voor benoeming in aanmerking komende sollicitanten
vindt tot het eind van 1847 plaats.
De Jaarrekening van de gemeente Hoorn over 1847 geeft een kostenpost van ƒ 279,90 aan.
Deze omvat betalingen 1) aan P. Jolly, verschenen 30 Juni, ƒ 200,--; 2) aan oppasser Hendrik
Kuijper als jaartractement ƒ 52,--; 3) voor geleverde steenkool aan Van Uven en Cie ƒ 7,80
en 4) en aan J. van Beek Czn. voor geleverde patentolie en kaarsen ten dienste van de
tekenschool en de stedelijke muziekschool ƒ 20,10.
In het nieuwe jaar dat met 1 januari 1848 aanvangt vragen B&W aan de Commissie van
Toezicht om gegevens voor het inzenden van een rapport over 1847 betreffende de staat van
de tekenschool aan de gouverneur. De Commissie antwoordt dat zij door de stilstand van de
school sinds 1 juli 1847 door het bedanken van de tekenmeester niet in staat is geweest zo’n
WFA/GAH 0349/171, 28 September 1847, fol. 197.
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rapport op te stellen. B&W delen dit mee aan de gouverneur en leggen de situatie uitvoerig
uit. De reden van de vertraging ligt in het feit dat van de sollicitanten er slechts één de
benodigde bewijzen van bekwaamheid had, maar dat hij door vergevorderde leeftijd niet in
aanmerking kwam. Aan acht van de sollicitanten is te kennen gegeven dat wanneer zij in
februari 1848 het vereiste examen met goed gevolg zouden hebben afgelegd, zij alsnog in
aanmerking zouden komen.
Slechts één van hen, Metman de Vries, heeft hieraan voldaan. Vermoedelijk voorziet de raad
op donderdag 12 februari in de vacature door hem dan te benoemen.1492 De Commissie van
Toezicht deelt op die dag mee dat zij de vereiste tekeningen nauwkeurig heeft bestudeerd en
dat zij Metman de Vries kan aanbevelen. Daarop besluit de raad unaniem hem te benoemen
tot stadstekenmeester met ingang van 1 april 1848.1493
Van Metman de Vries toont zich zeer erkentelijk voor dit besluit en treedt op 1 april 1848 in
functie.1494
10.8 Pieter van Metman de Vries, 1 april 1848 tot 1 april 1849 (overleden)
B&W delen op 8 april 1848 met genoegen aan de Commissie van Toezicht over de
stadstekenschool mee dat Van Metman de Vries zijn benoeming per 1 april 1848 heeft
aanvaard. Zij verzoeken de Commissie “de nodige maatregelen te nemen tot het weder in
werking brengen van de openbare lessen en op den eersten van dezer maand Van Metman de
Vries als stadstekenmeester te installeren. Onder voorbehoud echter van de wijzigingen welke
na verhoor van de Commissie door de Edelachtbare Raad betrekkelijk het onderwijs in de
Tekenkunde, en dientengevolge ook in zijn instructie zullen worden vastgesteld”.1495
De tekenschool weer begonnen; helaas dient Van Metman de Vries Hoorn maar kort
Hoewel de school bijna twee jaar niet in werking is geweest, zijn diverse uitgaven normaal
doorgegaan, zij het voor een lager totaal bedrag. Zo krijgt oppasser Hendrik Kuijper in het
begin van april 1848 een mandaat van ƒ 57,60 wegens werkzaamheden voor de tekenschool.
Een nieuw mandaat volgt begin juli ter grootte van ƒ 62,40 en over het eerste kwartaal van
1849 ontvangt Kuijper eenzelfde bedrag.
Van Metman de Vries ontvangt over 1848 een salaris van ƒ 300,-- over de 9 maanden dat hij
werkzaam is, alsmede ƒ 51,75 voor geleverde tekeningen. De jaarrekening over 1848 geeft
verder aan dat er nog betalingen zijn verricht aan oppasser H. Kuijper (ƒ 52,--), de
Commissie van Toezicht (onkosten schrijfbehoeften ƒ 25,--), J. van Beek (patentolie ƒ 18,34),
C. Kloek ( schoonmaken lampen ƒ 1,60), Van Uven & Cie (steenkolen ƒ 3,90).1496
In het begin van 1849 sturen B&W aan de gouverneur een beknopt jaarverslag over 1848 op
basis van de staat van de Tekenschool die de Commissie van Toezicht ultimo november 1848
aan B&W heeft gezonden. Het college schrijft aan de gouverneur dat het hem de verzekering
kan geven dat de bloei van de tekenschool niet is verminderd. De nieuw benoemde meester
kwijt zich vanaf 1 april 1848 op een loffelijke wijze van zijn plicht. Het college verzoekt dan
ook de bij dit verslag gevraagde medailles in de loop van het jaar te ontvangen.1497
Nog geen jaar heeft Van Metman de Vries zijn functie kunnen vervullen. Op 26 maart 1849
ontvangt het Hoornse college bericht van de heer R. de Vries uit Haarlem dat daar is
overleden zijn zoon Pieter van Metman de Vries, stadstekenmeester te Hoorn.
Merkwaardigerwijs komt in dezelfde B&W vergadering ter sprake een verzoek van Paulus
Jolly om opnieuw te mogen worden aangesteld tot stadstekenmeester binnen Hoorn.1498
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Ons is onbekend of Jolly op dat moment al op de hoogte was van het overlijden van Van
Metman de Vries.
10.9 Paulus Jolly na uitvoerige discussie weer benoemd: 1 juli 1849.
B&W vraagt nu aan de Commissie van Toezicht om “ berigt, consideratiën en advies” over
het verzoek van de heer Jolly. De Commissie adviseert om “onverwijld over te gaan tot het
oproepen in de publieke bladen van personen die de bevoegdheid hebben en genegen
mochten zijn naar de betrekking te solliciteren”.1499 Veertien dagen later stuurt Jolly bericht
dat zolang de vacature niet is vervuld, hij bereid is de betrekking “provisioneel” waar te
nemen.1500
B&W besluiten beide stukken voor te leggen aan de gemeenteraad in de meivergadering.
Ondertussen kapittelt het college de Commissie over haar verzoek ƒ 25,-- over te maken
wegens onkosten in verband met schrijfbehoeften en gehouden vergaderingen. Hoewel B&W
een mandaat laten uitschrijven ter grootte van dit bedrag merkt het college op “dat in het
vervolg daarvan jaarlijks behoorlijk verantwoording moet worden gedaan”.1501
De gemeenteraad bespreekt het advies van de Commissie1502
Burgemeester Van Akerlaken leidt de besprekingen in door aan de Raad mee te delen dat het
college van mening is aan de twee verzoeken geen gevolg te mogen geven, voordat de Raad
gehoord is.
B&W willen van de raadsleden zelf vernemen of de sollicitatie van Jolly al dan niet in
aanmerking moet komen. Wanneer het de bedoeling van de Raad is de heer Jolly bij
vernieuwing tot stadstekenmeester aan te stellen, zou het niet behoorlijk zijn meerdere
sollicitanten op te roepen, hen onkosten te laten maken of hen teleur te stellen in eventuele
hoop of vooruitzichten. Daarom stelt de voorzitter nu eerst aan de orde de vraag of het
verzoek van Jolly door de Raad tot een punt van overweging wordt gemaakt.
Opperdoes Alewijn, lid van de Raad en voorzitter van de Commissie, wijst erop dat de
Commissie bij het uitbrengen van haar rapport deze zaak uit een ander oogpunt heeft
beschouwd en wil alsnog in de gelegenheid zijn om opnieuw daarover te rapporteren.
Daarna wordt met meerderheid van stemmen besloten het nieuwe stuk alsnog aan de
Commissie voor te leggen en daarover advies uit te brengen voor de eerstvolgende
raadsvergadering die op 5 juni wordt gehouden.
Het nieuwe advies van de commissie1503
De Commissie meent dat wanneer men het vroeger gebeurde ter zijde stelt en slechts de
aandacht bepaalt bij de kunde van de sollicitant in het handtekenen, en meer in het bijzonder
het gebruik van potlood en krijt en zijn geschiktheid daarin onderwijs te geven, er bij de
Commissie geen bezwaar zou bestaan om zijn verzoek in gunstige bewoordingen aan te
bevelen.
Let de commissie echter op één van de bedoelingen van het Hoornse stadsbestuur met het
aanstellen van een stadstekenmeester ook de minder gegoeden kosteloos onderwijs te
verschaffen in die vakken die voor een goede uitoefening van verschillende beroepen
onmisbaar zijn en wel voornamelijk door een goed en geregeld onderwijs van bouwkunde en
doorzichtkunde om uit hun midden eveneens knappe en kundige handwerklieden te vormen,
let de commissie er evenzeer op dat het geven van zodanig onderwijs een hoofdvereiste is
van de instelling van de stadstekenschool, dan is zij algemeen van oordeel die vrijheid niet te
hebben als zij de gelegenheid krijgt een meer bekwaam leermeester in Hoorn geplaatst te
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zien,
Het hier behandelde verzoek kan de Commissie moeilijk met een gunstige aanbeveling
ondersteunen, omdat naar haar overtuiging en ervaring de heer Jolly de daartoe gevorderde
kunde en bekwaamheden bijna ten enenmale mist en het te geven onderwijs vruchteloos en
dus de instelling van de tekenschool geheel doelloos zou zijn.
Dit bezwaar wordt nog vermeerderd door de omstandigheid dat, terwijl het in kleine plaatsjes
steeds van groot belang is om zoveel mogelijk gelegenheid tot het onderwijs in alle schone
kunsten en wetenschappen te laten geven, de benoeming van de heer Jolly het leren van de
tekenkunde met waterverven alsmede het beoefenen van de schilderkunst ten enenmale zou
uitsluiten, omdat deze vakken door deze heer noch uitgeoefend noch onderwezen worden.
Het oordeel van de commissie is derhalve dat het hier om de zaak en niet om de persoon te
doen is. Daarom heeft de commissie geen vrijheid ter wille van persoonlijke consideratiën
van haar plicht af te doen wijken. Zij meent ook dat ter dekking van haar
verantwoordelijkheid zij de edelachtbare heren van de Raad naar waarheid moet informeren
en de bezwaren moet doen kennen die aan haar kant tegen een dadelijke en onbepaalde
inwilliging van het verlangen van de requestrant, zonder openstelling van een algemene
kandidatuur aanwezig zijn.1504
De raadsvergadering van 5 Juny 18411505
Burgemeester Van Akerlaken stelt als voorzitter van de Raad aan de orde:
a. het request van de heer Jolly om hem opnieuw tot stadstekenmeester te benoemen;
b. het daarover uitgebrachte rapport van de Commissie over de Stadstekenschool.
Hij geeft eerst een toelichting ter wille van hen die laatstelijk niet aanwezig waren.
Het verzoek van Jolly werd naar de Commissie om advies gestuurd. Die voldeed daar niet
aan omdat zij eerst een oproep in de couranten wilde om pas daarna advies uit te brengen.
B&W brachten daarop zowel Jolly’s verzoek als het bericht van de Commissie in de Raad
omdat het college niet aan het verzoek van de Commissie kon voldoen. Reden daarvan was
dat het college niet zonder raadsmachtiging aankondiging en oproep in de couranten mocht
plaatsen. Ook moest de Raad zich eerst uitgesproken hebben over het feit of de raadsleden de
sollicitatie van Jolly apart wilden behandelen of gelijk met die van andere sollicitanten.
Mocht de Raad de bedoeling hebben het verzoek van Jolly in gunstige overweging te nemen
dan was het minder wenselijk een aankondiging en oproeping te doen. Men zou zich daarmee
in een zonderling daglicht stellen en voor de sollicitanten nodeloos kosten veroorzaken.
Opperdoes Alewijn, voorzitter van de Commissie over de Tekenschool, tevens lid van de
Raad, had de zaak niet als zodanig ingezien en verzocht om de Commissie alsnog in de
gelegenheid te stellen haar zienswijze over Jolly mede te delen. Aan dit verzoek werd
voldaan. De beraadslagingen erover die in de vorige vergadering plaats zouden vinden
werden uitgesteld tot nú omdat veel leden afwezig waren.
De voorzitter van de Raad, burgemeester Van Akerlaken, gaat na dit resumé over tot
behandeling van het door de Commissie over de Tekenschool uitgebrachte advies. B&W
vinden het noodzakelijk dat de Raad eerst beslist of het verzoek van Jolly afzonderlijk wordt
overwogen dan wel pas na een oproep daarover te beslissen.
Ware hij alleen lid van de Commissie geweest, hij zou hetzelfde hebben geadviseerd met
geen ander doel de vacature op de beste wijze te vervullen, zoals de Commissie heeft gedaan.
Maar hij, voorzitter, kent het moeilijke van de zaak. Hij heeft dit echter niet in de vergadering
van B&W gebracht, maar voor zichzelf besloten om “de zaak raauwelijk alhier te moeten
voordragen, teneinde zich niet door den invloed van anderen te laten leiden en de schijn niet
te hebben om invloed op anderen te willen uitoefenen”.
De voorzitter heeft na ernstige overweging zichzelf de vraag gesteld of hij als lid van deze
vergadering zich in geen andere toestand mocht plaatsen dan de leden van de Commissie. En,
hoewel hij het belang van de Tekenschool niet uit het oog verliest en haar doelmatigheid
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steeds behartigt, toch neemt hij in aanmerking dat Jolly na zijn aanstelling de
ondubbelzinnige erkenning van zijn geschiktheid en kunde heeft gegeven. Bij hem bestaat
hierover geen enkele twijfel, al wil hij graag met de Commissie erkennen, dat de persoonlijke
bekendheid van Jolly met de vorderingen van de Kunsten en Wetenschappen geen gelijke tred
heeft gehouden.
Als een ongelukkig incident niet had plaats gevonden, was Jolly nog tekenmeester geweest en
zou er geen aanleiding geweest hem te ontslaan. Jolly zelf erkent zich hierin te gevoelig te
hebben gedragen en wenst dat zulks niet had plaats gevonden. Hij heeft het ernstige
voornemen daarvoor in de toekomst te waken en wil zich beijveren om de goedkeuring der
Commissie te verwerven.
De voorzitter overweegt verder dat op het zedelijk gedrag van Jolly en van de leden van zijn
gezin niets valt aan te merken. Hij en de zijnen hebben in het maatschappelijk leven
rechtmatig aanspraak op de achting van alle weldenkenden. Het geluk én de welvaart van zijn
gezin hangt af van het al of niet herkrijgen van de betrekking van stadstekenmeester.
Dit alles beschouwende verklaart de voorzitter geen vrijheid te hebben het verzoek van de
heer Jolly af te wijzen, als dit door deze vergadering tot een punt van beslissing wordt
gesteld. Mitsdien geeft de voorzitter de Raad in overweging het verzoek van Jolly af te doen,
alvorens over te gaan tot aankondiging van de vacature en oproeping van kandidaten.
Na dit betoog stemmen de raadsleden met meerderheid van stemmen daartoe.
Dan vraagt de voorzitter of men dadelijk tot die beslissing over wil gaan.
Een grote meerderheid antwoordt hierop bevestigend.
Vervolgens verklaart de Raad geen stemming met gesloten briefjes te willen en stelt een grote
meerderheid de heer Jolly aan als tekenmeester.
De voorzitter zegt daarop dat het zijn voornemen is de Instructie voor de Tekenmeester in
handen van de Commissie over de stadstekenschool te stellen met het verzoek te adviseren
over wijzigingen die daarin – in het belang van deze zaak – kunnen worden aangebracht.
Tevens wil hij graag het oordeel van de Commissie of het nuttig is dat jonge lieden van meer
gevorderde leeftijd die daar de geschiktheid voor hebben en de lessen op de tekenschool
hebben bijgewoond de gelegenheid te geven onderwijs te ontvangen in het technische en
practische gedeelte, te weten in de wijze van samenstellen van gebouwen, het maken van
bestekken, het berekenen van de kosten en het vervaardigen van voorwerpen. Dit laatste kan
niet geschieden zonder de medewerking van een bouwkundige die een beloning moet hebben.
Die kan gering zijn omdat het hier gaat om een gering aantal leerlingen en weinig lesuren in
de week. De Raad heeft geen bezwaar.
B&W vragen daarop het oordeel van de Commissie over wijzigingen of aanvullingen in het
eerder vastgestelde reglement en verzoeken om een spoedig antwoord.1506
Deskundige gevraagd voor het geven van hoger bouwkundig onderwijs
Na het besluit van de Raad om Jolly direct weer in de functie van stadstekenmeester te
benoemen sturen B&W een extract uit de notulen van die vergadering aan de Commissie over
de Tekenschool. Het college vraagt daarbij uitdrukkelijk aan de Commissie de Raad te
adviseren over de wenselijkheid of zelfs noodzakelijkheid om de daarbij behorende eerder
vastgestelde instructie te wijzigen of aan te passen. Tevens leggen B&W aan de Commissie
de vraag voor of jonge lieden van meer gevorderde leeftijd die daar de geschiktheid voor
hebben en de lessen op de tekenschool hebben bijgewoond de gelegenheid moeten krijgen
onderwijs te ontvangen in het technische en practische gedeelte, te weten in de wijze van
samenstellen van gebouwen, het maken van bestekken, het berekenen van de kosten en het
vervaardigen van voorwerpen. Dit laatste kan niet geschieden zonder de medewerking van
een bouwkundige die een beloning moet hebben en dan rijst de vraag hoe hoog die zal
moeten zijn.1507
Al op 14 augustus verzoekt de Commissie om de aanstelling van een deskundige tot het
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geven van hoger bouwkundig onderwijs aangezien er nu acht leerlingen zijn aangewezen
voor wie dit onderwijs als noodzakelijk moet worden beschouwd. B&W vragen de namen en
de ouderdom van de bedoelde leerlingen teneinde daarvan de vereiste mededeling aan de
Raad te doen.1508
De Commissie stuurt een concept-instructie; de Raad maakt die met één wijziging definitief
In het begin van september 1849 stuurt de Commissie aan B&W een conceptinstructie voor
de stadstekenmeester. Daarin stelt zij voor enige artikelen van het bestaande Reglement op de
stadstekenschool te wijzigen. In dit ontwerp heeft zij nu opgenomen de mogelijkheid om de
tekenmeester te schorsen.1509
B&W delen aan de Raad mee dat het college daartegen de bedenking heeft dat zo’n bepaling
in strijd is met artikel 68 van het Reglement voor de stad waarin staat dat de
stadstekenmeester benoemd wordt door de Raad en dat deze instantie dus alleen de
bevoegdheid heeft tot schorsing en ontzetting, en dan wat die bepaling betreft alleen
behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de provincie.
De Burgemeester stelt daarom voor de voorgestelde instructie goed te keuren, met
uitzondering van de gewraakte bepaling. Geen van de raadsleden heeft daartegen
bedenkingen.
Zo wordt dienovereenkomstig de nieuwe Instructie voor de stadstekenmeester vastgesteld.
Daarna besluit de Raad dat de heer Jolly op basis van deze instructie met ingang van 1
oktober 1849 in functie kan treden.1510
De bepalingen van de instructie voor de tekenmeester1511
Artikel 1.
De door de Raad benoemde of nader te benoemen stadstekenmeester geniet een jaarlijks
tractement van ƒ 400,--.
Artikel 2.
Hij staat onder het onmiddellijk toezicht van B&W in de door de Raad speciaal benoemde
Commissie van Toezicht over de Stadstekenschool, en is gehouden haar bevelen na te komen.
Artikel 3.
Zijn werkzaamheden bestaan in het geven van lessen op de Stadstekenschool overeenkomstig
de bepalingen die bij het daartoe gearresteerde Reglement zijn vastgesteld, en in alle
zodanige verrichtingen die hem vanwege B&W in de voorgemelde Commissie ter zake van
hem in zijn vak ook op te dragen functies mochten worden voorgeschreven.
Artikel 4.
Hij zal zich van het geven der bepaalde lessen niet kunnen ontslaan, noch zich op de daarvoor
bestemde dagen buiten de stad mogen verwijderen dan na bekomen verlof van de Commissie
van Toezicht.
Artikel 5.
Het zal de tekenmeester veroorloofd zijn lessen aan de huizen van particulieren en ook ten
zijnent te geven, waarvan de voordelen uitsluitend door hem zullen genoten worden.
Artikel 6.
De stadstekenmeester door langdurige ziekte, lichamelijke gebreken, of ouderdom,
ongeschikt geworden zijnde tot de waarneming zijner bediening of zich schuldig gemaakt
hebbende aan verregaande nalatigheid of plichtsverzuim, zal uit deze zijn betrekking, onder
goedkeuring van de heren Gedeputeerde Staten van de Provincie, door de Raad kunnen
worden ontslagen. Desgeraden geoordeeld wordende zal hij mede door de Raad dezer stad
voorlopig uit de waarneming zijner functie kunnen worden geschorst.
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Aldus gearresteerd in de vergadering van de Raad van Hoorn op 13 September 1849.
Onderwijs op het technische en practische vlak
De leden van de Commissie van Toezicht over de stadstekenschool die ook lid van de Raad
zijn bespreken in de raadsvergadering van 13 september 1849 met de andere raadsleden de
wenselijkheid van de aanstelling van een bouwkundige die naast de stadstekenmeester belast
wordt met het onderwijs in de technische en practische vakken.
Volgens de Commissie bestaat hier een direct verband met het nieuwe reglement. Zij stelt
daarom voor alle op dit punt betrekking hebbende stukken aan haar te retourneren met de
uitnodiging in zijn geheel te herzien. Het onderwerp hoeft niet direct afgedaan te worden
omdat er bij de heropening van de stadstekenschool op 1 oktober 1849 toch niet direct
leerlingen zijn om van dit onderwijs gebruik te maken.
Raadslid Stokbroo, tevens lid van de Commissie vindt het wenselijker dat dit onderwerp tot
herziening van het reglement aan B&W wordt opgedragen. Omdat noch bij het college noch
bij de raadsleden hiertegen bezwaren bestaan, wordt overeenkomstig besloten.1512
Officieel bericht aan Jolly; zijn reactie en de beslissing van de Raad
B&W sturen op 20 september 1849 een officieel bericht aan Paulus Jolly van zijn benoeming
door de Raad tot tekenmeester per 1 oktober. Het college verzoekt hem zich ter beschikking
te stellen van de Commissie om haar opdrachten te ontvangen. Tezelfdertijd nodigen B&W
de Commissie uit het verder nodige met hem te regelen.1513
Stadstekenmeester Jolly reageert door aan de Raad te verzoeken alsnog een mandaat wegens
vier maanden tractement te mogen ontvangen voor het tijdstip van zijn provisionele
benoeming tot ultimo september. Het niet dadelijk werkzaam zijn, had niet van hem maar van
andere oorzaken afgehangen.1514
De voorzitter van de Raad wijst erop dat omstandigheden van verschillende aard aanleiding
hebben gegeven dat de stadstekenmeester hoewel bij raadsbesluit van 5 juni benoemd, pas op
1 oktober in dienst kon worden genomen. Die omstandigheden waren niet van Jolly
afhankelijk. Desondanks heeft hij geen recht op tractement gedurende die tijd omdat geen
ambtenaar wordt betaald vóór hij in dienst treedt. De voorzitter heeft daarom gemeend het
aan het oordeel van de Raad over te laten in hoeverre op dit verzoek enig acht kan worden
geslagen. Bij eventuele inwilliging van Jolly’s verzoek kan echter slechts betaling over een
periode van drie maanden plaats vinden. Enkele raadsleden herinneren er aan dat de heer
Jolly tijdens het vacant zijn der betrekking, had aangeboden de functie kosteloos waar te
nemen in het belang van de leerlingen. Hierna besluit de Raad met meerderheid van stemmen
om bij wijze van gunst aan de heer Jolly drie maanden tractement als stadstekenmeester toe te
staan.1515
Jolly geïnstalleerd, het onderwijs in de bouwkunde pas in februari 1851 van start
De Commissie over de Tekenschool stuurt begin oktober bericht dat zij de heer Jolly in zijn
betrekking als stadstekenmeester heeft geïnstalleerd en dat hij daadwerkelijk met zijn lessen
is begonnen op 2 oktober 1849. Naar aanleiding van het feit dat de Commissie in dat
schrijven opmerkt dat zij nog geen bepalingen heeft kunnen maken voor het bouwkundig
onderwijs deelt het college aan haar mee dat de Raad in zijn vergadering van 13 september
het besluit heeft genomen de verlangde wijziging aan B&W op te dragen. Het college heeft
daarop besloten na ingewonnen advies van de Commissie een gewijzigd reglement aan de
Raad voor te leggen.1516
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In het Algemeen Verslag over 1849 betreffende de situatie van de stadstekenschool in Hoorn
schrijven B&W, ondanks alle problemen die zich voordeden; op 28 februari 1850:
“De inrichting van de Tekenschool, waarvan het jaarverslag onlangs aan de gouverneur is
gezonden, evenals die van de Zang- en Toonkunst, geven voldoening aan derzelver
verwachting”.1517 Geen woord nog over het onderwijs in de bouwkunde.
Het financieel verslag over 1849 is beknopt. In de jaarrekening van de gemeente komen voor
een tractement van ƒ 100,00 over 3 maanden jan., febr., maart ’49) voor P. van Metman de
Vries en van ƒ 200,-- over 6 maanden ( 3 mnd . juli, aug., sept.,) + (3 mnd. okt., nov., dec.)
voor Paulus Jolly. Voor geleverde kunstboeken krijgt Jolly ƒ 51. Hendrik Kuyper ontvangt
voor 1 jaar als oppasser ƒ 134,--. De Commissie ontvangt een toelage van ƒ 25,-- terwijl aan
Jan van Beek voor geleverde patent betaald wordt ƒ 24,73.1518
Lessen in de hogere bouwkunde
De Commissie over de Tekenschool geeft in januari 1850 aan B&W de namen van de
leerlingen op die tot de lessen in de hogere bouwkunde kunnen worden bevorderd. Het
college deelt dit bericht mee aan de Raad en laat kort daarna volgen “dat de bloei van de
school niet verminderd is en dat de onderwijzer zich voortdurend op loffelijke wijze kwijt van
zijn taak”. Naar aanleiding van deze mededeling verzoekt de gouverneur in het verslag van
de stadstekenschool over 1850 op te nemen of de onderwijzer Paulus Jolly in het bezit is van
het bewijs voorgeschreven in artikel 3 van het K.B. van 13 april 1817.
De Commissie laat in maart 1850 opnieuw weten dat zij graag een onderwijzer wil aanstellen
in de hogere bouwkunde. Daarbij geeft zij de namen van de leerlingen op die daartoe
bevorderd kunnen worden. De Raad stuurt het verzoek door naar de raadscommissie voor de
begroting. Pas in november 1850 gaat deze begrotingscommissie uitgebreid op de materie in.
Zij wijst erop dat de stadsarchitect volgens artikel 7 van zijn instructie ertoe verplicht is de
bedoelde leerlingen kosteloos onderwijs in de bouwkunde te geven. Daarom adviseert de
begrotingscommissie om de stadsarchitect op te dragen de lessen in de hogere bouwkunde
aan de stadstekenschool te geven. Mocht de Commissie over de tekenschool daartegen
bezwaren hebben dan acht de begrotingscommissie van de raad ƒ 100 als beloning voldoende
omdat dit onderwijs alleen gedurende de wintermaanden wordt gegeven en tijdens de
zomermaanden stilstaat. De Raad verklaart zich hiermee akkoord. B&W sturen dit bericht
aan de Commissie over de stadstekenschool.1519 Stadsarchitect B. Blanken stuurt in januari
1851 aan B&W bericht dat hij bereid is de lessen in de hogere bouwkunde kosteloos te geven
en dat hij daarmee in februari zal beginnen.1520
In de ambtelijke stukken die wij geraadpleegd hebben, vonden we geen opmerking over
Wouterus van der Horst, plaatselijk architect en lid van de Commissie die in 1849 zou zijn
aangenomen om aan de meer gevorderde leerlingen de lessen in het bouwkundig tekenen te
geven.1521
Paulus Jolly vraagt ontslag
De Commissie over de Stadstekenschool zendt al in het begin van januari 1851 de staat van
inrichting van de school aan B&W. Het college besluit op 13 januari dit stuk na afschrift aan
de Commissaris des Konings te sturen.1522
Geen enkele opmerking wordt hierin gemaakt over plannen van Paulus Jolly om te vetrekken.
Hij schrijft op 15 september dat hij per 1 oktober 1851 eervol ontslag verzoekt als
tekenmeester wegens vertrek naar Rotterdam. B&W zenden het stuk door aan de Raad die

WFA/GAH 0349/600, 28 February 1850, fol. 85.
WFA/GAH 1862/1249, Jaarrekening 1849, pag. 133, 58, 134, 135.
1519
WFA/GAH 0349/662, 19 November 1850.
1520
WFA/GAH 0349/175, 31 January 1851, fol. 17 + WFA/GAH 0349/15, 7 February 1851, fol. 1vo-2.
1521
Laura Jonkhof in hoofdstuk 10 over de tekenschool in De Waag van Hoorn, Hoorn, 2014, pag. 90.
1522
WFA/GAH 0349/175, 13 January 1851.
1517
1518

562

Jolly eervol ontslaat en B&W machtigt de benodigde stappen te nemen.1523
10.10 Herman Kaldenbach, aangesteld als waarnemend tekenmeester, 1851 – 1852
Na Jolly’s verzoek om ontslag als tekenmeester machtigt de Raad, omdat de school niet stil
kan staan, op 14 oktober B&W:
a. om de vacature waar te laten nemen onder voorwaarde dat de waarnemer niet
solliciteert naar de vacante betrekking;
b. in de vacature te voorzien, hetgeen al per 1 oktober provisioneel is geschied. (sic!)1524
Daaraan voorafgaand had de Commissie over de Stadstekenschool op 10 oktober aan B&W
voorgesteld om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het benoemen van een nieuwe
stadstekenmeester. De Commissie wil in de tussentijd in het tekenonderwijs voorzien door
het benoemen van een persoon aan wie de lessen kunnen worden opgedragen. Zij beveelt
daartoe aan Herman Kaldenbach, voormalig leerling van de school. Hij heeft zich hiertoe
bereid verklaard. B&W besluiten op 21 oktober aan het verlangen van de Commissie te
voldoen en verzoeken de heer Kaldenbach zich op zaterdag 25 oktober ’s middags tegen één
uur op het stadhuis in de kamer van het college te melden. B&W zullen hem dan met dit
besluit bekend maken.1525
Merkwaardig is dat in de jaarrekening over 18511526 vermeld wordt dat aan de heer
Kaldenbach over de periode van 1 oktober 1851 tot en met 31 december is uitbetaald ƒ 100,-Wij hebben daarom in ons hoofdstuk 10 de begindatum van tekenmeester Kaldenbach ook
op 1 oktober gesteld in de veronderstelling dat hij met de Commissie al eerdere afspraken
heeft gemaakt en op die datum is begonnen.
Commissie-Carbasius
Al voordat Jolly naar Rotterdam was vertrokken had hij aan B&W geschreven dat hij de
gemeente Hoorn Een Album van West-Friesland aanbood. Het college besloot in de eerste
week van oktober dit stuk in de Raad te brengen.1527 Jolly veronderstelde in zijn begeleidende
schrijven dat deze geste de raadsleden niet onwelgevallig zou zijn en door de edelmoedigheid
van de vergaderde raadsleden zou worden beloond.
Op voorstel van de voorzitter stelde de Raad een commissie in om te onderzoeken wat met dit
aanbod moet worden gedaan. N. Carbasius, Th.A. Jorritsma en C.A. Duker hebben geen
bezwaar om tot lid van de commissie benoemd te worden.1528
De commissie-Carbasius brengt op 27 december rapport uit.
Zij heeft het Album dat bestaat uit een verzameling van tekeningen, omtrekken, schetsen en
handschriften nauwkeurig bekeken als een zaak, die hoort tot wetenschap en kunst dat
vordert. Zij verklaart dat het aangeboden stuk niet alleen het kenmerk draagt van de
meesterkunst, maar ook, en niet in het minst een direct verband heeft met en in betrekking
staat tot de vroegere geschiedenis van deze stad. Daarom moet dit Album behouden worden
als een stuk van blijvende en duurzame waarde voor de stad Hoorn en haar inwoners. Daarom
rust op de goede stad Hoorn een zedelijke verplichting naar kracht en vermogen de
vervaardiger te “renumereeren” (= terugbetalen).
De commissie doet daarna aan de Raad de aanbeveling dat het haar na rijp beraad is
voorgekomen, dat een geldelijke beloning van ƒ 150,-- daarvoor doelmatig is, in aanmerking
genomen het aantal tekeningen en manuscripten, ruim 70 in aantal, én de gemaakte kosten
door de heer Jolly, die naar verluidt, ƒ 50,-- zijn.
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De commissie meent dat de door haar voorgestelde beloning niet de grens van voegzame
“liberaliteit” zal overschrijden omdat het Album de vrucht is van drie jaar werken. Met het
oog op de spaarzaamheid der stadsfinanciën echter heeft de commissie “het quantum der
beloning tot geen hoger cijfer mogen voorstellen”.
In zijn laatste vergadering van het jaar behandelt de Raad de beschouwingen van de
commissie. Met negen stemmen voor ( Van Exter, Carbasius, Kroon, Van Pabst Rutgers,
De Vries, Stokbroo, Duker en voorzitter Van Akerlaken) en drie tegen (Tasman, Van Styrum
en De Vicq) neemt de Raad het advies van de commissie over.1529
De reactie van Jolly
Paulus Jolly verneemt in Rotterdam het besluit van de Raad en is daar, het kan niet anders,
verontwaardigd over. Hij schrijft dan ook naar Hoorn dat hij het Album voor het vermelde
bedrag van ƒ 150,-- niet af kan staan maar dat hij ƒ 400,-- verlangt. Mocht de Raad daartoe
niet kunnen besluiten dan verzoekt hij het Album aan hem terug te sturen, zo schrijft hij op 31
december al aan B&W.1530 Zijn volledige missive luidt aldus:
Edelachtbare Heeren,
Vernomen hebbende dat de beloning welke de Raad voor mijn Album bepaald heeft op 150
gulden, ben ik zoo vrij beleefdelijk te melden dat ik het bewuste werk voor deze som niet kan
afstaan.
Ik verlang van de stad Hoorn wel niet het meeste te hebben, maar genoemde som is verre
beneden de moeiten en de tijd van twee jaren welke ik zuiver daaraan besteed benevens de
oorspronkelijkste waarde welke het als historisch werk heeft.
In Rotterdam het Album vervaardigende of dezen afstaande zal zulks niet minder dan ƒ 2000
of in het tweede geval ƒ 600 zijn. Er zijn vele omtrekken in, maar ik geef de Edelachtbare
Raad in bedenking bij hoeveel van deze werken dit het geval is, want wilde ik alles uitwerken,
dan was er tenminste zes jaar voor nodig.
Het zal ook bij de Edelachtbare Raad wel in geene bedenking gekomen zijn, dat mijn
betrekking als stadstekenmeester mij verpligten tot de vervaardiging van een werk als het
besprokene.
Ik neem derhalve beleefdelijk de vrijheid de Edelachtbare Raad in bedenking te geven mij
voor het werk te doen uitkeren de somma van 400 gulden. Vermeent de Raad dit niet te
kunnen of mogen doen, dan verzoek ik u beleefdelijk hetzelve werk binnen drie weken terug te
ontvangen.
Ik zoude meerder reden kunnen bijbrengen tot waardering van dit in zijn soort eenig werk,
doch ik wil dit niet doen. Ik zoude kunnen wijzen hoeveel waarde men in Haarlem aan een
verminkt beeld van Laurens Koster hecht. En hoeveel voorwerpen van groote historische
waarde zijn en welke buiten dit in het geheel niet meer bestaan.
Ik moge derhalve hopen, dat dit werk niet uit de vaderlandsche stad Hoorn behoeft te gaan,
dit is tenminste zeker dat dit werk nimmer door mij meer vervaardigd zal worden, want de
moeiten er aan is, is moeilijk te geloven.
Ik heb de eer mij met verschuldigde achting en in dit vertrouwen te onderschrijven,
Edelachtbare Heeren UEAB Dw Dienaar
P. Jolly
Rotterdam, den 31 December 1851. Adres: Houttuin, wijk 11, no. 176 te Rotterdam.
Raadsoordeel over de schenking van Jolly
Burgemeester Van Akerlaken stelt het schrijven van Jolly in de raadsvergadering van 22
januari 1852 aan de orde en stelt voor deze missive om advies door te sturen naar de
raadscommissie voor de financiën teneinde de heer Jolly de zekerheid te geven dat deze zaak
gewaardeerd en behoorlijk onderzocht wordt.
Carbasius is het daarmee eens, maar Jorritsma en Duker willen de affaire graag direct
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afhandelen. Daarop besluit de raad met negen stemmen voor (Van Pabst Rutgers, Opperdoes
Alewijn, Stokbroo, De Vries; Jorritsma, De Vicq, Van Exter, Carbasius en de voorzitter) en
vier tegen (Van Styrum, Tasman, Duker en Kroon) advies te vragen aan de financiële
raadscommissie.1531
Een maand later bespreekt de Raad de zienswijze van de commissie voor de financiën.. De
eis van de heer Jolly bevreemdt haar. Zij wil niets afdingen van de mogelijke historische of
wetenschappelijke waarde van het door hem gemaakte werk en graag toegeven dat als de
samenstelling ervan vooraf aan de heer Jolly was opgedragen, de gevorderde som als niet te
hoog zou kunnen worden beschouwd. Zij erkent dat de vermelde verzameling van
tekeningen, schetsen en handschriften over Westfriesland geen onwaardige plaats in het
archief van de voormalige hoofdstad van Westfriesland zou beslaan. Maar de stedelijke
financiën gepaard aan haar toekomstige noodzakelijke behoeften in aanmerking genomen,
heeft de commissie gemeend de terugzending van het album te moeten voorstellen. De Raad
besluit overeenkomstig dit advies. Het Album wordt teruggestuurd.1532
Een jaar daarna reageert Jolly op die terugzending. Hij schrijft op 21 februari 1853 een brief
aan B&W van Hoorn waarin hij verklaart zijn Historisch Album van Westfriesland voor 200
gulden aan de stad af te willen staan. De Hoornse Raad behandelt zijn missive in zijn
vergadering van 29 maart 1853. Voorzitter Van Akerlaken herinnert de raadsleden er aan dat
de stukken omtrent deze schenking vorig jaar behandeld zijn door de financiële commissie.
Hij stelt voor om het aanbod van Jolly ook weer naar de financiële commissie te sturen om de
“raadsleden te dienen van bericht en advies”. Stokbroo, Van Styrum en Duker daarentegen
willen de zaak meteen afhandelen. De voorzitter brengt dit voorstel daarna in stemming.
Zeven raadsleden zijn voor (Stokbroo, Van Styrum, Tasman, Opperdoes Alewijn, Van Exter
en voorzitter Van Akerlaken), vier zijn er tegen (Carbasius, Duker, De Vries en Kroon). Na
dit besluit brengt de voorzitter de vraag in stemming of de Raad vasthoudt aan haar één maal
genomen besluit dit album ten behoeve van de stad te willen kopen voor 150 gulden. Met
uitzondering van Duker wordt met algemene stemmen hiertoe besloten. B&W krijgen
machtiging hiervan kennis te geven aan de heer Paulus Jolly.1533
Wij hebben niet kunnen achterhalen hoe Jolly heeft gereageerd. Feit is wel dat een exemplaar
van dit Album zich nog steeds in het Westfries Museum bevindt waar in de inventarislijst
geschreven staat dat het exemplaar in 1853 voor 150 gulden in het bezit is gekomen van de
gemeente Hoorn.1534
Afsluiting van het jaar 1851
B&W behandelen op 3 februari 1852 het rapport van de Commissie over de
Stadstekenschool over 1851 en sturen dit door aan de provincie.1535
Er is in Hoorn één tekenschool waarop ook aan minvermogende leerlingen onderwijs wordt
gegeven in hand- en bouwkundig tekenen. De school verkeert in een tamelijk goede toestand.
Er is een goede verbetering in het onderwijs aangebracht doordat handtekenen en
bouwkundig tekenen gescheiden worden gegeven. Voor het laatste vak is stadsarchitect
Bastiaan Blanken volgens zijn instructie aangesteld teneinde enige leerlingen die al enkele
vorderingen in de beginselen van het bouwkundig tekenen hadden gemaakt verder in dit vak
te bekwamen. Blanken is op 1 februari 1851 aan die taak begonnen.
Nadelig voor de ontwikkeling van het tekenonderwijs is geweest dat na mei 1847, dus sinds
de ontslagaanvrage van Jolly, de school enkele maanden stil heeft moeten staan. Pas op 1
april 1848 is hij vervangen door de heer Van Metman de Vries uit Haarlem. Deze is na een
lang ziekbed al in maart 1849 overleden. Daarop is de heer Jolly op zijn verzoek bij
raadsbesluit van 5 juni 1849 opnieuw aangesteld. Per 1 oktober 1851 heeft hij weer voor zijn
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betrekking bedankt en zich in Rotterdam gevestigd.
In deze vacature is dadelijk voorzien door de provisionele benoeming van de heer Herman
Kaldenbach voormalig leerling van deze school. Nu wij dit schrijven bestaat het vooruitzicht
dat eerdaags een nieuwe benoeming plaats zal hebben. Sollicitanten daartoe zijn reeds
opgeroepen, en hun meerdere of mindere bekwaamheid wordt aan het oordeel van de
Commissie onderworpen.
Opmerkingen over het onderwijs kan de Commissie niet maken omdat dat gegeven wordt
door iemand die slechts voorlopig is aangesteld. In een volgend verslag treedt de Commissie
nader in bijzonderheden wanneer het tekenonderwijs geregeld zal zijn met degene aan wie
het handtekenen in het vervolg is opgedragen.
Er zijn 59 leerlingen, allen jongens, met twee onderwijzers, één voor het handtekenen en één
voor het bouwkundig tekenen. Voor hen staat een doelmatig lokaal met de daarbij behorende
verwarming en verlichting ter beschikking. De stad Hoorn betaalt jaarlijks aan de
stadstekenmeester 400 gulden. Bastiaan Blanken is als stadsarchitect verplicht het onderwijs
in het bouwkundig tekenen aan enige leerlingen gratis te geven.
Voor het verslag aan de provincie voegt de Commissie hier aan toe in hoeverre het plan
gevoegd bij het K.B. van 10 October 1829, nr. 82 bij de tekeninrichting wordt gevolgd.
Er wordt aan 28 leerlingen voorbereidend onderwijs voor eerstbeginnenden gegeven.
6 houden zich uitvoeriger met koppen bezig. De wijze van voorstellen op het papier volgens
de meetkunde door plattegronden en opstanden telt 9 leerlingen., terwijl 4 leerlingen
onderwijs krijgen in het tekenen van beelden naar voorbeelden.
Bij het verenigd onderwijs voor al de leerlingen volgen 15 de lessen in het tekenen van
gedeelten van het menselijk lichaam naar voorbeelden.
Er zijn geen leerlingen die het bijzonder onderwijs in óf de nuttige óf de schone kunsten
volgen. Het totaal aantal leerlingen bedraagt 59.
Financieel overzicht over 18511536
Jolly ontvangt als tractement ƒ 300 en voor tekeningen ƒ 12,60. Kaldenbach krijgt ƒ 100.
Oppasser H. Kuiper ontvangt ƒ 52,--. J. van Beek krijgt ƒ 49,12 voor geleverde olie en
C. Kloek voor het schoonmaken van lampen ƒ 1,40. De Commissie over de stadstekenschool
ontvangt als toelage voor prijzen en onkosten ƒ 50.
Sollicitanten naar de vacerende betrekking van stadstekenmeester
Tijdens de raadsvergadering van 18 november 1851 deelt de burgemeester mee dat een
aantal sollicitanten zich gemeld heeft. Hen wordt gevraagd getuigschriften, tekeningen en
schilderwerk franco naar het bestuur van de gemeente Hoorn te sturen voor 15 december.
Hun stukken en tekeningen worden in handen gesteld van de Commissie over de
stadstekenschool. Aan de Commissie wordt gevraagd nauwkeurig na te gaan hoe het staat met
de kunde en geschiktheid van elke sollicitant en daarvan in haar beschouwingen mededeling
te doen aan de Raad.1537
Op 6 januari 1852 brengt de Commissie over de stadstekenschool rapport uit over de door
haar onderzochte tekeningen, schilderijen enzovoort die zij van de sollicitanten ontving en
heeft dit met genoegen gedaan. Er blijkt uit dat de één meer in het ene onderdeel der
tekenkunde, een ander in een ander vak bewijzen van bekwaamheid heeft ingeleverd. Het is
daarom voor de Commissie moeilijk hieruit een bepaalde aanbeveling aan het stadsbestuur te
doen. Zij heeft zich ertoe bepaald om zonder daarin voorrang aan te geven 5 personen uit te
kiezen die allen voldoende bewijzen hebben ingeleverd om zowel als tekenmeester op de
stadstekenschool werkzaam te zijn als mede aan de inwoners les te geven.
De Commissie doet deze aanbeveling des te eerder omdat zij bekend is met het plan om enige
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sollicitanten uit te nodigen hun bewijzen van hun kunde en bekwaamheid in het tekenen hier
ter plaatse te laten geven.
De Commissie stelt daarom voor hiertoe op te roepen:
G. de Braat, Zierikzee.
F.C. de Graaff, Amsterdam, gehuwd.
J. Rekers Jr. Haarlem, 27 jaar.
C. Roelofs, Vorden, 40 jaar.
H. Vorderman, Den Haag, 27 jaar.
De Commissie beklemtoont dat het steeds moeilijk was een tekenmeester te vinden die zowel
in het handtekenen als in het bouwkundig tekenen voldoende bekwaam is.
Zij memoreert dat in het laatste al is voorzien door de aanstelling van de stadsarchitect als
onderwijzer in het bouwkundig tekenen. Hij leidt degenen die al enige vorderingen hebben
gemaakt in de beginselen van de bouwkunde verder op in het moeilijker gedeelte van dit vak.
De Commissie heeft er daarom meer op gelet welke personen in verschillende vakken als
schilderen, tekenen met waterverf,, tekenen van landschappen, doorzichtkunde etcetera
bewijzen van bekwaamheid hebben ingezonden.
Mocht de Raad iemand willen benoemen die meer het bouwkundig tekenen verstaat dan
beveelt zij J. Rekers Jr. aan. Hij bezit een medaille in de bouwkunde die hij behaald heeft op
de tekenschool te Haarlem. Ook werkte hij daar één jaar bij architect Cluisenaar. De overige
tekeningen in de bouwkunde die door de anderen zijn ingezonden zijn van weinig betekenis.
Gunstige uitzondering hierop is de heer Van Gebaur. De Commissie beveelt hem echter niet
aan omdat hij al 45 jaar is én doof, en dientengevolge ongeschikt wordt geacht om les te
geven op de tekenschool.
De Commissie heeft al haar opmerkingen geplaatst achter de lijst van namen die bij haar is
binnen gekomen. Zij wacht nu af of de aanbevolen personen opgeroepen worden en zal haar
beschouwingen over hen later aan de Raad meedelen.
De opgeroepen kandidaten aan de tand gevoeld 1538
B&W roepen F.C. de Graaf, J. Rekers Jr. en H. Vorderman op om op 10 en 11 februari 1852
hun proeven van bekwaamheid in het stadhuis van Hoorn te tonen ten overstaan van de leden
van de Commissie over de Tekenschool.
De Commissie heeft voor haar onderzoek een apart programma opgesteld.
1° Voorstel uit de doorzichtkunde.
Een kamer met stenen vloer en balken, terzijde van de muur een raam met glasruiten en
openstaande deur naar binnen. Aan het einde der kamer een vierkant ledikant met stijlen
zonder gordijnen.
2° Tekening naar pleister.
De voornaamste omtrekken van een pleisterbeeld, breed en vlak behandeld met zwart
krijt, waarvan het bovenste gedeelte is uitgewerkt.
3° Tekening met Oostindische inkt.
Een schets van een boomrijk landschap, met mate doorsneden, ter rechterzijde een kleine
woning of hut, eigenaardig gestoffeerd, waar een eiken- en een beukenboom bepaald zijn
uitgewerkt.
Om zoveel mogelijk onpartijdig te werk te gaan, heeft de Commissie ieder der sollicitanten
alleen in een vertrek geplaatst, en hen daar laten blijven wie het eerst naar het pleisterbeeld
zou tekenen of een der opgegeven voostellen zou uitmaken, waarvoor aan ieder twee uren
voor ieder gedeelte was toegestaan.. Maar doordat het aan de Commissie bleek dat het
tijdsverloop tekort was, is het de sollicitanten toegestaan geworden in de volgende dag hun
werkzaamheden voort te zetten.
De leden van de Commissie zijn daarna op 13 februari bij elkaar gekomen opdat elk zijn
oordeel over de gemaakte tekeningen kon uitbrengen welke persoon hij de bekwaamste acht
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voor de betrekking van stadstekenmeester. Daaruit is gebleken dat één lid zijn stem heeft
uitgebracht op de heer De Graaff,, twee leden toonden geen voorkeur tussen de tekeningen
van de heren De Graaff en Vorderman en hadden derhalve geen voorkeur voor één van
beiden. Vier van de leden hebben zich bepaald verklaard voor de heer H. Vorderman. Hij
heeft naar hun oordeel de beste tekeningen geleverd.
Hendricus Vorderman per 1 maart 1852 benoemd tot stadstekenmeester1539
De Raad neemt op 22 januari kennis van het uitgebrachte rapport van de Commissie en
besluit er in zijn vergadering van 24 februari een beslissing over te nemen. Het rapport is
duidelijk en laat zien dat vooral Hendricus Vorderman nauwkeurig is onderzocht hetgeen
aanleiding is tot benoeming over te gaan.
Twee raadsleden zijn dan afwezig, elf brengen hun stem uit.
F.C. de Graaff krijgt 1 stem, H. Vorderman krijgt 10 stemmen, zodat Vorderman benoemd is.
Zijn benoeming gaat in per 1 maart 1852.
In dezelfde vergadering machtigt de Raad het college van burgemeester en wethouders een
instructie voor de tekenmeester op te stellen
10.11 Hendrik Vorderman, 1 maart 1852 tot 5 mei 1897 (onverwacht overleden)
De personele situatie van de Hoornse stadstekenschool is na de benoeming van Vorderman
als volgt:
Tekenmeester Hendrik Vorderman geeft les in handtekenen, anatomie, perspectief en
ornament, terwijl de stadsarchitect Bastiaan Blanken – zonder vergoeding - les geeft in de
burgerlijke bouwkunde aan hen die al enige vordering hebben gemaakt in hand- en rechtlijnig
tekenen.
Op grond van een door de gemeenteraad aan B&W gegeven machtiging heeft het college in
overleg met de commissie voor de tekenschool op 24 augustus 1852 een nieuwe instructie
voor de stadstekenmeester aan de raad voorgelegd. De raadsleden keuren die onveranderd
goed.
Instructie voor de stadstekenmeester
Artikel 1.
De tekenmeester krijgt een jaarlijks tractement van ƒ 400,--.
Artikel 2.
Hij staat onder direct toezicht van het college van B&W en van de Commissie van Toezicht.
Artikel 3.
Hij geeft de lessen overeenkomstig de reglementaire bepalingen en de opdrachten door B&W
en de Commissie gegeven, met inbegrip van het vervaardigen van tekeningen van gebouwen
en werken.
Artikel 4.
Hij mag zijn lessen verzuimen of zich buiten de stad begeven, alleen via toestemming van de
Commissie.
Artikel 5.
Hij mag lessen bij particulieren thuis geven en ook in zijn eigen woning. De voordelen ervan
zijn uitsluitend voor hem.
Artikel 6.
Hij kan door de gemeenteraad ontslagen worden als gevolg van:
langdurige ziekte, lichamelijke gebreken of ouderdom, die hem ongeschikt maken, of
wanneer hij zich schuldig heeft gemaakt aan verregaande nalatigheid of plichtsverzuim.
“Desgeraden geoordeeld wordende, kan hij door de Raad in zijn functie worden geschorst op
voorstel van Burgemeester en Wethouders nadat die de Commissie hebben gehoord.
1539
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Een eerste oordeel over Vorderman en Blanken1540
Aan het eind van 1852 gaf de Commissie van Toezicht in haar bericht aan de provincie haar
bevindingen weer over de werkzaamheden van Vorderman en Blanken. Hun ijver en zorg
waren alleszins voldoende. De belangstelling voor de tekenschool was toegenomen. In totaal
volgden 65 leerlingen, allen jongens, de lessen.
22 van hen namen deel aan het voorbereidend onderwijs voor de eerstbeginnenden, als volgt
verdeeld: lijntekenen 5, gebruik van passer, maatstok en liniaal 7, de wijze van voorstelling
op het papier volgens de meetkunde door plattegrond en opstand 4, de praktische beginselen
van de doorzichtkunde 6.
43 volgden het verenigd onderwijs voor al de leerlingen. Drie van hen namen deel aan het
tekenen der verschillende bouwkundige orden en de daartoe behorende sieraden als de
tekeningen en de theorie van de schaduwen en de beginselen van het wassen. 40 tekenden
gedeelten van het menselijk lichaam naar voorbeelden.
Van deze 65 leerlingen die allen op een ambacht waren genoten er 15 het onderwijs van de
stadsarchitect Blanken in de burgerlijke bouwkunde en alles wat daartoe behoort.
De kosten van de school in 1852
Voor het volgen van de lessen werd geen schoolgeld geheven. De gemeente nam de kosten
van de school voor haar rekening. Aan de tekenmeesters Kaldenbach en Vorderman werd aan
de eerste als waarnemer en de tweede als benoemd tekenmeester over het eerste kwartaal als
tractement betaald ƒ 100,--. Vorderman ontving over de volgende 9 maanden ƒ 300,--.
Aan Hendrik Kuijper werd als knecht ƒ 52,-- toegekend.
F. Orth, logementhouder in De Doelen in de Achterstraat, kreeg voor de door hem geleverde
verteringen aan de sollicitanten ƒ 30,35. J. Reekes, cum suis, ontvingen voor toegestane
reiskosten in verband met hun sollicitatie naar de post van stadstekenmeester 24 gulden.
Aan de Commissie van Toezicht werd als toelage ƒ 25,-- toegekend. J. van Beek leverde voor
ƒ 59,84 patentolie aan de tekenschool en de muziekschool.
De stad zorgde jaarlijks voor een doelmatig lokaal, alsmede voor de verwarming en
verlichting ervan1541.
Vorderman blijkt een uitmuntende keus
Uit de jaarverslagen van de gemeente die na de aanstelling van Vorderman volgden komt al
direct een grote mate van tevredenheid naar voren. Vorderman toont in vergaderingen van de
Commissie van Toezicht gemaakte tekeningen. In 1853 geeft hij leerlingen de gelegenheid
een cursus in het proportie-tekenen te volgen, terwijl er jaarlijks een prijsuitreiking is voor
hen die de meeste vorderingen hebben gemaakt in het bouwkundig tekenen, het tekenen naar
aanleiding van pleistermodellen en het handtekenen: In de erbij behorende tentoonstelling
laten de opgehangen tekeningen de grote vorderingen zien die de leerlingen maakten: de
gemeenteraad keek er met genoegen naar.1542
In 1855 kondigt het stadsbestuur aan dat H. Linze, lector in de wiskunde aan de Latijnse
school, zal beginnen met lessen in de wiskunde toegepast op de Bouwkunde, waarschijnlijk
met ingang van 1857.1543 Linze begint er echter helemaal niet aan, want in dat jaar vraagt en
krijgt hij eervol ontslag.1544 Ons is niet duidelijk waarom Linze zijn benoeming heeft
aanvaard. Hij immers vond dat de wiskunde veel te theoretisch was om de leerlingen te
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kunnen boeien, ook toen hij later les gaf op de Hoornse HBS.1545 Pogingen in 1860 om dit
onderwijs in de wiskunde toch te laten doorgaan mislukten door het vertrek van H. Werkman,
lector in de wiskunde aan de Latijnse school, naar Arnhem.1546
Welke rol Vorderman in dit mislukte wiskundeonderwijs heeft gespeeld is ons niet duidelijk.
Zelf heeft hij meer succes met de hiervoor genoemde cursus proportietekenen en de
oprichting van een boetseer- en graveerklas in 1858. Drie leerlingen volgden deze lessen.
Hun proeve van gemaakte vorderingen kregen zozeer een bewijs van goedkeuring van de
Commissie over de Stadstekenschool dat bij de prijsuitdeling op 8 december 1858 aan hen
bijzondere prijzen werden uitgereikt.1547 Vier jaar later voegde Vorderman daar aan toe
onderwijs in tekenen naar levende beelden. De Commissie van Toezicht merkt dan op dat
Vordermans´ ijver en geschiktheid alle lof verdient.1548 Vier leerlingen blijven in de daarna
volgende jaren aan deze tekenlessen naar levende beelden deelnemen. Een kleine verandering
in het jaarverslag vinden wij in 1865 als wij lezen weer hebben enige jongelingen met gunstig
gevolg deelgenomen aan de voorbereidende cursus voor het tekenen van levende beelden.
Het stadsbestuur beloont Vorderman met ingang van 1 januari 1864 voor al deze activiteiten
met een salarisverhoging van ƒ100,-- naar ƒ 500,-- per jaar, zonder dat hij daartoe enig
verzoek had gedaan.1549
De jaren die volgen blijven succesrijk voor de tekenschool. Het aantal leerlingen dat zich
aanmeldt voor handtekenen is steeds groter dan het aantal dat kan worden toegelaten. Het
maximum wordt bereikt in de jaren zestig van de 19de eeuw wanneer er af en toe sprake is
van meer dan 60 leerlingen voor het handtekenen en meer dan 20 voor het bouwkundig
tekenen. Voor het laatste vak is er geen belangstelling in de zomer omdat de bazen van de
deelnemers
hun jonge werknemers dan niet kunnen missen.
Veranderingen
Vorderman had zijn opleiding in Den Haag genoten aan de Haagse Academie van Beeldende
Kunsten. In de Hofstad had hij ook kennis gekregen aan Cornelia Abstede. Kort na zijn
aanstelling in Hoorn was Vorderman met haar getrouwd. Samen kregen zij negen kinderen,
twee zoons en zeven dochters. Het gezin kreeg aanzien in Hoorn, ook al door de
voortreffelijke kwaliteiten van de nieuwe tekenleraar.
De voorzitter van de Commissie over de Stadstekenschool, Opperdoes Alewijn, uit zich in
1863 daarover als volgt: “De Commissie doet gaarne hulde aan de belangstelling de ijver en
de verdienstelijke talenten van den onderwijzer, door welke deze zich ten gunstigste
onderscheidt en alles toebrengt, om het zoo nuttige doel der tekenschool, ten dienste der
jeugdige ambachtslieden bevorderlijk te zijn”.1550
In datzelfde jaar slaagde in Den Haag het tweede ministerie Thorbecke erin een wet op het
middelbaar onderwijs aangenomen te krijgen. Hij verklaarde aan het eind van de
parlementaire behandeling ervan in de eerste kamer: “Wij gaan Mijne Heeren eene groote en
blijvende weldaad aan het land bewijzen. Wij gaan krachten en instellingen in het leven
roepen, die het intellectueele, het practisch voortbrengend vermogen van de kern des volks
moeten verhoogen”.1551 Vijf jaar na de aanneming van de wet richtte de gemeenteraad van
Hoorn ook zo’n school op. Vorderman werd op 15 juni 1868 aangesteld als eerste tekenleraar
aan de HBS en bleef dat tot zijn plotselinge overlijden op 5 mei 1897.
Kort nadat de Hoornse HBS werd opgericht liet het Ministerie van Binnenlandse Zaken
weten, dat de tekenscholen beschouwd moesten worden als inrichtingen van middelbaar
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onderwijs. De gemeente handelde daarnaar en bracht de Hoornse tekenschool per 1 januari
1870 onder bij de commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs.
De speciale Hoornse Commissie over de Tekenscholen werd door de raad op 7 december
1869 “onder dankbetuiging voor haar bewezen diensten eervol ontslagen”.1552
Onder toezicht van de Commissie op het M.O.
In het jaarverslag over 1870 merken de samenstellers op dat gedurende de zomermaanden
geen onderwijs in het bouwkundig onderwijs wordt gegeven. Dan is ook de opkomst voor het
handtekenen gering. Daarom zal dan ook die school vier maanden stilstaan.
De overige maanden zijn wekelijks met één cursus vermeerderd. Dan wordt het onderwijs
gegeven volgens de methode van de gebroeders Dupuis, Enseignement general du dessin,
sous le point de vue industriel. Deze nieuwe tekenmethodiek was zo’n 40 jaar eerder in
Frankrijk ontstaan en maakte na 1850 ook opgang in Nederland. Begonnen werd met het
tekenen van geometrische basisvormen. Klassikaal opgestelde open draadmodellen en
gesloten blokken dienden als voorbeeld. Men veronderstelde dat op deze wijze recht werd
gedaan aan de ‘natuurlijke waarneming’ van de werkelijkheid: Deze methode werd een
doorslaand succes ondanks forse kritiek.
In hoeverre het door Vorderman en Blanken, in 1874 opgevolgd door H. de Kreuk, gegeven
onderwijs er in de praktijk invloed van heeft ondergaan ontgaat ons echter. In de verslagen
wordt aangeven dat er twee tekenscholen zijn, één voor handtekenen en één voor
bouwkundig tekenen met 65 à 75 leerlingen, 50 voor handtekenen, 15 à 25 voor bouwkundig
tekenen.
In 1874 waren de leerlingen als volgt verdeeld:
Handtekenen: 1e klasse, naar pleister 10 ll; 2e klasse, koppen en ornamenten 20 ll;
3e klasse, koppen en ornamenten 11 ll; 4 klasse: laagste klasse 9 ll.
Bouwkundig tekenen, ook 4 klassen:
1e klasse 4 ll. 2e klasse 9 ll.; 3e klasse 4 ll.; 4e klasse: 5 ll.
In 1875 werd van de 50 handtekenaars expliciet vermeld dat 10 van hen tekenden naar de
methode Dupuis.
Vanaf 1876 werd het bouwkundig tekenen gegeven door de nieuwe gemeentearchitect
G.J. Hennink die H. de Kreuk was opgevolgd. De belangstelling voor het bouwkundig
tekenen is ongeregeld, zo meldt de Commissie van Toezicht op het M.O. in 1880. Het schijnt
veel leerlingen aan lust te ontbreken. Door het geven van meer onderricht, zodanig dat de
leerlingen beter leren begrijpen wat zij leren zal hier een verbetering te wachten zijn. Dan zou
ook de slaafse navolging van de bij het onderwijs gebruikte voorbeelden langzamerhand
plaats maken voor werk naar eigen oordeel, Gebrek aan kennis van de meetkunde bij de
leerlingen levert intussen in deze zaak een groot bezwaar op.
Het onderwijs is nog steeds gratis en wordt gegeven in een lokaal boven de stadswaag. De
gemeente betaalt verwarming, verlichting en schoonmaken. J. Blokker die de militairen water
verschaft, dient ook de tekenschool. In 1882 oordelen B&W het niet noodzakelijk om in het
tekenonderwijs hervormingen aan te brengen.
Drie jaar later zijn de vorderingen niet zo bevredigend. In totaal 10 leerlingen worden niet
bevorderd. De vraag wordt dan gesteld of de eisen in 1885 relatief zwaarder waren dan die in
1884 tot maatstaf voor de beoordeling van hun vorderingen in de 3de klas strekten. Het
antwoord wordt niet gegeven.
De laatste tien jaar van de tekenschool in het handkundig tekenen
In 1876 richtte de gemeente Hoorn een burgeravondschool op, waarover later meer.
Omdat in 1889 er een reorganisatie van deze school plaats vond, werd er daarna in de
tekenschool in het lokaal in de Waag alleen nog onderwijs in het handtekenen gegeven. Zoals
vroeger kregen de 50 leerlingen kosteloos onderwijs. Dat veranderde in 1890. Toen werden
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van de 50 leerlingen er 38 vrijgesteld van het betalen van schoolgeld.
In 1891 strekte de cursus zich uit over 7 maanden van 1 september tot 30 april.
In het op 12 januari vastgestelde nieuwe reglement vermeldde men dat het onderwijs in het
handtekenen zodanig was ingesteld dat het zoveel mogelijk beantwoordde aan het
waarschijnlijke beroep van de leerling. Het onderwijs werd ’s avonds gegeven op elke
dinsdag- en vrijdagavond van 7 tot 9 uur, reglementair aan maximaal 50 leerlingen.
Mochten zich meer leerlingen aanmelden dan werden bij voorkeur de oudsten in jaren
aangenomen.
Het beheer is onder toezicht van een Commissie van Toezicht opgedragen aan de onderwijzer
Hendrikus Vorderman. Die is ook leraar aan de Hogere Burgerschool en de
Burgeravondschool. Dit alles op een jaarwedde van ƒ 1100,-- en van ƒ 200,-- voor de lessen
in het boetseren en meerdere lessen in het tekenen aan de Burgeravondschool, terwijl hij voor
de lessen op de stadstekenschool per jaar ƒ 400,-- krijgt.
Op de school wordt volgens een besluit van de raad van 3 juli 1889, goedgekeurd bij K.B.
van 15 augustus, een schoolgeld geheven van ƒ 2,-- per cursus.
Aan de hoofden van scholen voor lager onderwijs is meegedeeld dat de leerlingen voor
toelating het bewijs moeten tonen dat een openbare of bijzondere school met vrucht is
doorlopen.
Door de nieuwe toelatingseis neemt het aantal leerlingen af. In 1893 zijn het er nu nog maar
26, waarvan in de 1e klas 7 ll., in de 2e klas 6 ll., in de 3e klas 9 ll., en in de 4e klas 4 ll. 22 van
hen kregen vrijstelling van schoolgeld. In de jaren daarna volgt toch weer een toename van
het aantal leerlingen
In 1893 vragen de gemeenteraad en B&W aan de Commissie van Toezicht om een nadere
uitwerking van het plan de Burgeravondschool te reorganiseren waarbij ook de tekenschool is
inbegrepen. Uitgewerkte voorstellen door de Commissie van Toezicht ingediend, worden tot
haar leedwezen noch door de inspecteur noch door het college van B&W met enthousiasme
begroet.
Op 5 mei 1897 overlijdt plotseling leraar Vorderman, zeer betreurd door de hele
schoolbevolking die weer tot 50 was gestegen.
10.12 J.C. Kerkmeijer, de laatste leraar aan de tekenschool, 1897-19001553
De ontstane vacature aan de tekenschool is nog niet vervuld als de Zeeuw Johan Christiaan.
Kerkmeijer met ingang van 15 september 1897 benoemd wordt als tekenleraar aan de
gemeentelijke HBS. Hij neemt daar de plaats in van de overleden tekenleraar Vorderman. Het
Hoornse gemeentebestuur vindt Kerkmeijer bereid ook aan de tekenschool les te geven. Men
benoemt hem, zij het eerst in tijdelijke dienst. Met ingang van 1 januari 1900 wordt hij in
vaste dienst aangesteld.
Het al bestaande plan voor reorganisatie treedt in werking met ingang van het schooljaar
1901. Dit is hoogst noodzakelijk omdat zoals de situatie nu is het tekenonderwijs onmogelijk
aan de te stellen eisen kan voldoen.
Het aantal opgegeven leerlingen voor de cursus 1899-1900 bedroeg toch weer meer dan
daarvoor, 53. Daarom werden de jongste drie reglementair afgewezen.
Op 31 december 1899 waren er 48 leerlingen. Zij hebben allen al een beroep gekozen: gouden zilversmeden 19; timmerlieden 10; meubelmakers 5; steenhouwers en metselaars 5;
ververs 3; klerken en a.s. onderwijzers 2; bloemisten 2; bakkers 1; smeden 1.
Het gemeentelijk jaarverslag, dat over 1900 handelt, vermeldt dat de burgeravondschool en
de stadstekenschool wegens reorganisatie worden opgeheven en per 1 oktober 1900
voortgezet worden als gereorganiseerde Burgeravondschool met een gewijzigd programma en
gedeeltelijk ander personeel.
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Kerkmeijer die tot dien in tijdelijke dienst was aangesteld, werd bij raadsbesluit van 12
december 1899 definitief in vaste dienst benoemd als leraar in het geven van onderwijs in het
hand- en rechtlijnig tekenen aan de gemeentelijke HBS en de gemeentelijke
Burgeravondschool. Daardoor verviel het boetseren.
Voor de geschiedenis van de Burgeravondschool verwijzen wij naar het volgende hoofdstuk.
Wij sluiten dit hoofdstuk af met de bijzonderheden die De Knegt vermeldt over de
kennismaking van Kerkmeijer met de lokalen van de stadstekenschool.1554
Pas vanaf 1837 vonden de lessen plaats in twee lokalen van de Waag. Daarvoor werd een
lokaal in de Wisselstraat gebruikt. In de Waag werden de lessen in handtekenen tijdens acht
wintermaanden op dinsdag- en vrijdagavond gegeven van zeven tot negen uur.
Er was plaats voor maximaal 50 leerlingen. Pas als er één vertrok, kon een nieuwe worden
toegelaten. In twee afgescheiden ruimten, geschikt gemaakt voor het onderwijs, waren alle
plaatsen bezet en stonden de leerlingen twee uur achter elkaar te tekenen, zonder dat van
toiletten sprake was. In vrijwel alle Nederlandse tekenscholen lag de nadruk op het tekenen
van het menselijk lichaam plus het leren om goden en personages uit de klassieke oudheid af
te beelden. In een andere ruimte oefenden de meer gevorderden zich in het tekenen naar de
natuur. Voor dit driedimensionaal tekenen gebruikte men zgn. pleistermodellen. Dat waren
gipsafgietsels van ledematen of andere lichaamsdelen en van bekende beelden.
Hoewel de meeste tekenscholen door vernieuwende ontwikkelingen achteruitgingen of zelfs
geheel verdwenen, was de Hoornse tekenschool nog steeds in trek en klaagden men in Hoorn
tot na de jaren zestig en zeventig over het achterblijven van de Burgeravondschool. Dat was
niet zo verwonderlijk vond Kerkmeijer. Hij achtte een hele week avondschool voor jongeren
die overdag werkten veel te zwaar. Daarom zag hij meer nut in het samenvoegen van de twee
scholen, waardoor in een gereorganiseerde Burgeravondschool het onderwijs meer in
overeenstemming kon worden gebracht met de eisen voor aanstaande vaklieden.
10.13 Oprichting van de Burgeravondschool in 1876.
De eerste jaren
In zijn jaaroverzicht over 1876 deelde burgemeester Baron van Dedem mee dat de
rijkssubsidie voor de gemeentelijke Hogere Burgerschool verhoogd was tot 1000 gulden.
Daardoor werd het mogelijk de jaarwedde van enkele leraren te verhogen. Bovendien kon,
naar het voorbeeld van in andere gemeenten al bestaande Burgeravondscholen, de
gelegenheid geopend worden een cursus te volgen in de beginselen van wiskunde,
natuurkennis en onze moedertaal. Dit alles te zien als in het belang van jongelui van de
ambachtstand.
De Hoornse gemeenteraad besloot daarom op 1 april 1876 hiermee per 1 november te
beginnen. Sindsdien wordt avondonderwijs in Nederlandse taal, wiskunde en natuurkennis
gegeven. De lessen vinden gedurende de zes wintermaanden op vijf avonden in de week
plaats in het gebouw van de voormalige Oostindische Compagnie in de Muntstraat. De
gevolgen zijn hoopvol. Twintig jongelieden die grotendeels behoren tot de ambachtsstand,
volgen de lessen geregeld en met lust.1555
De gang van zaken was zodanig dat een jaar daarop verschillende leerlingen te kennen gaven
een nieuwe cursus te willen volgen. Bovendien meldden zich 49 nieuwe cursisten aan. Het
was voor de raad aanleiding om de leerlingen over twee klassen te verdelen. Om de extra
kosten enigszins te bestrijden, werd in het nieuwe cursusjaar een schoolgeld van drie gulden
ingesteld, waarvan onvermogende ouders vrijstelling konden vragen. De inspecteur van het
onderwijs, Steijn Parvé, pleitte voor uitbreiding van de opleiding met tekenlessen.1556
Drie leraren van de gemeentelijke HBS gaven de lessen. Hun honorering per jaar was:
R. Sinia, directeur (ƒ 100,--), natuur-, schei- en werktuigkunde (ƒ 100,--).
De Knegt, a.w., p 16.
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L. Bouman Jzn., wiskunde (ƒ 300,--). R. Zuidema, Nederlandse taal (ƒ 100,--).
Deze jaarwedde werden gevoegd bij die van hun betrekking aan de HBS. Die hield in dat
deze leraren een bepaald aantal uren aan de Burgeravondschool moesten geven.
Toen de uitbreiding met hand- en rechtlijnig tekenen onmisbaar werd geacht, kreeg
Hendricus Vorderman de opdracht hiertoe voor ƒ 800,-- per jaar, terwijl hij als leraar aan de
tekenschool 100 gulden minder kreeg.1557
Het aantal leerlingen was in 1878 in totaal 25, 16 in de eerste klas en 9 in de tweede klas. De
gemeente vroeg zich in 1879 daarvan echter af hoe het kwam dat de school niet nog meer
bezoekers telde. Bij het begin van de cursus waren er maar 20 leerlingen, bij het schrijven
van het jaarverslag slechts 18. Gezien het bevolkingscijfer zou het bezoek aan de
avondschool aanmerkelijk groter kunnen worden, hoewel ijver en opkomst van de leerlingen
weinig te wensen overlieten.
Het aantal leerlingen blijft fluctueren
Op 7 maart 1879 stelt de gemeente een nieuwe regeling vast voor de wedden van directeur en
leraren. De docenten aan de HBS die onderwezen in wiskunde en boekhouden, natuur-, scheiplant- en dierkunde, Nederlandse taal, aardrijkskunde en in het hand- en rechtlijnig tekenen
waren verplicht respectievelijk 6 uren wiskunde en boekhouden en 4 uren in de andere
vakken te geven gedurende zes maanden van het jaar.1558
Veranderingen deden zich voor in het lerarenbestand. R. Sinia vroeg en kreeg per 1 september
eervol ontslag wegens vertrek naar Brielle. W.J. Steenhuis, bevoegd voor natuur-, schei-,
plant- en dierkunde en warenkennis, volgde hem op. Ook L. Bouman vertrok wegens een
benoeming te Haarlem per 11 november. A. Labberton, bevoegd voor wiskunde en
boekhouden, verving hem met ingang van 17 november.
In totaal werd aan hen ƒ 6300,-- aan jaarwedden uitgekeerd.
Steenhuis en Labberton kregen elk ƒ 1900,--. C.C. Jager die in plaats van Zuidema
Nederlands was gaan geven en ook bevoegd was voor aardrijkskunde ontving ƒ 1700,-- en
Vorderman ƒ 800,-.
Toch schrijft de gemeente in mineur over de aanmelding van leerlingen in het daarop
volgende schooljaar, 1879-1880 met 19 leerlingen in twee klassen, 16 in de eerste, drie in de
tweede klas. Men recapituleerde:
16 leerlingen hadden zich aangemeld, 15 deden toelatingsexamen, 12 slaagden en werden
toegelaten tot de eerste klas. Op het einde van de vorige cursus 1878-1879 gingen 7
leerlingen over van de eerste naar de tweede klas. Acht leerlingen waren niet bevorderd.
Slechts 4 van hen kwamen opnieuw op school. In de tweede klassen hadden 2 leerlingen
zodanige vorderingen gemaakt dat ze de school konden verlaten. 6 van de overigen kregen de
raad de cursus nogmaals te volgen. Slechts 3 werden teruggezien.
Kon het wegblijven van 5 van de overige leerlingen nog een verklaring vinden in hun
overgang naar andere studies, bij de anderen, vooral bij die in de 1e klas schijnt gedacht te
moeten worden aan gebrek aan waardering van dit onderwijs, dat toch van de ouders geen
noemenswaardige opofferingen vordert, aldus de gemeente. Zo was het schoolgeld in 1879
nog onveranderd drie gulden per cursusjaar.1559
De ontwikkeling in de jaren tachtig1560
Een jaar later benadrukt de Commissie van Toezicht dat van deze avondschool bijna geen
gebruik wordt gemaakt door die jongens voor wie de school is opgericht. Namelijk voor de
jongens die de lagere school achter de rug hebben en een ambacht leren. Het tegendeel is het
geval. De school wordt voor het grootste deel bezocht door jongens van 12-14 jaar die nog
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naar school gaan. Daardoor moet het onderwijs zo worden ingericht dat geen schade wordt
gedaan aan datgene wat overdag op de lagere school wordt geleerd. Sommige leerlingen
gebruiken de avondschool zelfs om zich voor te bereiden op de HBS. Voor hen is er een
voorbereidende klas.
De gemeentelijke jaarverslagen geven het verloop van het aantal leerlingen weer. Aan het
begin van de schoolloopbaan is er een toelatingsexamen dat ook een afwijzende uitslag kan
geven. Meestal worden één of twee kandidaten niet toegelaten.
Aan het einde van de eerste klas vindt er bevordering plaats naar de tweede klas of wordt
men toegelaten tot een andere school. Dat kan de HBS zijn of de onderwijzersopleiding aan
de rijksnormaalschool. Van de leerlingen die niet bevorderd zijn doet slechts een gering
aantal de eerste of de tweede klas over. Een enkeling verlaat tussentijds de school. Bij het
beoordelen van de gegevens moeten wij er rekening mee houden dat het toelatingsexamen in
september wordt gehouden en dat het overgangsexamen in maart plaats vindt. Halverwege de
jaren tachtig neemt het aantal leerlingen toe tot boven de dertig.
In de cursus 1885-1886 geeft het onderwijs in rechtlijnig tekenen aanleiding tot bezwaren van
enige leerlingen. Zij menen dat zij deze lessen niet hoeven te volgen of vinden de
aanschaffingskosten van het daarvoor benodigde materiaal te hoog.
B&W laten weten dat het onderwijs in dit vak verplicht moet blijven. Het college wil aan de
bezwaren tegemoet komen door ervoor te zorgen dat – buiten bezwaar van de gemeentekas –
de nodige materialen bij het begin van de nieuwe cursus aanwezig zijn. De leerlingen die niet
in staat zijn deze materialen zelf aan te schaffen kunnen er dan gebruik van maken. Wel krijgt
de directeur opdracht bij de aanvang van de nieuwe cursus na te gaan om hoeveel leerlingen
het gaat. Het bleken er drie te zijn. Voor hen stelde de Commissie van Toezicht
3 passerdozen, 3 tekenhaken en 3 driehoeken in bruikleen beschikbaar.
De Burgeravondschool groeide langzaam en telde eind 1887 48 leerlingen, waarvan 5
meisjes. Voor de niet-bemiddelden werden nog eens 3 passerdozen, tekenborden, tekenhaken
en tekendriehoeken aangeschaft. De kosten werden betaald uit de jaarlijkse toelage die de
Commissie van Toezicht kreeg. Van bezwaren van leerlingen was geen sprake meer.
Ook niet tegen de betaling van het schoolgeld van drie gulden per jaar.
Op 24 december 1888 nam de gemeenteraad twee belangrijke besluiten. De school kreeg een
nieuw reglement, het personeel werd aangevuld. Op initiatief van burgemeester baron Van
Dedem vond deze reorganisatie van de school plaats waardoor deze uitgebreid werd tot een
vierjarige cursus waarin les gegeven werd in
1. wiskunde; 2. natuur- en werktuigkunde; 3. Nederlandse taal; 4. handtekenen;
5. rechtlijnig tekenen; 6. bouwkundig tekenen; 7. boetseren; 8. timmeren.
De verwachting was dat de nieuwe organisatie zeer ten voordele van de school zou zijn,
vooral nu ook voorzien was in een leraar voor timmeren, H. Nooder en H. Vorderman het
boetseren voor zijn rekening had genomen.
Zo waren in 1890 alle vakken voorzien. Voor de eerste vijf vakken door leraren van de HBS,
terwijl in de overige afzonderlijk voorzien werd door A. Labberton, directeur ƒ 100,--,
H. Vorderman, tekenen en boetseren ƒ 100,--; H. Nooder, timmeren 100,--. Bij het timmeren
trok de aandacht dat geen oefeningen op de draaibank plaats vonden zoals omschreven was in
het programma van de school. De lessen in boetseren werden met lust gevolgd, terwijl de
leraren allen hun lessen met ijver en opgewektheid gaven.1561
De jaren negentig1562
Algemeen
Al spoedig na de aanname van de reorganisatieplannen van 24 december 1888 en de
inwerkingtreding ervan, legde de Commissie van Toezicht nieuwe reorganisatieplannen aan
B&W voor. Deze plannen hadden te maken met de ideeën die bij het Rijk leefden omtrent het
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beroepsmatige onderwijs. Per 1 juli 1894 kreeg de gemeente Hoorn bij K.B. van 14 July
1894, no. 15, voor vijf jaar ontheffing van de verplichting een Burgerdagschool op te richten.
De nieuwe plannen die bij de Commissie leefden hielden in dat een nieuwe maatstaf ter
beoordeling van de aangemelde leerlingen bij het toelatingsexamen van 1895 zou worden
toegepast. Daardoor zou beter de hand gehouden kunnen worden aan het vigerend
programma van eisen. De Commissie ging hiertoe over nadat de leraren in de Nederlandse
taal en de natuur- en werktuigkunde hadden geklaagd over het lage peil van ontwikkeling van
de leerlingen. Die verhinderde dat zij met vrucht het onderwijs, dat men volgens het
programma moest geven, konden volgen.
De Commissie van Toezicht constateerde in 1896 met spijt dat de gemeente zowel als de
inspectie niet waren ingegaan op haar in 1893 ingediende plannen maar het resultaat
afwachtten van een reorganisatieplan in Gouda. Daardoor was de realisatie van deze voor de
burgerij van Hoorn en omgeving zo belangrijke plannen tegen gehouden. De Commissie was
van oordeel dat meer lesuren besteed moesten worden aan het tekenonderwijs, omdat zij
vond: “wie zijn ambacht verstaan wil, moet in het teekenen, de taal van het ambacht
doorkneed zijn”.1563
Toen deze kwestie speelde, overleed in 1896 de gemeentearchitect Gerrit Jan Hennink,
terwijl in 1897 tekenleraar Hendricus Vorderman plotseling stierf.
De invulling van hun vacatures leidde tot debatten in de gemeenteraad. Raadslid Sannes
stelde in februari 1899 zelfs voor de functie van gemeentearchitect op te heffen en hem te
laten vervangen door een ambtenaar die tevens directeur en leraar zou worden van de
Burgeravondschool en de tekenschool. De Raad verwierp zijn voorstel met elf tegen vier
stemmen. Maar het onderwerp bleef op de agenda. Uiteindelijk besloot de Hoornse raad met
algemene stemmen op 28 juni 1899 op voorstel van raadslid Bast om beide functies te
koppelen en dat de verandering zou bestaan uit twee elementen, de aanstelling van:
1° Een gemeentearchitect die de bevoegdheid heeft om Middelbaar Onderwijs te geven in het
rechtlijnig tekenen en het vaktekenen (akte M2) en die tevens optreedt als directeur en
leraar aan de Burgeravondschool en de Ambachts-tekenschool.
2° Een leraar in hand- en rechtlijnig tekenen aan de Hogere Burgerschool en de
Burgeravondschool.
Aansluitend benoemde de gemeenteraad op 31 oktober 1899 Johan van Reijendam, leraar in
rechtlijnig- en vaktekenen aan de avondtekenschool te Haarlem, met ingang van 1 april 1900
tot directeur van en leraar aan de Burgeravondschool te Hoorn.
J.C. Kerkmeijer tot dan tijdelijk belast met het geven van het onderwijs in het hand- en
rechtlijnig tekenen aan de gemeentelijke HBS, de Burgeravondschool en de Stadstekenschool
werd door de raad op 12 december 1899 definitief in vaste dienst benoemd.
Vakken en docenten1564
De vakken waarin onderwijs werd gegeven waren in de jaren negentig vrijwel onveranderd:
1. wiskunde; 2. natuur- en werktuigkunde; 3. Nederlandse taal; 4. handtekenen;
5. rechtlijnig tekenen; 6. bouwkundig tekenen; 7. boetseren; 8. timmeren.
In de cursus 1890-1891 waren de docenten: A. Labberton (1, tevens directeur);
dr. J. Mijers (2); P. de Vos (3); H. Vorderman (4, 5 en 7) ; G.J. Hennink (6) ; H. Nooder (8).
G. Welbergen kreeg een gratificatie van ƒ 40 voor waarneming van de lessen van De Vos, die
op 5 januari 1891 de school had verlaten.
Volgens de instructie van Hennink, de gemeentearchitect, werden de aan hem opgedragen
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lessen in rechtlijnig en bouwkundig tekenen vanaf 1892/1893 opgedragen aan J.C. van der
Ley. Diens tractement, ƒ 100,-- werd ingehouden van het salaris van Hennink.
In de cursus 1893-1894 nam Vorderman enige tijd waar voor Labberton en werd wiskunde
waargenomen door C.H. Wolbers. In dit jaar werd een reorganisatie voorbereid.
De Commissie van Toezicht besloot op voorstel van directeur Labberton voor de cursus van
1894-1895 het rechtlijnig tekenen dat op zaterdagavond plaats vond van 6 tot 7 uur op
donderdagavond te laten geven van 9 tot 10 uur zoals het vroeger was.
De cursus 1896/1897 begon met een tijdelijk directeur A. de Weerd omdat Labberton met
pensioen was gegaan. E. Jensema verving Labberton voor de wiskunde. J.C. Kerkmeijer nam
in de daaropvolgende cursus het handtekenen voor zijn rekening als gevolg van het overlijden
van Vorderman.
In de laatste cursus 1899-1900 vòòr de reorganisatie werd het onderwijs gegeven door:
A. de Weerd, Nederlands, waarnemend directeur;
Dr. J. Mijers, Scheikunde, Natuurlijke historie, technologie en warenkennis;
J.C. Kerkmeijer, hand- en lijntekenen;
A. Toxopeus, wiskunde;
J.C. van der Ley, rechtlijnig en bouwkundig tekenen;
H. Nooder, timmeren.
Schoolgeld en vrijstellingen
Al vrijwel direct was het betalen van schoolgeld ingesteld, twee gulden per jaar. In het
jaarverslag over 1884 werd voor het eerst gemeld dat leerlingen daarvan konden worden
vrijgesteld, 2 leerlingen hoefden toen dit bedrag niet te betalen.
In 1893 werd het schoolgeld verhoogd naar ƒ 3,-- per cursusjaar. Een jaar later werden 16
leerlingen vrijgesteld van het betalen van schoolgeld. Onder hen waren zes wezen.
Een jaar later kregen 16 leerlingen kosteloos onderwijs. Het aantal vrijstellingen bleef vrij
groot. Soms waren het er minder dan 10, soms meer, soms precies 10. De namen van de
leerlingen die vrijgesteld zijn van schoolgeld komen in de gemeentelijke jaarverslagen niet
voor.
Klassen en leerlingen
Tot de nieuwe reorganisatie die pas in 1900 plaats vond was het aantal klassen en leerlingen
als volgt:
In de cursus 1890/1891 waren er voor het eerst 4 klassen met in totaal 36 leerlingen.
1e klas 19 leerlingen; 2e klas 7 leerlingen; 3e klas 5 leerlingen; 4e klas 5 leerlingen.
Zij hadden in september 1890 toelatingsexamen gedaan en namen in maart 1891 deel aan het
eindexamen van het volledig onderwijs. Hoewel enkele leerlingen zich ook hadden
ingeschreven voor het lijntekenen stopten zij tijdens de cursus omdat het vak zoveel tijd
kostte.
In de cursus 1891-1892 werd 50% van de aangemelde leerlingen toegelaten en was de
klasse-indeling voor de volledige cursus als volgt:
1e klas 15 leerlingen; 2e klas 15 leerlingen; 3e klas en 4e klas respectievelijk 6 en 5 leerlingen
voor enkele lessen.
1892/1893 vier klassen met 34 leerlingen:
1e klas 10 leerlingen; 2e klas 15 leerlingen; 3e klas 5 leerlingen; 4e klas 9 leerlingen.
1893/1894 vier klassen met 34 leerlingen:
1e klas 10 leerlingen; 2e klas 15 leerlingen; 3e klas 5 leerlingen; 4e klas 4 leerlingen.
1894/1895 vier klassen met 31 leerlingen:
1e klas 4 leerlingen; 2e klas 16 leerlingen; 3e klas 6 leerlingen; 4e klas 5 leerlingen.
1895/1896 vier klassen met 24 leerlingen:
1e klas 7 leerlingen; 2e klas 8 leerlingen; 3e klas 3 leerlingen; 4e klas 6 leerlingen.
1896/1897 vier klassen met 21 leerlingen:
1e klas 10 leerlingen; 2e klas 6 leerlingen; 3e klas 2 leerlingen; 4e klas 3 leerlingen.
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1897/1898 vier klassen met 23 leerlingen:
1e klas 7 leerlingen; 2e klas 10 leerlingen; 3e klas 2 leerlingen; 4e klas 4 leerlingen.
1898/1899 vier klassen met 29 leerlingen:
1e klas 7 leerlingen; 2e klas 10 leerlingen; 3e klas 2 leerlingen; 4e klas 4 leerlingen.
1899-1900 vier klassen met 29 leerlingen:
1e klas 10 leerlingen; 2e klas 8 leerlingen; 3e klas 6 leerlingen; 4e klas 5 leerlingen.
In dit laatste cursusjaar waren er 6 meisjes. 10 van de 29 leerlingen waren vrijgesteld van het
betalen van het schoolgeld van ƒ 3,--. 26 gaven te kennen al een beroep te hebben gekozen:
7 leerlingen kantoor- of winkelbediende; 6 leerlingen timmerman of winkelbediende;
3 leerlingen modiste of naaister; 3 leerlingen koperslager; elk van de 7 volgende leerlingen
koos apart voor: koperslager, loodgieter, militair, lithograaf, zeilemaker, tuinman, machinist.
Drie leerlingen kregen na afgelegd examen het getuigschrift, bedoeld in artikel 12 van het
reglement.
10.14 Van Burgeravondschool naar Avondnijverheidsschool
Onder leiding van J. van Reijendam Cz 1900-19041565
Per 1 oktober 1900 werd de gereorganiseerde Burgeravondschool geopend met een gewijzigd
programma en gedeeltelijk ander personeel. Op 3 oktober stelde de Hoornse gemeenteraad
een algemeen en huishoudelijk Reglement vast overeenkomstig de door de Commissie van
Toezicht ingediende ontwerpen. 1566
Het onderwijs is gesplitst in twee afdelingen.
De eerste afdeling omvat het onderwijs aan die jongeren die een opleiding willen volgen die
buiten het bouwvak of buiten enig onderdeel van de kunstindustrie valt. De vakken van
onderwijs in deze afdeling zijn wiskunde, natuur- en werktuigkunde, Nederlandse taal,
boekhouden, schoonschrijven, rechtlijnig tekenen en vak- en handtekenen.
In de tweede afdeling wordt aan die leerlingen onderwijs gegeven die opgeleid willen worden
in één tot het bouwvak behorende ambachten of die zich wensen te bekwamen in enig
onderdeel van de kunstindustrie. Voorts hoort daarbij de kennis van de bouwmaterialen.
De school begint met slechts twee klassen voor elke afdeling één, én een aanvullings- of
derde klasse die is ingericht bij wijze van overgang. De laatste is bestemd voor de jongeren
van ongeveer 17 jaar die vóór 1 oktober niet in de gelegenheid waren onderwijs te krijgen in
het vaktekenen. De leerlingen die het onderwijs in deze klas volgen zijn vrijgesteld van de
lessen in de theoretische vakken om zich uitsluitend in het tekenen te kunnen bekwamen.
J.C. van Reijendam Czn. leidt de school en is tevens gemeentearchitect van Hoorn.. Hij is in
het bezit van de vereiste akte M2 en van de L.O.-akte handtekenen.
Voor hij aan zijn werk in Hoorn begon was hij leraar in het rechtlijnig- en vaktekenen aan de
Ambachtsschool en aan de Ambachtstekenschool te Haarlem. Zijn praktisch opgedane
werkervaring geeft de Commissie van Toezicht waarborgen voor een deugdelijke inrichting
en een beleidvol bestuur van de school. Hij ontvangt ƒ 600,-- als jaarwedde.
Naast hem worden in 1900 aangesteld:
J.H. te Boekhorst voor Nederlandse taal en tijdelijk voor schoonschrijven. Hij is in het bezit
van de hoofdakte volgens art. 56E van de L.O.-wet. Zijn jaarwedde bedraagt ƒ 100,-- terwijl
hij de jaren daarop voor de waarneming van het schoonschrijven ƒ 1,50 ontvangt.
Dr. J. Mijers voor natuurkunde en werktuigkunde. Zijn jaarwedde bedraagt ƒ 200,--.
Drs. P. Middel voor wiskunde. Zijn jaarwedde is ƒ 300,--.
J.C. Kerkmeijer voor handtekenen. Hij bezit de aktes M1 en M2. Zijn jaarwedde is ƒ 400,--.
Mijers, Middel en Kerkmeijer zijn ook leraren aan de HBS.
Vacant is de betrekking van leraar boekhouden en het schoonschrijven.
J.C.L. van der Ley wordt niet herbenoemd als leraar in het rechtlijnig en bouwkundig tekenen
1565
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omdat voor dit schooljaar voldoende krachten voor deze vakken beschikbaar zijn.
H. Nooder is van het geven van onderwijs in het timmeren ontheven omdat in het programma
geen lessen in dit vak zijn opgenomen.
In 1901 worden nieuw benoemd K. Tiemes (boekhouden), C.H. Wolbers (wiskunde),
J. Haalebos (wiskunde), dr. E.J. Cunaeus (natuurkunde), B. v.d. Worp (vaktekenen).
De leerlingen van de Burgeravondschool kregen al sinds het begin in 1876 onderwijs in de
ruimte die toen in gebruik was bij de gemeentelijke HBS. In die ruimte ontbrak echter nog
een lijntekenzaal. De gelegenheid ervoor vond men in de timmerzaal die boven de woning
van de conciërge was ingericht. Ofschoon ook de ruimte voor het onderwijs in het
handtekenen onvoldoende was, werd daar tot dan genoegen mee genomen.
Door aankoop van een perceel naast de H.B.S. kreeg de gemeente een terrein in haar bezit dat
de gelegenheid opende het schoolgebouw uit te breiden. Directeur Van Reijendam tekende
het ontwerp van de uitbreiding die in 1902 plaats vond. De HBS werd door een gang met het
lokaal in dit perceel in verbinding gebracht. Een deel van de tekentafels die bestemd waren
voor de nieuwe lokalen deed dienst in het tijdelijke lokaal. De verlichting van de tekenzalen
werd zeer verbeterd door het plaatsen van gloeilichtbranders.
Naast zijn werk als gemeentearchitect hield Van Reijendam zich speciaal als schooldirecteur
bezig met de Burgeravondschool om die onderwijskundig een goede start te laten maken. In
tegenstelling tot de opvatting van de gemeenteraad vond hij dat de cursus niet twee, maar drie
jaar moest duren. Hij slaagde erin die uitbreiding ook in 1902 plaats te laten vinden
Een cursusjaar duurde van de eerste dinsdag in oktober tot de laatste vrijdag in maart. De
lessen werden van maandagavond tot en met vrijdagavond gegeven, van zes tot negen uur. In
tegenstelling tot de reorganisatie van 1888 toen les werd gegeven in acht vakken, wiskunde;
natuur- en werktuigkunde; Nederlandse taal; handtekenen; rechtlijnig tekenen; bouwkundig
tekenen; boetseren; en timmeren, stond in de eerste afdeling nu al de basiskennis van
werktuigen op het programma naast Nederlands, schoonschrijven, boekhouden, wiskunde,
natuurkunde en hand- en rechtlijnig tekenen. Daar kwamen in de tweede afdeling bij kennis
van de materialen en vaktekenen, maar ook nu werd timmeren niet meer als vak gegeven. Het
merkwaardige feit doet zich voor dat bij de leerlingen die al een beroepskeuze hebben
opgegeven timmerman het hoogste scoort.
Nieuwe leerlingen deden aan het begin van elk schooljaar een toelatingsexamen. Vrouwelijke
leerlingen werden pas dan toegelaten als het maximaal aantal leerlingen van 30 nog niet was
gehaald.
Op 31 december 1900 telde de school 53 leerlingen, onder wie 6 meisjes.
Zij waren verdeeld over 3 klassen in twee afdelingen en een aanvullingsklas. 30 leerlingen
volgden de eerste afdeling, 14 de tweede , beide met volledig dagonderwijs. 9 leerlingen
kregen enkele lessen in de aanvullingsklas.
Qua leeftijd was hun verdeling als volgt:
12-14 jaar : 1e afdeling 11 leerlingen, 2e afdeling 3 leerlingen, totaal 14 leerlingen.
14-16 jaar : 1e afdeling 19 leerlingen, 2e afdeling 10 leerlingen. 3 ll. uit deze leeftijdsgroep
volgden het onderwijs voor enkele lessen algemeen, totaal 32 leerlingen.
16-18 jaar : 2e afdeling 1 leerling. 6 leerlingen uit deze leeftijdsgroep volgden het onderwijs
voor enkele lessen algemeen, totaal 7 leerlingen.
Zij volgden allen de lessen trouw.
Van de jongens hebben 44 al aangegeven verder te willen gaan in een beroep:
timmerman 12, verver, glazenmaker, verlakker 8 , goudsmid of graveur 6, smid 6,
steenhouwer, metselaar of loodgieter 5, schrijnwerker of meubelmaker 3, winkelier 1,
tuinier 1, tabakkerver 1, gasfitter 1.
Van degenen die in dat eerste cursusjaar de school bezoeken hebben zich 24 onderworpen aan
een vergelijkend toelatingsexamen. 18 van hen werden toegelaten. Aan 13 leerlingen werd
toegestaan zonder examen de lessen in de 1e Afdeling te volgen, aan 15 leerlingen die in de 2e
afdeling en aan 9 leerlingen die in de 3e afdeling, de zgn. aanvullingsklas.
De laatst bedoelde leerlingen van de 1e en 2e afdeling bezochten reeds voorheen de lessen aan
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de Burgeravondschool. De leerlingen van de 3e Afdeling waren oud-leerlingen van de
stadstekenschool.
Hulpmiddelen kwamen niet alleen van binnenuit maar ook van buitenaf.
Grote waardering was er voor een schenking van de Rijksmuseumcommissie die bestond uit
de reproductie van kunstvoorwerpen te Amsterdam. Deze commissie schonk een uitgelezen
verzameling van ijzersmeedwerk aan de school.
Door de welwillende medewerking van de conservator van het Kunstnijverheidsmuseum te
Haarlem kreeg de school in bruikleen een collectie zilversmeedwerk, een portefeuille platen
en enige afgietsels die op dat gebied betrekking hebben. Het jaar daarop was er van hieruit
zowel als vanuit Amsterdam uitbreiding met andere modellen.
Het bestuur van de Ambachtsschool te Haarlem stelde de ijverige directeur Van Reijendam in
de gelegenheid tegen een zeer kleine vergoeding in het bezit te raken van een fraaie collectie
modellen betreffende het timmervak, en enige handtekenmodellen zowel voor de timmerman
als voor de meubelmaker. Tenslotte zou ditzelfde bestuur nog zorgen voor de toezending van
een collectie modellen die tot het timmer-, meubelmaker- en smidsvak behoren. Voorts
schafte Van Reijendam zelf enige boeken aan ten dienste van het tekenonderwijs en twee
nieuwe stellen leesboeken voor het onderwijs in de eerste klassen.
Het schoolgeld was in vergelijking met de voormalige tekenschool niet veranderd. Het
bedroeg nog steeds zowel voor het volledige onderwijs als voor het volgen van enkele lessen
drie gulden per cursusjaar. Enkele leerlingen kregen toestemming de lessen te volgen tegen
betaling van de helft van dit bedrag. Tenslotte waren er in het cursusjaar 1903-1904 37
leerlingen voor wie het onderwijs kosteloos was.
Ten tijde van Van Reijendam die tot en met december 1904 in functie was, steeg het aantal
leerlingen: 1900-1901 53, 1901-1902 70, 1902-1903 73 , 1903-1904 78, 1904-1905 81.
In die jaren was er ook al een aantal vrouwelijke leerlingen: 6, 5, 4, 1, 2.
Directeur Van Reijendam vertrok al na vijf jaar uit Hoorn. Hem werd per 15 januari 1905
eervol ontslag verleend in verband met zijn benoeming tot directeur van de Ambachtsschool
en Burgeravondschool te Nijmegen.
In de gemeenteraad van Hoorn sprak men op 22 december 1904 de wens uit dat in de
gecombineerde betrekking van stadsarchitect en schooldirecteur ”weer op even gelukkige
wijze zou kunnen worden voorzien als de vorige keer”.1567
De opvolging
De Hoornse Raad benoemt op 15 februari 1900 Jb. Faber tot opvolger van Van Reijendam.
Faber is tot dan leraar aan de gemeentelijke tekenschool te Purmerend.. Hij blijft tot 1933 in
functie als gemeentearchitect. De Burgeravondschool wordt per 1 oktober 1921 opgeheven.
Haar werkzaamheden worden voortgezet in een avondnijverheidsschool die wordt opgericht
door het bestuur van de “Vereeniging de ambachtsschool voor Hoorn en omstreken”.
Gemeentearchitect Faber wordt dan eervol ontslagen uit zijn de functie als schooldirecteur.
Vrijwel gelijktijdige ontwikkelingen1568
Kort voordat de Hoornse Burgeravondschool was gereorganiseerd, werd in 1893 in Alkmaar
een ambachtsschool geopend. De eerste in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.
Initiatieven om in Hoorn dit voorbeeld te volgen kwamen in 1898 in de openbaarheid. De
Hoornsche Courant versloeg op 23 november een bijeenkomst waarin de ongeveer 100
aanwezigen opgeroepen waren lid te worden van een vereniging die als naam zou dragen
“Ambachtsschool voor Hoorn en omstreken”. 83 personen en corporaties gaven aan deze
oproep gehoor, waarna een voorlopig comité aan het werk ging. Van een stichting van een
school was niet direct sprake. Ondanks de bezwaren die er wellicht waren tegen de
gereorganiseerde Burgeravondschool kwam er pas in 1907 een nieuw initiatief toen op 25
november een “Departement Hoorn van de Maatschappij van Nijverheid” werd opgericht.
Na aanvulling van het voorlopig bestuur schreef het nieuwe bestuur een bijeenkomst uit op
1567
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25 februari 1908 in café De Witte Engel. Daarin werd gesproken over de noodzaak het
ambachts-onderwijs te verbeteren. Omdat samenwerking met het bestuur van de al eerder
opgerichte “Vereniging tot bevordering van het Vakonderwijs in Westfriesland” niet mogelijk
bleek, nodigde het bestuur van het Departement een 50-tal patroons en belangstellenden uit
op 11 mei 1908 bijeen te komen om mogelijkheden te bespreken. Het gevolg was dat men
besloot een vereniging op te richten die men noemde “Vereniging tot veredeling van het
ambacht”. Vol enthousiasme ging men daarna verder. Spoedig bleken ook hier grote
verschillen van mening te bestaan. Desondanks was men nog geen maand later klaar met
statuten en huishoudelijk reglement, 11 juni 1908. Bijna een jaar later werd de koninklijke
goedkeuring daarvan verkregen. Toen had het verenigingsbestuur al op 22 april 1909 aan de
gemeenteraad van Hoorn gevraagd een jaarlijkse subsidie gevraagd voor een in Hoorn op te
richten ambachtsschool. Tegelijkertijd was het zelfde verzoek aan de rijksoverheid gedaan.
B&W waren bereid het subsidieverzoek in overweging te nemen mits in de statuten enige
wijzigingen werden aangebracht, waaronder die van de naam. Het meningsverschil daarover
was groot en leidde nogal tot stagnatie. Uiteindelijk vond men elkaar, ook in de naamgeving.
Die luidde sindsdien: “Vereeniging de ambachtsschool voor Hoorn en omstreken”.
De gewijzigde statuten kregen op 5 december 1910 het koninklijk fiat. Ruim een jaar eerder,
op 11 oktober 1909 had het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ƒ 4700,-toegezegd voor algemene kosten en 2000 gulden voor de eerste inrichting. Deze bedragen
werden afhankelijk gesteld van de door de provincie en de gemeente te verlenen subsidies.
Een nieuw bestuur dat op 15 mei 1911 aantrad, kon rekenen op een subsidie van ƒ 2500,--van
de gemeente Hoorn De gemeenteraad had daartoe al op 2 maart 1911 besloten. De provincie
Noord-Holland volgde op 18 juli. De provinciale staten besloten toen voor 1912, 1913 en
1914 jaarlijks ƒ 2000,-- bij te dragen. Van de omringende gemeenten verleenden er slechts 5
gezamenlijk, een bijdrage van zestig gulden per jaar.
Er werd inmiddels grond aangekocht voor de bouw van de school aan het Keern. Naar
aanleiding van een oproep tot directeur werd met ingang van 20 november 1911 C. Ovaa
benoemd, tot dan leraar aan de ambachtsschool te Harlingen. Hij kreeg naast vele andere
werkzaamheden als eerste opdracht een plan te maken voor de nieuw te bouwen school. De
aanbesteding ervan vond plaats op 18 juni 1912.
De laagste inschrijver, J. van Petten jr., kreeg het werk voor een bedrag van ƒ 29.340,--.
Daarbij kwamen nog de betonfundering voor ƒ 3060,--, de grondkosten ƒ 2385,66, het
architectenhonorarium ƒ 1514,51½.1569
De school werd officieel geopend op maandag 2 december 1912, ’s middags om 3 uur.
De ontwikkeling van de Burgeravondschool onder Faber tot 1913-19141570
Het onderwijzend personeel
Directeur J. Faber, lijn- en vaktekenen en kennis van de bouwmaterialen, 7 lesuren per week,
jaarwedde ƒ 600,--, tevens gemeentearchitect. .
J,C. Kerkmeijer, lijntekenen, akte M1 en M2, 10 lesuren per week, jaarwedde ƒ 450,--, tevens
leraar HBS ƒ 1580,-- (gemeentelijk tot 1908, daarna rijks), normaallessen ƒ 200,--.
J.H. te Boekhorst, Nederlandse taal en schoonschrijven. Jaarwedde ƒ 310,-Dr. J. Mijers voor natuurkunde en werktuigkunde. Jaarwedde ƒ 200,--.
Drs. P. Middel voor wiskunde. Jaarwedde ƒ 300,--.
J.C. Kerkmeijer voor handtekenen. Hij bezit de aktes M1 en M2.Jaarwedde ƒ 400,--.
Mijers, Middel en Kerkmeijer zijn ook leraren aan de gemeentelijke HBS.
Vacant zijn de betrekkingen van leraar boekhouden en schoonschrijven. J.C.L. van der Ley
wordt niet herbenoemd als leraar in het rechtlijnig en bouwkundig tekenen omdat voor dit
schooljaar voldoende krachten voor deze vakken beschikbaar zijn. H. Nooder is van het
1569
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geven van onderwijs in het timmeren ontheven omdat in het programma geen lessen in dit
vak zijn opgenomen.
In 1901 zijn nieuw benoemd K. Tiemes (boekhouden, tot 1913), C.H. Wolbers (wiskunde),
J. Haalebos (wiskunde), dr. E.J. Cunaeus (natuurkunde, tot 1908, nadien H. Naber),
B. v.d. Worp (vaktekenen tot 1903, nadien H.J. Rodenhuis).
Het aantal leerlingen wisselt.
Als Faber in 1905 aantreedt is het aantal leerjaren voor het eerst vier. Meestal zijn er dan ook
vier klassen. Onder Faber begint het leerlingental in de laagste klassen te stijgen. Daarom
wordt er in 1906 een parallel eerste klas gemaakt. Dat gebeurt in het cursusjaar 1907-1908
ook met de tweede klas. Er zijn dan twee eerste en twee tweede klassen, IA en IB, IIA en IIB
tot en met het cursusjaar 1917-1918. Het derde en het vierde leerjaar kennen elk twee
afdelingen.
In de gemeentelijke jaarverslagen tot en met 1917 komen de gegeven leerlingentallen exact
voor. Zij ontbreken in de jaarverslagen van 1918-1921.
De school telt in 1905 meer dan 100 leerlingen, 102. In 1906 zijn het er 108. Dit is het
hoogste aantal dat de school heeft gekend. Daarna zijn het er 102, 99, 100, 85, 84, 80, 104,
104, 85, 75, 81. Gemiddeld per jaar 96.
Invloeden van buitenaf werken in op het bezoek aan de school.
Dat blijkt voor het eerst bij de aanvang van de cursus 1910-1910. In het bijzonder uit de
omliggende gemeenten van Hoorn zijn dan minder leerlingen aangemeld. Aangenomen mag
worden dat dit het gevolg is van de cursussen die door de “Vereeniging tot Bevordering van
Vakopleiding in West-Friesland” op verschillende plaatsen gehouden worden. Deze cursussen
hebben wel een minder uitgebreid leerplan, maar dat weegt op tegen het bezwaar voor veel
leerlingen om in de winteravond naar Hoorn te komen.
Duidelijk blijkt in 1914 de invloed van de eerste wereldoorlog, ook al blijft Nederland
neutraal. Wegens de malaise die daarop volgt in de goud- en zilverindustrie daalt het aantal
leerlingen dat opteert voor het vak van goud- of zilversmid aanzienlijk tot vijf terwijl dat er
in het cursusjaar 1913-1914 nog 21 waren. Omdat velen een ander vak hebben gekozen,
volgen zij de cursus niet meer. Toch klimt men in de jaren daarop langzaam uit dit dal. In
1915 kozen 6, in 1916 10 en in 1917 al weer 16 leerlingen voor goudsmid, zilversmid of
graveur.
Gebouwen en hulpmiddelen ten dienste van het onderwijs
De Burgeravondschool maakte vanaf haar oprichting in 1876 gebruik van de lokalen van de
Hogere Burgerschool aan de Muntstraat. In dat gebouw was geen lijntekenzaal. Daarom werd
in 1900 de bestaande timmerzaal boven de woning van de conciërge daarvoor ingericht.
Ofschoon ook de ruimte voor het onderwijs in handtekenen zeer onvoldoende was, kon daar
tot het cursusjaar 1900-1901 nog genoegen mee worden genomen. Het stadsbestuur hief de
nood op door een perceel naast de HBS te kopen waardoor voldoende ruimte voor het
tekenonderwijs kon worden gecreëerd.
Zeer gewaardeerd werd een schenking van de Rijks Museum Commissie die bestond uit
reproducties van kunstvoorwerpen te Amsterdam waaronder een uitgelezen verzameling van
ijzersmeedwerk. Van de conservator van het Kunstnijverheidsmuseum te Haarlem kreeg de
school in bruikleen een collectie zilver smeedwerk, een portefeuille platen en enige afgietsels
die op dit terrein betrekking hebben. Het bestuur van de ambachtsschool in Haarlem stelde
tegen een kleine vergoeding de hardwerkende directeur Faber in het bezit van een fraaie
collectie modellen betreffende het timmervak, enige handtekenmodellen, zowel voor de
timmerman als de meubelmaker. Hetzelfde bestuur zegde daarbij toe dat men nog zorg zou
dragen voor de toezending van een collectie modellen die tot het timmervak, het
meubelmakers- en het smidsvak behoren.
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Wijziging in het schoolreglement
Kort nadat Faber in functie was getreden besloot de gemeenteraad op 13 september 1905
enige veranderingen in het reglement van de Burgeravondschool aan te brengen. De
wijzigingen hadden onder meer betrekking op de betaling van schoolgeld.
Van de oprichting van de school tot de opheffing ervan was de algemene regel dat elke
leerling drie gulden aan schoolgeld betaalde of men nu de volledige cursus of slechts enkele
lessen volgde. Van betaling kon men worden vrijgesteld. De gemeenteraad vulde dat aan met:
1. De leerlingen die geen schoolgeld betalen krijgen voortaan het tekenpapier gratis van de
gemeente. Tevens kan aan zodanige leerlingen van de 1e en 2e klas ander gereedschap in
bruikleen worden afgestaan.
2. De regeling dat het aantal leerlingen per eerste klas niet meer dan 30 mag bedragen vervalt.
Deze regel luidt nu Als het aantal leerlingen in een klas groter is dan 30, wordt deze klas
gesplitst in 2 parallel afdelingen.
3. Een leerling mag worden toegelaten als hij of zij een bewijs overlegt van het hoofd van
de voorgaande school overlegt waaruit blijkt dat hij of zij die school met vrucht heeft
doorlopen.
5. Aan de conciërge wordt toegestaan dat hij tekenbehoeften aan de leerlingen levert.
Het gebouw blijft in dezelfde toestand, het gebruik verandert in 1911 drastisch.
Al geuite bezwaren deden zich in 1907 opnieuw gelden. Het leidde er onder meer toe dat per
1 september 1908 de HBS door het rijk werd overgenomen. Door de leerlingenuitbreiding
zijn in het cursusjaar 1907-1908 alle ruimtes van de HBS door de Burgeravondschool ‘s
avonds in gebruik wat tot klachten leidt. Vooral Kerkmeijer is geërgerd dat hij zijn
opstellingen van tekenmodellen en stillevens niet kan laten staan. Het laat zich aanzien dat de
tekenlessen aan de Burgeravondschool nog meer lokalen zullen vorderen waardoor het gehele
gebouw aan de Muntstraat ‘s avonds door de Burgeravondschool gebruikt moet worden. Toen
op 1 januari 1911 het nieuw gebouwde pand voor de Rijks HBS voor gebruik opgeleverd
werd, betekende dat per die datum het oude gebouw in de Muntstraat geheel ter beschikking
kwam van de Burgeravondschool. Dat gold niet voor de leermiddelen. Die moesten voor de
Burgeravondschool door middel van extra fondsen nieuw worden aangeschaft. Deze
uitbreiding vond plaats met ingang van de cursus 1911-1912.
De Burgeravondschool in 1913-1914
Aantal leerlingen
In deze periode bezochten 104 leerlingen de Burgeravondschool.
Zij waren als volgt verdeeld:
twee eerste klassen: IA 23, en IB 24;
twee tweede klassen IIA 18, IIB 13;
één derde klas III 18;
één vierde klas IV 8.
Leeftijd
Leeftijd van de leerlingen in de verschillende klassen:
Beneden 12-14 14-16 16-18 boven
12 jaar
jaar
jaar
jaar
18 jaar Totaal
e
1 klas
3
26
15
2
1
47
2e klas
12
13
3
3
31
e
3 klas
3
12
3
18
4e klas
3
4
1
8
Totaal
3
41
43
12
5
104
Beroepskeuze
Van de 104 leerlingen gaven 93 al een beroepskeuze aan, als volgt:
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27 timmerman
21 goudsmid of graveur
11 smid of machinist
10 kantoor- of winkelbediende
8 koperslager, instrumentmaker of gasfitter
4 huisschilder
2 meubelmaker
2 steenhouwer of metselaar
2 boekbinder of typograaf
1 behanger en stoffeerder
1 schoenmaker
1 tekenaar aan het kadaster
1 slager
1 kapper
1 kleermaker
Examens
Voor toelating tot de eerste klas hadden zich 53 leerlingen aangemeld. Van hen werden
39 direct geplaatst. 14 kandidaten namen deel aan het toelatingsexamen, 8 slaagden.
Dat betekende dat de eerste klas begon met 47 leerlingen.
Van de eerste naar de tweede klas werden bevorderd 26 leerlingen, terwijl 8 leerlingen
niet werden bevorderd. 6 van hen verlieten de school.. Via een toelatingsexamen werden
nog toegelaten 4 kandidaten.
Van de tweede naar de derde klas werden bevorderd 18 leerlingen. Eén leerling werd
niet bevorderd. 7 leerlingen verlieten de school
Van de derde naar de vierde klas werden 7 leerlingen bevorderd. Eén leerling werd niet
bevorderd terwijl 5 leerlingen de school verlieten.
Aan 3 leerlingen van de eerste afdeling werd het einddiploma uitgereikt. Vijf leerlingen
namen deel aan het eindexamen van de tweede afdeling. Allen behaalden het diploma.
De leervakken van de eerste afdeling
Lesuren per week
1e kl. 1e kl 2e kl. 2e kl. 3e kl.
A
B
A
B
Wiskunde
3
3
3
3
6
Natuurkunde
1
1
2
2
1
Nederlandse taal
2
2
2
2
2
Boekhouden
1
1
3
Schoonschrijven
1
1
Rechtlijnig tekenen
6
4
4
4
Handtekenen
2
4
3
3
3 of 5
Totaal
15
15
15
15
13 of 15
De leervakken van de tweede afdeling
Leervak
Wiskunde
Natuurkunde
Nederlandse taal
Boekhouden
Schoonschrijven

Ambacht
van de leerling
voor alle ambachten
voor alle ambachten
voor alle ambachten
voor alle ambachten
voor alle ambachten

e

1 kl.
A
3
1
2
1

Aantal lesuren per week
1e kl. 2e kl. 2e kl. 3e kl.
B
A
B
3
3
3
4
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
3
1
-

4e kl.
2
3
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Rechtlijnig tekenen voor alle ambachten
goud- en zilversmeden
lood- en zinkwerkers
metselaars
meubelmakers
Vaktekenen
schilders
smeden
steenhouwers
stucadoors
timmerlieden
Handtekenen voor alle ambachten

goud- en zilversmeden
lood- en zinkwerkers
metselaars
meubelmakers
Vakhandtekenen schilders
smeden
steenhouwers
stucadoors
timmerlieden
Boetseren
goud- en zilversmeden
Steenhouwers en stucadoors
Kennis der
voor alle ambachten
bouwmaterialen
behalve goud- en
zilversmeden

6

-

4

-

-

-

-

-

2

-

-

4

-

-

-

2
4
4
4
2
4
4
4
4

-

5
3
3
3
5
3
3
3
3

-

2
4
4
4
2
4
4
4
4

-

5
3
3
3
5
3
3
3
3

-

6
6
6
6
4
2
6

-

-

6
12
6
12
9
3
9
-

8
9
1
6
1
1
6
8 12
1
4
6
6
1
3
3
1

De kosten van het onderwijs
Het schoolgeld dat vrijwel vanaf het begin van de school werd geheven veranderde niet.
Het is per jaar drie gulden gebleven, zowel voor het volledig onderwijs als voor het
volgen van enkele lessen.
In het cursusjaar 1913-1914 zijn er 104 leerlingen. 37 van hen ontvangen kosteloos
onderwijs, terwijl zes leerlingen half schoolgeld betalen. 20 leerlingen krijgen het
tekengereedschap in bruikleen. Ook wordt aan hen gratis papier verschaft.
Op 2 november besluit de raad dat artikel 8 van het reglement voor de Burgeravondschool
als volgt gelezen wordt:
“De hulpmiddelen ten behoeve van het onderwijs in de vakken, genoemd onder de letters
a- f en h van artikel 2, worden kosteloos van gemeentewegen verstrekt.
De tekenbenodigdheden moeten door de leerlingen zelf worden aangeschaft.
Evenwel kan aan de leerlingen die naar het oordeel van B&W daarvoor in aanmerking
komen van gemeentewege het benodigd tekenpapier gratis worden verschaft, en mede
onder tekengereedschap worden afgestaan.
Het personeel van het cursusjaar 1913-1914 tot 1920-1921
J. Faber, directeur, 7 lesuren tekenen en kennis der bouwmaterialen, Akte M2, art. 77 Wet
op het MO, Lagere akte handtekenen. Wedde ƒ 750,--. Gemeentearchitect.
J.C. Kerkmeijer, 10 lesuren lijntekenen, Akte M1 en M2, Art. 77 der Wet op het MO.
Wedde ƒ 450 per jaar. Leraar aan de RijksHBS: ƒ 2415 per jaar.
J.H. te Boekhorst, 10 lesuren Ned. Taal. Hoofdonderwijzer akte 56b der wet op het L.O.,
Onderwijzer aan de School voor Kosteloos Onderwijs.
2 lesuren Schoonschrijven art. 77e der Wet op het MO. Wedde ƒ 440.
C.H. Wolbers, 8 lesuren wiskunde, akte wiskunde L.O. Wedde ƒ 280,--.
Hoofd 1e burgerschool voor jongens tot 1 september 1916, wedde ƒ 2150,-Leraar aan de Normaallessen, wedde ƒ 300,--.
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J. Haalebos, 12 lesuren wiskunde, Hoofdond.. Akte 56b der wet op het L.O. Wedde ƒ420,Onderwijzer aan de 1e burgerschool voor jongens, wedde ƒ 1450,--.
D.A.A.W, Dobbe, 15 lesuren handtekenen, Akte M1 Art. 77 der Wet op het M.O., akten O.,
Ma, Mb en Me. Wedde ƒ 675,--.
Onderwijzer in tekenen, 1e burger school voor jongens, wedde ƒ 125,--.
Dr. H.A. Naber, 7 lesuren natuurkunde, Doctor in wis- en natuurkunde. Wedde ƒ 400,--.
Leraar aan de RijksHBS, wedde ƒ 2830,--.
.H.J. Rodenhuis, 14 lesuren vaktekenen, Akte Md, art. 77 der wet op het M.O.
Wedde ƒ 630,--.
H.J. Sindram, 4 lesuren boekhouden, K12 en Art. 77 der Wet op het M.O.
Wedde ƒ 150,-A. de Boer, met ingang van 31 oktober 1916 als opvolger van H.J. Sindram.
Wedde ƒ 225,--. Tevens leraar aan de Handelsavondschool, wedde ƒ 540,--.
T. Trompet, volgt na 1 oktober 1918 A. de Boer op. Na een herbenoeming in de herfst van
1919, benoemt de Hoornse raad hem op 6 oktober 1920 opnieuw tot leraar in
het boekhouden aan de Burgeravondschool gezien het advies van de
Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs en het schrijven van
de Inspecteur van 14 september.
De raad was niet unaniem: 11 leden stemden voor, 1 stem was blanco en één
stembriefje was van onwaarde.

10.15 Opheffing van de Burgeravondschool per 1 oktober 1921.
Commissies ad hoc
Naar aanleiding van het feit dat op 1 juli 1919 de termijn was vervallen waarvoor ontheffing
was verleend van de verplichting een Burgerdagschool op te richten, besloot de gemeenteraad
van Hoorn op 18 januari 1920 opnieuw voor vijf jaar deze ontheffing aan te vragen.
Gedeputeerde Staten van Noord- Holland deelden op 8 april 1920 aan het gemeentebestuur
van Hoorn mee dat opnieuw ontheffing was verleend van de verplichting een
Burgerdagschool op te richten tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Nijverheids
Onderwijswet.
In hetzelfde K.B. deelde het Rijk mee dat aan de Burgeravondschool onderwijs zou worden
gegeven in de vakken a, b, h en k, vermeld in artikel 13 van de Wet op het M.O. én in
Natuurkunde en Boetseren.
Ondertussen had de Hoornse raad al besloten verschillende zaken van het onderwijs
waaronder het nijverheidsonderwijs en het lager onderwijs nader te bezien. Daartoe waren,
eveneens in de raadsvergadering van januari 1920, enkele commissies ad hoc ingesteld. Zij
zouden op grond van de nieuwe wetgeving onderzoek doen naar de mogelijkheid en
wenselijkheid van
1) samenvoeging van Burgeravondschool en Ambachtsschool;
2) reorganisatie van het ULO en het Herhalingsonderwijs;
3) bestaansrecht van de vakschool voor meisjes waarbij inbegrepen overplaatsing van
de vakschool naar de voormalige HBS in het Oostindisch Huis en het aanbrengen van
enige wijzigingen in het onderwijsprogramma.
In het kader van onze voorafgaande beschouwingen over tekenschool en burgeravondschool
beperken wij ons tot het eerste punt, de samenvoeging van burgeravondschool en
ambachtsschool.
Samenvoeging van Burgeravondschool en Ambachtsschool1571
De Commissie die op 18 januari 1821 wordt ingesteld om samenvoeging van de opleidingen
te onderzoeken is een zogenaamde commissie ad hoc. Die moet uit vijf leden bestaan.
1571

WFA/GAH 0349/86, 18 januari 1921 en WFA/GAH 0349/87, 8 september 1921, pag. 173,
notulen van de raadsvergaderingen van die data.
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Burgemeester De Jongh had ervoor er al op gewezen dat volgens het raadsreglement raadslid
Schermer als voorsteller van deze commissie ad hoc geacht wordt als voorzitter zitting in de
commissie te nemen. Naast hem moeten dus nog 4 andere leden benoemd worden. Hoewel de
burgemeester zegt dat hij zelf graag in deze commissie zitting had willen nemen, geeft hij aan
dat zijn drukke werkzaamheden hem beletten veel aandacht aan het werk van de commissie te
besteden en dat hij daar dus vanaf ziet. In een vrije stemming worden daarop naast Schermer
de raadsleden Batema, Plomper, Spaander en Wilson tot lid van de commissie benoemd.
Spaander en Schermer worden respectievelijk voorzitter en rapporteur van deze commissie.
De Commissie brengt rapport aan de gemeenteraad uit.
De Commissie werkt hard. Zij brengt direct na de zomer van 1921 rapport uit zodat de
gemeenteraad zich al op 8 september over deze materie kan buigen. Het raadsvoorstel komt
als punt 6 op de agenda. Er horen ingekomen stukken bij terwijl de voorstellen zelf zijn
opgenomen als bijlage 6 die apart weer voorzien is van 6 bijlagen.
De Burgemeester begint met een samenvatting van de ingekomen stukken. De financiële
commissie van de raad gaat akkoord met de fusie. Het Bestuur van de afdeling Hoorn van
het Nationaal Verbond van Gemeenteambtenaren wenst dat eerst de betrokken ambtenaren
gehoord worden. Ook het personeel van de Burgeravondschool wil eerst gehoord worden.
De afdeling Hoorn van Volksonderwijs heeft op 7 september verzocht de rapporten van de
verschillende commissies ad hoc aan te houden in verband met de aanvraag van het R.K.
Schoolbestuur om uit de gemeentekas de benodigde gelden te verstrekken voor de stichting
van een Bijzondere Lagere School.
Daarna is het woord aan de raadsleden. Hoewel De Jonge kritische opmerkingen maakt, gaat
hij akkoord met het voorstel. Plomper wil nu behandelen, ook al omdat uitstel niet in belang
van het onderwijs is. Veldhuijsen sluit zich aan bij de waarderende woorden van De Jonge.
Wanneer men echter zoals spreker meent dat onderwijs een overheidszorg is, kijkt men met
andere gemengde gevoelens naar dit voorstel.
Burgemeester De Jongh spreekt daarna zijn dank uit voor de waarderende woorden die tot de
commissie zijn gesproken. Hij benadrukt dat uitstel niet gewenst is, ook al omdat de
gemeente veel slechter uit is als het nieuwe wetsontwerp in de tweede Kamer over de
regeling van de rechtstoestand van ambtenaren is aangenomen. Nadat de raadsleden Plomper,
De Jonge, Veldhuijsen en Stumpel nog even gereageerd hebben op datgene wat naar voren is
gebracht, gaat de Burgemeester over tot de puntsgewijze behandeling van het rapport van de
Commissie waarin zij voorstelt:
I. De Burgeravondschool van Hoorn met ingang van 1 oktober 1921 op te heffen.
II. Eervol ontslag te verlenen aan het personeel van de Burgeravondschool per
1 oktober 1921 wegens opheffing van de inrichting.
III. Aan de conciërge van de Burgeravondschool met ingang van 1 oktober 1921 een nader te
regelen schadeloosstelling te verlenen.
IV. Ten behoeve van een met ingang van 1 oktober 1921 door de “Vereeniging de
Ambachtsschool voor Hoorn en omstreken” te stichten Avondnijverheidsschool een
subsidie uit de gemeenteklas te verlenen ten bedrage van het nadelig slot de
exploitatierekening van die inrichting over het tijdvak van 1 oktober tot en met 31
december en zonodig eveneens over het jaar 1922.
V. Aan de onder IV genoemde vereniging voor de bouw van een loods etcetera zonodig een
geldlening te verstrekken van ± ƒ 3750,-- op nader met het Bestuur overeen te komen
voorwaarden.
VI. Aan de genoemde Vereeniging voor zover beschikbaar tot wederopzegging in bruikleen
af te staan:
1. Schoolbanken voor 24 leerlingen.
2. Schoolbanken.
3. Voor zoveel nodig de leerboekjes voor het theorie-onderwijs.
4. 2 kachels.
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5. Het tekengereedschap ten behoeve van onvermogende leerlingen.
De aard van de voorstellen
Elk voorstel is voorzien van min of meer uitgebreide bijlagen.
Daarin legt de commissie uit dat zij advies gevraagd heeft bij J. van Reijendam die nu
directeur van de ambachtsschool te Alkmaar is en bij H.J. de Groot die inspecteur-generaal
bij het Nijverheidsonderwijs in Den Haag is. Beide heren konden hieraan geen gevolg geven.
Wel verwees de inspecteur-generaal naar G.A. Groote Haar, inspecteur van het Middelbaar
Onderwijs te Haarlem. Die heeft positief gereageerd en een uitgebreid rapport gestuurd
waarin hij pleit voor samenvoeging van beide scholen. Het voordeel daarvan is dat er
bezuinigd wordt op de uitgaven voor het vakonderwijs, dat er eenheid gebracht wordt in de
plaatselijke scholen voor vakonderwijs en dat het onderwijskundige voordelen biedt.
Noodzakelijk daarvoor is dat beide scholen onder één beheer komen, nl. dat van de
“Vereeniging de Ambachtsschool voor Hoorn en omstreken”. In het bestuur hiervan zitten
verschillende personen afkomstig uit het werkelijke bedrijfsleven. Daardoor wordt het
onderwijs voortdurende getoetst aan wat de praktijd vraagt. Bovendien is een particuliere
vereniging meer economisch dan een ambtelijk beheer.
Hiertegen bestaat des te minder bezwaar omdat de Nijverheidsonderwijswet een behoorlijke
controle en medezeggenschap waarborgt van de gemeente. Dat komt tot uiting in artikel 25
van deze wet waarin een subsidie door het Rijk het noodzakelijk maakt dat de gemeente
daaraan ook bijdraagt en wel met 30% en het Rijk met 70%. Voorts staat in artikel 75 dat aan
een niet-gemeentelijke school twee gedelegeerde vertegenwoordigers van de gemeente
kunnen worden benoemd. Voor Hoorn zijn dat W.F.A. Kaag en G. van Gulik.
De heer Grote Haar heeft in een schrijven aan het bestuur van de Ambachtsschool op zijn
vraag daaromtrent een bevestigend antwoord gekregen.
Consequenties voor het huidige personeel
De directeur van de ambachtsschool heeft naar aanleiding van de gestelde vragen zijn
inzichten en een kostenberekening gerapporteerd. Hieruit blijkt dat de gereorganiseerde
Burgeravondschool als Avondnijverheidsschool nodig heeft:
een directeur, een leraar voor vaktekenen en werktuigkunde en aanverwante vakken,
twee leraren in hand- en handvaktekenen, één leraar voor practisch onderwijs aan goud- en
zilversmeden, een leraar voor boekhouden en twee leraren voor de theoretische vakken.
Dit betekent dat op drie na het huidige personeel kan worden herplaatst.
Omdat natuurkunde niet langer als afzonderlijk vak wordt onderwezen, kan de huidige leraar
doctor H. Naber worden gemist.
Van de theorieleraren komt C.H. Wolbers als oudste het eerst voor pensioen in aanmerking.
Waarschijnlijk kunnen van hen er slechts twee worden herplaatst.
Voor het directeurschap komt alleen P. Nooteboom de huidige directeur van de
ambachtsschool in aanmerking. Gemeentearchitect Jb. Faber zal dus als directeur moeten
worden ontslagen. Naast een pensioen van ± ƒ 290,-- heeft hij recht op een gemeentelijke
toeslag van 18% of ƒ 52,20, te samen ƒ 342,50. Omdat een nieuwe pensioenwet in
behandeling is kan dit bedrag oplopen tot ƒ 420,24. Nu geniet hij een salaris van ƒ 1340,--.
De gemeente Hoorn zal dus een nadere herziening van zijn salaris moeten overwegen.
Het overige personeel dat kan worden herplaatst blijft aanspraak maken op pensioen, maar
niet op wachtgeld. Dat geldt ook voor de conciërge die er nog slechter van afkomt omdat hij
slechts 8 dienstjaren heeft.
Andere zaken
Het bestuur van de Ambachtsschool moet een beslissing nemen over de duur van de cursus.
De onderbrenging van de Burgeravondschool bij de Ambachtsschool levert een besparing op
in de exploitatiekosten. Daar komt een ander voordeel bij. De gemeente krijgt de vrije
beschikking over één van de grootste gebouwen van de gemeente, gelegen aan de Muntstraat.
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Daarin kan bijvoorbeeld een nieuwe Mulo-school worden ondergebracht.
Financieel gezien is samenvoeging dus zeer gewenst, terwijl er wellicht ook onderwijskundig
voordelen zijn te behalen.
Slechts één nadeel van een samenvoeging brengt inspecteur Grote Haar in zijn rapport naar
voren, dat is het feit dat de Ambachtsschool buiten de stad ligt met als toegang een slecht
verlichte en vaak zeer vuile weg.
Het bestuur van de Ambachtsschool formuleert haar voorwaarden voor samenvoeging:
1°. De gemeente neemt de kosten van de Avondnijverheidsschool geheel voor haar rekening
van 1 oktober tot 31 december 1921, en zo nodig ook voor 1922.
2°. De gemeente verstrekt aan het bestuur van de “Vereniging de Ambachtsschool voor
Hoorn en omstreken” een geldlening van ƒ 3750,-- tegen het geldende rentetype, voor het
bouwen van een loods en om enkele inrichtingskosten te dekken.
3°. De gemeente Hoorn verstrekt het meubilair voor één leslokaal (banken voor 24 leerlingen,
2 schoolborden, de leerboekjes voor het theorieonderwijs, en het liefst 2 kachels),
alsmede
de bij de Burgeravondschool aanwezige tekengereedschappen voor onvermogende
leerlingen.
De commissie merkt op dat de samenvoeging van de Burgeravondschool en de
Avondnijverheidsschool met ingang van 1 oktober 1921 als Avondnijverheidsschool door het
bestuur van de Ambachtsschool zeer wel mogelijk wordt geacht en dat men daartoe bereid is.
Rapport van P. Nooteboom, directeur van de Ambachtsschool
Nooteboom gaat in zijn beschouwing over de mogelijkheid een avondschool voor
Nijverheidsonderwijs in Hoorn op te richten gecombineerd met de bestaande
ambachtsschool, uit van een 5-jarige cursus. Daarin is het onderwijs verdeeld over 4 avonden
elk van 3 lesuren gedurende 6 wintermaanden waarin splitsing van vakken noodzakelijk zal
zijn.
Nooteboom rekent op 85 lesuren per week, als volgt:
1 directeur
12 uur
2 leraren voor lijn- en vaktekenen in bouwkunde en aanverwante vakken 19 uur
1 leraar vaktekenen en werktuigkunde en aanverwante vakken
11 uur
2 leraren in hand- en vaktekenen
17 uur
1 leraar voor praktisch onderwijs aan goud- en zilversmeden
6 uur
2 of 3 leraren theoretische vakken
17 uur
1 leraar boekhouden
3 uur
85 uur
Nooteboom schetst de uitgaven als volgt:
Salaris leraren
Directie en administratie, vergoeding
Conciërge
Onderhoud lokalen
Leermiddelen, school behoeften
Vuur, licht en water
Totaal

ƒ 7200,-- 250,-- 350,-- 100,-- 400,-- 900,-ƒ 9200,--

Als de Avondschool bij de ambachtsschool ondergebracht wordt, moet het gebouw iets
veranderd worden. Maximaal is daarvoor nodig ƒ 750,--. Tevens moet er een voorziening bij
de school komen als schaftlokaal en bergruimte. Voor berekening van de rijkssubsidie moet
men rekenen op 70% van de netto-uitgaven. Dit bedrag wordt gevonden door van de uitgaven
in totaal het schoolgeld af te trekken. Bruto uitgaven ƒ 9200 min. schoolgeld ƒ 150,--= nettouitg. ƒ 9050,--. Rijkssubs. 70%=ƒ 6335. Kosten voor de gemeente ƒ 9050 – ƒ 6335=ƒ 2715.
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Daarvan mag afgetrokken worden een bedrag van ƒ 956, dat de ambachtsschool nu krijgt.
De kosten voor een vierjarige cursus zijn ƒ 2417, 75, voor een vijfjarige cursus ƒ 2588,75.
Ook Jb. Faber, gemeentearchitect én directeur van de Burgeravondschool reageert
Faber onderschrijft geenszins de conclusies die de inspecteur trekt in zijn rapportage.
Uitvoerig geeft hij in een brief aan de commissie aan waarom hij meent dat er geen sprake zal
zijn van bezuinigingen, maar eerder van meerdere kosten als gevolg van rechtspositie,
noodzaak van meer lokalen en andere kosten ten laste van de gemeente Hoorn. Ook de
eenheid in het Nijverheidsonderwijs is volgens Faber niet afhankelijk van deze
samenvoeging. De Ambachtsschool bezit nu eenmaal een ander soort leerlingen dan die van
de Burgeravondschool. Zij kunnen moeilijk de lessen aan de Burgeravondschool volgen door
het vele huiswerk dat de leerlingen van de Ambachtsschool opgegeven krijgen, De
Burgeravondschool is meer de opleiding voor jeugdige vakleerlingen die overdag in de
praktijk bezig zijn. De verlangde eenheid kan echter wel in het programma worden
vastgelegd. Het onderwijzend personeel is uit de praktijk afkomstig, maar staat er niet meer
midden. Dit is een nadeel tegenover het leerlingstelsel.
Faber meent dat samenvoeging meer voordeel aan het bestuur van de Ambachtsschool zal
bieden dan aan de gemeente. De laatste moet opdraaien voor wachtgeld, vervroegd pensioen
en uitbreidingskosten voor het gebouw.
Wil men bezuinigen dan is eerder gewenst een samenvoeging met en onderbrenging van het
Handelsavondonderwijs in de Burgeravondschool. Beide hebben meerdere leerlingen die
overdag in de praktijk bezig zijn en waarvoor onderwijskrachten buiten gemeenteverband
kunnen worden aangetrokken. Faber sluit tenslotte af dat hij volgens artikel 11 van zijn
instructie als directeur van de Burgeravondschool onafscheidelijk is gekoppeld aan de functie
van gemeentearchitect.
Opmerkingen van de commissie ad hoc
De commissie laat in de raad weten dat zij directeur Faber op 11 augustus heeft geschreven
dat zij zijn bezwaren onjuist achten. Omtrent andere reacties merkt de commissie op dat bij
samenvoeging van beide scholen er voor de gemeente geen verplichting bestaat tot uitkering
van wachtgeld aan niet herplaatst wordend personeel.
De commissie wijst er verder op dat de Burgeravondschool in de Ambachtsschool de
beschikking kan krijgen over 5 lijntekenzalen, 1 handtekenlokaal en 3 theorielokalen.
Omdat het theorieonderwijs iets wordt ingekrompen is van een tekort aan ruimte geen sprake.
Samenvoeging van het Handelsavondonderwijs met het Burgeravondonderwijs acht de
commissie niet gewenst, ten 1° in verband met het voorgenomen handelsdagonderwijs, en ten
2° in verband met de opname van het handelsonderwijs in het leerplan van het
vervolgonderwijs.
Kortweg samengevat is er voor het Burgeravondonderwijs in de Ambachtsschool aanwezig:
1. Eén theorielokaal groot 60 vierkante meter. Daarnaast is er ruimte voor één
lijntekenlokaal van 76 vierkante meter en voor één theorielokaal van 44 vierkante
meter.
2. Is er op de eerste verdieping beschikbaar:
één lijntekenlokaal van 148 vierkante meter;
één lijntekenlokaal van 90 vierkante meter;
één hand-, tevens lijntekenzaal. Daarin is beschikbaar:
a. voor handtekenen 60 vierkante meter,
b. voor lijntekenen 33 vierkante meter
c. voor één theorielokaal 60 vierkante meter.
2. Op de tweede verdieping is nog ruimte voor één lijntekenzaal van 97 vierkante meter.
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Samenvatting van de behandeling in de gemeenteraad1572
De Burgeravondschool van Hoorn wordt met ingang van 1 oktober 1921 opgeheven.
De raad gaat zonder hoofdelijke stemming akkoord.
Wegens opheffing van de inrichting wordt er per 1 oktober 1921 eervol ontslag verleend aan
het personeel van de Burgeravondschool.
De raad gaat zonder hoofdelijke stemming akkoord.
Het voorstel van de commissie om aan de conciërge van de Burgeravondschool met ingang
van 1 oktober 1921 een nader te regelen schadeloosstelling te verlenen, wordt als gevolg van
een voorstel van de burgemeester zonder hoofdelijke stemming gewijzigd en wordt als volgt
gelezen:
Aan het tegenwoordig personeel van de Burgeravondschool met ingang van 1 oktober 1921
op nader te regelen voet een schadeloosstelling te verlenen.
De gemeente Hoorn verleent ten behoeve van een met ingang van 1 oktober 1921 door de
“Vereeniging de Ambachtsschool voor Hoorn en omstreken” te stichten
Avondnijverheidsschool een subsidie uit de gemeenteklas ten bedrage van het nadelig slot der
exploitatierekening van die inrichting over het tijdvak van 1 oktober tot en met 31 december
en zonodig eveneens over het jaar 1922.
De raad gaat zonder hoofdelijke stemming akkoord.
De gemeente Hoorn verstrekt zonodig aan de hierboven genoemde vereniging voor de bouw
van een loods etcetera een geldlening van ± ƒ 3750,-- op nader met het Bestuur overeen te
komen voorwaarden.
De raad gaat zonder hoofdelijke stemming akkoord.
Een laatste punt over materiaalgebruik en het al of niet in bruikleen geven ervan leidt tot tal
van opmerkingen. De raad beslist op voorstel van de voorzitter de hierna genoemde goederen
voor de tijd van één jaar aan genoemde Vereeniging in bruikleen af te staan:
Schoolbanken voor 24 leerlingen, voor zover nodig de leerboekjes voor het theorieonderwijs,
2 kachels, tekengereedschap ten behoeve van onvermogende leerlingen.
Tenslotte vindt raadslid Plomper het wenselijk nu al op te nemen dat de cursus 4 jarig zal
zijn. De voorzitter heeft geen bezwaar. Blijkt later dat 5 jaren nodig zijn dan kan daartoe
altijd nog worden beslist. Voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen
10.16 Besluit.
Het resultaat van de besprekingen onder leiding van een commissie ingesteld door de
Hoornse gemeenteraad over de toekomst van de Burgeravondschool was dus dat deze
zelfstandige school per 1 oktober 1921 overging in een avondnijverheidsschool onder
auspiciën van de vereniging “De Ambachtsschool voor Hoorn en omstreken” die de
dagambachtsschool beheerde.
De gemeente Hoorn zorgde voor de benodigde gelden. Enkele leraren van de
burgeravondschool zetten hun betrekking voort in de nieuw te stichten school. De overige
plaatsen namen leraren van de dagambachtsschool in.
Het onderbrengen van beide scholen in één gebouw aan het Keern, onder één directeur P.
Nooteboom, was zowel uit economisch als uit onderwijskundig oog punt een succes. Verder
was de inwerkingtreding van de Wet op het Nijverheidsonderwijs per 1 januari 1921 zeer
belangrijk. Daardoor werd de regeling van de subsidies vastgelegd zoals rijk en gemeente die
moesten betalen.
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11 DE GENEESKUNDIGE SCHOOL 1825-1865

Opleiding van heelmeesters ten plattelande,
chirurgijns, apothekers en vroedvrouwen
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Chronologie
1795-1805 Bataafse Republiek
1798
De gilden opgeheven
Geneeskundige voorzieningen onder het Departement van Nationale Opvoeding
Commissies van Geneeskundig Toezicht opgericht
1805-1806 Eénhoofdig bewind onder raadpensionaris R.J. Schimmelpenninck
1806-1810 Koninkrijk Holland onder Koning Lodewijk Napoleon
1806
Hoorn krijgt een Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toezicht
1807
Algemene verordeningen bepalen de geneeskundige staatsregeling
1810-1813 Nederland ingelijfd bij Frankrijk
1814-heden Koninkrijk der Nederlanden
1814-1840 Koning Willem I
1818
De uitoefening van verschillende takken der geneeskunde wettelijk geregeld
1823
Koninklijk Besluit regelt oprichting Clinische of Geneeskundige Scholen
1824
Koning Willem I kent Hoorn een Geneeskundige School toe
1825
De minister benoemt vijf lectoren aan de Geneeskundige School
Feestelijke opening van de Geneeskundige School in de Oosterkerk
De school begint in het Zeekantoor op maandag 18 september
1826
Eerste jaarlijkse examens afgenomen; prijzen worden uitgereikt
Malaria epidemie teistert de kustprovincies, ook Hoorn getroffen
Lector Swaan overlijdt
1827
J. Korver Ariszn. volgt Swaan op
1830
Lector Repelius overlijdt. T.A. Jorritsma volgt Repelius op
Belgische opstand van nadelige invloed op het aantal mannelijke leerlingen
1831
Prijsuitreiking na het jaarlijks juli-examen vervallen
1832
Lector Kuys overlijdt
1833
T. A. Jorritsma volgt Kuys op
1836
De school telt 32 leerlingen; het hoogtepunt in haar bestaan
1839
Lector Rijnders overlijdt
1840
A.H.J. de Bordes en H.J. Hooghwinkel volgen Rijnders op
De gouverneur van Noord-Holland bezoekt de school o.l.v. lector Korver
1840-1849 Koning Willem II
1842
Sterktestaat Genees-, Heel-, Verlos- en Artsenijmengkundige school te Hoorn
Koning Willem II op bezoek in Hoorn
De koning ontvangt de lectoren De Bordes en Hooghwinkel in audiëntie
1845
Wetsontwerp toezicht op en uitoefening van de geneeskunst verworpen
1848
Lector Hooghwinkel overlijdt. Stadschirurgijn K.F. Broman vervult de vacature.
1849
Landelijk oprichting van de Maatschappij der Geneeskunde
Lokalen in het voormalig Oostindisch Huis in plaats van in het Zeekantoor
1849-1890 Koning Willem III
1851
Lector Korver overlijdt. G.J. van Hoolwerff neemt voorlopig waar
1857
Lector Jorritsma vertrekt uit de gemeente. Functie tot 1861 niet vervuld
1861
P. Verkade helpt de vacature op te vullen
1862
Lectoren Broman en Verkade vertrekken uit de stad.
J.J. Aghina en G.H. de Feijfer vervangen hen
1862
Tweede Ministerie Thorbecke zet spoed achter vier ontwerpwetten geneeskunde
1865
De nieuwe wetten geneeskunde aangenomen. De titel arts ingevoerd.
De Geneeskundige Scholen worden opgeheven. Van kracht per 1 januari 1866
De nog werkzame lectoren per 1-1-1866 eervol ontslagen
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11.1 Inleiding
De regeling van de volksgezondheid kreeg een belangrijke plaats in het overheidsbeleid in de
negentiende eeuw. Daarin werd centralisatie nagestreefd en beroepsuitoefening
gereglementeerd. Vóór 1795 nam iedere stad apart maatregelen om de werkwijze van de
stadsdokters1573, de apothekers en de chirurgijns vast te stellen, en hen en de bevolking tegen
kwakzalverij te beschermen.1574 In de Bataafse Republiek kwam daarin verandering. Alle
gilden werden opgeheven. Ook de chirurgijngilden, waardoor een opleidingsmogelijkheid
verdween. Bovendien werden in dat jaar alle geneeskundige voorzieningen landelijk
ondergebracht bij het Departement van de Nationale Opvoeding. Plaatselijk kwamen er
Commissies van Geneeskundig Toezicht. Hoorn stelde zo’n commissie in 1806 voor het
eerst in. Drie geneesheren, twee chirurgijns en twee apothekers maakten er deel van uit. De
plaatselijke commissie was verplicht zich voor te bereiden op de nieuwe landelijke besluiten
en te controleren of de verordeningen betreffende de gezondheidszorg werden nageleefd. Per
kwartaal moest ze verslag uitbrengen aan een provinciale commissie. Bereiding en verkoop
van geneesmiddelen werden tot in detail geregeld. Zonder recept mocht in feite niet geleverd
worden, waardoor de apothekers afhankelijk werden van de welwillendheid van de doktoren.
De verschillende maatregelen bundelde koning Willem I (1814-1840) in 1818 in één wet
“inhoudende de verordeningen ter regeling van hetgeen betrekkelijk is tot de verschillende
takken der geneeskunde”. Deze wet regelde ook de opleiding van geneeskundigen op het
platteland beter. Dat was ook wel nodig want buiten de steden was door de opheffing van de
gilden een tekort aan heelmeesters ontstaan.1575
11.2 Geneeskundig genootschap bepleit een theatrum anatonicum.
Rond de overgang van de 18de naar de 19de eeuw hadden Hoornse geneesheren veel
belangstelling voor de koepokinenting, die voor het eerst in 1796 door Edward Jenner in
Engeland was toegepast. Deze gratis vaccinatie was door de overheid voorgeschreven. Die
interesse leidde tot meer contact tussen de Hoornse confrères alsmede met die in de regio.
Zo werd in 1805 te Hoorn een geneeskundig genootschap opgericht onder de zinspreuk “Ter
bevordering van de Genees-, Heel- en Verloskunde”. Men hield, naar voorbeeld van
Alkmaar, bijeenkomsten bij één der leden thuis. Er werd dan gesproken over bijzondere
waarnemingen, over heel- en verloskundige problemen of over gemeenschappelijk
aangeschafte boeken. Kort na de inlijving bij Frankrijk in 1810 gaf burgemeester Van de
Blocquerij hen toestemming om bij elkaar te komen in de Hoofdtoren.
Een ander genootschap, “In Horto Salubria”, kwam tot stand in 1811. Deze zinspreuk, die
betekent “in de weldadige tuin”, verwees naar de geneesheer A.P. Kuys in wiens tuin aan de
Koepoortsweg men bijeenkwam. Onduidelijkheid bestaat er over de reden van oprichting
van dit tweede medische genootschap in Hoorn. Het gevolg was evenwel dat beider ideaal
van een bloeiend genootschap niet werd bereikt. Om een gezonde ontwikkeling te
bevorderen, besloten beide genootschappen daarom in 1818 te fuseren.
We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de in dat jaar door koning Willem I
uitgevaardigde wet tot dit samengaan een belangrijke bijdrage heeft geleverd. De twee
genootschappen gingen als één verder onder de naam ‘Vis Unita Fortior’, wat betekent
Zie Bijlage 8. Het gebruik van de titel ‘arts’.
Zie voor Hoorn: J. Steendijk-Kuypers, Volksgezondheidszorg in de 16de en 17de eeuw te Hoorn.
Een bijdrage tot de beeldvorming van sociaal-geneeskundige structuren in een stedelijke samenleving.
Rotterdam, 1994, passim.
1575
Voor een beknopt overzicht zie: J. Steendijk-Kuypers, Apotheek ‘De Groote Gaper’ en andere artikelen uit
de winkel van de 19de eeuwse gezondheidszorg te Hoorn. Hoorn , 1983, passim. Met name pagina’s 52-57:
‘De Hoornse Geneeskundige School ….’. Voorts D.A. Wittop Koning, De Geneeskundige School te Hoorn,
in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 94, 1950, pag. 1288. (In Bibliotheek Westfries Archief)
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“vereniging van krachten maakt sterk”.1576 Met veel enthousiasme ging men aan het werk.
Al in de eerste gezamenlijke bijeenkomst besloot men ook de apothekers als lid toe te laten.
Ten behoeve van de kinderen van de stadsarmen werd een vaccinatieplan opgezet. De kosten
waren echter hoog voor het beperkte aantal actieve werkende leden. De uitgave van een
gedrukte plaat van het ziektebeeld elephantiasis,1577 welke aandoening in de stad zelf was
waargenomen, werd zelfs een grote geldelijke schadepost.
Daarom onderzocht een interne commissie de mogelijkheid om een permanent fonds in het
leven te roepen. In haar rapportage bepleitte de commissie openbare anatomische
demonstraties te geven gedurende de wintermaanden. De kadavers die daarvoor nodig waren
zou men aan het sinds 1817 gevestigde Bedelaarsgesticht vragen. De lessen moesten voor
iedereen op een begrijpelijke manier worden gegeven. Als geschikt lokaal dacht men aan de
smidsgildekamer. Het “fatsoenlijk” publiek kon via intekenlijsten voor twee seizoenen op de
demonstraties inschrijven tegen betaling van ƒ 5,-- per cursus. Tot demonstrateurs werden
benoemd de genootschapsleden: medicinae doctor A.P. Kuys, medicinae doctor en vroedmeester T.A. Jorritsma (die in 1825 onderscheiden werd met de zg. Gouden Medaille wegens
zijn verdienste voor de koepokinenting),1578 medicinae doctor J.L.C. Schroeder van der
Kolk, heel- en vroedmeester G.J. Rijnders, en de chirurgijns J. Visser Benders en H.
Schippers.
Groot was de teleurstelling toen de belangstelling via de intekeningslijsten minimaal bleek te
zijn. Desondanks startte men met de demonstraties. Die vonden plaats ‘s middags van 5 tot 6
uur in de wintermaanden van december, januari, februari en maart 1820/1821. Het
Bedelaarsgesticht had er lijken voor beschikbaar had gesteld mits men omzichtig te werk
ging.
Over deze eerste cursus was ‘Vis Unita Fortior’ niet ontevreden. Maar in de tweede cursus
1821/1822 deed zich een onaangenaam incident voor. Chirurgijn Visser Benders had zich
onbehoorlijk gedragen en bij zijn voorbereiding het kadaver bedorven. Daarvoor schorste
men hem. Toch bleef men doorgaan. Zelfs in de zomermaanden ondernam men activiteiten
door apothekers fysiologisch-chemische demonstraties te laten geven in de grote zaal van het
Zeekantoor.1579
Positief was het generaal verslag over de gemeente Hoorn dat in december 1821 verscheen.
Hieruit bleek dat het nieuwe genootschap meer dan 100 leden telde, waarbij de Hoornse
leden en de corresponderende leden overal in Nederland en ook buiten ons land waren
meegerekend. ‘Vis Unita Fortior’ had zich tot burgemeester Van de Blocquerij en zijn
ambtgenoten gewend om hulp bij verwezenlijking van een theatrum anatonicum. De
burgemeester had er direct mee ingestemd en verleende ruimte in het voormalige
Zeekantoor.1580 “Zo zijn – aldus het generaal verslag - in de voorgaande en tegenwoordige
winter door leden van het genootschap zowel anatomische als fysische demonstraties voor
de eigen leden gegeven, zonder daar enige financiële beloning voor te ontvangen”, terwijl
rector J.S. Swaan van de Latijnse school, zonder vergoeding, enige jongelui tweemaal in de
week in de scheikunde had onderwezen.
Het leidde ertoe dat het stadsbestuur jaarlijks een bedrag van ƒ 100,-- aan het genootschap
ter beschikking stelde. Publiek was toen niet meer noodzakelijk om de kosten te dekken. De
fysico-chemische demonstraties werden in het vervolg voor de eigen kring en de leerlingen
van de chirurgijns en apothekers gehouden.1581

Vis Unita Fortior verder afgekort als VUF.
Elephantiasis is een ziekelijke toestand, waarbij een gedeelte van het lichaam abnormaal gezwollen is
door verdikking van de huid en het onderhuidse weefsel.
1578
Westfries Archief (WFA)/Gemeentearchief Hoorn (GAH), 0349-575, 6 Mey 1825, fol. 33vo.
1579
J. Steendijk-Kuypers, Een Theatrum Anatonicum in Hoorn. in: Kwartaalblad Oud Hoorn, 3e jaargang, nr.
3/1981, pp. 53-54.
1580
Het Zeekantoor was het gebouw van de vroegere admiraliteit met toegangspoort op het Kerkplein.
1581
WFA/GAH, 0349/M571, December 1821, p. 96vo.
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11.3 Koning Willem I kondigt een nieuwe opleidingsmogelijkheid aan
Na 1818 gaf koning Willem I instructies aan zijn ministers over een nieuwe opleiding die
zich richtte op de opleiding van heelmeesters op het platteland.
Zijn gehele aanpak laat zien dat de koning, nadat hij in december 1813 te Amsterdam de
soevereiniteit over de voormalige republiek had aanvaard, een eigen onderwijspolitiek
voerde. Hij had direct al in 1814 bepaald dat de in de Franse tijd vastgestelde Onderwijswet
van 1806 voor het lager schoolwezen, met inbegrip van de zogenaamde Franse scholen, van
kracht zou blijven. In augustus 1815 volgde daarop een Koninklijk Besluit om het onderwijs
op de Latijnse school te intensiveren. Ook was hij van mening dat de industrialisatie
bevorderd moest worden. Dat zou tot gevolg hebben dat de vraag naar vaklieden steeg.
Daarom besloot hij op 13 april 1817 – weer door middel van een Koninklijk Besluit – dat in
elke plaats met meer dan 6000 inwoners een tekenschool moest worden opgericht. De
handwerkslieden zouden daar in de avonduren, zowel handlijntekenen als bouwkundig
tekenen, gratis kunnen volgen. Zo werd in Hoorn in 1821 een tekenschool geopend, met
direct al 40 á 50 leerlingen.
Tegelijkertijd was de koning bezig met de uitwerking van de gezondheidswet van 1818. Op 6
januari 1823 gaf hij bij Koninklijk Besluit aan dat stedelijke besturen clinische scholen, ook
wel geneeskundige scholen genoemd, konden oprichten voor de opleiding van heelmeesters
ten plattelande, chirurgijns, apothekers en vroedvrouwen. Door de oprichting van deze
scholen zou een tweede stand van geneesheren ontstaan naast de aan de universiteit
geschoolde doktoren.1582
Universiteiten in Europa hadden vanaf de dertiende eeuw de gelegenheid geboden om zich te
bekwamen in de geneeskunde. In Noord-Nederland was dat voor het eerst mogelijk aan de in
1575 door Willem van Oranje aan de stad Leiden geschonken universiteit. Veelal werd de
universitaire studie afgerond met een promotie in het buitenland.
Theodorus Velius (Hoorn 1572-Hoorn 1630) is voor Hoorn daarvan het meest bekende
voorbeeld. Velius was geneesheer en geschiedschrijver. Hij bezocht eerst een particuliere
school van ene meester Gerbrant. Daar leerde hij nog voor zijn zesde levensjaar lezen en
schrijven. Zijn schoolgang zette hij daarna voort aan de Latijnse school die de Hoornse
stadsbestuurders in 1575 hadden opgericht, hetzelfde jaar waarin in februari de universiteit
van Leiden was begonnen. Om de aansluiting naar de universiteit beter te laten verlopen,
schreven zijn ouders hem op zijn 13de jaar in op de Latijnse school in Leiden die geleid werd
door Nicolaas Stochius. Na daar een tweejarige opleiding in alleen maar Latijn én Grieks te
hebben gevolgd, werd hij in 1587 tot de Leidse universiteit toegelaten. Eerst kreeg hij twee
jaar onderricht in de klassieke schrijvers. Het derde jaar was de mathesis, de wiskunde, aan
de orde, terwijl in het vierde jaar natuurkennis en zedenleer de hoofdschotel vormde.
Hij die geneesheer wilde worden moest een driejarige propaedeuse volgen waarin plant- en
dierkunde werden gedoceerd, met tenslotte een proefjaar als assistent van een bekwaam
geneeskundige.
Zo leerde Velius onder de leiding van de professoren Heurnius en Bontius de geneeskunde
uitoefenen. Hij rondde zijn studie af in het begin van 1593. Daarna reisde hij naar het
Italiaanse Padua voor een vervolgjaar aan de daar al sinds 1222 bestaande universiteit. Hij
had – als velen – voor Padua gekozen omdat er een vermaarde kruidentuin was en een
eenvoudige ‘snijkamer’ die in Velius’ tijd omgebouwd werd tot het nu nog bestaande
vermaarde ‘theatrum anatonicum’ . Na zijn promotie bezocht hij eerst Rome om in de herfst
van 1594 naar Hoorn terug te keren. In zijn geboortestad vestigde hij zich als dokter.1583
Betreffende het Lager Schoolwezen: WFA Staatsblad 1814, no. 39,
Betreffende de Latijnse school: WFA/GAH 0349/296, 10-05-1816 en WFA/GAH 297 na 10-07-1816.
Betreffende de Tekenschool: WFA/GAH 0349/298, 06-06-1817 + 0349/144, 11-06-1817, fol. 96vo +
+ 0349/299, 23-07-1817 + 0349/304, 09-10-1819 + 0349/570, 18-10-1820, fol. 98vo-99.
Betreffende de Geneeskundige school: WFA 0460, nr. 1 met afschrift van het K.B. van 06-01-1823, nr. 176.
1583
F. Wijdenes Spaans, Dr. Theodorus Velius. In: Wesfriesland’s Oud en Nieuw IX. Hoorn, 1935, passim.
1582
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We mogen ervan uitgaan dat de doktoren die in een stad werkzaam waren, op deze wijze
waren opgeleid, terwijl tot de opheffing van de gilden de vorming van apotheker of
chirurgijn in gildeverband had plaats gevonden. De vroedvrouwen konden hun beroep
uitoefenen op een door de stad bij reglement aangegeven manier.1584
Als gevolg van de wet van 1818 had de Commissie voor het Geneeskundig Toezicht in
Hoorn in 1820 een nieuw reglement opgesteld. Daarin werden bepalingen opgenomen
betreffende het volgen van lessen in de genees-, heel-, verlos- of artsenijmengkunde die door
leden van de commissie werden gegeven. De gegadigden moesten zich bij de commissie
inschrijven en daarvoor ƒ 5,-- betalen. De commissie zou na het tonen van een getuigschrift
dat afgegeven was door de leermeester, een diploma uitreiken tegen betaling van ƒ 7,--.
Voor aanstaande vroedvrouwen gold een lager tarief : 2½ gulden voor de inschrijving en vijf
gulden voor het diploma. Leerlingen die later alsnog van vak wilden wisselen, betaalden ook
hiervoor, namelijk ƒ 3,-- Maar de aanstaande vroedvrouw was met anderhalve gulden
klaar.1585
11.4 De mogelijkheid een geneeskundige school op te richten
Met het besluit van 6 januari 1823 werd echter een nieuwe mogelijkheid geopend om zich
voor te bereiden op het beroep van heelmeester ten plattelande en op dat van apotheker,
chirurgijn of vroedvrouw. Stadsbesturen konden vragen om aan de stad zo’n geneeskundige
school toe te wijzen. Wel moest in de stad al geneeskundig onderwijs worden gegeven in
een daartoe geschikt gasthuis.
Op grond hiervan discussieerde de Hoornse raad op 12 augustus uitvoerig over een adres aan
de koning om aan Hoorn zo’n geneeskundige school toe te wijzen. De raad beklemtoonde de
anatomische demonstraties die het genootschap ‘Vis Unita Fortior’ sinds jaren gaf. Zo werd
het al bestaande theatrum anatomicum een belangrijk aspect van het Hoornse verzoek.
Verder gaf de raad aan dat de werkzaamheden van VUF op al het vereiste medisch
onderwijs betrekking hadden. De belangrijkheid daarvan was erkend door genees-, heel-,
schei- en verloskundigen uit het hele land, ja zelfs uit het buitenland, die het waardig achtten
zich in te schrijven als lid van VUF. Het zou derhalve niet aan geschikte docenten ontbreken
om een keuze uit te doen voor de te geven vakken van onderwijs.
Voorts wees de raad op het binnen de stad gevestigde “Bedelaarsgesticht, waarin zoo
dikwijls bij uitgeputte gestellen zeldzame en chronische gebreken voorkomen, en dat de
middelen biedt, elders zoo zeldzaam voorhanden, om het Onderwijs meer doelmatig
praktisch in te rigten, en [is er daardoor] tevens de kostelooze gelegenheid om de Anatomie
van Cadavers te voorzien”.
Maar de raad had meer argumenten. Men wees op het verlies dat de stad in de Franse tijd
geleden had aan al jaren bestaande instellingen. Erger dan in welke andere Noord-Hollandse
stad dan ook. Voor de leerlingen die de school wilden bezoeken was Hoorn centraal in het
arrondissement gelegen. Die ligging gaf voor leerlingen de meest gunstige gelegenheid om,
zonder zich ver van hun familie te verwijderen, van dit nieuwe onderwijs gebruik te maken.
De kosten van het onderwijs zouden daarom omgeslagen kunnen worden over de gemeenten
van het arrondissement Hoorn. Tenslotte voegde de raad toe een
“Ontwerp nopens eene te Hoorn op te rigtene School van Geheel-, Heel- en Vroedmeesters
ten plattelande en Vroedvrouwen, gelijk ook, zoo verre dit hun betreft, van Heel- en
Vroedmeesters en Artzenijmengers in de Steden”.
R. Resoort c.s., Hertaling Th. Velius, Kroniek van Hoorn. Hoorn, 2007. Twee banden. Band I, pg. 23-24.
R. Lodde-Tolenaar, Velius in Padua. In: Kwartaal blad Oud Hoorn, 31ste jaargang/2009, nr. 1, pp. 39-44.
P. Boon en M. Veerman-Boon, Doctor Theodoor Velius. Hoorns geneesheer, regent en chroniqueur
Hoorn, 2013, Hoorns Biografische Reeks – deel 3.
1584
J. Steendijk-Kuypers, De maatschappelijk positie van vroedvrouwen in vroeger eeuwen. In:
West-Frieslands Oud en Nieuw, 52e bundel van het Hist. Genootschap Oud West-Friesland, 1985, pp. 32-40.
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WFA/GAH 0349/M304, behorende bij burgemeestersvergadering van April-Mey 1820.
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Het ontwerp bestond uit 17 artikelen en was voorzien van een begroting van kosten voor de
inrichting (ƒ 1000,--) en de jaarlijkse uitgaven (ƒ 2000,--).
In de weken daarop werd dit adres via gedeputeerde staten ingezonden aan de koning.1586
Willem I nam zijn beslissing op 31 mei 1824. Toen keurde hij de oprichting van een heel- en
vroedkundige school te Hoorn goed volgens een door hem bijgevoegd reglement.
Maar de bijgevoegde kostenpost was te hoog. Die beperkte hij tot ƒ 600,-- voor de eerste
inrichting ten laste van de provincie, terwijl voor de jaarlijkse kosten provincie en gemeente
elk ƒ 600,-- moesten betalen.
Na Haarlem (1825)was Hoorn (1825) daarmee de tweede stad waar een geneeskundige
school zou worden opgericht. Middelburg (1826), Alkmaar (1827), Amsterdam (1828) en
Rotterdam (1828) volgden daarna, terwijl Utrecht aan Hoorn inlichtingen vroeg over de gang
van zaken maar nooit een geneeskundige school kreeg toegewezen.1587
11.5. Het reglement van de geneeskundige school.
Het reglement dat de koning erbij had gevoegd, bepaalde dat in alle vakken1588 die in artikel
5 van het K.B. van 1823 werden genoemd, les zou worden gegeven.
Dit onderwijs kwam in handen van drie personen:
1) een geneesheer voor de physiologie, pathologie, therapie en materies medica;
2) een heelkundige voor de anatomie, chirurgie zowel praktisch als theoretisch en de
verloskunde zowel praktisch als theoretisch; en
3) een schei- en artsenijmengkundige voor de kruidkunde, een overzicht van de natuurlijke
historie, de artsenijmengkunde en de scheikunde.
Zij kregen de titel van lector. Hun jaarlijks tractement zou niet meer dan ƒ 250,-- bedragen.
Het onderwijs moest op zodanige uren gegeven worden als voor docenten en leerlingen het
meest geschikt was, maar altijd zo dat het beoogde doel werd bereikt. Die uren zouden op
zodanig tijdstip moeten vallen, dat degenen die zich in de Latijnse taal wilden oefenen
daarvoor op de Latijnse school terecht konden.
De vakantie begon half juli. De schoolleiding wisselde jaarlijks tussen de lectoren. Hij die
als dirigerend lector optrad, opende de brieven en beantwoordde die in overleg met zijne
mede-lectoren. Hij had ook het oppertoezicht over het gedrag der leerlingen. Een tweede
lector verzorgde als scriba het secretariaat en trad tevens op als financieel beheerder.
De stad zou voor een lokaal zorgen dat uit minstens drie vertrekken moest bestaan:
één voor de anatomische lessen en het prepareren, het al aanwezige theatrum anatonicum; én
voor de overige lessen, en één voor een chemisch laboratorium.
Het gebouw van het Bedelaarsgesticht liet het inwonen van een vroedvrouw niet toe. De
vroedvrouw van de wijk woonde echter dicht genoeg bij om, voor de werkzaamheden
waarmee zij belast was, nooit te laat te komen. Met haar vijfjarige ervaring kon zij onder
het toezicht van de lector/vroedmeester hiermee belast blijven.
Voor de huisvesting van de vrouwelijke leerlingen in de vroedkunde die van buiten de stad
kwamen, zou voor een ieder - mede door hulp van de lectoren - zo dicht mogelijk bij het
gesticht gezorgd worden. Een en ander op kosten van de gemeente waar zij vandaan kwam.
De leerlingen die alle vakken van het onderwijs volgden, betaalden jaarlijks ƒ 25,-- als
schoolgeld. Degenen die van het onderwijs van één der lectoren alléén gebruik maakten,
betaalden daarvoor jaarlijks ƒ 20. Hiervan was uitgezonderd de verloskunde.
Ook daarvoor werd per jaar ƒ 20,-- betaald, maar daarboven werd van iedere verlossing door
elke vrouwelijke leerling twee gulden gevraagd en van elke mannelijke leerling vier gulden.
Van deze betalingen werd jaarlijks door de lectoren twee-derde deel gestort in de kas van de
WFA/GAH 0349/M5, 12 Augustus 1823, fol 68-73vo; WFA/GAH 0349/M573, 22 Augustus 1823, fol. 64.
J. Steendijk-Kuypers, Apotheek De Groote Gaper, pag. 52-53.
1587
J. Steendijk-Kuypers, De Groote Gaper, pag. 53.
WFA/GAH 0349-311, 15-03-1827, nr. 47. WFA/GAH 0349-M152, 15-03-1826, fol. 118vo.
1588
Zie Bijlage 1.
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school ter vermindering van de uitgaven. Het overige derde deel werd onder de lectoren
verdeeld “teneinde daardoor den gemeenschappelijken naijver voor den bloei der school te
meer op te wekken”.
Wie bij het halfjarige examen bij elk der lectoren meer dan normaal had gepresteerd, ontving
een boek als geschenk. Samen mochten die niet meer kosten dan ƒ 20,--.1589
De raad nam deze stukken voorlopig voor kennisgeving aan.
11.6 De installatie van de lectoren
De aanstelling van de lectoren zou door de Minister van Binnenlandse Zaken gedaan worden
op voordracht van de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toezicht.
Daarover ontstond discussie tussen Hoorn, provincie en rijk. De Hoornse Raad achtte zo’n
benoeming strijdig met artikel 68 van het stedelijk bestuursreglement. Hogere instanties
ontzenuwden dat.1590 Ondertussen werden oproepen gedaan voor het vervullen van de
lectorsplaatsen. Maar ook in die zaak botsten de meningen. De Raad stelde al op 15
september 1824 een eerste voordracht op. De Provinciale Commissie reageerde door een
andere verdeling van de te doceren vakken voor te stellen uit een oogpunt van
“doelmatigheid”.
Pas op 25 maart 1825 werd men het eens. De gerenommeerde geneesheer dr. Th. A. Jorritsma
werd het slachtoffer. Hij kwam op de voordracht niet meer voor, hoewel hij wel genoemd
was.
Na eerst door de Raad benoemd te zijn, vond op 4 mei 1825 de installatie plaats van de
lectoren voor het onderwijs in de:
Physiologie en Materies Medica
Johannes Gijsbertus Repelius,
Medicinae et Artis Obstetricae Doctor;
Pathologie en Therapie
Arnoldus Philippus Kuys,
Medicinae Doctor en geneesheer Bedelaarsgesticht;
Scheikunde en de Natuurlijke Historie Johannes Samuel Swaan,
oud-apotheker en rector Latijnse school;
Artsenijmengkunde en
Jan Willem Reyne,
Botanie (artsenij- en kruidkunde) apotheker;
Ontleed-, Heel- en Verloskunde
Gijsbertus Jacobus Rijnders,
Heel- en Vroedmeester.
Met deze splitsing van de vakken vervielen voor de provinciale commissie haar
oorspronkelijke bezwaren tegen Repelius, die zeer slechtziend was, en Swaan aan wiens
ervaring in de apotheek getwijfeld werd. Het betekende wel vijf in plaats van drie
lectoren.1591
De vijf lectoren maakten een week later in hun eerste vergadering afspraken over
verschillende zaken. De school ging een zegel gebruiken ter grootte van een cent waarin
geschreven stond:

Hoornsche Geneeskundige School.

De lectoren gaven drie maal per week les, terwijl ze voortaan op de eerste vrijdag van de
maand zouden vergaderen, te beginnen met 3 juni. Vergaderverzuim en het verzuimen van
een les – behalve door ziekte - werd beboet met 50 cent, te laat komen in vergadering of les
werd met een kwartje bestraft, allebeide bedragen te storten in de lectoren kas.
J.G. Repelius werd voor het eerste jaar aangewezen tot dirigerend lector en G.J. Rijnders tot
WFA/GAH 0349-M151, 2 July 1824, fol. 41vo; WFA/GAH 0349-M308, 2 July 1824, no. 107;
WFA/GAH 0349/M151, 7 July 1824, fol. 47vo-48vo; WFA/GAH 0349/M309, 7 July 1824, no. 107.
1590
WFA/GAH 0349/M5, fol. 144-147vo, 28 September 1824.
1591
Zie Bijlage 2a en 2b
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scriba(=secretaris) en penningmeester. Behalve het penningmeesterschap rouleerden deze
functies daarna per jaar.1592 Het onderwijsrooster bepaalde men als volgt:
’s Morgens 08.00-09.00 Kuys
’s Middags 11.00-13.00 Repelius
13.00-14.00 Swaan
16.00-17.00 Rijnders, verloskunde voor de vroedvrouwen
17.00-18.00 Rijnders, verloskunde voor de mannen
’s Avonds 18.00-19.00 Reyne.
Afgesproken werd het schooljaar te verdelen in twee cursusjaren. Zo zouden er in vier jaar
acht vakken gedoceerd worden. Hij die voor plattelands heelmeester studeerde, volgde alle
lessen. Dat kon hij uitbreiden met verloskunde. Lessen die ook de aanstaande vroedvrouw
volgde. Degene die apotheker wilde worden,bekwaamde zich in botanie, pharmacie en
chemie.
De controle op het onderwijs zou tweemaal per jaar, in februari en juli, plaats vinden door
middel van een examen. Het laatste onderzoek was dan een soort overgangsexamen, dat
gedurende enige jaren afgesloten werd met de al genoemde prijsuitreiking. Ze vond in 1831
voor het laatst plaats. In 1836 besloten de lectoren het onderzoek naar de vorderingen één
maal jaarlijks te doen in de maand juli.
Had de leerling zijn gehele studietijd op de school volbracht, dan kon hij/zij verzoeken om
zijn eindpromotie te mogen doen voor de Provinciale Commissie. De lectoren namen
hem/haar daarvoor in een lectorenvergadering een tentamen af en gaven hem op grond
daarvan een getuigschrift om examen te doen. Dit tentamen werd in 1835 afgeschaft en
vervangen door een directe overhandiging van het getuigschrift of certificaat.
Aan het hoofdbestuur van het Bedelaarsgesticht vroeg men vrije toegang voor de leerlingen.
Tevens verzocht men dit bestuur om de nodige lijken af te staan als de lector in de
ontleedkunde daarom zou vragen.
Voor de inrichting van de school waren nog nodig:
een kamer voor de gewone lessen,
een vertrek voor het laboratorium en
een gehoorzaal voor onder meer prijsuitreikingen met daarin de benodigde stoelen en
banken, terwijl een theater anatonicum reeds bestond.
De toegezegde rijkssubsidie van ƒ 600,-- verdeelden de lectoren als volgt:
ƒ 250,-- voor werktuigen ten behoeve van de ontleed-, heel- en verloskunde;
ƒ 300,-- voor een chemisch laboratorium en een simpliciakast ten behoeve van de chemie;
ƒ 50,-- ten behoeve van de botanie.
De burgemeester kreeg een voorstel voor de toedeling van de jaarlijks toegezegde ƒ 1200,--.
1593
Daaronder was ƒ 50,-- voor de aanstelling van een pedel, later werd zijn tractement
verhoogd tot ƒ 125,--, uiteindelijk tot ƒ 145,-- per jaar. Het salaris van de pedel werd
aangevuld doordat elke lector hem met kermis ƒ 0,50 en met nieuwjaar ƒ 1,50 gaf. De
leerlingen geven hem met kermis en nieuwjaar ƒ 0,50. Kwamen leerlingen te laat, dan
betaalden ze aan de pedel 5 cent “voor het openen van de deur”.
Na bedanken van ene aanvankelijk aangestelde De Wolf werd tot pedel benoemd
Meijndert van Doorn. Hem wachtte de volgende taak:
1) Werkoverleg op elke maandagmorgen.
2) Aanwezigheid op alle lestijden in het Zeekantoor.
3) Hij haalt de kadavers en brengt ze terug.
Hij assisteert bij het prepareren van de lijken voor de lessen.
Hij helpt de schoonmaakster waar nodig.
Hij zorgt met de wasvrouw doorlopend voor schoon linnengoed.
4) Hij helpt – zo nodig – in het laboratorium.
1592
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WFA/GAH 0460/1, Notulen van 13 Mey 1825; + Bijlage 6.
WFA/GAH 0460/1, Not. 13 Mey 1825 en 3 Juny 1825. Zie Bijlage 9 voor inrichting van het lab etc.
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5) Hij moet de leerlingen helpen tegen een kleine tegemoetkoming.
6) Hij bedient de lectoren op hun maandelijkse vergadering op vrijdag,
alsmede de leerlingen bij hun half-jaarlijks examen.
7) Hij heeft vakantie van half juli tot half september. In die periode mag hij zich niet
buiten de stad begeven zonder daarvan bericht te doen.
Nadat ook Van Doorn werd ontslagen wegens verschil van opvatting met lectoren over de
taakvervulling, werden tot drie maal toe leerlingen belast met het werk van de pedel.
11.7 Niet alle problemen meteen opgelost:
leerlingentoelating;inrichtingskosten;de positie van de meesteresse-vroedvrouw.
Na de installatie van de lectoren dacht men dat de geneeskundige school nu wel snel zou
kunnen beginnen. Er waren echter nog drie struikelblokken.
De eerste betrof de verplichte inschrijving bij de Provinciale Commissie te Haarlem.
De aanstaande studenten uit Hoorn en directe omgeving die het onderwijs op de Hoornse
geneeskundige school wilden volgen, waren verplicht zich in Haarlem in te schrijven. Zij
maakten daar bezwaar tegen.
Hoewel de gemeentelijke commissie bereid was om de inschrijving gratis in Hoorn te
verzorgen, ging de Provinciale Commissie daarmee niet akkoord. Ze was als compromis
bereid de feitelijke inschrijving tot ultimo augustus plaats te laten vinden in Alkmaar thuis
bij de heer De Sonnaville, de voorzitter van de Provinciale Commissie.
B&W van Hoorn betuigden hun dank aan de Provinciale Commissie voor deze welwillende
houding. Op zijn strepen gaan staan, zo had men ondervonden, loste niets op. Maar toch
bleef de verhouding tot de Provinciale Commissie moeizaam.1594
Het tweede struikelblok was een bezwaar van de lectoren dat ze op 25 mei uitten.1595 Voor de
ƒ 600,-- die was toegestaan voor de inrichting van de school, kon men deze zelfs nog niet
gebrekkig in orde maken, zo betoogden ze in een ingediende memorie. Met in acht neming
van de meest mogelijke bezuinigingen was minimaal duizend gulden nodig, zowel voor
ontleed-, heel- en verloskundige werktuigen als voor chemische en pharmaceutische
werktuigen. En dan waren de lokalen nog niet ingericht en was er geen meubilair
aangeschaft.
Daarop vroegen B&W advies aan de stadsarchitect. Zijn antwoord leidde ertoe dat het
college deze zaak onder de aandacht bracht van gedeputeerde staten. Voor de hiervoor
genoemde werktuigen werd nu uitgetrokken ƒ 1023,--, voor reparatie aan de lokalen ƒ 315;-, voor enig meublement ƒ 42,--, in totaal ƒ 1380,--. Daar van afgetrokken de door de
provincie toegezegde ƒ 600,-- bleef een tekort van ƒ 780,-- over.
B&W verzochten deze uitgaaf extra te mogen doen en te brengen op de begrotingsstaat van
de stad voor 1826. Al op 21 juli gaven de gedeputeerde staten daarop hun fiat. Maar geld
voor een botanische tuin was er niet. En zo’n hortus botanicus is er nooit gekomen. Wel liet
de latere lector G.J. van Hoolwerff op eigen kosten een kleine botanische tuin aanleggen,
maar dat gebeurde pas in 1850.1596
WFA/GAH 0460/1, Notulen 14 September 1825 en volgende.
WFA/GAH 0349/M151, 15-09-1824, p. 66, no 134. 0349/M309, 18-09-1824. 0349/M151, 22-09-1824, p.
63, nr. 136. 0349/M5, 28-09-1824, fol. 144-147vo. 0349/M308, 10-11-1824, nr. 159. 0349/M151, p. 85vo86, nr. 159. 0349/M657, 28-12-1824, no. 24. 0349/M 309, 09-02-1825. 0349/M309, 18-02-1825. 0349/M
309, 09-03-1825. 0349/M6, 22-03-1825, fol. 7-8. 0349/M151, 22-03-1825, nr. 37 0349/M575, 26-03-1825,
p. 14. 0349/M151, 04-05-1825, nr. 88, p. 55. 0349/M 151, 04-05-1825, nr. 89, p. 55vo. 0349/M575, 11-051825, pp. 37vo-38. 0349/M575, 20-06-1825, p. 55vo. 0349/M152, 06-07-1825, p. 7vo. 0349/M152, 20-071825, pp-13-13vo. 0349/M575, 21-07-1825, pp. 68vo-69. 0349/M575, 15-08-1825, pp. 81vo-82.
WFA/GAH 0460/1, Notulen 1 July 1825, 5 Augustus 1825, 14 September 1825.
WFA/GAH 0460/1, Notulen 20 October 1825, 2 December 1825, 5 Mey 1826.
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WFA/GAH 0460/1, Notulen 21 Mey 1825.
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WFA/GAH 0349/M151, 25-05-1825, p. 62vo, nr. 105. 0349/M575, 17-06-1825, p. 48vo.
0349/M 152, 22-06-1825, fol. 1, nr. 125. Zie ook Bijlage 9. J. Steendijk-Kuypers, De Groote Gaper, p. 53.
A.J. Bierman, Van Artsenijmengkunde naar artsenijbereidkunde. Ontwikkeling van de Nederlandse
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Het derde nog op te lossen punt was de instructie voor en de aanstelling van een vroedvrouw.
Nadat de lectoren daartoe op 20 juli 1825 een voorstel hadden ingezonden, bekrachtigde de
raad een maand later de “Instructie voor de Meesteresse-Vroedvrouw aan de Genees-, HeelVerlos- en Artsenijmengkundige school te Hoorn”.
De meesteresse-vroedvrouw was verplicht onder haar toezicht de leerlingen, zowel mannen
als vrouwen, de nodige verlossingen te laten doen, en onderricht in het verloskundig
onderzoek te geven. In buitengewone omstandigheden moest ze hulp aan de lector in de
verloskunde vragen.
Om met de vrouwelijke leerlingen al voor de tijd van de baring bij niet-zwangeren het
verloskundig onderzoek te oefenen, gaf de lector haar daartoe gelegenheid óf in het
Bedelaarsgesticht óf daar waar hij dat mogelijk achtte.
Ook kreeg de leerlinge bij andere verlossingen les in “het ontlasten van de urine door de
cateter, het zetten van lavementen, het appliceren van moederringen en dat van inspuitingen
in de baarmoeder of schede”. Teneinde tot het vereiste aantal verlossingen te komen zou de
lector ervoor zorgen dat ze de verlossingen in het Bedelaarsgesticht uitvoerde en bij een
tekort daaraan met verlossingen bij de stadsarmen de ontbrekende aanvulde.
Daarvoor moest ze toestemming vragen aan de stadsvroedvrouw die dat in opdracht van de
burgemeester niet mocht weigeren. Mocht de leerlinge menen dat zij onvoldoende geholpen
werd, dan diende ze dit bij de burgemeester met bewijzen te staven.
De meesteresse-vroedvrouw moest zich houden aan de vakantie van 15 juli tot 15 september.
Daarbuiten was ze verplicht in de stad aanwezig te zijn. In geval van ziekte zorgde de lector
ervoor dat de bekwaamste stadsvroedvrouw haar verving.
Na de vaststelling van deze instructie benoemde de raad tot meesteresse-vroedvrouw aan de
genees-, heel-, verlos- en artsenijmengkundige school te Hoorn: Johanna Bach, huisvrouw
van Machiel Swartsenburg, burgeresse van deze stad, op een jaartractement van ƒ 80,--.1597
Met deze aanstelling waren alle posten van docenten aan de geneeskundige school nu
ingevuld. Allen kwamen uit Hoorn zelf. De school kon geopend worden. Daarom deelde de
burgemeester na de besluitvorming aan de raad mee dat de lectoren de inwijding van de
geneeskundige school hadden bepaald op vrijdag 16 september om elf uur ’s morgens in de
Oosterkerk.1598
11.8 De inwijding van de geneeskundige school te Hoorn op 16 September 1825.
De lectoren hadden de vrijheid genomen “de leden der Regering tot het bijwonen van deze
plechtigheid te inviteren, mitsgaders om zich deswegens te verzamelen op de zaal van het
stadhuis, vanwaar Hunne Edel Achtbaren door een Commissie van Heeren Lectoren ter
plaatse der Inwijding zullen worden geconduiseerd”.1599
Hoewel aanvankelijk Repelius was aangewezen om de openingsrede uit te spreken, werd dat
later veranderd. Bij loting is toen door lectoren bepaald dat de lector Johannes Samuel Swaan
dat zou doen. Hij was daartoe uitermate geschikt. Als rector van de Latijnse school had hij,
sinds hij per 1 januari 1814 in Hoorn werd benoemd, al grote blijken van oratorische en
stilistische bekwaamheden gegeven.
De Oosterkerk is vol als Swaan aan zijn betoog begint. Hij memoreert de verschillende
inrichtingen die ons land rijk is, en waaraan de onze ontbrak. Daarin is nu door de koning
voorzien. Na een muzikaal intermezzo richt hij zich dan tot de in de kerk aanwezige
toekomstige leerlingen.
farmacie in de negentiende eeuw. Z. pl., 1988, p. 189.
WFA/GAH 0349/M5, 30 Augustus 1825 fol. 30vo-32.
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WFA/GAH 0460/1, Notulen 25 Mey, 3 Juny, 1 July, 9 September, 14 September 1825.
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WFA/GAH 0349/M5, 30 Augustus 1825, fol. 34. Officiële invitatie in WFA/GAH0349/310, 7 September
1825. WFA/GAH 0460/1, Notulen 9 September 1825. Uiteindelijk begeleiden de lectoren Rijnders en
Reyne de genodigden naar de Oosterkerk en de lectoren Swaan, Kuys en Repelius degenen die huiswaarts
gaan, zij die eerst terugkeren naar stadhuis en dan vertrekken, en hen die genodigd zijn in Hotel De Doelen
te komen.
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Daarna schenkt hij aandacht aan elk van de groeperingen die zijn uitgenodigd.
Achtereenvolgens:
1°. Burgemeesters en wethouders; de leden van de gemeenteraad; de gemeentesecretaris;
2°. President en leden van de rechtbank, vrederechters en geheimschrijvers;
3°. Bevelhebbers van de schutterij en het garnizoen;
4°. Hoofdbestuurders van het Bedelaarsgesticht;
5°. Commissaris van politie;
6°. Verzorgers en curatoren der Latijnse scholen;
7°. Leden van de Christelijke en Israëlitische kerkenraden;
8°. Afgevaardigden van het geneeskundig genootschap ‘Vis Unita Fortior’;
9°. Plaatselijke schoolcommissies voor lager schoolwezen en de stads- en diaconiescholen;
10°. Bestuurders van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen;
11°. Mede-lectoren;
12°. Leerlingen;
13°. alle anderen.
Swaan wendt zich uitvoerig tot de aanstaande kwekelingen. Hij wijst hen op dat wat hen te
leren staat, op datgene “wat zich wetenschappelijk en zedelijk in den Plattelands Geneesheer
verenigen moet, zal hij die naam verdienen”. Hij benadrukt hoe belangrijk het daarin is, de
middelen die afkomstig zijn uit het plantenrijk niet met bijsoorten te verwisselen, maar een
goede behandeling te garanderen. Dat zal zo zegt hij “u bewaren voor het schandelijk bedrog,
dat zich niet ontziet in dit en andere natuurrijke met kostbare te verwisselen en zoo uit vurige
baatzucht handel te drijven met gezondheid en leven van den natuurgenoot (…..)”.
Swaan’s rede wordt dan weer kort onderbroken door toonkunst in de vorm van declamatie en
gezang. Vervolgens wijst hij de aanstaande studenten - teneinde goed toegerust te zijn als
geneesmeester – op het belang van mensenkennis, van zelfverzaking, van opoffering van
belang, van tijd en van genoegens.
Daarom – zo eindigt hij zijn toespraak tot de aanstaande leerlingen – houde men immer voor
ogen: “Niets dat der menschheid aangaat, mag mij vreemd zijn”.
Swaan wijdt daarna apart aandacht aan elk van de andere aanwezige groepen. Voor elk
daarvan heeft hij een toepasselijk woord. Hen die uit het onderwijs afkomstig zijn,
verwelkomt hij speciaal:
“U, die over middelbare of lagere scholen gesteld zijt, of naar hier zijt afgezonden van eene
Maatschappij wier zorgen aan de opvoeding voortdurend blijft toegewijd (…..)”.
Tenslotte eindigt Swaan met de wens dat deze nieuwe school waardige kwekelingen aflevert.
“Waardig tot eer van eene stad, die zijne Hogerbeetsen, Boelissen, Veliussen en zoo veele
anderen aan Nederland schonk”.1600
Onder muzikaal uitgeleide van achttien muzikanten onder de directie van de voormalige
stadsorganist Swarthoff verlieten de aanwezigen de Oosterkerk. Zij gingen naar huis of
begaven zich – als genodigden – naar hotel De Doelen in de Achterstraat.
Daar verzamelden zich: Burgemeester mr. J.C. van de Blocquerij, de wethouders J. Berkhout
de Jonge en J.W. Huydecoper, de gemeentesecretaris P. Groenwoudt, de gemeenteontvanger
jhr. Mr. P. van Akerlaken, de muziekdirecteur J.W. Swarthoff en de vijf lectoren A.P. Kuys,
J.G. Repelius, J.W. Reyne, G.J. Rijnders en J.S. Swaan.
De rekening van F. Orth, exploitant van Hotel De Doelen geeft aan hoe gezellig de inwijding
van de school en de nazit geweest moeten zijn. 18 muzikanten verteerden aan drank en koffie
Drukker Vermande drukte voor ƒ 250,-- vijftig exemplaren van deze redevoering, getiteld:
“Redevoering, gehouden bij de inwijding der Genees-, Heel-, Vroed- en Artsenijmengkundige Scholen te
Hoorn. Den 16den van Herfstmaand 1825 in de Ooster Kerk aldaar, door J.S. Swaan, Lector in de Scheikunde
en Natuurlijke Historie, Rector van de Latijnsche School aldaar, en lid van verscheidene geleerde
Genootschappen. Uitgegeven voor rekening der scholen. Tot Hoorn, bij J. Vermande, 1825.”
Aanwezig in Bibliotheek Westfries Archief onder nummer 123 E157.
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negen gulden. De elf heren kregen een diner à twee gulden per persoon.
37 flessen wijn werden in rekening gebracht, samen ƒ 66,--. Thee werd vrijwel niet
gedronken veronderstellen we, dat was maar één gulden,. Twee kruiken bier kosten zestig
cent.
De oppasser kreeg een diner dat ƒ 1,00 kostte, terwijl onder zijn naam ook staat: aan drank en
bier één gulden en een fles wijn van anderhalve gulden.
De totale rekening van Orth bedroeg ƒ 102,10.1601
Later werden nog douceurs gegeven aan de oppasser in de Oosterkerk (drie gulden) en aan
twee politiedienaren (elk één gulden).
11.9 De gang van zaken in de school in het eerste jaar
Op maandag 19 september 1825 begon het eerste schooljaar bestaande uit twee cursussen. In
totaal waren er dus acht cursussen in vier jaar. Men kon tijdens een cursus ingeschreven
worden en aanschuiven bij de al aanwezige kwekelingen. Voor hen hingen de regels in het
auditorium. De huishoudelijke wetten waren ontworpen door Kuys en Swaan.
Omdat er nu vijf lectoren waren in plaats van drie probeerde de burgemeester hun
tractementen gelijk te trekken. Een anatomische indices-spuit mocht voor ƒ 50,-- worden
aangeschaft. Van de rede van Swaan werden bij Vermande 50 exemplaren gedrukt en
verzonden aan de diverse autoriteiten en de stadsbibliotheek.
De toelatingseisen waren niet zo hoog. Men moest minstens 16 jaar oud zijn, een
getuigschrift van onbesproken gedrag bezitten en goed kunnen lezen en schrijven.
Sommige kwekelingen hadden enkele jaren de Latijnse school bezocht. Daardoor bezaten ze
de verlangde basiskennis van Latijn. Zij die daaraan niet voldeden, werden in de gelegenheid
gesteld de ontbrekende kennis van deze oude taal aan te vullen door de gratis lessen van
lector Swaan, rector van de Latijnse school, te volgen. Daarvoor bestond in het lesrooster
ruimte.
Toen na het overlijden van Swaan in oktober 1826 het een jaar duurde voor over het vervolg
van deze lessen werd gesproken, drong Reyne in september 1827 aan op hervatting. Eerst
werd conrector Verburgh gepolst deze lessen te geven. Hij wilde dit voor 2 á 3 leerlingen wel
doen!1602 Na diens vertrek uit Hoorn gaf ds. Otterlo van 1 oktober 1830 tot zijn overlijden in
november 1831 de gewenste lessen. Jorritsma suggereerde toen conrector Badon Ghijben als
zijn opvolger. Rector Abbing echter deelde op 3 februari 1832 mee voor een leeg auditorium
te hebben gestaan. De leerlingen die Latijn wilden volgen, moesten dit nu schriftelijk
getekend aangeven. Daarmee was ook de Provinciale Commissie tevreden.
We gaven hiervoor aan hoe de cursus voor chirurgijn vier jaar duurde. De opleiding van
apothekers en vroedvrouwen vond in twee jaar plaats. Het collegegeld bedroeg ƒ 25,--.
Soms betaalde een gemeentebestuur dat schoolgeld voor de aanstaande vroedvrouw, die dan
na een geslaagd examen in dienst van het stads- of dorpsbestuur kwam.1603
Hoewel er 12 kwekelingen1604 van start gingen – twee voor artsenijmengkunde en tien voor
chirurgie -, kennen we van hen allen niet de precieze achtergronden, laat staan hun
vooropleiding. Ingeschreven waren Cornelis de Boer, Pieter Dirk Matak Fonteijn, Andries
van den Haas, Gerrit Immink, Johannes Langeveld, Cornelis Gallis Merens,
Johannes Nottelman, Andries Nuyens, Hendrik G. Pijl en Willem Klots Schardam voor alle
vakken, en Johan Ennema en Adriaan Robbertson voor artsenijmengkunde.
Klots Schardam vertrok al spoedig naar de opleiding in Haarlem. Wel betaalde zijn vader het
verplichte inschrijfgeld. Begin juni 1826 kwam hij op de Hoornse school terug en woonde hij
de lessen regelmatig bij. Na het eerste halfjarig examen kwamen erbij:
voor artsenijmengkunde Evert Merrebach en voor verloskunde Dieuwertje Haringhuizen,
Zie Bijlage 3.
WFA/GAH 0460/1, Na notulen 12 en 14 September 1827.
1603
J. Steendijk-Kuypers, De Groote Gaper, pag. 54.
1604
Zie Bijlage 4.
1601
1602
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Volkert Hulleman (chirurgijn te Wervershoof) en
*Evert Hendrik Boele, chirurgijn te Elburg1605.
Wangedrag kwam voor. Aan de ouders van Nottelman en Immink werd daarvan schriftelijk
bericht gestuurd. Immink onderstreepte zijn slechte gedrag doordat hij bij het tentamen er
blijk van gaf noch voor het ene noch voor het andere vak iets te hebben uitgevoerd.
De halfjaarlijkse examens werden ingevuld. Zij vonden plaats in februari en juli en werden
voorafgegaan door een tentamen.
Aan degene die wegbleef van het examen, zou geen prijs mogen worden toegekend noch een
testimonium bij het verlaten van de school. Iemand die zich inschreef op de Hoornse school,
en die reeds gepromoveerd was in één of ander vak en mee wilde doen aan het examen, werd
verplicht een maand daarvoor zich te melden in de lectorenvergadering.
De vorderingen werden onderscheiden in zeer goed, middelmatig en slecht.
Voor het eerste examen op vrijdag 10 februari 1826 bleken de leerlingen zich goed
voorbereid te hebben, met uitzondering van Merens. Toch slaagde hij in juli voor het tweede
examen.
Het tweede examen vond plaats in de grote zaal op 14 juli 1826 ter afsluiting van het eerste
schooljaar. De burgemeester, de gemeentesecretaris en bestuurders van het Bedelaarsgesticht
woonden de examens bij. Het onderzoek duurde drie uur. De kwekelingen hadden goed
geoefend voor de ontleed-, heel-, schei- en kruidkunde en in de natuurlijke historie en gaven
blijk van uitmuntende vorderingen.
Om één uur ’s middags werden de door de lectoren toegekende boekprijzen toegekend aan
Cornelis de Boer (ontleed- en heelkunde),
Johan Ennema (natuurlijke historie en kruidkunde), en
Adriaan Robbertson (artsenijmeng- en scheikunde).
Eervolle getuigenschriften ontvingen:
Hendrik Evert Merrebach (plantenkunde) en
Andries Nuyens (ontleed- en heelkunde).
De middagbijeenkomst trok een zeer groot aantal belangstellenden. Zij bewezen ermee welk
een belangrijke plaats de school zich in zo korte tijd in de Hoornse en Westfriese samenleving
had veroverd.
De dirigerend lector Repelius had er in zijn woord van welkom op gewezen “dat het vooral
de wetenschappen zijn, in deze school beoefend, die het den mensch kunnen leeren hoe zich
de wijsheids Gods in al Zijne werken openbaart” .
Na de uitreiking van de prijzen gaf hij zijn functie voor het volgende jaar 1826-1827 over aan
A.P. Kuys. Het waren een geweldige ochtend en middag geweest. De doeltreffendheid van de
door de koning geschonken school was gebleken. Voor de landman ten plattelande was het
een gelukwens waard. Kleingeestige vitterijen konden daar niets aan veranderen.
Daarna maakten de lectoren in de laatste vergadering van het cursusjaar de lijst der lessen
voor de derde en vierde cursus in het tweede schooljaar gereed. Tevens benutten zij die
bijeenkomst om een verslag te schrijven van het pas gehouden examen ter publicatie in de
Staatscourant en de Algemeene Konst- en Letterbode.1606
De ontwikkeling die de school vervolgens doormaakte, behandelen we hierna aan de hand
van de volgende onderwerpen:
*Evert Hendrik Boele, chirurgijn te Elburg, werd als geslaagd student in de verloskunde op
16 juli 1826 speciaal vermeld. Hij had zich op 3 maart 1826 ingeschreven om zich in het praktische deel der
verloskunde te oefenen. Nadat hij het theoretisch deel van het examen in de verloskunde had behaald, had hij
jarenlang vergeefs gepoogd het praktische deel te behalen. Aan de Hoornse school bereikte hij dit doel al op 5
mei 1826, twee maanden na zijn toelating. Daardoor kon de Provinciale Commissie voor Geneeskundig
Onderzoek en Toezicht van de provincie Gelderland hem daarna met lof bevorderen tot vroedmeester.
1606
Alle schoolzaken die zich in het eerste jaar voor deden, zijn te vinden in:
WFA/GAH 0460/1, Notulen 09-09-1825, 14-09-1825, 07-10-1825, 20-10-1825, 04-11-1825, 02-12-1825,
06-01-1826, 27-01-1826, 03-02-1826, 03-02-1826, 03-03-1826, 03-04-1826, 05-05, 1826, 02-06-1826, 2306-1826, 07-07-1826, 14-07-1826, 04-08-1826.
Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1826. Deel II, pag 129. N° 36. Vrijdag den 18den Augustus.
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de lectoren, de leerlingen, de examens, de benodigdheden, de financiën.1607
11.10 De lectoren1608
Malariakoortsen
De maanden na het examen van juli 1826 begonnen dramatisch. In de kustgebieden heerste
van 1826 tot 1829 een epidemische ziekte1609. Later onderzoek wees uit dat het waarschijnlijk
om malaria ging.
De Hoornse geneesheer dr. T.A. Jorritsma gaf er al in 1827 een beschrijving van.1610 In het
eerste deel “De ziekten Hoorn betreffende”, deelde hij mee dat de ziekte eerst goedaardig
verliep en door ontlastende middelen spoedig week. Maar daarna nam ze toe en veranderde
van karakter. De ermee gepaard gaande koorts die eerst om de dag opstak, kwam daarna
dagelijks. De patiënten leden ook aan toevallen. De behandeling was gebaat bij een spoedige
toediening van kinine, maar had lang niet altijd succes. Het aantal sterfgevallen in september
en oktober van 1826 was veel hoger dan in andere jaren.1611
De Hoornse geneeskundige school leed er danig onder. De lectorenvergaderingen van
september en later die van november, konden wegens ziekte niet plaats vinden. Omdat ook
leerlingen door de “algemeene ziekte” niet in staat waren lessen te volgen, werd het begin
van de cursus vooreerst uitgesteld tot 16 oktober 1826. De lectoren mochten naar bevind van
zaken handelen als het aantal leerlingen onvoldoende zou zijn.
Ondanks alle goede wil kon in februari daaraanvolgende het halfjaarlijks examen niet plaats
vinden omdat de lessen tot dan toe nog steeds geen gewone voortgang hadden gehad. Zelfs
op 19 juni 1827 moest men nog het besluit nemen het tweede halfjaarlijks examen uit te
stellen tot half september 1827.
Lector Johannes Samuel Swaan, 1825-18261612
Erger was dat lector Swaan, die zich voorbeeldig ingezet had voor hulp aan de vele zieken,
zelf bezweek. Hoewel enigszins ongesteld, gaf hij op 6 oktober nog leiding aan de
lectorenvergadering omdat Kuys niet in orde was. Maar kort daarna werd Swaan zelf zeer
ernstig ziek.
Hij overleed op 26 oktober 1826 in zijn woning in de Kruisstraat1613. Zijn vrouw en zeven
kinderen bleven vrijwel onverzorgd achter. Al in januari vroeg de weduwe van Swaan aan de
koning een beurs voor een nog studerende zoon. B&W stonden volkomen achter dit verzoek
dat koning Willem I met ingang van 1 januari 1827 inwilligde.
1607

We gebruikten hiervoor de in het Westfries Archief aanwezig zijnde zeer uitgebreide notulen van de
lectorenvergaderingen van 13 mei 1825 tot en met 28 juli 1844 (WFA/GAH 0460/1.
Daarnaast raadpleegden we voor de gehele periode:
De notulen van de vergaderingen van de Hoornse Raad en het College van B&W van 1825 tot 1865.
De bij en door de gemeente ingekomen en verzonden stukken betreffende de geneeskundige school.
De gemeentelijke jaarverslagen van 1852 tot met 31 december 1865. Ze zijn summier vergeleken bij de
notulen waarin ook tot 1844 de jaarverslagen zijn opgenomen.
De financiële jaaroverzichten van de gemeente Hoorn van 1825 tot en met 1865
Voor de periode van 1844 tot en met 1865 hebben we niet doorgenomen de bij het Rijksarchief te Haarlem
aanwezige jaarverslagen van de Hoornse Geneeskundige School die uitgebracht werden aan de Provinciale
Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toezicht voor Noord-Holland en aan Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland.
1608
Voor dit hoofdstuk, waarvoor we ook verwijzen naar Bijlage 2a en Bijlage 2b, hebben we gebruik gemaakt
van de literatuur, genoemd in noot 3.
1609
Zie Bijlage 7 voor de extra kosten die Hoorn voor de behandeling van deze epidemische ziekte maakte.
1610
T.A. Jorritsma, Beknopt verslag van de Ziekten, welke te Hoorn zoowel als te Sneek waargenomen zijn.
Amsterdam, 1827.
1611
Vaderlandsche Letteroefeningen, 1827, pag. 324-325,
1612
Zie eveneens Bijlage 2b, waarin activiteiten van de lectoren naast hun werkzaamheden in de Geneeskundige
School zijn vermeld.
1613
Algemeene Konst en Letterbode voor het jaar 1826. Deel II, pag. 306-307.
Zie voor een levensbeschrijving van J.S. Swaan Bijlage 2b.
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Jan Korver Azn. 1827-1851
De opvolging van Swaan kostte tijd. De Hoornse apotheker J. Korver Azn. die op de Gouw
zijn praktijk uitoefende, schreef kort na Swaan’s overlijden dat hij graag in aanmerking kwam
voor vervulling van de vacature. Na beraad en overleg met de burgemeester beslisten de
lectoren op zondag 18 februari 1827 dat Korver op maandag 19 februari met de aanvang van
de vierde cursus mocht beginnen met de waarneming van de lessen in de scheikunde en de
natuurlijke historie. Voorlopig deed hij dat pro Deo.
Van de scriba kreeg Korver een overzicht van de lestijden en de sleutel van de simpliciakast,
terwijl hij naar welgevallen over het laboratorium mocht beschikken.
Ondertussen was de zoektocht naar een nieuwe lector begonnen.
De Hoornse arts Jorritsma had de voorkeur. De goedkeuring van zijn benoeming door de
minister van binnenlandse zaken kwam af op 14 april 1827. Jorritsma zelf echter maakte
bezwaar tegen de combinatie van de vakken natuurlijke historie en chemie. Hij wilde graag
de vakken die Swaan had gegeven, splitsen in natuurlijke historie voor hemzelf, en chemie
voor Korver. Zijn bezwaren kwamen B&W niet ongegrond voor. Maar omdat aan de wens
van Jorritsma niet werd voldaan, deelde die op 17 oktober mee niet voor een benoeming tot
lector in aanmerking te willen komen.. De Noord-Hollandse gouverneur vroeg toen aan
B&W om Jorritsma te bewegen de post toch aan te nemen. Tevergeefs.
Er bleef derhalve niets anders over dan Korver te benoemen1614. Die had tot dan toe “zowel
belangeloos als met ijver de lessen van Swaan waargenomen”. De raad benoemde hem in
december 1827 definitief. Hij kreeg als tegemoetkoming over dat jaar nog ƒ 115,-betaald.1615
Tien jaar later, na perikelen rond lector Reyne die in de winter van 1837-1838 tot uitbarsting
kwamen (zie hierna), werd Korver in februari 1838 eerst voorlopig en na de ontslagaanvraag
van Reyne ook definitief met diens lessen belast.1616
Korver maakte in de jaren ervoor maar ook daarna duidelijk welk een waardevolle lector hij
was. Dat kwam niet alleen tot uiting wanneer hij president van de lectoren was, maar ook
wanneer hij het secretariaat voerde. Zo leidde hij bijvoorbeeld in 1840 op een uiterst
genoeglijke wijze de gouverneur van Noord-Holland rond, toen die tijdens zijn jaarlijkse
tournee door de provincie een werkbezoek aan Hoorn bracht en daarin ook de Geneeskundige
School betrok. Korver die dat jaar als secretaris fungeerde, had de gouverneur opgewacht. Hij
toonde hem de verschillende lokalen met hun merkwaardigheden en de waardevolle
preparaten. ”Zijn Hoog Edel Gestrenge was over dit bezoek zeer tevreden”, zo notuleerde
men. De gouverneur bood uit erkentelijkheid een boekwerk aan voor de bibliotheek. Door
tussenkomst van het stadsbestuur ontving de school zo een exemplaar van de ziektekundige
en ontleedkundige platen van professor J.C. Broers te Leiden. De lectoren aanvaardden het
geschenk dankbaar en deelden mee dat aan het oogmerk ervan zou worden voldaan. Ze
vroegen aan de stadsbestuurders hun erkentelijkheid aan de gouverneur over te brengen.
Korver gaf zijn onderwijs voorbeeldig, zo bleek vanaf februari 1838 toen hij weer regelmaat
bracht in de opleiding die onder Reyne verloren was gegaan. Niet alleen het onderwijs kreeg
zijn volle aandacht. Ook de bestuurlijke zaken nam hij ter harte. Leidend onder de lectoren
zat hij op een besliste manier hun vergaderingen voor, notuleerde hij overzichtelijker dan
anderen en schonk hij aandacht aan financiële zaken. Aan dat alles kwam een onverwacht
einde toen hij op 28 juli 1851 ’s morgens om 4 uur op 59-jarige leeftijd overleed.
Korver was de zesde lector die in functie stierf. Hem gingen vooraf Swaan, Repelius, Kuys,
Mevrouw Steendijk-Kuypers vergist zich op pagina 22 van De Groote Gaper dat J.W. Reyne de vakken, die
Swaan gedoceerd had, kreeg toegewezen.
1615
WFA/GAH 0349-M657, 12-12-1826. GAH 0349-312, 17-05-1827; GAH 0349-153, 30-05-2827, fol. 34,
nr. 92. GAH 0349-577, 14-06-1827, fol. 93vo. GAH 0349-153, 17-10-1827, fol. 54, nr. 169. GAH 0349577, 22-10-1827, fol. 158. GAH 0349-M6, 18-12-1827, fol. 88vo. GAH 0349-578, 05-01-1828, fol. 31vo32. GAH 1816-1212, jaarrekening 1827, pagina’s 127-129 (Korver op pag. 128).
1616
Zie Bijlage 2a.
1614
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Rijnders en Hooghwinkel.
B&W bespraken op 5 augustus het bericht van dit overlijden dat ze van Korvers weduwe,
Maria Schuyt, hadden gekregen. De lectoren hadden toen al aan B&W verzocht om de
ontstane vacature in de Botanie, de Chemie, de Pharmacie en de Natuurlijke Historie te
vervullen.
Het college bracht daarop de zaak in de Raad. Afgesproken werd dat B&W zich eerst op de
hoogte zouden stellen of Gedeputeerde Staten, net als in 1848 na het overlijden van
Hooghwinkel, de functie wilden laten waarnemen met het oog op de te verwachten landelijke
veranderingen in geneeskundige staatsregelingen.
Waarschijnlijk omdat het betreffende wetsontwerp was verworpen, had de Provinciale
Commissie al een voordracht naar Hoorn gestuurd, met daarop als nr. 1 G.J. van Hoolwerff,
apotheker te Hoorn. Zo gebeurde het. Van Hoolwerff liet weten dat hij “volgaarne” de aan
hem opgedragen voorlopige waarneming van het vacante lectoraat zou vervullen. Hij bleef
werkzaam tot de opheffing van de geneeskundige school per 1 januari 1866.
Jan Willem Reyne, 1825-1838
Lector Reyne was ook apotheker. Hij was in 1786 geboren te Meerkerk. Hij woonde op het
Grote Oost. Maar niet precies duidelijk is, wanneer hij zich in Hoorn vestigde. Wel was hij al
in 1816, samen met David Bosselaar, betrokken bij een plan om in de toekomst het aantal
apothekers, dat toen 13 bedroeg, te verminderen tot zes. In 1864 waren er toch nog 11, maar
daar was Reyne niet meer bij. Rond 1820 was de leverantie van de medicijnen voor de
stadsarmen toegekend aan de apotheken van de Weduwe Best, J. van Marken, J. Korver en
Reyne. Mevrouw Steendijk acht het waarschijnlijk dat daarbij relatie een belangrijker rol
speelde dan de winkelcontrole. Reyne’s winkel verkeerde namelijk altijd in een
“erbarmelijke” staat. Hij scheen zich echter – door zijn connecties veel buitensporigheden te
kunnen veroorloven. In 1830 werd Reyne gekozen tot lid van de gemeenteraad. Hij bleef dat
tot 1847. Wellicht had hij er geen rekening mee gehouden dat een raadslid af diende te zien
van leverantie van medicijnen aan de stadsarmen. Gedeputeerde Staten wezen het verzoek af
dat hij desondanks daartoe in 1832 deed. B&W namen het besluit van G.S. voor
kennisgeving aan.1617
Reyne had zich ten tijde van de malariakoortsen in het najaar van 1826 eveneens ziek
gemeld. Zijn collega’s beoordeelden zijn gezondheidstoestand niet als zodanig dat hij af en
toe geen les had kunnen geven. Daarom ergerde de lange duur van zijn afwezigheid hen.
Ze schreven hem daarom op 5 januari 18271618 dat het hen bevreemdde, dat hij in het lokaal
géén, maar thuis wél les kon geven. Hij werd aangespoord zijn lessen zo spoedig mogelijk te
hervatten. Zo niet dan zouden ze de burgemeester op de hoogte stellen van hun
aanmerkingen. Een maand later was er nog geen antwoord van Reyne. Maar in april 1827
was hij weer aanwezig en klaagde toen meteen over het gedrag van de student Nottelman.
Wangedrag in zijn lessen kwam meer dan eens voor, zodat de opleiding tot apotheker niet
zonder strubbelingen verliep. Soms werden leerlingen geschorst en gaf hij hen vervolgens
privélessen aan huis, eveneens tot grote ergernis van zijn collega’s. Aan het einde van 1836
was het weer eens raak.1619 Reyne beklaagde zich toen bij B&W over wangedrag en het
plegen van grove ongeregeldheden door enige leerlingen van de clinische school bij het
lokaal gedurende de uren dat hij daar zijn voorlezingen hield. Met name liep het de spuigaten
uit op de avond van 15 december 1836.
Vijf weken eerder al had hij aan zijn leerlingen gevraagd “onder de tafel” niet zo’n geraas te
maken. De daders had hij niet kunnen ontdekken. “Sommigen van hen liepen zelfs door de
stad en voorbij mijn huis allerlei beledigende uitdrukkingen te zingen en te schreeuwen”.
Hoewel Reyne toen op het punt had gestaan zijn lessen te staken, had hij dat niet gedaan. Ook
WFA/GAH 0349/156, 4 July 1832, fol. 181vo.
WFA 0460/1, Notulen 5 January 1827, pag. 87.
1619
WFA/GAH 0349-334, 08-02-1837, nr. 91.
1617
1618
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had hij van het voorgevallene geen melding gemaakt.1620 Maar nu wel:
“De leerling Van Nooten vroeg mij op 6 december zeer beleefd om door te gaan met de
lessen. Ik zei dat toe. Zo kwam ik op 15 December in het lokaal, waarin 16 leerlingen. Na
ongeveer 10 minuten kwam binnen de leerling Nuyens. Met een lachend gelaat en een
brandende sigaar in de mond plaatste hij zich aan de tafel, steeds doorgaand met roken. Ik
vroeg hem de sigaar te doven of zich te verwijderen. Dat laatste gebeurde.
Nauwelijks was hij weg of de leerling Knaven kwam op dezelfde manier binnen.
Hij echter bleef al rokend voor de tafel staan met de pet op het hoofd, al lachende tegen hen
die aan de tafel hadden plaats genomen. Ik verzocht hem te vertrekken omdat hij alleen maar
de les wilde verstoren.
Hij deed dat nadat ik naar hem toe was gegaan met de woorden:
‘Raak mij niet aan het lijf, want dan grijp ik je in je donder’. Met een fikse stoot heb ik hem
toen de deur uitgezet en deze dichtgeslagen.
Dadelijk stonden toen de leerlingen Van Delden, Van Draert, Kieven, Romaer, Theunissen,
Schuit en Van Ammes en wellicht anderen op, terwijl de leerlingen Van Nooten, Leon, Jutting,
Bom en Reyne bleven.
De vertrokken leerlingen bleven buiten staan zingen en schreeuwen, zodat ik de les niet kon
voort zetten. Mijn verzoek aan de pedel om hen hiermee te doen ophouden was vergeefs en
uiteindelijk is assistentie van de politie gevraagd.
Na het einde van de les werd ik door een aantal leerlingen die achter de Grote Kerk stonden,
aangeroepen en nageschreeuwd. Zij scholden de gebleven lieden uit en mishandelden hen
zelfs in de Kerksteeg. De hoofdaanleggers zijn Nuyens en Knaven, met Theunissen en Romaer
als handlangers. Zolang zij niet streng gestraft worden, zal er niets verbeteren”.
Reyne was over het verbod dat al eerder aan de leerlingen Romaer en Pekelaar was opgelegd
om drie maanden zijn lessen te volgen, ontevreden. Hij wilde dit verbod uitstrekken tot alle
lessen, en bij herhaling hiervan mededeling doen aan alle andere geneeskundige scholen. Ten
slotte verzocht hij B&W het reglement van orde te wijzigen en opnieuw vast te stellen.
Het college vroeg toen aan de lectoren om een nieuw reglement1621 te ontwerpen. Dat
gebeurde, nadat Reyne opmerkingen had ingebracht over de nieuwe voorschriften. Met deze
aanvulling werd het vernieuwde reglement in april 1837 definitief1622. Dit hielp echter niet.
Nieuwe klachten van Reyne, als gevolg van ongeregeldheden door leerlingen en verschillen
van inzicht tussen hem en de andere lectoren over de aanpak ervan, kwamen in januari 1838
tot een uitbarsting. In de lectorenvergadering van februari verliet Reyne die bijeenkomst,
witheet, onder de stellige verzekering er niet meer in te verschijnen en zijn post van lector
neer te leggen.1623 Hoewel aan wethouder Van Pabst Rutgers door B&W gevraagd was om
bestaande geschillen op de best mogelijke wijze uit de weg te ruimen,1624 was dat niet
gemakkelijk. Én omdat Reyne al eens privé-lessen was gaan geven aan geschorste leerlingen
én omdat hij door zijn collega’s werd beschuldigd van “het onbevoegd uitoefenen van de
geneeskunst”, moest hij – mede in verband met een daarover aangespannen proces – min of
meer gedwongen zijn ontslag indienen.1625 Maar pas eind augustus, nadat hij na de
bijeenkomst met wethouder Van Pabst Rutgers op 8 februari 1838 geen vergadering meer had
bijgewoond, verzocht Reyne aan de Minister van Binnenlandse Zaken hem zijn ontslag te
verlenen als lector van de Hoornse geneeskundige school.1626

Niet gemeld aan B&W, WFA/GAH 0349-334, 8 February 1837, nr. 1.
WFA/GAH 0349-161, 8 February 1837, fol. 67vo.
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WFA/GAH 0349-161, 12 April, fol. 98-102vo.
1623
WFA 0460/1, Notulen 15 January 1838.
1624
WFA/GAH 0349-162, 24 January 1838, fol. 47vo.
1625
J. Steendijk-Kuypers, Apotheek De Groote Gaper, pag. 56.
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WFA/GAH 0349-162, 29-08-1838, fol. 139vo.
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Johannes Gijsbertus Repelius (1825-1830)
Repelius was al lang in Hoorn werkzaam toen hij ondanks een slecht gezichtsvermogen
benoemd werd tot lector aan de Geneeskundige School.
In de Geneeskundige School stelde Repelius in 1825 als dirigerende lector, samen met
Swaan, een plan op om iedere cursus voor 4 jaar te regelen. Het kwam er op neer dat in vier
jaar acht halfjaarlijkse cursussen ( achtereenvolgens 1°. anatomie, chemie,
artsenijmengkunde, natuurlijke historie en botanie; 2°. anatomie, theoretische heelkunde,
toegepaste scheikunde) werden gegeven. Samen met Rijnders en Swaan besprak hij met de
burgemeester de inwijdingsplannen voor de school en regelde hij de gang van zaken op de
dag dat de school werd ingewijd. Het juli-examen in 1826 besloot hij met te betogen “dat het
vooral de wetenschappen zijn, in deze school beoefend, die het den mensch kunnen leeren,
hoe zich de wijsheid Gods in alle Zijne werken openbaart”.
Ondanks de verplaatsing van het examen in juli 1827 naar september, gaf Repelius al in juni
een schriftelijk overzicht van vorderingen en vlijt der leerlingen. Begin januari 1830 waren er
klachten dat de colleges van Repelius en Kuys niet of op een ander tijdstip waren gegeven.
Ze zouden er schriftelijk op worden gewezen. Toen Repelius op 15 mei 1830 vrij plotseling
stierf, waren zijn collega’s ervan overtuigd dat “het overlijden van deze kundige man niet
alleen een verlies was voor de maatschappij, maar ook vooral voor de bloei van de
school.”1627
Al twee maanden na het overlijden van Repelius berichtte de burgemeester aan de lectoren
dat de Minister van Binnenlandse Zaken in de vacature-Repelius dr. T.A. Jorritsma had
benoemd tot lector in de physiologie en de materies medica.
Arnoldus Philippus Kuys (1825-1832)
Kuys had al heel wat medische arbeid in Hoorn verricht toen hij tot lector in de pathologie en
therapie aan de Geneeskundige School werd benoemd. Zijn lessen vielen in de morgenuren,
van acht tot negen uur. Hij maakte samen met Swaan het huishoudelijk reglement van de
school.
Aan het einde van het eerste schooljaar 1825-1826 nam hij in juli de taak van dirigerend
lector over van Repelius. Hij sloot het door de epidemische ziekte uitgestelde eindexamen
van het tweede schooljaar af op 14 september 1827 met een rede die hij noemde
“De voortreffelijkheid van den Mensch boven de Dieren”.
Een paar jaar later ontstond er in het begin van 1830 tussen Kuys en de andere lectoren een
kwestie, waarschijnlijk over het opnieuw aanvaarden van het presidium over de lectoren.
Maar dat is onzeker. Het kan ook zijn dat hij zich gegriefd voelde over de opvolging van de
overleden Repelius. Hij had ook naar diens lessen gesolliciteerd, maar Jorritsma werd
benoemd. De gerezen kwestie leidde er zelfs toe dat Kuys lectorenvergaderingen niet meer
bijwoonde en de onderlinge communicatie schriftelijk afdeed. Aan de burgemeester, die hem
ontboden had voor een gesprek hierover, liet hij weten de post van dirigerend lector niet
nogmaals op zich te willen nemen. Dan deed hij nog liever afstand van het lectorschap. De
Provinciale Commissie die om advies gevraagd was, wilde zich niet met deze zaak bemoeien,
omdat ze vond dat bemiddeling in zo’n controverse niet tot haar taak behoorde.
Omdat Kuys ook na de aanvang van het nieuwe schooljaar in 1830 nog steeds absent bleef bij
de bijeenkomsten van lectoren, had hij schriftelijk laten weten dat hij leerlingen die
onvoldoende Latijn verstonden geen examen wilde laten doen. Bovendien wilde hij het
examen uitbreiden van de leerlingen die voor ondervraging over hun vakbekwaamheid naar
de Provinciale Commissie gingen. Zijn collega’s namen die verzoeken voor kennisgeving
aan. Bij het examen in de zomer van 1831 deed hij wel mee aan het eindexamen, maar
meldde hij zich wegens beroepswerkzaamheden schriftelijk af voor de prijsuitreiking. Op 29
juli verzocht hij in de nieuwe cursus op andere dagen les te mogen geven. Men honoreerde
zijn verzoek. Maar weer was hij, nu in de nieuwe situatie, vanaf augustus 1831 veelvuldig in
Opmerkelijk is dat de weduwe van Repelius tot en met 1848 jaarlijks een tegemoetkoming kreeg van ƒ 100,terwijl dat bij andere weduwen niet het geval is. De reden ervan kennen we niet.
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de lectorenvergaderingen absent. Op 4 mei 1832 schreven zijn collega’s uitgebreid aan hem
over zijn absenteïsme en zijn herhaalde weigering het presidium op zich te nemen. Hoewel
hij op 15 juni afwezig was door ziekte, was er schriftelijk bericht van hem dat hij de
vergaderingen weer zou bijwonen en alle werkzaamheden zou uitvoeren.
Negen dagen later overleed hij vrij plotseling op 24 juni 1832 ’s middags om kwart voor één
op de leeftijd van 53 jaar, in zijn huis dat Onder de Boompjes stond. Zijn overlijden werd een
dag later aangegeven door twee goede bekenden, de 44-jarige procureur Cornelis Bakker en
zijn collega-lector de 40-jarige apotheker Jan Korver Azn.
Het overlijden van Kuys werd op 16 juli bij het eindexamen gememoreerd als “een groot
verlies voor de school van een man zeer gewaardeerd om zijn kunde voor de maatschappij en
voor de school.”
Met het ontstaan van deze vacature zagen B&W een mogelijkheid het aantal lectoren met
één te verminderen door de lessen in de pathologie en de therapie te laten vervullen door
Jorritsma. De Provinciale Commissie ging hiermee akkoord en zo gebeurde dat officieel per
10 januari 1833.
Theodorus Antonius Jorritsma (1830-1857)
Jorritsma was in 1816 geslaagd voor geneeskunde. Hij was al in Hoorn werkzaam toen hij op
1 december 1819 toestemming kreeg ook de verloskunde te beoefenen. Hij deed zijn
werkzaamheden met verve. Zo kreeg hij in 1825 een gouden medaille vanwege zijn
verdiensten voor de koepokinentingen. Toen de Geneeskundige School in 1825 werd
opgericht, vroeg de Provinciale Commissie “regard” op hem te slaan als eventueel aan te
stellen lector. Waarom het toch niet tot een benoeming kwam, is ons niet duidelijk.
Toen Swaan in oktober 1826 overleed, beijverde de Provinciale Commissie zich Jorritsma te
belasten met Swaans vakken, natuurlijke historie en scheikunde. Daar nu nam Jorritsma geen
genoegen mee en hij bedankte voor de benoeming die in feite al in kannen en kruiken was.
Na het overlijden van Repelius in 1830 lieten B&W noch Provinciale Commissie er gras over
groeien. Twee maanden al na de dood van lector Repelius, heetten de overige lectoren
Jorritsma, die belast was met de vakken physiologie en materies medica, welkom in hun
vergadering van 13 juli.
Jorritsma was naast zijn lessen ook in andere zaken actief. Toen aanvullende lessen Latijn in
het begin van 1832 in het ongerede raakten, stelde Jorritsma voor conrector Badon Ghijben
ermee te belasten. Jorritsma wilde het tweede halfjaarlijks examen graag in het begin van juli
of eind juni houden. Dan zouden leerlingen deze plechtigheid ook nog kunnen bijwonen, als
ze in die maand geëxamineerd wilden worden door de Provinciale Commissie. Ook zouden
dan leden van die commissie waarschijnlijk beter in de gelegenheid zijn het examen in Hoorn
bij te wonen. Vier jaar later gaf hij in overweging de tweehalfjaarlijkse examens te vervangen
door één, zoals Haarlem en Alkmaar deden, en dan in de maand juni.
Toen op 24 juni 1832 lector Kuys plotseling overleed duurde de opvolging langer dan in de
vacature-Repelius.
Dat kwam ook doordat én B&W én de Provinciale Commissie hier een kans zagen om het
aantal lectoren met één te verminderen door Jorritsma onderwijs in de vrijgekomen vakken
pathologie en therapie te laten geven. De minister benoemde hem officieel in het najaar. De
ontstane lacunes werkte Jorritsma nog in de eerste helft van het schooljaar weg. Het
jaarverslag meldde dan ook dat de vacature naar wens was vervuld. Bij conflicten tussen
leerlingen en lector Reyne ging hij ervan uit dat de leerlingen in de eerste plaats achting voor
de lectoren moesten tonen. Deden ze dat niet dan waren ze bij hem aan het verkeerde adres.
Toen de Provinciale Commissie in 1838 haar bemoeienis uitstrekte tot gestrafte leerlingen,
wees hij deze commissie er echter schriftelijk op dat haar gedrag de Hoornse lectoren
bevreemdde. Temeer omdat Jorritsma en Rijnders zelf lid waren van deze commissie. Soms
was dat gemakkelijk. Zo stelde Jorritsma daarin voor het aantal leerlingen op clinische
scholen te beperken door bij toelating van leerlingen hogere eisen te stellen aan de kennis van
Latijn en de collegegelden te verhogen.
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Op 3 augustus 1838 ging de Grote Kerk in vlammen op. Gedurende enige tijd scheen het dat
het Zeekantoor, de thuisbasis van de geneeskundige school en gelegen tegenover de kerk, ook
ten onder zou gaan. Het lukte Jorritsma, om met hulp van inwoners de gehele inventaris te
redden, bestaande uit: eigendommen, preparaten en schoolarchieven maar ook die van de
plaatselijke geneeskundige commissie en het genootschap V.U.F. De dank van de lectoren
was groot. Ze uitten die onder meer in geldelijke beloningen aan zijn helpers.
Op 22 juli 1839 overleed plotseling te Haarlem lector G.J. Rijnders. In onderling goedvinden
onderwees Jorritsma nu de physiologie en De Bordes, die hulp had aangeboden, de praxis.
Naar aanleiding van een verzoek van Jorritsma maakten Korver en De Bordes een overzicht
van de uitgaven voor de verschillende vakken om daarin meer gelijkheid te krijgen. Samen
met Broman betoogde Jorritsma in een schrijven van januari 1853 dat de lectoren erg
gehandicapt waren door het gemis van een ziekenhuis en van een hortus botanicus.
Wegens vertrek naar elders (Arnhem?) kreeg Jorritsma eervol ontslag per oktober 1857.
Gijsbertus Jacobus Rijnders (1825-1839)
Rijnders begon na zijn benoeming tot lector op 13 mei 1825 aan zijn werk met het uitvoeren
van de secretariaatswerkzaamheden. Daardoor was hij direct betrokken bij de
inwijdingsplechtigheid waarvoor hij de genodigden met zijn collega Reyne zou begeleiden
vanaf het stadhuis naar de Oosterkerk. Van de bijeenkomst zelf maakte hij een verslag voor
de Algemeene Konst- en Letterbode. Ook begon Rijnders de financiën van de lectoren bij te
houden, wat hij tot zijn dood bleef doen. Daar was de niet geringe klus bij van het innen der
collegegelden. Jaarlijks verantwoordde hij zich voor inkomsten en uitgaven op het Hoornse
stadhuis. Ondertussen begon na de opening van de school zijn hoofdtaak. Die bestond uit het
geven van zijn lessen tussen 5 en 6 uur ‘s middags. Hij diende daarbij te zorgen voor
regelmatige en voldoende aanvoer van kadavers, die soms vanuit het Bedelaarsgesticht, soms
zelfs uit Amsterdam kwamen. Meestal ging dat goed, soms waren er klachten dat er te weinig
lijken waren. Om daarin adequaat te kunnen handelen, had Rijnders machtiging om naar
bevind van zaken afspraken te maken.
Rijnders was in alles zeer consciëntieus en altijd aanwezig. In de periode van de epidemische
ziekte van het najaar van 1826 leverde hij trouw de benodigde gegevens in.
Toen als gevolg van de epidemie het zomerexamen van 1827 moest worden uitgesteld naar
september van dat jaar, zorgden hij en Repelius ervoor dat de leerlinggegevens, te
onderscheiden in zeer goed, middelmatig en slecht, al op 19 juni in het bezit van de andere
lectoren kwamen.
Nadat in de herfst van 1827 zich problemen hadden voorgedaan bij het vak verloskunde, gaf
Rijnders te kennen ontslagen te willen worden van het doorlopende penningmeesterschap, te
meer omdat hij in dat schooljaar ook optrad als dirigerend lector. De andere lectoren wilden
over de financiën nog niet direct beslissen. Pas in februari 1829 kwam men tot elkaar.
Rijnders zou doorgaan met het financiële beheer, maar vrijstelling krijgen van het
secretariaat.
Bekijken we de staat van de taakverdeling in bijlage 6, dan zien we dat aan die afspraak is
voldaan. Tellen we voordien tot 1839 minstens vijf maal een voorzitterschap en vier maal een
secretariaat naast het financiële beheer, in de nieuwe regeling slechts éénmaal een
voorzitterschap. Het overlijden van Repelius en later dat van Kuys doorkruisten echter dit
geheel aan afspraken. Ook de eerder aangeduide weigering van Kuys om het presidium in
1830 op zich te nemen droeg hierin niet bij aan een soepele gang van zaken.
Ten opzichte van goedwillende leerlingen stelde Rijnders zich positief op. Als ze echter over
de schreef gingen, zoals ten opzichte van Reyne gebeurde in 1833 en 1837/1838, dan gaf hij
de betreffende leerlingen in niet mis te verstane bewoordingen te kennen wat hij van hun
optreden dacht. Het ontzag voor hem werd er alleen maar groter door. Hadden ze voor
examens goed gewerkt, dan toonde Rijnders zich een zeer tevreden leraar.
Toen dan ook op 25 juli 1839 een extra lectorenvergadering was ingelast in verband met het
plotselinge overlijden van Rijnders op 22 juli te Haarlem, notuleerde men dat de school een
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groot verlies leed, “gezien zijn grondige kennis en zijn ijverige werkzaamheid die zooveel
hadden bijgedragen tot de luister van de school”. In het jaarverslag dat op 30 november naar
de Provinciale Commissie ging, waren de lectoren uitvoeriger:
“Een groot verlies was het overlijden van Rijnders. Een man aan wie men de lof niet mag
onthouden, dat hij naast een uitgebreide en grondige kennis, de begaafdheid bezat om zijn
kundigheden op een gemakkelijke en bevattelijke wijze over te dragen. Zijn gehele leven was
gewijd aan het vak dat hij beoefende. Hij betoonde daarvoor zo’n ijver dat hij
niettegenstaande de zichtbare afneming van zijn krachten, en als het ware met de
doodstrekken op zijn gelaat, zijn betrekking als lector ijverig vervulde. Geen wonder dat
zowel leerlingen als lectoren er behoefte aan hebben dat hij waardig wordt vervangen”.
Bij de vervulling van de vacature diende er ook rekening mee te worden gehouden dat lector
Korver nog steeds lessen waarnam van de vertrokken lector Reyne. Al in een vroeg stadium
meldden zich de officier van gezondheid 2e klasse van het in Hoorn gelegerde garnizoen
Hoven en de stadsgeneesheer A.H.J. de Bordes om de opengevallen lessen te geven. Op
verzoek van de burgemeester gingen de lectoren daarvoor in gesprek met De Bordes om de
uren van zijn lessen te bepalen. Die begon half september al met zijn onbetaalde
waarneming. De melding van Hoven werd meegedeeld aan de Provinciale Commissie.
Ondertussen was daar ook voor de heelkunde een sollicitatie binnengekomen van de heel- en
vroedmeester H.J. Hooghwinkel. Na de nodige contacten bleek de lectoren in hun
vergadering van 11 februari 1840 dat de Provinciale Commissie zich akkoord verklaarde met
1° de benoeming tot lector in de physiologie en verloskunde van Adrianus Hendrik Jacob de
Bordes, medicinae et artis obstetricae doctor te Hoorn;
2° de benoeming tot lector in de anatomie en heelkunde van Hendrik Johannes
Hooghwinkel, heel- en vroedmeester te Beesd in Gelderland.
Op 30 maart 1840 vond hun installatie ’s middags om één uur door de burgemeester plaats in
een extra vergadering van de lectoren, waarbij ook de leerlingen aanwezig waren. De
burgemeester spoorde de leerlingen tot vernieuwde ijver aan en hoopte dat de school niet zou
lijden onder het wegvallen van de heer Rijnders. President Jorritsma rekende op een goede
samenwerking. De nieuwbenoemden verzekerden dat ze zich in zouden spannen voor de
bloei van de school en het in stand houden van de onderlinge vriendschap.
Besprekingen waren er ondertussen geweest met de op het Grote Oost wonende weduwe van
Rijnders, mejufvrouw Sara Geertruida Wilschut. Het stadsbestuur kocht van haar het kostbare
kabinet van haar man dat preparaties, machines en liefhebberijen bevatte, en schonk het aan
de school onder de voorwaarde dat ook andere geneeskundige colleges er gebruik van
mochten maken. Voorts trof Korver met haar schikkingen over door haar overhandigde
bescheiden en het kasgeld van ƒ 41,07 dat nog bij haar thuis was. Ook betaalde hij het
aandeel uit waarop zij recht had tot het overlijden van haar man.
Adrianus Hendrik Jacob de Bordes (1839-1865)
Burgemeester Van de Blocquerij was het medio september 1839 met de overgebleven
lectoren Jorritsma en Korver eens dat anderen de door Rijnders gedoceerde vakken konden
waarnemen. Dr. A.H.J. de Bordes, die als stadsheelmeester werkte, had zich al aangemeld om
voorlopig de lessen in de verlos- en ontleedkunde te geven. Het college van B&W
aanvaardde dat aanbod. Korver stuurde hem zijn werktijden toe: op dinsdag, donderdag en
vrijdag, ’s middags van 12 tot één uur, alsmede op woensdag- en vrijdagavond van 7 tot 9
uur. Maar de lectoren lieten aan hem zelf over die tijden te kiezen die hem het beste
uitkwamen.
De Bordes liet weten op 18 september te willen beginnen, wekelijks op maandag om 10.30
uur voor de aanstaande vroedvrouwen, op dinsdag om 11 uur de verloskunde voor mannen,
en op donderdag en zaterdag om 11 uur de ontleedkunde. Zo geschiedde.
614

Een week later berichtte de Provinciale Commissie dat er vier sollicitaties waren binnen
gekomen. De Hoornse Raad reageerde met de mededeling dat zijn leden de benoeming
wensten van De Bordes en Hooghwinkel. Half oktober deelde de Commissie mee dat ze geen
bezwaar had tegen de waarneming van de lessen in de verlos- en heelkunde door De Bordes.
Half januari 1840 voegde de Provinciale Commissie er aan toe dat ze akkoord ging met de
wens van de Raad om hem en Hooghwinkel te benoemen. Daarna duurde het nog tot 30
maart voor de officiële installatie van beiden door de burgemeester plaats vond.
Enkele dagen later feliciteerden Jorritsma en Korver in een ongedwongen sfeer in de
lectorenvergadering van 3 april hun nieuwe collega’s met deze benoeming. Die reageerden
volgens de notulant “gepast”. Ze kregen de schoolverordening en een inventaris van de
schooleigendommen. Bovendien stelde men het lesprogramma naar genoegen vast, waarbij
Jorritsma en De Bordes met onderling goedvinden een vak wisselden: Jorritsma de
physiologie en De Bordes de praxis. Daarna verdeelde men de toelating van de leerlingen op
de colleges.
Direct al wilde De Bordes enige maatregelen nemen om de leerlingen in de verloskunde in
het vervolg beter in de gelegenheid te stellen bij verlossingen aanwezig te zijn. De lectoren
onderzochten daarna de medewerking die de vroedvrouwen in de stad gaven. Op 1 mei 1840
deelden ze aan B&W mee geen bewijzen van de hantering van verkeerde tarieven gevonden
te hebben. Wel vroegen ze aan het college of het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid
door een andere wijze van bedeling meer druk kon uitoefenen op de bedeelde kraamvrouwen
om akkoord te gaan met leerlingen in de verloskunde aan hun bed. Gebleken was dat zowel
vroedvrouw als kraamvrouw daarmee weinig op hadden. De laatste was er “als de dood voor
in handen van de studenten te vallen”, schrijft mevrouw Steendijk. Daarom verzocht De
Bordes aan de dames regentessen van het Genootschap of ze de bedeling aan deze vrouwen
niet konden beperken wanneer die weigerachtig waren mee te werken aan de praktische
opleiding van de studenten.
De regentessen antwoordden klip en klaar: “Het is niet de geest van het Genootschap om
behoeftige zwangere vrouwen, met het verminderen van de toch al niet grote gift, te dwingen
zich door de jongelieden die aan de Clinische School verloskunde beoefenen, te laten
helpen”.1628 De regentessen deden de suggestie het beoogde doel te bereiken door meer
passende maatregelen te bedenken, maar gaven daar geen voorbeelden van.
Omdat in het jaar daarop de stedelijke vroedvrouw toch niet altijd aanwezig bleek bij
verlossingen die uitgevoerd werden door de leerlingen der school, zouden De Bordes en
Hooghwinkel haar hierover aanspreken. Mocht zij de barende vrouw verlaten, dan zou ook de
leerling dat moeten doen. Mejufvrouw Johanna Bach, de vroedmeesteresse, zegde – als
eerder – toe, dat leerlingen van de school alleen verlossingen zouden verrichten onder haar
onmiddellijk toezicht.
Overigens rapporteerde De Bordes op 4 juni 1841 dat de vrouwelijke leerlingen blijk gaven
van goede wil, maar dat de toename van hun kennis langzaam ging.
Met ingang van 1846 werd zijn tractement, dat in 1840 bepaald was op ƒ 250,-- per jaar,
verhoogd tot ƒ 330,-- per jaar. Dat bleef zo tot en met 1862. Toen werd het weer verlaagd
naar ƒ 250,-- tot zijn ontslag per 1 januari 1866.
Hendrik Joannes Hooghwinkel (1840-1848)
Als lector in de anatomie en heelkunde kreeg Hooghwinkel alle leerlingen toegewezen, op
die in de artsenijmengkunde na. Met Korver zorgde hij in zijn eerste jaar voor een goed
verloop van het examen. In het schooljaar 1840-1841 trad hij op als scriba, in 1842-1843 als
president en penningmeester. Op verzoek van Jorritsma bleef Hooghwinkel ook in het
schooljaar 1841-1842 fungeren als secretaris.
Zowel Hooghwinkel als De Bordes droegen ertoe bij dat het van de weduwe Rijnders
aangekochte kabinet uitgebreid werd met belangrijke, door hen zelf gemaakte preparaten.
1628

J. Steendijk-Kuypers, De Groote Gaper, pag. 55-56.
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Het betekende een niet onaanzienlijke uitbreiding van het eigendom der school. Samen
maakten zij bij koning Willem II namens het college van lectoren hun opwachting toen hij
Hoorn op 5 augustus 1842 bezocht.1629
Als secretaris beantwoordde Hooghwinkel het in februari 1842 binnengekomen verzoek van
de Provinciale Commissie om de staat van de school op te geven zoals die per 1 januari
was.1630 Op het einde van 1843 wees de burgemeester Hooghwinkel erop dat het derde
gedeelte van de collegegelden, dat jaarlijks aan de lectoren werd uitbetaald, moest dienen ter
bestrijding van het nadelig saldo van de lectorrekening, dat was ontstaan door het
verminderde aantal leerlingen. Hooghwinkel kende de voorgeschiedenis daarvan niet precies
en kon dus niet, zoals eerder Jorritsma deed, om uitleg vragen.
Hooghwinkel was een ijverig lector. Hij deed volop mee aan het schoolleven waar hij zich
geheel voor inzette. Het was dan ook verbijsterend dat hij op 18 april 1848 op nog maar 34jarige leeftijd in zijn woning aan het Grote Oost overleed. Kort daarop deelde het college van
B&W aan lectoren mee, dat de vacerende betrekking mocht worden waargenomen ten
voordele van Augustina Penning, de weduwe van Hooghwinkel.
Karel Frederik Broman (1848-1862)
De opvolging van Hooghwinkel verliep stroperig1631. Nadat eerst Müllemeester, de eerst
aanwezend officier van gezondheid van het in Hoorn gelegerde garnizoen in de waarneming
had voorzien, mocht hij dat na korte tijd omwille van zijn militaire functie niet meer doen.
Daarop nam De Bordes waar. Toen had de Raad al besloten J.A. Ansing, chirurgijn te Grouw,
voor te dragen als nieuwe lector. Gedeputeerde Staten wezen het Hoornse stadsbestuur er
echter op dat er landelijk sprake was van een herziening der geneeskundige staatsregeling.
Daarom vond de Minister het beter wanneer voorlopig deze vacature niet vervuld zou
worden, maar zou worden waargenomen door een bekwaam iemand, die in de stad aanwezig
was. Waarschijnlijk had de Minister er kennis van gekregen dat de Hoornse Raad in juni 1848
een nieuwe stadschirurgijn had benoemd, de uit Amsterdam afkomstige K.F. Broman, toen
23 jaar.
Het bleek de drie lectoren al spoedig na zijn benoeming tot stadschirurgijn dat Broman bereid
was de ontstane vacature waar te nemen. Begin november 1848 bevestigde hij officieel dat hij
de voorlopige waarneming van de functie van lector in de ontleed- en heelkunde gaarne op
zich wilde nemen. Direct voordeel was dat hij in zijn stadsarmenpraktijk aan de leerlingen de
heelkundige praktijk kon laten zien.
Voor zijn drie maanden waarneming ontving hij aan het eind van het jaar ƒ 62,50, dat was
omgerekend per jaar ƒ 250,--. Müllemeister ontving toen voor zijn tijdelijke hulp ƒ 82,50.
Broman draaide vanaf het begin van zijn waarneming volop mee in de school en maakte het
Jaarverslag over 1851.1632
De taakverdeling zag er toen zo uit:
T.A. Jorritsma, physiologie, pathologie en materies medica ;
A.H.J. de Bordes, therapie en obstetrie ;
K.F. Broman, anatomie en chirurgie.
Verslagen van de voorbereidingen voor dit bezoek en de feestelijkheden waarmee de ontvangst van de
koning gepaard ging: WFA/GAH 0349/ Notulen van de Raadsvergaderingen van de stad van 1 en 31
augustus 1842.
1630
Zie Bijlage 10.
1631
WFA/GAH 0349/172, 25-04-1848, fol. 81vo. WFA/GAH 0349/598, 28-04-1848, fol. 146-147, nr. 262.
WFA/GAH 0349/598, 16-06-1848, fol. 182, nr. 327. WFA/GAH 0349/598, 25-06-1848, fol. 191-192, nr. 347.
WFA/GAH 0349/598, 08-07-1848, fol. 205, nr. 374. WFA/GAH 0349/598, 10-07-1848, fol. 206, nr. 375.
WFA/GAH 0349/598, 15-07-1848, fol. 209. WFA/GAH 0349/172, 18-07-1848, fol. 128. WFA/GAH
0349/172, 18-08-1848, fol. 150. WFA/GAH 0349/172, 22-08-1848, fol. 150. WFA/GAH 0349/172, 12-091848, fol. 158vo. WFA/GAH 0349/ 12, 14-09-1848, fol. 69. WFA/GAH 0349/ 12, 09-11-1848, fol. 75.
1632
WFA/GAH 0349/402, 27 January 1852. Broman bleef secretaris in 1853 en verzorgde ook toen het
jaarverslag over 1852 (WFA/GAH 0349/408, 1 february 1853).
1629
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Voor Chemie, Pharmacie, Botanie en Natuurlijke Historie ontstond midden in dat jaar een
vacature door het onverwachte overlijden van J. Korver Azn op 28 juli. Vrij snel werd door
B&W in overleg met Gedeputeerde Staten en de Provinciale Commissie met ingang van 1
oktober 1851 met de waarneming belast G.J. van Hoolwerff, apotheker te Hoorn. Hij deelde
mee dat hij “volgaarne” het vacante lectoraat zou vervullen.
Het aantal leerlingen bedroeg in dat jaar op 15 januari 10, op 16 juli 15. Vijf van hen
woonden in het schooljaar 1851-1852 de lessen voor het eerst bij, waaronder één vrouw voor
de verloskundige lessen.
Het onderwijs werd geregeld gegeven in lokalen die weinig te wensen overlieten. Ze waren
gelijk aan of overtroffen soms de ruimten waarover zusterinrichtingen beschikten, terwijl een
“anatomisch theatrium” niets te wensen overliet.
De lector in de ontleedkunde had zelden gebrek aan kadavers of aan preparaten. Een gebrek
dat elders nog al eens voorkwam. Wel was te betreuren dat een echt ziekenhuis ontbrak. De
lector voor de heelkunde had als stadsheelmeester, die tevens belast was met de
armenpraktijk van de stad, echter genoeg patiënten om dit gemis voor het klinisch onderwijs
op te heffen door de leerlingen aan het ziekbed van de armen te brengen. Daardoor hielden de
lectoren de overtuiging dat de leerlingen die de school verlieten genoeg praktische kennis
hadden opgedaan, vooral als zij de vereiste leertijd goed hadden besteed.
Ook de lector in de verloskunde had ruimschoots gelegenheid zijn kwekelingen praktisch op
te leiden. Bij de natuurlijke verlossingen stelde de meesteresse-vroedvrouw meermalen de
leerling in staat de verlossing aan het kraambed bij te wonen. Lector en vroedvrouw waren
belast met de stedelijke armenpraktijk, zodat zij een uitgebreide werkkring hadden.
De lector in de physiologie, pathologie bediende zich van een eigen bibliotheek en van de bij
de school aanwezige preparaten, terwijl hem voor de materies medica een simpliciakast ten
dienste stond, die jaarlijks werd aangevuld.
De oude en de nieuwe lector in de chemie (Korver en Van Hoolwerff) behandelden in de
afgelopen cursus de verschillende preparaten van koper, ijzer, lood etcetera, zowel theoretisch
als praktisch, zoals die voorkomen in de Pharmacop.: Belg.: en onderwezen jaarlijks bij
opvolging en afwisseling de verschillende bereidingen. De nieuwe lector in de botanie (Van
Hoolwerff) vervulde het verlangen naar een botanische tuin door die op eigen kosten aan te
leggen. Deze botanische tuin, hoewel klein van omvang, voorzag daardoor in een eerste
behoefte van de pharmaceutische leerlingen. Het ontbrekende vulde hij aan door een
‘herbarium vivum’ en in gebruik zijnde botanische werken en platen.
Onder de leerlingen die aan het einde van het schooljaar 1850-1851 en het daarop volgende
jaar voor de Provinciale Commissie blijk gaven van hun bekwaamheden om toegelaten te
werden tot de uitoefening van hun beroep, bevonden zich twee heel- en vroedmeesters
(L.P.J. Tulleneers Holl, G.C. van Balen Blanken), twee heelmeesters ten plattelande
(J.S. Zeehandelaar, F. Nuyens), een stadsapotheker (G.G. Sweering), een stadsvroedvrouw
(Aafje Blom) en twee vroedvrouwen ten plattelande (Jannetje Hakvoort en Lijntje Koolhaas).
Broman voegde er aan toe dat het voor de lectoren een waar genoegen was dat de resultaten
van de leerlingen berustten op het ijverig volgen der colleges en de zucht naar wetenschap die
zij daarbij toonden. Daarbij was hun gedrag uitmuntend. Maar zo’n rapport kon niet over elke
leerling worden geven. Zo onderscheidde W. Nuyens zich immer door onverschilligheid in
het bijwonen der lessen. Hij verliet de school om het examen als scheepsheelmeester af te
leggen, maar slaagde niet in zijn voornemen. Het was bij het schrijven van het verslag aan de
lectoren onbekend wat van deze voormalige leerling geworden was. Een zoon van wijlen
lector Repelius, J.W. Repelius, gaf in gelijke mate blijk van onverschilligheid. Hij verzuimde
de lessen zodanig dat de lectoren vonden dat hij zijn overleden vader te schande maakte en
dat zij deze jonge man niet meer als hun leerling wilden beschouwen.
Nadat Jorritsma per 1 oktober 1857 naar elders vertrokken was, bleven drie lectoren over. Dit
had tot gevolg dat voor hen het aantal lessen uitgebreid werd. Daardoor zag Broman zijn
jaartractement per 1 januari 1859 opgetrokken tot gelijke hoogte met De Bordes en Van
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Hoolwerff, ƒ 330,--.
Toch was de te verrichten arbeid teveel van het goede, waardoor op het einde van 1860 dr. P.
Verkade ter assistentie van de lectoren lessen gaf. De minister benoemde hem per 4 januari
1861 tot vierde lector. In de praktijk betekende dit voor elke lector een verlaging van het
salaris met ƒ 80.—tot ƒ 250,--, zoals eerder ministerieel werd besloten op 31 mei 1824 en nu
nogmaals was vastgelegd op 29 december 1860.1633
Was dit de reden dat Karel Frederik Boman de school per 1 oktober 1862 verliet en naar
elders vertrok? Het kan ook te maken gehad hebben met de wetsontwerpen die het tweede
kabinet Thorbecke had ingediend om de regeling van de geneeskunde in Nederland aan te
passen. Maar we weten het niet, omdat we het door hem ingediende stuk niet hebben kunnen
vinden. De overige lectoren maakten met leedwezen melding van zijn vertrek. “Hij had zijn
betrekking in de heelkunde met zoveel lust en bekwaamheid vervuld dat hij zijn leerlingen
liefde en ijver voor deze zo belangrijk te schatten tak der geneeskundige wetenschappen wist
in te boezemen”.1634
Gerard J. van Hoolwerff (1851-1865)
Na het overlijden van lector Jan Korver Az. op 59-jarige leeftijd, vroeg de Commissaris des
Konings als voorzitter van Gedeputeerde Staten om bericht, consideratiën en advies van het
college van B&W te Hoorn over een bij hem ingediend verzoek door dr. J. A. Mensonides te
Haarlem om in de ontstane lectorvacature benoemd te worden.
Na discussie besloot het Hoornse college aan G.S. te vragen of het nog steeds de bedoeling
was om 1°) de herziening van de geneeskundige staatsregeling af te wachten; 2°) de
bestaande vacature vooralsnog onvervuld te laten; 3°) voorlopig een waarneming van dit
lectoraat op te dragen; 4°) tot een definitieve benoeming van een nieuwe lector over te
gaan.1635
G.S. reageerden door een brief te sturen die een schrijven van de Provinciale Commissie
begeleidde. De commissie stelde daarin drie kandidaten voor die de ontstane vacature zouden
kunnen vervullen. De commissie verzocht indien in Hoorn een voorbehoud gemaakt zou
worden ten opzichte van deze voordracht, dit mee te delen aan de commissie. Daarop
brachten B&W dit stuk in de Hoornse Raad van 8 september met daarbij gevoegd de
opvatting van de lectoren.1636
De lectoren van de Geneeskundige School droegen de apothekers G.J. Van Hoolwerff,
H. van Waesberge en E. Korver voor, een voordracht die ook de Provinciale Commissie had
gedaan. B&W voegden daaraan hun opvatting toe, die zij eerder aan G.S. had gestuurd, met
daarin de vier door het college aangegeven mogelijkheden. Na een onderlinge discussie
besloot de Raad zich te verenigen met de voordracht van de Provinciale Commissie en de
eerstgenoemde kandidaat G.J. van Hoolwerff aan te bevelen voor de waarneming.1637
B&W deelden daarop dit raadsbesluit mee aan Gedeputeerde Staten.1638 Enkele dagen daarna
verzochten de lectoren van de Geneeskundige School aan het college van B&W in de
voorlopige waarneming van het vacante lectoraat te voorzien door G.J. van Hoolwerff,
apotheker en chemist in Hoorn met deze functie te belasten. B&W besloten daarop de heer
G.J. van Hoolwerff met ingang van 1 oktober 1851 tot deze waarneming te kwalificeren in
afwachting van de definitieve vervulling van deze vacature. Het college gaf direct van dit
besluit kennis aan de lectoren en de heer Van Hoolwerff.1639
Daarop reageerde Van Hoolwerff met het eerder door ons vermelde bericht dat “hij volgaarne
de aan hem opgedragen voorlopige waarneming van het vacante lectoraat zal vervullen”.
WFA/GAH, 170 F 2, Jaarverslag 1860, pag. 34-35.
WFA/GAH, 170 F 2, Jaarverslag 1862, pag. 35-36.
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B&W namen dit ingekomen stuk op 7 oktober voor kennisgeving aan.1640
In het hiervoor al gememoreerde jaarverslag over 1851 gaven we aan met hoeveel elan Van
Hoolwerff per 1 oktober 1851 aan zijn werk begon en dit voortzette. Hoe hij de verschillende
preparaten van koper, ijzer, lood etcetera, zowel theoretisch als praktisch behandelde , zoals
die voorkomen in de Pharmacop.: Belg.: en jaarlijks in opvolging en afwisseling de
verschillende bereidingswijzen liet zien. Van Hoolwerff vervulde al spoedig het verlangen
naar een botanische tuin door die op eigen kosten aan te leggen. Deze botanische tuin, hoewel
klein van omvang, voorzag daardoor in een eerste behoefte van de pharmaceutische
leerlingen. Het ontbrekende vulde hij aan door een ‘herbarium vivum’ en met in gebruik
zijnde botanische werken en platen.1641 Hij werd voor deze waarneming op 31 december
gemandateerd onder nr. 561, voor ƒ 82,50.Dat was een jaartractement van ƒ 330,--, dat hij
inde tot en met 1862. Daarna werd het verlaagd tot ƒ 250,--.1642
Pieter Verkade (1860-1862)
Pieter Verkade was bijna dertig jaar toen hij, aanvankelijk op kosten van de nog drie
aanwezige lectoren, bij de lessen aan de Hoornse Geneeskundige School werd betrokken om
hen assistentie te verlenen. Verkade had toen al enige naam gemaakt met een publicatie over
“Het eerste levensjaar, misslagen en zondigen tegen de gezondheidsleer” dat in 1860 in
Hoorn verscheen. Zijn officiële benoeming tot lector in de physiologie, pathologie en
materies medica door de Minister van Binnenlandse Zaken kwam af op 4 januari 1861. Het
eerste volle tractement dat hij in Hoorn ontving was over het jaar 1861 en bedroeg ƒ 250,-even hoog als dat van de andere lectoren. Enkele jaren eerder was hij op 27 november 1857 te
Zaandam getrouwd met Maartje van der Stadt. Kort daarna had hij zich in 1858 als medicinae
doctor in Hoorn gevestigd. Drie kinderen werden in Hoorn geboren. Evenals Broman
verkreeg Verkade per 1 oktober 1862 eervol ontslag wegens vertrek naar Wageningen waar
hij langdurig praktiseerde. Hij overleed in 1905 in Utrecht..
Ons inziens hield zijn ontslagaanvraag eveneens verband met de emoties die in de
geneeskundige wereld waren ontstaan door de veranderingsplannen voor de gezondheidszorg
die het tweede kabinet Thorbecke voor ogen stonden.
Na de ontslagaanvraag van de lectoren Broman en Verkade benoemde de Minister van
Binnenlandse Zaken bij besluit van 29 september 1862 per 1 oktober daaraanvolgende tot
hun opvolgers respectievelijk J. J. Aghina en dr. G.H. de Feijfer.
Johannes Josephus Aghina (1862-1865)
Aghina werd als opvolger van Broman belast met het lectoraat in de anatomie en chirurgie.
Aghina was in 1854 tot arts gepromoveerd en vanaf 1855 praktisch werkzaam in Zwaag. In
hetzelfde jaar 1862 dat hij werd aangesteld tot lector, was hij eerder door het Hoornse
stadsbestuur benoemd tot stadsheelmeester. Samen met De Bordes gaf Aghina in zijn
stadspraktijk gelegenheid voor de praktische oefening in de studie der ontleed- en
heelkunde,zoals dat onder Broman gebeurde. Hun beider stadsarmenpraktijken boden de
leerlingen ruim gelegenheid om zich voor hun bestemming aan het ziekbed te bekwamen. Die
mogelijkheid bleef tot in 1865 bestaan. De Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig
Toezicht beschreef de mogelijkheid die gegeven werd in haar jaarverslag over 1864 als volgt,
alsof er geen einde zou komen aan de Geneeskundige School: “Voor de practische ontleeden heelkunde stonden den lector Aghina wederom een genoegzaam aantal cadavers ten
dienste, terwijl de stadsarmenpractijk den leerlingen genoegzame gelegenheid aanbood de
theorie te toetsen aan de practijk en zich voor hunne bestemming aan het ziekbed te oefenen.
Staat echter ambulatorische kliniek, hoe goed op zich zelve ook, verre achter bij kliniek in
daartoe ingerichte Gasthuizen, met vreugde kunnen wij mededelen dat het Gasthuis hier ter
stede sedert enige tijd in aanbouw bijna geheel voltooid is en door zijne fraaie aanleg een
WFA/GAH 0349/175, 7 October 1851, fol. 113vo.
WFA/GAH 0349/402, 27 January 1852.
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waar sieraad voor onze stad en een grote aanwinst voor onze School zal zijn”.
Gosselius Harmanus de Feijfer (1862-1865)
De Feijfer, die medicinae doctor was, was op 1 augustus 1836 in Hoorn geboren. Hij was een
zoon van de koopman Cornelius de Feijfer en Agnes Habbema. Als opvolger van Verkade
werd hij belast met het lectoraat in de physiologie, pathologie en materies medica. Van zijn
werkzaamheden aan de Geneeskundige School zijn geen andere bijzonderheden bekend dan
die ook voor de andere lectoren in de gemeentelijke jaarverslagen van die jaren zijn
beschreven, dat “de staat van het onderwijs alleszins voldoende was, dat de lessen door de
lectoren trouw gegeven en door het merendeel der leerlingen geregeld bijgewoond werden”.
Samen met dr. A.H.J. de Bordes, G.J. van Hoolwerff en J.J. Aghina kreeg hij - onder
dankbetuiging voor de bewezen diensten - per 1 januari 1866 eervol ontslag.
11.11 De leerlingen
Zoals we hiervoor zagen startte de Geneeskundige School te Hoorn in het schooljaar 18251826 met 12 leerlingen. Dit aantal fluctueerde daarna als volgt:
1826-1827 17 ll.; 1827-1828 19 ll.; 1828-1829 19 ll.; 1829-1830 27 ll.; 1830-1831 26 ll.;
1831-1832 19 ll.; 1832-1833 25 ll.; 1833-1834 22 ll.; 1834-1835 27 ll.; 1835-1836 26 ll.;
1836-1837 32 ll.; 1837-1838 31 ll.; 1838-1839 27 ll.; 1839-1840 18 ll.; 1840-1841 12 ll.;
1841-1842 16 ll.; 1842-1843 18 ll.; 1843-1844 16 ll.
Een hoogtepunt was het schooljaar 1836-1837 met 13 nieuwe leerlingen en 32 leerlingen in
totaal. Dat hoogtepunt had men al eerder verwacht in 1830 en 1831, maar dat gebeurde niet
als gevolg van de Belgische opstand in augustus 18301643.
In het jaarverslag van 1835-1836 gaf de secretaris aan dat vanaf 1 augustus 1825 tot op dat
moment in totaal 99 leerlingen waren ingeschreven. 50 daarvan waren bij de Provinciale
Commissie geslaagd voor een akte van bekwaamheid en hadden zich gevestigd.
Specifieker nog dan deze mededeling in het jaarverslag, was het antwoord op vragen van de
Provinciale Commissie van Onderzoek en Toezicht op de Geneeskunde voor Noord-Holland
te Haarlem naar de situatie op 1 januari 1842. Sedert de oprichting van de school in 1825
waren ingeschreven 126 leerlingen, waarvan voor heelkunde 60, artsenijmengkunde 32 en
verloskunde 34.1644
Helaas kunnen we over de volgende jaren 1844-1845 tot en met 1865 niet zulke nauwkeurige
mededelingen doen, hoewel slechts van enkele schooljaren het leerlingental onbekend is:
1844-1845, 1846-1847, 1848-1849, 1849-1850, 1850-1851.
In 1845-1846 waren er 24 leerlingen. De stijging vergeleken met het jaar daarvoor was het
gevolg van het verwerpen van de wijziging der geneeskundige wetsontwerpen in het voorjaar
van 1845. Daardoor bleef voorlopig alles bij het oude, totdat Thorbecke in het begin van de
jaren zestig de draad weer oppakte en er in 1865 voor zorgde dat de geneeskundige wetten in
een snel tempo werden aangenomen en uitgevoerd.
Het aantal leerlingen schommelde na 1846 tussen de 7 en 16, bijvoorbeeld in januari 1851
10 leerlingen en in juli 15 leerlingen, waarvan er 5 nieuw waren. Verder waren er in:
1853 11 ll.; 1854: 11 ll.; 1855 14 ll. (8 m, 6 v); 1856 12 ll. (6m, 6 v); 1857 10 ll. (7 m, 3 v);
1858 11 ll. (9 m, 2v); 1859 8 ll.; 1860 11 ll. ( 8 m, 3 v); 1861 10 ll. (8 m, 2v);
1862 11 ll. (9 m, 2v); 1863 11 ll (7 m, 4 v); 1864 11 ll. (8 m, 3 v).
In 1865 werd geen aantal leerlingen vermeld. De school werd per 1 januari 1866 opgeheven.
De lectoren kregen per die datum eervol ontslag van de minister.
De toelatingseisen waren niet zo hoog gaven we eerder al aan. Men moest:
1643
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Zie Bijlage 11.
Voor de totale uitwerking van de vragen verwijzen we naar Bijlage 10.
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1.
2.
3.
4.

minstens 16 jaar oud zijn.
een getuigschrift van onbesproken gedrag bezitten.
goed kunnen lezen en schrijven.
zo mogelijk enige kennis van het Latijn bezitten.

Aan de toelatingsleeftijd werd strikt de hand gehouden. Ook de Provinciale Commissie zag
daarop toe. Sommige kwekelingen hadden enkele jaren de Latijnse school bezocht. Daardoor
bezaten ze de verlangde basiskennis van Latijn.
Zij die daaraan niet voldeden, werden in de gelegenheid gesteld de ontbrekende kennis van
deze taal aan te vullen door gratis lessen van lector Swaan, rector van de Latijnse school, te
volgen. Daarvoor bestond in het lesrooster ruimte.
Na het overlijden van Swaan in oktober 1826 duurde het een jaar voor over het vervolg van
deze aanvullende lessen in Latijn werd gesproken. In september 1827 drong Reyne aan op
hervatting, terwijl ook de Provinciale Commissie op het ongewenste van die situatie wees.
Eerst werd toen conrector Verburgh gepolst deze lessen te geven. Hij wilde dit voor 2 á 3
leerlingen wel doen!1645 Na diens vertrek uit Hoorn gaf ds. Otterlo van 1 oktober 1830 tot
zijn overlijden in november 1831 dit onderwijs. Jorritsma suggereerde daarna aan conrector
Badon Ghijben te vragen als zijn opvolger aan te treden. Ook nu weer werd vanuit de
provincie aangedrongen deze zaak ter harte te nemen. Wat daarna precies gebeurd is, is
onduidelijk. Rector Abbing probeerde de draad weer op te pakken. Omdat hij eerst een
onaangename ervaring opdeed op 3 februari 1832 doordat hij voor een leeg auditorium stond,
moest de opgave daarna eerst schriftelijk door de leerlingen gebeuren. Daarmee was ook de
Provinciale Commissie tevreden. En zo hadden een maand later, op 2 maart 1832, drie
leerlingen zich ingeschreven voor het volgen van de aanvullende lessen in Latijn. Deelden
Abbing en Badon Ghijben eerst deze lessen samen, na het vertrek van de laatst genoemde in
1835 gaf de nieuwe conrector Costerus deze lessen alleen. Die werd in 1840 te Arnhem
benoemd. Daarna gaf alleen Abbing de lessen in Latijn.
Voorstel tot beperking van de toelating van leerlingen.
Jorritsma deelde op 13 augustus 1838 mee dat hij als lid van de Provinciale Geneeskundige
Commissie had voorgesteld het aantal leerlingen op de clinische scholen te beperken en de
leerlingen zoveel mogelijk uit de fatsoenlijke stand der maatschappij te verkrijgen. Daartoe
wilde hij in de eerste plaats alleen die leerlingen toelaten die bewijzen kunnen geven van
vorderingen in de Latijnse taal en wilde hij ten tweede de jaarlijkse collegegelden verhogen.
Dit hogere bedrag zou dan gebruikt kunnen worden om het tractement van de lectoren te
vermeerderen. De Hoornse lectoren besloten in september hiertoe een conceptadres op te
stellen en nader over dit voorstel in november te overleggen met hun collega’s uit Haarlem en
Alkmaar.
Collegegeld
Het collegegeld bedroeg ƒ 25,-- voor de mannen, voor de vrouwen ƒ 20,--; beide met
aanvullingen. Achterstanden in betaling van collegegelden kwamen doorlopend voor en
liepen soms hoog op. Hoewel de lectoren er prudent mee omgingen, werden te late of
wanbetalers aangeschreven of zelfs gemaand. Vooral omdat een enkeling hardnekkig bleef en
niet-betaalde. Wanneer er niet betaald werd, moest men de school verlaten.
Had iemand het te moeilijk met de betaling van de collegegelden dan kon hij/zij een
vergoeding aan het gemeentebestuur vragen. Vrouwen maakten hier meer gebruik van dan
mannen. In één geval zelfs was er sprake van een koninklijke subsidie. B&W vroegen op 19
september 1839 op verzoek van de gouverneur aan de lectoren advies over het voornemen
Frans Romaer, predikantszoon, een koninklijke subsidie te geven. Lectoren adviseerden
positief.
1645
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Privéonderwijs
Op 7 april 1843 legden de lectoren vast dat alle leerlingen die bij één der lectoren privaat
onderwijs wilden genieten ƒ 25,-- in de schoolkas moesten storten. Doel daarvan was
verbetering der schoolfondsen.
Lesuitval
Hiervoor hebben we aangegeven dat de lectoren Swaan, Repelius, Kuys, Rijnders,
Hooghwinkel en Korver overleden in hun ambtsperiode. Nooit slaagden de andere lectoren
erin de lessen direct door te laten gaan.
Swaan overleed op 26 oktober 1826. De opvolging duurde niet eens zo lang omdat apotheker
Korver al in december aanbood het lectoraat van Swaan waar te nemen, ook al was het op dat
moment nog niet zeker dat hij vast benoemd zou worden in de ontstane vacature. Daar kwam
pas zekerheid over toen meer dan een half jaar later Jorritsma te kennen gaf dat aan door hem
gestelde voorwaarden niet was voldaan en hij niet in aanmerking wilde komen voor een
benoeming. Voor de leerlingen was het een uitkomst dat Korver al eind januari 1827 op
tijdelijke basis was begonnen. Van zijn definitieve benoeming kreeg hij pas in het begin van
1828 bericht.
Repelius overleed op 17 mei 1830. De opvolging van Repelius ging betrekkelijk snel. Al in
juli 1830 kwam het bericht dat Jorritsma benoemd was als lector in de fysiologie en materies
medica. De twee maanden dat de lessen niet werden waargenomen, vielen voor een deel in de
vakantie.
Kuys overleed op 24 juni 1832. Zijn lessen in pathologie en therapie werden niet
waargenomen. Pas in januari 1833 deelde het college van B&W mee dat in de vacature
voorzien was door de benoeming van Jorritsma. De lesuitval was dus groot.
Rijnders overleed plotseling op 22 juli 1839 te Haarlem in een vergadering van de
Provinciale Commissie. Half september bood de Hoornse stadsarts dr. De Bordes aan de
lessen in de verlos- en ontleedkunde voorlopig waar te nemen. Daardoor was de lesuitval
gering, omdat de vakantieperiode er in viel. De definitieve voorziening in de vacature
gebeurde niet eerder dan 30 maart 1840 door de aanstelling van De Bordes en Hooghwinkel..
Hooghwinkel overleed op 19 april 1848. De waarneming van zijn lessen werd – in het belang
van zijn weduwe - vrijwel onmiddellijk opgedragen aan de Officier van Gezondheid
Müllemeester. Na korte tijd kreeg Müllemeister van hogerhand bericht de lessen niet te
mogen geven. B&W vroegen aan Gedeputeerde Staten hoe te handelen. G.S. antwoordden dat
de Minister van Bi. Za. met het oog op de op handen zijnde herziening van de geneeskundige
staatsregelen de vacature niet wenste te vervullen. Over leerlingbelang lezen we niets.
Stadschirurgijn Broman wilde helpen. In zijn beroep kon hij de leerlingen de heelkundige
praktijk goed laten zien. Hij nam waar tot zijn vertrek in 1862.1646
Korver overleed op 28 juli 1851. B&W vroegen eerst aan G.S. of de vacature vervuld mocht
worden. Via G.S. kwam het antwoord van de Provinciale Commissie. Die deed een
voordracht van drie met de Hoornse apotheker en chemist G.J. van Hoolwerff als nr. 1.
B&W keurden waarneming door hem goed en ook de Raad was akkoord. Na een maand dat
lessen waren uitgevallen, antwoordde Van Hoolwerff volgaarne deze voorlopige waarneming
te vervullen, waardoor de lesuitval beperkt bleef.
Lector Reyne toonde zich in 1838 recalcitrant. Hij gaf geen les meer. Lesuitval had voor
kunnen komen. Dank zij het optreden van burgemeester J.C. van de Blocquerij werd Korver
al in het begin van februari 1838 bereid gevonden de lessen van Reyne te geven. Uiteindelijk
werd hij definitief aangesteld om diens lessen te vervullen. Lesuitval was er daarom weinig
geweest.
WFA/GAH 0349/172, 25 April, fol. 81vo. WFA/GAH 0349/598, 16 Juny, fol. 182, no. 327.
WFA/GAH 0349/172, 18 July 1848, fol. 128. WFA/GAH 0349/172, 22 Augustus, fol. 150.
WFA/GAH 0349/172, 12 September 1848, fol. 158vo.
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Notificatie. Vlijt is nodig
Al op 3 april 1836, dus ruimschoots voor het tweede halfjaarlijks examen, waarschuwden de
lectoren door dit bericht in het auditorium op te hangen:
Lectoren hebben ervaren dat enige leerlingen minder vlijtig gebruik maken van de lessen als
wel in hun belang nodig is. Zij maken de leerlingen daarop attent om nadelige gevolgen te
voorkomen bij een nog te doen examen.
Onwettig praktiseren gebeurde.
Toen eind 1831 enige leerlingen onwettig praktiseerden, werd daartegen gewaarschuwd.
Lectoren hebben ervaren dat enige leerlingen zonder wettig toezicht in- en uitwendige
praktijk uitoefenen. Zij achten het hun plichthen te waarschuwen voor de onaangename
gevolgen die daaruit zouden kunnen ontstaan.
Wangedrag kwam voor en veroorzaakte lesuitval.
Afhankelijk van het gepleegde feit werden ouders op de hoogte gesteld. Hieronder viel nogal
eens absenteïsme. Soms waren buitensporigheden ernstiger. Had dat met de leeftijd te
maken? Immers de leerlingen waren al 16 jaar als ze aan de opleiding begonnen. Omdat het
onderwijs direct op het uit te oefenen beroep gericht was, zou men kunnen denken dat de
leerlingen zich juist heel bewust daarvan waren. Dat bleek niet altijd het geval.
Vanaf het begin van het tweede schooljaar klaagde lector Reyne nogal eens over
ongeregeldheden voor, tijdens en na zijn lessen. Zijn apothekerslessen moeten er onder
geleden hebben. Het kwam tot een uitbarsting, zo gaven we hiervoor aan, op het eind van
1837 en het begin van 1838. De gezamenlijke lectoren waren loyaal en schorsten voor een
maand alle lessen van 9 januari 1838 tot 9 februari 1838. Toen de lessen hervat werden,
kwam Reyne niet meer opdagen. Maar hij gaf thuis nog wel les aan geschorste leerlingen.
Het beetje goodwill dat hij nog had verdween toen geheel bij zijn collega’s. Pas in augustus
1838 verzocht hij formeel zijn ontslag aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
Toch waren de belangen van de leerlingen niet uit het oog verloren. Al vanaf februari 1838
werden Reynes’s lessen op verzoek van de burgemeester waargenomen door lector Korver.
Die werd daarna definitief benoemd tot opvolger van Reyne.
Klachten over leerlingen betreffende hun gedrag zijn daarna weinig meer gemeld.
Kieven viel nog op in 1838-1839.
Hoewel Kieven zelf zijn wangedrag van absenteïsme kende en erkende, verzocht hij toch aan
de lectoren zijn slechte gedrag met de mantel der liefde te bedekken, zodat hij de lessen weer
kon bijwonen. Zijn verzoek werd toegestaan nadat de voorzitter hem bestraffend had
toegesproken en hij zelf uitdrukkelijk beloofd had zich zedig en vlijtig te zullen gedragen. Het
was vechten tegen de bierkaai. Op 7 december 1838 werd hem geschreven dat hij wegens
wangedrag en absenteïsme gedurende zes weken de colleges niet mocht volgen en dat hij
daarna nauwlettend in het oog zou worden gehouden. Op 1 februari 1839 kwam hij nogmaals
voor alle lectoren en beloofde hij opnieuw beterschap. Die belofte werd nog eens aanvaard,
onder de toevoeging dat hij zou worden weggestuurd bij de minste afwijking. Maar de
secretaris schreef in het jaarverslag 1838-1839, dat op 30 november 1839 verscheen, dat
Kieven niet langer als kwekeling werd beschouwd omdat hij de lessen niet trouw volgde.
Tinkelenberg ging in het schooljaar 1841/1842 over de schreef.
De stadsvroedvrouw Schwartzenberg, beter bekend als mejufvrouw Johanna Bach, had zich
beklaagd over Tinkelenberg omdat hij dronken naar een behoeftige kraamvrouw was gegaan.
Nog wel in gezelschap van een ander die vroeger om soortgelijk gedrag het bijwonen der
lessen was ontzegd. Tinkelenberg werd op 11 september 1841 over zijn gedrag onderhouden.
Zijn vader werd op de hoogte gesteld, dat zijn zoon drie maanden de praktische oefeningen in
de genees- en verloskunde niet mocht bijwonen. Later vroeg hij dispensatie van zijn straf.
Toen hij zijn verbeterde houding voortzette, kreeg hij die op 5 november. Hij was echter
hardleers. Begin februari 1842 moest hij alweer op het matje komen. Samen met twee
anderen kreeg hij een reprimande over het niet bijwonen van lessen. Ze werden
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gewaarschuwd dat zij bij het verlaten der school een getuigschrift kregen, waarvan de inhoud
afhankelijk zou zijn van het al of niet aanwezig zijn bij de colleges.
Ook Provinciale Commissies hielden zich niet aan de regels.
Het was lectoren gebleken dat verschillende examenkandidaten, zonder bij een
geneeskundige school te zijn ingeschreven, lessen volgden, en daarna toegelaten werden tot
een examen door een Provinciale Commissie. Zij achtten dit strijdig met het besluit van de
koning om geneeskundige scholen op te richten. Jorritsma, zelf lid van de Provinciale
Commissie, zou zich in verbinding stellen met enkele leden van de Provinciale Commissie te
Haarlem, voordat lectoren hierover reclameerden. In deel I van een Herdenkingsuitgave van
het Nieuws van den Dag, dat bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 verscheen,
wordt negatief geoordeeld over Provinciale Commissies:
“Wat moest er van de uitreiking van bevoegdheden terecht komen als men bedenkt dat een
aantal leden dier commissiën geen wetenschappelijke opleiding hadden genoten, aan
doceeren en examineeren niet gewend waren en ook niet gewend werden, en dat er niet
geeischt werd, dat de candidaat onderwijs had genoten aan eene of andere inrichting van
geneeskundig onderwijs”.1647
Trouw schoolbezoek had de overhand
De jaarverslagen aan de Provinciale Commissie en Gedeputeerde Staten werden in 1835, in
tegenstelling tot voorgaande jaren waar ze over het schooljaar waren opgesteld, over het
kalenderjaar vastgesteld.
Het onderwijs was onafgebroken gegeven en door de leerlingen trouw gevolgd. Het aantal
leerlingen nam toe vooral doordat in enkele jaren meer leerlingen werden toegelaten dan
uitgeschreven. Hoewel het schooljaar 1837-1838 tumultueus was, werd in het eindverslag
over gedrag niet geklaagd. Ondanks het meningsverschil onder de lectoren over de
vorderingen, bleek het eindresultaat zeer behoorlijk.
Opvallend
Een aantal leerlingen viel op. Vier voorbeelden.
Dirk Schuitemaker plande zijn loopbaan. We verwijzen daarvoor de bijlage.1648
Willem van Buuren mocht, zonder volledig bevoegd te zijn, waarnemen in Urk:
Hij deed in de zomer van 1844 voor de Provinciale Commissie te Haarlem examen in al de
vakken. Wegens gebrek aan kadavers moest hij later het operatieve gedeelte nog afmaken. Hij
werd echter bekwaam genoeg geacht om de praxis op het eiland Urk enige tijd waar te
nemen omdat de gevestigde geneeskundige bedlegerig was. Volgens schriftelijke berichten
heeft hij die betrekking “met ijver en goed gevolg waargenomen”. De Hoornse lectoren
vertrouwden erop dat de Provinciale Commissie te Haarlem hem spoedig in de gelegenheid
zou kunnen stellen om zijn examen geheel te voleindigen.
Hoe het daarna met Willem van Buuren ging, weten we niet, omdat de in Hoorn aanwezige
notulering sluit met deze mededeling.
Een bijzonderheid werd door de lectoren vermeld in het gemeentelijk jaarverslag van 1861,
zonder de naam van de leerling te noemen:
“Eén der leerlingen van deze school heeft vroeger examen afgelegd als geneeskundige ten
plattelande. Onlangs is hij door Z.M. den Koning benoemd tot Officier van Gezondheid der
3e klasse bij de Zeemacht. Daar in de regel toch de Officieren van Gezondheid worden
gevormd aan de Academie te Utrecht, menen Lectoren in deze benoeming het bewijs te zien,
dat ook aan de Hoornsche school, als de leerlingen goed gebruik van het onderwijs maken,
bekwame geneeskundigen kunnen worden gevormd. Te meer wanneer men het programma
voor het examen van de Officieren van Gezondheid nagaat, hetwelk ten volle op de bedoelde
Pag. 370 in hoofdstuk XVI, De Gezondheidstoestand, door dr. R.H. Sultet, hoogleraar aan de Gemeentelijke
Universiteit te Amsterdam.
1648
Zie hiervoor Bijlage 5.
1647
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oud-leerling is toegepast”.
Elisabeth Molenaar werd op 12 september 1837 ingeschreven voor de cursus verloskunde. Ze
deed na twee jaar, aan het eind van het schooljaar 1838-1839, eindexamen voor de
Provinciale Commissie te Haarlem en slaagde als stadsvroedvrouw, met de rang van zeer
bekwaam omdat ze zo buitengewoon gepresteerd had. Ze vestigde zich als vroedvrouw in
Hoorn.
Een jaar nadat ze geslaagd was, deelde ze aan B&W mee graag bevorderd te worden tot
adjunct-stadsvroedvrouw en adjunct-stadsvroedmeesteresse. Het college vroeg advies aan de
lectoren. Deze antwoordden:
1° dat de huidige stadsvroedvrouw Johanna Bach niet erg gezond was, en dat de lectoren
soms een adjunct naast haar wilden hebben;
2° dat de adressante goed bekend stond bij de lectoren en dat zij haar daarom gerust durfden
aan te bevelen;
3° dat zij wel moesten verklaren dat de geldelijke toestand van de Geneeskundige School niet
toestond de benodigde toelage te verlenen;
4° dat een eventuele benoeming niet tot de competitie van de lectoren behoorde en dat zij
daarom die aanstelling overlieten aan B&W.
Een beslissing werd niet direct genomen. Pas in 1847 was het zover. Toen kwam voor het
eerst in de gemeentelijke rekening over dat jaar voor, dat aan mejuffrouw E. Molenaar een
jaarsalaris was uitbetaald van ƒ 80,-- voor haar functie van meesteresse-vroedvrouw.
18 jaar bleef de oud-leerlinge aan de school verbonden. Per 1 januari 1866, toen de
Geneeskundige School werd opgeheven, kreeg ze, gelijktijdig met de lectoren, eervol ontslag.
11.12 Bewijzen van getrouw schoolbezoek, getuigschriften, tentamens, examens.
Leerlingen die gedurende één of meerdere jaren de lessen hadden gevolgd konden een
verklaring daarover aanvragen en kregen die in de vorm van een getuigschrift of certificaat.
De lectoren behielden zich het recht voor om dat bewijs naar hun eigen goeddunken vorm te
geven, compleet met ook negatieve aantekeningen, zoals Nuyens in 1829 ondervond. Hij
vroeg op 5 juni een bewijs van verblijf op school. Lectoren werkten er aan mee onder de
nadrukkelijke vermelding dat in het bewijs werd vermeld dat hij de collegegelden gedurende
twee jaar had voldaan, maar dat hij slechts één jaar, en dan nog schaars, de lessen had
gevolgd.
Een tentamen ondergingen de leerlingen die een aanvraag indienden om examen te mogen
doen voor één van de Provinciale Commissies. Dit tentamen werd afgenomen in een
lectorenvergadering. In de zomer van 1835 besloten de lectoren dat voor deelname aan het
examen van de Provinciale Commissie een getuigschrift van de lectoren voldoende was.
Nergens stond in de wet voorgeschreven dat de leerlingen daarvoor een tentamen moesten
doen bij de lectoren.
De school onderzocht de vorderingen van de leerlingen in twee examenzittingen, één in
februari en één in juli. De lectoren bespraken in een vergadering die in de week voorafgaande
aan het examen plaats vond, vorderingen en vlijt van de leerlingen, onderverdeeld volgens
afspraak in zeer goed, middelmatig en slecht.
Uitnodigingen om het zomerexamen bij te wonen stuurden de lectoren naar provinciale en
gemeentelijke autoriteiten en het bestuur van het Bedelaarsgesticht. Vrijwel altijd
verontschuldigden Gedeputeerde Staten zich als gevolg van hun drukke werkzaamheden.
Daarmee vergeleken waren leden van de Provinciale Commissies veelvuldig aanwezig.
B&W van Hoorn en de gemeentesecretaris of hun afgevaardigden waren er altijd.
Het was èn voor de leerlingen èn voor de lectoren èn voor stadsbestuurders vererend toen
vertegenwoordigers van de Provinciale Commissie hun tevredenheid in 1827 in het openbaar
toonden. Het officiële examen van het tweede schooljaar immers werd als gevolg van de
ziekte-epidemie van 1826 pas afgenomen op 12 september. Elke lector had een half uur de
tijd gekregen voor zijn ondervraging, ook voor de vrouwen in de verloskunde.
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Niettegenstaande de zeer ernstige ziekte die in Noord-Holland in dit schooljaar geheerst had
waardoor én lectoren én leerlingen zeer gehandicapt waren, verliep het examen naar
genoegen. De Provinciale Commissie sprak haar lof uit voor de gegeven lessen en de
aandacht die besteed was aan de belangen van de school.
De prijsuitreiking vond een dag later plaats door dirigerend lector Kuys. Kuys opende de
feestelijke bijeenkomst met een rede “De voortreffelijkheid van den Mensch boven de
Dieren”. Daarna deed hij verslag van het examen. Hij reikte prijzen uit aan: Cornelis de Boer
(ontleed- en heelkunde), Pieter Dirk Matak Fontein (ontleed-, schei-, kruid- en menskunde),
Willem Klots Schardam (ontleed- en heelkunde), Evert Merrebach (schei- en kruidkunde),
Johannes Nottelman (ontleedkunde en natuurleer van de mens); en getuigschriften aan:
Gerrit Immink (natuurleer van de mens) en Dirk Schuitemaker1649 (kruid- en
artsenijmengkunde).
Het geheel lardeerde hij met toespraakjes tot leerlingen, autoriteiten en publiek. Tenslotte
droeg hij zijn functie van dirigerend lector over aan G.J. Rijnders en bedankte hij autoriteiten
en publiek voor de getoonde belangstelling voor deze zo doelmatige inrichting.1650
De zomerexamens van 1828 en 1829 vonden in dezelfde geest plaats.
Rijnders sprak in 1828 na afloop over “De waarde van de gezondheid” en reikte daarna de
prijzen uit.“Zo waren wij getuige van het doeltreffende van deze geneeskundige school. Het
was al eerder bevestigd, hoewel de school nog slechts drie jaar bestaat. Degenen die
onderscheiden zijn, kunnen als nuttige leden in onze samenleving optreden en ertoe bijdragen
hun ‘natuurgenoten’ de meeste hulp te geven. Tenslotte werd onze geëerbiedigde koning
nogmaals openlijk dank gebracht voor zijn liefde en onafgebroken zorgen. Ten vurigste
wensen wij, dat ook dáár waar dusdanige instellingen nog niet gevestigd zijn, zo spoedig
mogelijk tot stand worden gebracht”.1651
Reyne sloot in 1829 het examen af met een rede “Over het nut der scheikunde toegepast op
de geneeskunde en de Fabriekshuizen”, las daarna het examenverslag voor en deelde de
prijzen uit.
Toch waren er vraagtekens bij de prijsuitreiking.. Voor de leerlingen die ook hard gewerkt
hadden, maar geen prijs hadden ontvangen, werkte de beloning negatief. Reden waarom de
lectoren de prijsuitdeling wilden afschaffen.
Deze zaak speelde ook bij de leerlingen. Hun ontevredenheid bleek uit een brief die op 2 juli
1830 bij de lectoren binnenkwam. De meeste leerlingen hadden het verzoek om de
prijsuitreiking af te schaffen, ondertekend.
De lectoren antwoordden aan de leerlingen dat ze de materie al meer dan eens hadden
voorgelegd aan Gedeputeerde Staten, omdat ook zij ervaren hadden dat de uitdeling van
prijzen voor de ene leerling geen, maar voor de andere een heel ongunstige uitwerking had.
Reden waarom aan Gedeputeerde Staten was verzocht om de prijsuitreiking niet meer plaats
te laten vinden. Op dit verzoek was nog geen antwoord binnengekomen. Daarom hadden de
lectoren zich nogmaals tot G.S. gericht, maar dit jaar moest de prijsuitreiking nog plaats
vinden. Het bleek de laatste keer geweest te zijn.
Het onderzoek in 1830 vond op 13 juli plaats ten overstaan van een afvaardiging uit de
Provinciale Commissie, B&W, de gemeentesecretaris en enkele leden van Plaatselijke
Commissie. Het onderzoek duurde per lector een half uur. Het omvatte de gehele genees-,
heel-, verlos-, schei- en artsenijmengkundige wetenschappen.
Nadat de mannelijke leerlingen de zaal verlaten hadden, werden de vrouwelijke studenten
ook in het praktische deel der verloskunde ondervraagd. Uit de doelmatige en gepaste
antwoorden en het volbrachte praktische gedeelte, en eveneens uit de binnengekomen
rapporten van de lectoren over de leerlingen, bleek duidelijk dat zij het onderwijs goed in
zich hadden opgenomen. De aanwezige autoriteiten hadden er veel genoegen in.
Zie Bijlage 5.
WFA 0460/1, 12-14 september 1827, pag. 124.
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Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1828. Te Haarlem bij de Wed. A. Loosjes Pzn. Deel I, pag.
84-85.
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1650
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Daarna werden op16 juli 1830 voor het laatst prijzen uitgereikt.
Alle lectoren waren aanwezig op Kuys na, die door beroepsbezigheden verhinderd was.
De dirigerende lector Korver verwelkomde eveneens B&W, de gemeentesecretaris, leden van
de Plaatselijke Commissie, de leerlingen en een talrijk publiek.
Korver stak van wal met een rede over het onderwerp: “Geschiktheid van den
dampkringslucht voor onderhoud des dierlijke levens”.
Secretaris Reyne las vervolgens een extract voor uit het gehouden examen en stipte de
hoofdzaken van het afgelopen schooljaar aan, waaronder de benoeming van dr. Jorritsma in
plaats van de overleden dr. Repelius.
Daarna reikte Korver de prijzen uit aan:
Johannes Andela ( ziektekunde), Henricus Wilhelm Cockuyt (artsenijmengkunde),
Pieter Dirk Matak Fonteijn (verloskunde), Pieter Raadt (heelkundige ontleedkunde),
Dirk Schuitemaker (natuurleer van de mens). Voor de toegekende prijs in de scheikunde
moest geloot worden tussen Willem Bolten, Pieter Jacobs Makkes en N. Meursing. Makkes
was de gelukkige, de andere twee ontvingen getuigschriften.
Een speciaal woord van welkom was er voor Jorritsma. Die reageerde met een toespraak over
de vraag:
“Is het de geneesheer, heel- of verloskundige in noodlottige en zeldzaam voorkomende
gevallen voor, gedurende of na de geboorte van de mens, geoorloofd over het leven van zijn
natuurgenoot te beschikken?”, waarna hij deze vraag ontkennend beantwoordde.
Tenslotte toonde Korver zich erkentelijk voor de aanwezigheid van de autoriteiten en het
talrijke publiek, en dankte hij burgemeester Van de Blocquerij in het bijzonder voor zijn
belangstelling en de wijze waarop hij deze school probeerde in stand te houden.
Hoewel lectoren ervan overtuigd waren dat dit de laatste prijsuitdeling was geweest, dienden
ze in januari 1831 toch nog eens het verzoek in om de prijsuitdeling na de examens af te
schaffen. Antwoord van Gedeputeerde Staten kwam er niet. Daarop werd in overleg met de
burgemeester op 3 juni besloten om geen prijzen meer uit te reiken. Bij het examen was weer
een afvaardiging van de Provinciale Commissie, terwijl ook de autoriteiten uit Hoorn zelf er
waren. Hoe het publiek het vervallen van de prijsuitreiking ervoer, vonden we niet in de
notulen. Het examen duurde, zoals in de vorige jaren, van 10 uur ’s morgens tot half twee ’s
middags. De leerlingen gaven de meest sprekende bewijzen van hun vorderingen waarover de
tot oordelen in staat zijnde aanwezigen zeer tevreden waren. President Rijnders dankte de
aanwezigen met een “korte doch doelmatige toespraak”.
Tenslotte was er, los van de jaarlijkse schoolexamens, het finale eindexamen voor één van de
Provinciale Commissies van Geneeskundige Onderzoek en Toezicht (in die tijd genoemd
Toevoorzicht). Pas na dit examen kreeg de leerling een bewijs van vakbekwaamheid,
waarmee hij/zij zich zelfstandig kon vestigen. Wij lazen niet dat zo’n examen negatief
verliep.
11.13 Algemene benodigdheden
Restanten
In 1818 was de oude Oosterpoort, de oude stadsgevangenis, afgebroken. Daar had het
vroegere chirurgijngilde Sint Comas en Damianus onderdak gevonden. De nieuwe
Geneeskundige School mocht voor de anatomische lessen gebruik maken van de opgeslagen
inventaris van de snijkamer en de bewaard gebleven preparaten van het voormalige gilde. Na
controle van de lectoren op de bruikbaarheid, kwamen die goed van pas bij de theoretische
lessen in de anatomie en de chirurgie. Bovendien bevond zich in het Zeekantoor een bij de
voormalige admiraliteit behorende bakkerij - waarin al een pomp en een oven met
schoorsteen waren - en die gemakkelijk te veranderen was in een chemisch laboratorium. Dat
was ook het geval met de kamer van het smidsgilde die na enige wijzigingen allergeschiktst
was. Bovendien waren er al banken met een tafel en behoefde alleen een katheder nog
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aangeschaft te worden. Gelegen boven de oude paardenstal werd het zo een prachtige ruimte
voor de gehoorzaal of auditorium. Voorts kon de aanwezige vergaderplaats van de
Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toezicht door de lectoren gebruikt worden als
spreekkamer en vergaderruimte.1652
De Pedel
Nadat de lectoren in hun eerste bijeenkomst in 1825 J. de Wolff hadden aangesteld tot pedel,
bedankte deze binnen veertien dagen voor de functie. De lectoren benoemden daarop
Mijndert van Doorn. Voor hem stelden ze een instructie vast die we hiervoor in hoofdstuk 10
hebben omschreven. Hoewel de lectoren in de zomer van 1826 Van Doorn nog een
tegemoetkoming gaven van ƒ 10,--, concludeerden ze in hun vergadering van 7 december dat
ze een nieuwe pedel moesten zoeken, omdat Van Doorn toch niet voldeed. Men ontsloeg
hem en besloot een nieuwe te zoeken op een tractement van ƒ 100,-- en ƒ 25,-- aan
emolumenten. De lectoren ontvingen van buitenaf informatie dat de leerling Ignatius
Stokman wel oren had naar deze betrekking. Ze besloten op 14 december 1826 hem te
benoemen. Stokman wilde plattelands-chirurgijn worden. De lectoren achtten de combinatie
van pedel en leerling mogelijk. Daarom werd hem toegestaan de lessen voor chirurgijn te
volgen, mits hij zich voor vier jaar aan de school verbond. Hij verklaarde zich akkoord en
kreeg daarop zijn aanstelling en instructie uitgereikt.1653 De jeugdige Stokman deed zijn werk
waarschijnlijk naar behoren want in de notulen vonden we slechts één melding dat andere
leerlingen hem bij baldadigheden niet ontzien hadden. Zijn studie leed er niet onder. In 1828
ontving hij een getuigschrift voor zijn kennis van de natuurkunde van de mens, de materies
medica en alle vakken der pharmaceutische wetenschappen. In 1829 kreeg hij een tweede
prijs in de materies medica. Helaas ontvingen lectoren op 3 april 1830 bericht dat hij
plotseling overleden was.
Gerrit Immink, die al vanaf 1825 ingeschreven stond voor al de vakken, liet weten in
aanmerking te willen komen voor de functie. Lectoren benoemden hem en overhandigden
hem op 1 oktober 1830 een nieuwe verfijndere instructie. Hij heeft er niet lang naar
gehandeld, omdat hij in december uit Hoorn vertrok en zich met velen meldde om de
vaderlandse grond te helpen verdedigen, nadat de Belgen in augustus in opstand waren
gekomen. Na een opgelopen ongesteldheid overleed hij in het militaire hospitaal te Utrecht.
Cornelis Bijl, die voor het eerst in het betreffende schooljaar stond ingeschreven, volgde
Immink op. Voor hem gold dezelfde verfijndere instructie. In april 1832 kwam daarbij dat de
pedel voortaan zou aantekenen welke lessen de lectoren in de week hadden gegeven en welke
leerlingen ze bijwoonden. Toen Bijl in oktober 1833 betrokken raakte bij wanordelijkheden
van leerlingen, waarover de lectoren de leerlingen onderhielden, besloten de lectoren daarna
Bijl niet in zijn betrekking te continueren. Wel ontving hij een bewijs dat hij drie jaar de
lessen had gevolgd.
De lectoren zochten een nieuwe pedel niet meer onder de leerlingen. Ze benoemden de 54jarige Arnoldus Vrenei die op de Botermarkt woonde. Hij kreeg op 7 december 1833 een
aanstelling in plaats van Bijl op een tractement van 145 gulden per jaar. Veertien jaar werkte
hij als pedel, zonder dat wij in de notulen één klacht over hem tegenkwamen, tot hij op 7 juni
1847 overleed. In zijn overlijdensakte wordt hij als bediende bij de Geneeskundige School
omschreven.
Hadden de lectoren tot nu toe een pedel aangesteld zonder dat het stadsbestuur die beslissing
nam, nu deden de lectoren een voordracht tot benoeming bij B&W. Het college stuurde de
voordracht door naar de Raad. Die behandelde het verzoek op 30 augustus. Omdat er op de
begroting geen salarispost voor een pedel was uitgetrokken, vroeg de Raad aan de financiële
raadscommissie om advies. Erkend werd dat de lectoren niet zonder hulp konden. Maar
aangezien de stad hiervoor geen financiën ter beschikking had, stelde de commissie voor
J. Steendijk-Kuypers, De Groote Gaper, pag. 53. vgl. D.A. Wittop Koning, ‘Feuilleton. De geneeskundige
school te Hoorn. In: Nederlands Tijdschrift voor de geneeskunde, II, 18, pag. 1287-1290. Zat. 6 mei 1950.
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zolang de stad daarvoor opdraaide geen pedel te benoemen en de lectoren te adviseren een
verhoogde provinciale bijdrage te vragen. Daaruit konden dan de extra kosten betaald
worden. De meerderheid van de raad volgde het advies en besloot aldus.1654
Wij vonden noch in de raadsbesluiten noch in die van B&W de benoeming van een nieuwe
pedel. Vermoedelijk hebben lectoren toch wel hulp gehad. Misschien hebben ze die hulp weer
gevonden bij één van de leerlingen, die ze, zoals voor Vrenei, betaalden uit de schoolkas.
Kadavers en zaalvisites
Voor het clinisch onderwijs en de lessen in de anatomie had men lijken nodig. De school was
daarbij afhankelijk van het in 1817 gevestigde Bedelaarsgesticht op het Oostereiland. Daar
vond ook de selectie plaats van de bedelaars die nog in staat waren te werken. De bekwamen
gingen naar Ommerschans in Overijssel. Invaliden en zieken bleven in Hoorn achter. Op hen
waren reglementair de stedelijke geneeskundige voorzieningen voor armlastigen van
toepassing. “In feite”, zo schrijft mevrouw Steendijk, “dienden velen van hen zowel voor als
na hun dood tot nut van de Geneeskundige School”. De kadavers moesten overgebracht
worden van het Oostereiland naar het leslokaal in het Zeekantoor aan het Kerkplein. Het
vervoer geschiedde per handkar door de pedel.1655 De Commissaris van Politie berichtte dat
hij wettelijk verplicht was te vragen wanneer dat vervoer plaats vond, maar – zo voegde hij
eraan toe – dat “hij tevens gezind is om ten allen tijde de belangen van de school in dat
opzicht te bevorderen”.1656 Bij eventueel gebrek aan kadavers in Hoorn, bleek er een extra
mogelijkheid te zijn via het Gasthuis in Amsterdam, waarvoor ene Hugenholtz á ƒ 7,-- per
lijk, zorgde.1657
In de schooljaren 1840-1841 en 1841-1842 waren er voldoende kadavers, waardoor er
genoeg ruimte was voor praktische oefening, zowel in de anatomie als in de operatieve
heelkunde.
Ook kon daardoor de verzameling preparaten aanzienlijk verrijkt worden door aankoop zoals
eerder gebeurd met het kabinet van Rijnders. Samen met het laboratorium werd het tijdens
het jaarlijks examen op 24 juli 1842 met belangstelling door de autoriteiten bezichtigd. Zij
kregen daardoor er een goed bewijs van hoe de Hoornse school met die van andere steden in
ons vaderland zowel in doel als inrichting kon wedijveren. Dat bleek ook doordat het examen
had aangetoond welke gelegenheid er gegeven werd door de militaire als burgerlijke
inrichtingen praktische kennis zowel aan het ziek- als het kraambed op te doen.
Het Bedelaarsgesticht werd in 1829 opgeheven. Er kwam een Huis van Correctie voor in de
plaats. Hoewel er geen overeenkomst over was gesloten, mochten ook hier de kwekelingen
van de Geneeskundige school onder deskundige leiding zieken bezoeken en behandelen,
zoals dat eerder in het Bedelaarsgesticht gebeurde.
De aanwezigheid van een militair garnizoen gaf nog een extra impuls. In de daarbij
behorende Infirmerie, het soldatenhospitaal, mochten de leerlingen van de Geneeskundige
School eveneens zaalvisites meelopen met de Officier van Gezondheid.1658
Praktische verloskunde
Voor de lessen in de praktische verloskunde had men de stadsarmenpraktijk van de stedelijke
vroedvrouwen nodig. De leerlingen volgden dan de stadsvroedvrouw op haar weg naar de in
verwachting zijnde vrouwen uit minder bedeelde gezinnen of die onder de armenzorg vielen.
Dit leidde echter tot problemen in de continuering van het praktisch verloskundig onderwijs,
omdat zowel vroedvrouw als kraamvrouw in het geheel niet gesteld waren op deze leerlingen.
WFA/GAH 0349/171, 15-06-1847, fol. 140vo. WFA/GAH 0349/171, 13-07-1847, fol. 152vo.
WFA/GAH 0349/ 11, 30-08-1847, fol. 245vo, vlg. WFA/GAH 0349/ 11, 07-12-1847, fol. 246vo-247.
1655
Voor het aanschaffen en vervoeren van lijken kregen de lectoren in 1827 ƒ 200,--. WFA/GAH 1816-1212, p.
128
1656
WFA 0460/1, Notulen 2 Maart 1827, pag. 92 vlg.
1657
WFA 0460/1, Notulen 7 December 1827, 7 Maart en 4 April 1828.
1658
J. Steendijk-Kuypers, De Groote Gaper, pag. 55.
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We wezen er al eerder op dat volgens mevrouw Steendijk de laatste er “als de dood voor
[was] in handen van de studenten te vallen”. Hoewel reglementair de burgemeester het recht
had de stadsvroedvrouwen te verplichten meerdere leerlingen te laten assisteren, kon of wilde
hij deze maatregel niet nemen. Bovendien waren er over allerlei zaken meningsverschillen
tussen stadsvroedvrouwen en de lectoren. Beiden deden dan hun beklag bij de Plaatselijke
Geneeskundige Commissie. Toen A.H.J. de Bordes in 1840 lector in de verloskunde werd als
opvolger van de overleden Rijnders, zocht hij een oplossing in chantage. Hij schakelde het
Genootschap van Moederlijke Weldadigheid in, dat zich over de belangen van de behoeftige
kraamvrouwen ontfermde, de vaccinatie propageerde en de borstvoeding verplichtte. Hij
vroeg toen aan de regentessen van het Genootschap, of ze de bedeling aan deze vrouwen niet
konden beperken wanneer die weigerachtig waren mee te werken aan de praktische opleiding
van de studenten. De regentessen antwoordden klip en klaar: “Het is niet de geest van het
Genootschap om behoeftige zwangere vrouwen, met het verminderen van de toch al niet grote
gift, te dwingen zich door de jongelieden die aan de Clinische School verloskunde beoefenen,
te laten helpen”.1659
Toch kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat de praktische verloskunde nooit tot
onoplosbare problemen heeft geleid. Zo slaagde de leerling Dirk Schuitemaker uit
Schellinkhout tussen 1829 en 1832 erin te assisteren bij tien verlossingen, waaronder een
tangverlossing en een ‘verlossing bij den voeten’ en nog achttien bevallingen bij te wonen.1660
In die jaren was aan de Burgemeester een toelage van ƒ 20,-- á ƒ 30,-- gevraagd en gekregen
om kwekelingen de verloskunde praktisch te laten uitvoeren. Daar mocht men echter niet elk
jaar op rekenen. Aan de stadsvroedmeesteresse mejufvrouw Schwarzenburg (Johanna Bach)
moest meermalen een waarschuwing worden geven er voor te zorgen dat verlossingen door
leerlingen van de school plaats vonden in haar tegenwoordigheid.
11.14 De financiën
Bij de start van de Geneeskundige School had koning Willem I bepaald, dat de
inrichtingskosten ter grootte van ƒ 600,-- eenmalig ten laste van de provincie kwamen. De
kosten van instandhouding waren op jaarlijks ƒ 1200,-- gesteld. De provincie moest daarvan
ƒ 600,-- voor haar rekening nemen, terwijl Hoorn als gemeente van vestiging eveneens ƒ
600,-- betaalde.
De lectoren maakten al in hun eerste vergadering duidelijk dat voor de toegestane ƒ 600,-onvoldoende middelen konden worden aangeschaft en legden hun bezwaren voor aan B&W.
Daarop bracht het college hun wensen onder de aandacht van Gedeputeerde Staten:
1) De lectoren vonden de lokalen naar genoegen, maar reparaties waren noodzakelijk (ƒ 315).
2) Enig meubilair ontbrak (ƒ 42). 3) Heel- en verloskundige werktuigen behoefden
aanvulling (ƒ 462), 4) evenals chemische en pharmaceutische (ƒ 561). Te samen ƒ 1380..
Hiervan afgetrokken de toegezegde ƒ 600,--, bleef een tekort van ƒ 780,--. B&W verzochten
G.S. deze meerdere uitgaven te mogen doen en ze te brengen op de begroting voor 1826. Een
maand later al autoriseerden G.S. het dagelijks bestuur van de stad Hoorn daartoe.1661
We kunnen de bedragen terugvinden in de jaarrekeningen van 1825 tot en met 1865. Het
bedrag dat de provincie overmaakte, werd jaarlijks geïncasseerd en verantwoord door de
plaatselijke ontvanger. Wel bracht het provinciaal bestuur zegel- en administratiekosten in
rekening, aanvankelijk ƒ 1,50, later ƒ 2,19. Omdat er vijf lectoren waren aangesteld in plaats
van de drie die de koning had voorgeschreven, verhoogde de Hoornse Raad al op 26
november 1825 de post voor het openbaar onderwijs met ƒ 250,--, omdat er in totaal voor de
geneeskundige school ƒ 1700,-- per jaar nodig bleek.
De Raad verantwoordde de gang van zaken voor het eerst in de begroting voor 1826. Daarin
werd als buitengewone ontvangst voor het openbaar onderwijs een bijdrage uit de provinciale
J. Steendijk-Kuypers, De Groote Gaper, pag. 55-56.
Zie Bijlage 5.
1661
WFA/GAH 0349/575, 17 Juny 1825, fol. 48vo. WFA/GAH 0349/152, 21 July 1825.
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630

opcenten opgenomen voor de oprichtingskosten van de alhier gevestigde Geneeskundige
School, dienst 1825, van ƒ 600,-- én een gelijke som uit de Provinciale Begroting voor de
jaarlijkse onkosten tot instandhouding van deze school.
De inkomsten van de stad stegen daardoor tot ƒ 108.593,08. Voor het openbaar onderwijs
kwam daarbij als vermeerdering van de uitgaven het tractement van iedere lector à ƒ 250,--,
waardoor het betreffende artikel met 5 lectoren op ƒ 1700,-- is gebracht, waarin de
Provinciale Begroting voor ƒ 600,-- voorzag. De totale uitgavenpost voor de stad sloot
daardoor voor dat jaar op ƒ 70.108,--.
In de eerste jaarrekening van 1825 werd alleen de toegestane ƒ 600,-- verantwoord. Het
bedrag was opgegaan aan de tractementen van de lectoren Kuys, Repelius, Reyne en Swaan
elk ƒ 115,--, Rijnders ƒ 140,--. Voorts was extra uitgegeven voor de gedrukte redevoeringen
en de bijeenkomst in Hotel De Doelen ƒ 152,77½, voldaan uit de begrotingspost onvoorzien.
In de volgende jaren bleken de tractementen opgetrokken te zijn, respectievelijk naar ƒ 230,-, en ƒ 330,-- (Rijnders), en werd ook de meesteresse-vroedvrouw (Bach) vermeld (ƒ 80,--).
Eveneens werden toen, maar ook in latere jaren, genoemd de kosten van vuur en licht, de
aanschaf van kadavers, van boekwerken, van reparaties in de vorm van smids- en
schilderwerk en van de meerdere uitgaven van de geneeskundige school zelf. Zo eindigde
bijvoorbeeld de jaarrekening van 1830, voor welk jaar aan uitgaven was toegestaan ƒ 1780,--,
met een positief verschil van ƒ 53,85, omdat de uitgaven ƒ 1726,15 bedroegen, maar betaalde
de gemeente in 1831 aan de lectoren een ontstaan tekort van ƒ 33,79 volgens hun rekening en
verantwoording.
De financiële verantwoording van de Geneeskundige School liep langs twee lijnen. Ten eerste
waren er de uitgaven die terug te vinden zijn in de gemeentelijke jaarrekeningen en die door
de gemeente gedaan werden. Ten tweede waren er de directe ontvangsten van de lectoren in
de vorm van de collegegelden. Die werden tot zijn overlijden in 1839 bijgehouden door lector
Rijnders. Eventuele tekorten kon hij voorleggen aan de burgemeester. Die had de
bevoegdheid om dit tekort aan te zuiveren, totdat in de jaren veertig de financiële teugels
strakker werden aangetrokken en men veel preciezer aan een raadscommissie de gang van
zaken moest uitleggen. Dat had toen ook te maken met een gestage vermindering van het
leerlingental.
We sluiten ons relaas over de financiën af met één voorbeeld van de rekening en
verantwoording die Rijnders jaarlijks aflegde aan het college van B&W, in dit geval van 1
januari 1835 tot en met 31 december 1835.1662
ONTVANGSTEN
Collegegelden voor hen die al de lessen volgden (15) ad ƒ 25,-= ƒ 375,-(J. van Ammers, B. Broersma, B. Dellemarre, M. Hartog Leon, J. Jonker,
J.W. Loggen, E.J. Kieven, E.P.J.H. Knaven, H.E. Merrebach, J. Nuyens,
P. Raadt, D. Snijders, J.Th. Swartsenburg, J. Teunissen, W. de Vries)
Bovendien voor praktisch onderwijs in de verloskunde (4) ad ƒ 20,-= - 80,-(Raadt, Snijders, Swartsenburg, De Vries)
Voor de artsenijmengkundige en chemische lessen (6) ad ƒ 20,-= - 120,-(J. Bolten, J. v.d. Hulst, A.A. v.d. Kooy, J.J.M. v.d. Roest,
J.H. van Straaten, T. van Veen)
Voor de verloskundige lessen (4) ad ƒ 20,-= - 80,-(A.P.C. Eulenbach, Petronella Nottelman, Trijntje Stam, Elisabeth Voorn)
Gratis onderwijs voor Elisabeth Kuulmeijer
Nog van A.P.C. Eulenbach, Trijntje Stam en T. van Veen te ontvangen een
half jaar collegegelden vanaf ½ February en eindigende ½ July, tezamen = - 30,-Tezamen ƒ 685,-Af van E.A. Lectoren, volgens de wet, 1/3 van de ontvangen gelden
- 228,33
1662

WFA/GAH 0349/331, behorende bij de B&W-vergadering van 13 April 1836, no. 676.
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Dus 2/3 van de ontvangen gelden belopen

ƒ 456,67
===============

UITGAVEN
Voor de Pedel ƒ 145,-- met uitgaven van verschillende aard van ƒ 56,69 = ƒ 201,69
Schrijfbehoeften, briefposten en cursuslijsten
- 17,22½
Vuur en licht
- 75,09
De lector in de ontleed-, heel- en verloskunde
- 83,01
De lector in de chemie en natuurlijke historie
- 39,20
De lector in de pharmacie en botanie
- 30,60
Tezamen ƒ 446,81½
================
Ontvangen 2/3 der collegegelden ƒ 456,67
In kas van de rekening over 1834 - 15,64
ƒ 472,31
Uitgaaf
- 446,81½
ƒ 25,49½
=======
Meer ontvangen dan uitgegeven: eene som van vijf-en-twintig gulden en negenenveertig en
een halve cent.
11.15 Besluit
Het examen van het schooljaar 1842-1843 werd gehouden op vrijdag 30 juni 1843. In het
afsluitende verslag merkte de notulant op, dat de lectoren over de vorderingen van de
leerlingen volgaarne de beslissing overlieten aan de autoriteiten die bij het examen aanwezig
waren, zonder het oordeel van de lectoren op te schrijven. Veel vermeldenswaardigs was er in
het schooljaar niet voorgevallen. Maar over de landelijke situatie vermeldde hij “dat wegens
de onzekere toestand waarin de geneeskunde in haar ganse omvang in ons vaderland
tegenwoordig verkeert, [deze] nog niet tot grote bloei is gekomen, zal niemand verwonderen,
die van nabij bekend is met de belangrijke invloed welke die toestand allerwege uitoefent.
Vergeleken echter met de toestand van andere gelijksoortige inrichtingen, levert onze school
geen ongunstig resultaat op. Bovendien hebben wij voor het volgende schooljaar gegronde
hoop op zes nieuwe leerlingen.”
De opsteller van de notulen doelde hierbij op de in 1842 ingestelde staatscommissie die zich
bezig hield met een reorganisatie van de landelijke regeling betreffende de
gezondheidszorg. Een eerste wetsontwerp dat minister Schimmelpenninck van der Oye
van der Poll op 13 november 1844 indiende, hield tal van bevoegdheden van de geneesen heelkunst in stand. Het ontwerp ondervond veel tegenstand en werd op 7 mei 1845
verworpen. Verontrusting hierover in de medische wereld leidde in 1849 tot de oprichting
van de Nederlandsche Maatschappij der Geneeskunde. Daarmee wilde men meer invloed
kunnen uitoefenen op wetgeving die aanstaande was. Uiteindelijk werd die ingaande 1
januari 1866 ten uitvoer gebracht door de vier nieuwe geneeskundige wetten van het
tweede kabinet–Thorbecke (1862-1866).
Die wetten “waren van grote betekenis. Ze regelden de wijze waarop de bevoegdheid van
geneeskundige, apotheker, hulpapotheker en vroedvrouw kon worden verkregen en gaven
tevens voorschriften omtrent de uitoefening van de geneeskunde en de
artsenijmengbereidkunst: Bovendien regelde één der ontwerpen de invoering van een
ambtelijk geneeskundig staatstoezicht, dat de plaats innam van de bestaande, nietverantwoordelijke commissies. Het voornaamste nieuwe element, dat deze wetten brachten
was de ‘eenheid van stand’. Daarmee werd bedoeld dat er voortaan slechts één enkele
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soort arts zou zijn. Tot dusver ontbrak die eenheid.”1663
De aanvaarding van deze nieuwe wetten betekende het einde van de geneeskundige scholen,
dus ook van de Hoornse Geneeskundige School. De Raad van Hoorn nam op 3 november
1865 het besluit de school met ingang van 1 januari 1866 op te heffen.
De aan de school werkzame lectoren, dr. A.H.J. de Bordes, G.J. van Hoolwerff, J.J. Aghina en
dr. G.H. de Feijffer, werden overeenkomstig de voordracht van de Raad bij besluit van de
Minister van Binnenlandse Zaken, d.d. 17 November 1865, no. 307, afd. 9 eervol
ontslagen, onder dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten.1664
Kijken we terug op de resultaten van de school zoals die in de staat van 18421665 zijn
aangegeven en zoals die enigszins zijn af te leiden uit de veel meer summiere gegevens
daarna, dan heeft de Geneeskundige School te Hoorn volledig voldaan aan de verwachtingen
die men in 1825 bij de oprichting ervan had.
Het totaal door de gemeente Hoorn over de 40 jaar daarvoor uitgegeven bedrag is ruim
ƒ 32.000,--1666 en is daarmee ten volle verantwoord. Gerekend over een gemiddeld aantal
leerlingen van 16 per schooljaar, heeft de stad Hoorn voor iedere leerling van de
Geneeskundige School per schooljaar 50 gulden uitgegeven. Ook daar kon men tevreden over
zijn.

I.J. Brugmans, Thorbecke. Tweede herziene en bijgewerkte druk. Haarlem, 1948. Pag. 214-215.
WFA/GAH 170F3, Jaarverslag van de gemeente Hoorn over 1865.
1665
Zie Bijlage 10.
1666
Uit de gegevens van de financiële jaarrekeningen van de gemeente: Door de gemeente betaald ƒ 56.000,--.
Door de provincie gesubsidieerd ƒ 24.000,-- (ƒ 600,-- per jaar). De bedragen zijn afgerond.
1663
1664
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BIJLAGEN
Bijlage 1.
De onderwezen vakken in alfabetische volgorde:
ANATOMIE, de leer van de ontleedkunde van het menselijk lichaam.
ARTSENIJMENGKUNDE, de leer van de bereiding der geneesmiddelen.
CHIRURGIE, de leer van de operatieve geneeskunde.
PATHOLOGIE, de leer van de ziektes, kortweg ziektekunde
PHYSIOLOGIE, de leer van de normale levensverrichtingen en verschijnselen.
HEELKUNDE, de leer van de genezing van wonden, kwetsuren en breuken.
KRUIDKUNDE of BOTANIE, de leer van de kennis der kruiden.
MATERIES MEDICA, de leer van de geneesmiddelen en van hun werking.
NATUURLIJKE HISTORIE, de mens-, dier-, plant- en delfstof kunde.
SCHEIKUNDE of CHEMIE, de wetenschap van de samenstelling der stoffen.
THERAPIE EN PATHOLOGIE, de leer van de ziektes en hun behandeling.
VERLOSKUNDE, de leer van het doelmatig verloop van de bevalling.
Bijlage 2a.
De lectoren in chronologische volgorde van 1825 tot 1865:
1. 1825-1826 J.S. Swaan,
scheikunde en natuurlijke historie. Overleden op
26 oktober 1826, opgevolgd door J. Korver Azn.
2. 1825-1830 J.G. Repelius,
physiologie en materies medica. Overleden op
15 mei 1830, opgevolgd door T.A. Jorritsma.
3. 1825-1832 A.P. Kuys,
pathologie en therapie. Overleden op
24 juni 1830, opgevolgd door T.A. Jorritsma.
4. 1825-1838 J.W. Reyne,
artsenijmengkunde en kruidkunde. Ontslag genomen in
augustus 1838, opgevolgd door J. Korver Az
5. 1825-1839 G.J. Rijnders,
anatomie, heel- en verloskunde. Overleden op
22 juli 1839. Opgevolgd door
A.H.J. de Bordes en H.J. Hooghwinkel in maart 1840.
6. 1827-1851 J. Korver Azn.,
scheikunde en natuurlijke historie,
en van 1838-1851 ook
artsenijmengkunde en kruidkunde. Overleden op
28 juli 1851, opgevolgd door G.J. van Hoolwerff.
7. 1830-1857 T.A. Jorritsma,
materies medica,
en van 1832-1857 ook
pathologie en therapie. Vertrokken naar Arnhem in
1857. Pas in 1861 opgevolgd door P. Verkade
8. 1840-1865 A.H.J. de Bordes, verloskunde en physiologie,
en van 1857-1866 ook
materies medica, pathologie en therapie.
9. 1840-1848 H.J. Hooghwinkel, anatomie en chirurgie.
Overleden op 18 april 1848.
Waarneming door K.F. Broman
10. 1848-1862 K.F. Broman,
anatomie en chirurgie. Vertrokken in
1862. Opgevolgd door J.J. Aghina.
11. 1851-1866 G.J. van Hoolwerff, natuurlijke historie, artsenijmengkunde,
kruidkunde en materies medica.
12. 1860-1862 P. Verkade,
materies medica, pathologie en therapie. Vertrokken in
1862. Opgevolgd door G.H. de Feijffer.
13. 1862-1866 J.J. Aghina,
anatomie en heelkunde.
14. 1862-1866 G.H. de Feijfer,
materies medica , pathologie en therapie.
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Bijlage 2b.
Lectoren individueel.
JOHANNES SAMUEL SWAAN (1774-1826)
Swaan was in 1774 te ’s Gravenhage geboren. In zijn jeugd volgde hij een
apothekersopleiding te Amsterdam. Op nog geen 20-jarige leeftijd was hij waarnemend
apotheker in Culemborg. Toen daar in 1805 een vacature ontstond voor het conrectoraat van
de Latijnse school, solliciteerde hij naar deze post. Hij maakte een uitstekende indruk op de
curatoren van de school. Op hun verzoek testte de rector Nagel uit Tiel, Swaans kennis van
Latijn en Grieks. Nagel vond hem ten zeerste voldoen. Daarop werd hij benoemd tot
conrector. Nog geen drie jaar later kwam het rectoraat aan zijn school vrij. Conrector Swaan
verzocht toen aan de magistraat van Culemborg ook voor de functie van rector in aanmerking
te komen. Bij zijn verzoek overlegde hij een getuigschrift van de Amsterdamse professor en
rector Bosscha. Dat was overtuigend genoeg om magistraat en curatoren te doen besluiten
hem ook als rector aan te stellen, zodat hij vanaf 1808 deze twee functies combineerde.
Vijf jaar later, op het einde van november 1813 werd de Hoornse rector Epkema benoemd tot
rector te Middelburg. De curatoren in Culemborg konden Swaan niet van een sollicitatie
afhouden. Zo werd Swaan per 1 januari 1814 te Hoorn aangesteld als rector én conrector van
de Latijnse School.. Swaan was in Culemborg zeer bekwaam en bemind geweest. Lof en eer
vielen hem ten deel in notulen en brieven van curatoren aldaar.
Het was in Hoorn niet anders. Hij bleek een man van veelzijdige geleerdheid. Hij was een
hartstochtelijk beoefenaar van de literaire studiën alsmede van exacte wetenschappen, en hij
bezat buitengewone didactische vermogens. Geen wonder dat, toen in 1824 lectoren aan de
nieuw op te richten Geneeskundige School moesten worden benoemd, en Swaan op 28
september solliciteerde om naast zijn rectorschap ten behoeve van het apothekersvak lessen
op de nieuwe school te geven, B&W aandacht aan hem schonken. Men kende in de stad zijn
kwaliteiten, zowel op school als in het gemeenschapsleven waarin hij zich zeer nuttig en
verdienstelijk maakte. Zo werd Swaan naast zijn rectoraat belast met het lectoraat in de
natuurlijke historie en scheikunde. Zijn geschiktheid bewees hij met zijn geweldige
openingsrede bij de inwijding van de school op vrijdag 16 september 1825, waarin hij de
nadruk legde op de betekenis van de natuurkunde, scheikunde en botanie als basisvakken. Zo
ook wilde hij een jaar later, toen hier in de kustgebieden een epidemische ziekte heerste, zijn
kundigheden in de geneeskunde aanwenden. Men was toen verstoken van voldoende
geneeskundige hulp doordat ook Hoornse doktoren ziek waren geworden. Swaan hielp toen
de armen en continueerde die steun, ook toen in de hulp al enigszins voorzien was. Maar toen
hijzelf ziek werd, had hij geen weerstand meer en overleed hij op 26 oktober 1826, 52 jaar
oud. Hij liet een weduwe, twee zoons en vijf dochters achter. Armoe was hun deel. Als gevolg
van zijn overlijden waren hun middelen van bestaan weg.
De veelzijdigheid van Swaan komt tot uiting in zijn vele publicaties. We noemen er enkele.
Hij schreef onder meer over de laster (1798), maakte een nieuw Wilhelmus (1814), hield
redes ter gelegenheid van vier eeuwen boekdrukkunst (1823), van de watersnoodramp (1825)
en bij de inwijding van de Geneeskundige School (1825).
In 1803 vertaalde hij uit het Latijn de grondbeginselen der scheikunde van J.J. Plenck. In
1824 publiceerde hij “Bedenkingen op de bezwaren tegen de geest der eeuw van mr. I. Da
Costa, gelijk ook tegen de toetsing der Vaccine aan Godsdienst en rede”, door Capador.
Samen met T.A. Jorritsma vertaalde hij in 1825 uit het Frans “Iets over de oogontsteking die
bij het Nederlandsche leger geheerscht heeft”, geschreven door J.R.L. von Kirckhoff en
uitgegeven in 1825 in Hoorn. En in 1826 verscheen nog, ook weer samen met T.A. Jorritsma,
een vertaling uit het Frans van het werk van J.R.L. van Kirckhoff: “Verhandeling over de
Dampkringslucht en der zelver invloed op de dierlijke huishouding.”
JOHANNES GIJSBERTUS REPELIUS (1778-1830)
Repelius was op 12 mei 1778 geboren te Wassenaar. Waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht
en waar hij zijn medische studie heeft gevolgd is ons niet bekend. Kort na de eeuwwisseling
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was hij in Hoorn werkzaam, waar hij op het Grote Oost woonde. Hier richtte hij in 1805
samen met de genees- en heelkundigen Sparremaker, Bleys, De Mees en Nierop een
Geneeskundig Gezelschap op. Het voerde als zinspreuk “Ter bevordering van de Genees-,
Heel- en Verloskunde”. Daartoe kwam men - naar Alkmaars voorbeeld - wekelijks bijeen bij
één der leden. Op deze huiskamerbijeenkomsten hield men lezingen en verhandelingen over
bijzondere waarnemingen, over heel- en verloskundige problemen of sprak men over boeken
die gemeenschappelijk waren aangeschaft. Burgemeester Van de Blocquerij gaf hen in 1812
toestemming om bij elkaar te komen in een lokaal in de Hoofdtoren.
Repelius was al kort na de oprichting van dit genootschap in 1806 benoemd tot
stadsgeneesheer op een jaartractement van ƒ 400,--. Hij was daarmee de opvolger van de
chirurgijn-majoor Jan Frederik Guillermet Welman die zich niet alleen als geneesheer maar
ook als bestuurder voor het welzijn van Hoorn had ingezet van 1795 tot 1803. Na drie jaar
van rust overleed Welman op 3 augustus 1806 op de leeftijd van 56 jaar.
Repelius volgde het voorbeeld van Welman en nam ook deel aan het openbaar bestuur. Op 19
mei 1811 behoorde hij tot de 30 leden die keizer Napoleon bij decreet tot lid van de
municipaliteit (= de stadsraad) benoemde. In plaats daarvan stelde koning Willem I na de
Franse tijd op 28 december 1815 een nieuwe stedelijke raad in. Weer was Repelius één van
de 19 benoemde leden, zo ook op 13 februari 1824. Raadslid bleef hij tot zijn overlijden in
1830.
Ook in de gezondheidszorg nam hij deel aan het bestuur. Toen het gemeentebestuur in 1806
voor het eerst een Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toezicht in Hoorn instelde,
benoemde de raad hem direct tot lid van deze commissie. Haar taak was de nieuwe besluiten
over de gezondheidszorg voor te bereiden. Ze moest de naleving van de medische
verordeningen controleren. Ook moest ze per kwartaal rapporteren aan een nieuwe
Departementale Commissie, waar later de Provinciale Commissie van Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzigt voor in de plaats kwam.
Al dit belangrijke bestuurlijke werk belette Repelius niet de mens achter de patiënt te
vergeten. Zo gebeurde het meer en meer dat de stadsgeneesheer ook zijn oordeel als
deskundige over een krankzinnige als zieke uitsprak. Hoorn had voor hun opvang ruimte in
het zogenaamde ‘Vierkant’ in het Sint Pietershof. Repelius nu gaf vanaf 1825 zijn
verklaringen tot opname aldaar af in omschrijvingen als “plaatsing in het Gesticht van
Weldadigheid voor Krankzinnigen alhier”.
Op zijn verzoek aan het stadsbestuur in september 1824 om zijn jaarloon naar ƒ 500,-- te
verhogen, gingen B&W, gezien de stadsfinanciën, niet in.
Repelius publiceerde ook. In de Algemene Vaderlandsche Letteroefeningen van 1809
verschenen twee artikelen in deel XIX, st. II. Op pag. 499: Waarneming eener volkomen
genezing van eenen dreigende borstkanker, door aanwending van het kankermiddel van G.J.
van Wij. Op pag. 546: Waarneming van eenen uitgebreiden kanker in de onderlip, door de
operatie volkomen genezen.
Samen met L.C. Bachner en J.S. Swaan in Geneeskundig Mengelwerk (Dl. I, st. IV, bl. 1 en
Dl. II, st. I, bl. 1) in 1820 uitgegeven vanwege het geneeskundig Genootschap ‘Vis Unita
Fortior’: Verhandeling over de oorzaken der besmettelijke ziekte, welke meestal in belegerde
steden ontstaan, met aanwijzing der beste hulpmiddelen, gegrond op natuur- en scheikundige
aanwijzingen om ze voor te komen, of uit den weg te ruimen.
Opvallend is dat na zijn overlijden op 15 mei 1830 zijn vrouw, Maria Johanna Swarthoff, tot
en met 1848 per jaar een gratificatie van ƒ 100,-- kreeg uitgekeerd. Bij andere weduwen
troffen we dat niet aan. De reden van deze jaarlijkse gift kennen we niet.
ARNOLDUS PHILIPPUS KUIJS (1779-1832)
Kuys was in 1779 geboren in Kaap de Goede Hoop. Wanneer hij van Zuid-Afrika naar
Nederland is gegaan, weten we niet. We veronderstellen dat hij dat deed om hier een
medische studie te volgen. Of hij zich na de afronding daarvan meteen in Hoorn heeft
gevestigd, is niet bekend.
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De eerste medische activiteit in Hoorn waarvan wij lazen dat hij erbij betrokken was, was het
oprichten van een tweede Geneeskundig Genootschap in 1811. Kuys gaf, met vier andere
geneesheren, Sparremaker, Van Beusekom, De Vries en Rijnders, het genootschap als
zinspreuk mee “In Horto Salubria”. Dat betekent “In de weldadige Tuin”. Die naam duidde
op de vergaderplaats waar dit genootschap bijeenkwam, het tuinhuis van dokter Kuys aan de
Koepoortsweg. Waarom dit tweede genootschap naast het eerste werd opgericht, maakte men
niet duidelijk. Was er soms sprake van enig standsverschil? vraagt mevrouw SteendijkKuypers zich af. Zij wijst erop dat beide genootschappen zes jaar hun eigen weg gingen, het
zelfde doel dienden, maar elkaar beletten tot ontwikkeling te komen en het ideaal van een
bloeiend genootschap niet bereikten.
Dat leidde ertoe dat naar samenwerking werd gezocht en dat het in 1818 tot een fusie kwam.
In de eerste gemeenschappelijke vergadering, die door twaalf leden werd bezocht, besloot
men ook apothekers als lid toe te laten. Hiermee was de beoogde brede basis voor het nieuwe
Genees-, Heel-, Verlos-, Schei- en Natuurkundig Genootschap bereikt. Men gaf het de naam
“Vis Unita Fortior”, dat wil zeggen “vereniging van krachten maakt sterk”.
Kuys, medicinae doctor, had het er druk mee. Samen met G.J. Rijnders (heel- en
vroedmeester), J.S. Swaan (apotheker1667), T.A. Jorritsma (medicinae et artis obstetricae
doctor) vormde hij de redactie van een wetenschappelijk tijdschrift dat het genootschap in de
periode 1823-1825 voor het eerst uitgaf. Meer dan 75 jaar bleef het bestaan.
Kuys was ondertussen ook geneesheer aan het in 1817 opgerichte Bedelaarsgesticht
geworden. Tevens was hij in dat jaar lid van de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig
Toezicht. Drie jaar later, in 1820, was hij betrokken bij het vaststellen van een reglement voor
deze commissie om haar werkzaamheden in overeenstemming te laten zijn met de
geneeskundige wetten die koning Willem I in 1818 had afgekondigd. Als voorzitter tekende
hij in 1830 adviezen en besluiten van de commissie. Samen met G.J. Rijnders schreef hij in
1826 voor de commissie een verslag over de in Hoorn staande Infirmerie. Dit hospitaal voor
militairen stond aan de voormalige Modderbakken, de huidige Vollerswaal. Het beschikte
voor het welzijn van de militair over twee ziekenzalen, een schurftzaal, een zaal voor
oogziekten, een apotheek en een badzaal. Naast al dit medisch-bestuurlijke werk kwam er in
1825 het lectoraat van de Geneeskundige School bij. Tenslotte was Kuys samen met T.A.
Jorritsma, G.J. Rijnders en Jhr. Mr. P. van Akerlaken, die plaatselijk ontvanger was, in 1832
lid van de choleracommissie. Een ziekte die in Hoorn epidemisch uitbrak in 1832, 1848, 1854
en 1866.
We vragen ons af of het overlijden van Kuys in 1832 te maken had met de uitbraak van de
cholera of dat het ook samenhing met zijn zeer vele werkzaamheden die tot
oververmoeidheid aanleiding gegeven kunnen hebben. Want daarnaast publiceerde hij het een
en ander.
In 1819 verscheen te Amsterdam:
Waarnemingen van de slijm-longteering.
In 1828, ook te Amsterdam:
Proeve eener beantwoording der vragen: Welke is de beste behandeling bij den op den mond
der baarmoeder vastgehechte moederkoek?
In 1828, samen met G.J. Rijnders, ook te Amsterdam:
Waarneming eener elephantiasis aan het linkerbeen.
Op 53-jarige leeftijd overleed Kuys op 24 mei 1832 in zijn woning Onder de Boompjes.
JAN WILLEM REYNE (1786-1861)
Lector Reyne, geboren op 5 februari 1786 te Meerkerk, wordt op 20 oktober 1812 toegelaten
als apotheker in Hoorn. Hij vestigt zich in Hoorn op het Grote Oost. Twee jaar nadat hij zich
in Hoorn heeft gevestigd, treedt hij op 22 juni 1814 in het huwelijk met Johanna Cornelia de
Feijfer (1789-1856). Uit dit huwelijk wordt één dochter geboren Ida Gerbrechta Christina
1667

Swaan was ook rector van de Latijnse school.
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Reyne (1817-1905). Reyne overlijdt in maart 1861 te Renkum.
Samen met David Bosselaar maakt Reyne in 1816 een plan om in de toekomst het aantal
apothekers, dat dan 13 bedraagt, te verminderen tot zes. Dit voornemen heeft niet goed
gewerkt, want in 1864 waren er nog 11 apothekers, maar daar is Reyne niet meer bij.
Rond 1820 wordt de leverantie van de medicijnen voor de stadsarmen toegekend aan de
apotheken van de Weduwe Best, J. van Marken, J. Korver en Reyne. Mevrouw Steendijk acht
het waarschijnlijk dat daarbij relatie een belangrijker rol heeft gespeeld dan de controle.
Reyne’s winkel verkeert namelijk altijd in wat zij noemt een “erbarmelijke” staat. Hij schijnt
zich echter door zijn connecties veel buitensporigheden te kunnen hebben veroorloven.
Waarschijnlijk heeft zijn huwelijk daar ook toe bijgedragen. De familie van zijn vrouw is al
vroeg in aanzien in Hoorn terwijl ook de Nederlands Hervormde kerk tot wier lidmaten hij
behoort, een nog aanzienlijke rol speelt in de stad. Zijn status in de Hoornse samenleving is
niet onaanzienlijk hetgeen we opmaken uit het feit dat hij op 6 oktober 1829 tot lid van de
stedelijke raad wordt gekozen en op 21 september 1830 wordt geïnstalleerd. Raadslid blijft
hij tot 15 oktober 1847. Dan wordt hij niet herkozen.
Zijn verkiezing tot raadslid heeft een – waarschijnlijk voor hem – onbekend gevolg. Een
raadslid immers dient af te zien van de leverantie van medicijnen aan de stadsarmen.
Desondanks doet hij bij de provincie in 1832 een verzoek daartoe. Gedeputeerde Staten
wijzen zijn verzoek af. B&W nemen het besluit van G.S. voor kennisgeving aan.
Wie voor hem gepleit heeft als lector van de geneeskundige school is onbekend. Soms lijkt
het erop dat hij zich te gemakkelijk van die functie af maakt. Zo meldt Reyne zich ten tijde
van de malariakoortsen in het najaar van 1826 evenals anderen ziek. Zijn collega’s echter
beoordelen zijn gezondheidstoestand niet als zodanig dat hij af en toe geen les had kunnen
geven. Daarom ergert de lange duur van zijn afwezigheid hen. Zij schrijven hem daarom op 5
januari 1827 dat het hen bevreemdt, dat hij in het lokaal géén, maar thuis wél les kan geven
en sporen hem aan zijn lessen zo spoedig mogelijk te hervatten. Zo niet dan zullen zij de
burgemeester op de hoogte stellen van hun aanmerkingen. Een maand later is er nog geen
antwoord van Reyne. Maar in april 1827 is hij weer aanwezig en klaagt dan meteen over het
gedrag van een student. Omdat wangedrag in zijn lessen meer dan eens voorkomt, verloopt
de opleiding tot apotheker niet zonder strubbelingen. Soms worden leerlingen geschorst
maar geeft hij hen vervolgens privélessen aan huis, tot grote ergernis van zijn collega’s.
Zo is het aan het einde van 1836 weer eens raak. Reyne beklaagt zich aan het eind van het
jaar twee maal bij B&W over wangedragingen en het plegen van grove ongeregeldheden door
enige leerlingen van de clinische school bij het lokaal als hij daar zijn voorlezingen houdt.
Hoewel Reyne later aangeeft op het punt te hebben gestaan zijn lessen te staken, heeft hij dat
niet gedaan, terwijl hij ook van het voorgevallene geen melding gemaakt. Maar even voor
Kerstmis doet hij dat wel als leerlingen zijn lokaal binnen komen met een brandende sigaar in
de mond. Reyne is over de strafmaatregelen ontevreden en vraagt het reglement van orde te
herzien. Maar niets van dit alles helpt, ook een jaar later een bemiddelingspoging van
wethouder Van Pabst Rutgers niet. Uiteindelijk verschijnt Reyne niet eens meer in de
lectorenvergaderingen en beschuldigen zijn collega’s hem van “het onbevoegd uitoefenen
van de geneeskunst”. Zo moet hij – mede in verband met een daarover aangespannen proces
– min of meer gedwongen zijn ontslag indienen dat de Minister van Binnenlandse Zaken hem
in augustus 1838 verleent.
GIJSBERTUS JACOBUS RIJNDERS (1786 –1839)
Toen Rijnders op 9 mei 1786 geboren werd, was zijn vader heelkundige in Uithoorn. Van
hem kreeg Gijsbertus het eerste onderwijs in de heelkunde. Daarna ging hij voor verdere
studie naar Amsterdam, waar hij de lessen volgde van Vrolik en Bonn. Op 18-jarige leeftijd
bevorderde men hem op 8 augustus tot stedelijk heelmeester in de 2de klasse, met de
qualificatie “zeer bekwaam”. De stad Purmerend benoemde hem in 1809 tot heelmeester. Hij
legde zich nu ook toe op de studie van de verloskunde. Daarvoor slaagde hij op 12 december
1810. Hij werd toen toegelaten als stedelijk vroedmeester in de 2de graad, weer met de rang
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van zeer bekwaam.
Om voor ons onbekende redenen verliet hij Purmerend in het jaar daarna en vestigde hij zich
in Hoorn in 1811. Al in het volgende jaar raakte hij in Hoorn betrokken bij de oprichting van
een tweede geneeskundig genootschap ‘In Horto Salubrio’ (‘In de weldadige tuin’, aan de
Koepoortsweg bij zijn collega Kuys). De beide genootschappen fuseerden op 22 september
1818 tot één: Vis Unita Fortior’ (‘Vereniging van krachten maakt sterk’, verder afgekort als
VUF). VUF publiceerde in 1823 voor het eerst een eigen geneeskundig tijdschrift waarvan ze
het eerste exemplaar aan burgemeester Van de Blocquerij aanbood. Rijnders was er redacteur
van naast de doktoren Kuys, Repelius, Jorritsma en de apotheker Van Marken.
Zo’n tien jaar eerder had Hoorn in 1813, alsmede geruime tijd daarna een vacante post van
stadsheelmeester. De armen zouden in die tijd geen beroep hebben kunnen doen op medische
hulp, als onder andere chirurgijn Rijnders samen met de stadschirurgijn L. Woesthoff niet
belangeloos hun diensten hadden aangeboden. Als dank hiervoor ontvingen zij in 1817 een
tegemoetkoming van het stadsbestuur. Die was afkomstig van de 10%-opbrengst van
spektakels en vertoningen die regelmatig ten bate van de algemene armenkas en de
zogenaamde soepcommissie werden gehouden.
Op 11 november 1818 benoemde de Raad Rijnders tot lid van de Plaatselijke Commissie van
Geneeskundig Toevoorzicht. Vier jaar later benoemde de Raad hem op 3 juli 1822 tot
stadschirurgijn en medio 1830 als stadsvroedmeester. In beide betrekkingen maakte hij zich
zeer verdienstelijk.
Als lid van de Plaatselijke Commissie van Toezicht bracht Rijnders samen met Kuys in 1826
een rapport uit over de situatie van de Infirmerie, het militaire hospitaal. Dat bleek te
beschikken over twee ziekenzalen, een schurftzaal en een zaal voor oogziekten, aangevuld
met een apotheek en een badzaal. Ook trad hij met die commissie op de voorgrond bij het
bestrijden van volksziekten. Bij voorbeeld in 1826 toen de stad getroffen werd door
epidemische koortsaanvallen als gevolg van het optreden van de malariamug. Maar eveneens
in 1832 toen een cholera-epidemie dreigde en een aparte choleracommissie de bestrijding van
de braakaanvallen op zich nam. Samen met de plaatselijke ontvanger jhr. mr. Pieter van
Akerlaken, die de commissie leidde, en de geneeskundigen Kuys en Jorritsma, maakte
Rijnders er deel van uit. De commissie zorgde, geheel volgens rijksvoorschriften, voor de
inrichting van een ziekenzaal voor minvermogenden in het huis van de Westindische
Compagnie aan de Binnenluyendijk. Daar vond de verzorging van een tiental patiënten
plaats.
Ondertussen had de minister van binnenlandse zaken in 1825 Rijnders tot lector van de
geneeskundige school benoemd. Hiervoor hebben we aangegeven welke drukke
werkzaamheden uit het lectoraat voortvloeiden, waartoe onder meer behoorde het ijveren
voor de bouw van een ziekenhuis. Hoewel zo’n instelling nabij de school gewenst was en
eigenlijk verplicht was, hadden de lectoren onvoldoende invloed om de bouw van zo’n
inrichting te bevorderen, ook Rijnders niet. Een ziekenhuis in Hoorn maakte hij niet mee. Dat
ging niet eerder dan in 1866 open, in het jaar nadat de Geneeskundige School wettelijk was
opgeheven.
Rijnders overleed in Haarlem plotseling op 22 juli 1839 tijdens een vergadering van de
Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht. Hij was twee jaar
eerder op 15 juni 1837 benoemd tot lid van deze commissie. Hoewel toen al zijn gezondheid
te wensen overliet, woonde hij trouw de zittingen van deze commissie bij. Ook hier werd
gesproken van een groot verlies, gezien zijn grondige kennis en werklust
Wanneer we de grote hoeveelheid werkzaamheden overzien waarmee Rijnders was belast,
verwondert het dat hij ook nog kans zag het nodige te publiceren. De vraagt rijst dan ook of
er sprake was van overwerktheid die tot zijn overlijden op 54-jarige leeftijd heeft
bijgedragen.
Zijn artikelen verschenen vanaf de oprichting in het door VUF uitgegeven tijdschrift tot aan
zijn dood, terwijl hij ook schreef voor het Amsterdamse Genootschap ‘Arti salutiterae’.
Eveneens publiceerde hij , ook te Amsterdam, in de werken van het ‘Genootschap ten
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behoeve van de Heelkunde’.
Al in 1823 kwamen er zes bijdragen van Rijnders hand in het Hoornse tijdschrift voor:
I: 1;
Waarneming wegens het nut der calendula officialis in de cancer uteri.
II: 1, 41; Heelkundige waarnemingen van R. Lanskroon, met een kort levensbericht.
II: 1, 89; Aanmerkingen enzovoorts op eene waarneming van H. Nottelman te Oosthuizen.
II: 1, 95; Waarnemingen wegens lijders aan verstorvene breuken
zonder eenen overblijvenden anus praeternaturalis hersteld.
II: 3, 108; Bijdragen over den op den mond der baarmoeder vastgehechten moederkoek.
III: 3, 211; Waarneming omtrent eene verlossing met bijzondere verschijnselen, enzovoorts.
Eerder was al in 1820 te Amsterdam door G.J. Rijnders en A.P. Kuys samen geschreven:
Waarneming eener elephantiasis aan het linkerbeen. Door J.S. Swaan in het Latijn vertaald.
Hieraan vooraf ging een geschrift van G.J. Rijnders, F. van der Breggen en H. de H. Leon:
Verhandelingen over den radix ratanhiae benevens proeven met denzelven genomen, als
nieuw geneesmiddel. In 1819 te Amsterdam verschenen.
JAN KORVER AZN. (1791–1851)
Jan Korver is geboren op 8 april 1791 te Hoorn. Hij trouwt op 2 maart 1817 met de 27-jarige
Maria Schuyt uit Enkhuizen. Het echtpaar krijgt vier kinderen en vestigt zich na de geboorte
van de laatste in Hoorn.
Als in 1826 lector Swaan overlijdt als gevolg van de heersende koortsen, schrijft de Hoornse
apotheker J. Korver Azn. aan het Hoornse stadsbestuur dat hij graag in aanmerking komt als
zijn opvolger. Hij oefent op de Gouw zijn praktijk uit, dicht bij de school
Na beraad en overleg met de burgemeester beslissen de lectoren op zondag 18 februari 1827
dat Korver op maandag 19 februari met de aanvang van de vierde cursus mag beginnen met
de waarneming van de lessen in de scheikunde en de natuurlijke historie. Voorlopig ontvangt
hij daar geen salaris voor.
Van de scriba krijgt Korver een overzicht van de lestijden, Voorts mag hij naar eigen
welgevallen over het laboratorium en de simplicia-kast beschikken.
Ondertussen begint ook de zoektocht naar een nieuwe lector. De Hoornse arts Jorritsma gooit
hoge ogen. De minister van binnenlandse zaken benoemt hem op 14 april 1827. Jorritsma
zelf, eigenzinnig in heel zijn optreden, maakt bezwaar tegen de combinatie van de vakken
natuurlijke historie en chemie. Hij wil graag de vakken die Swaan heeft gedoceerd, splitsen in
natuurlijke historie voor hemzelf, en chemie voor Korver. Aan B&W komen zijn bezwaren
niet ongegrond voor. Maar omdat de minister niet aan de wens van Jorritsma kan of wil
voldoen, deelt die op 17 oktober mee niet voor de benoeming tot lector in aanmerking te
willen komen. Wel vraagt de Noord-Hollandse gouverneur aan B&W om Jorritsma te
bewegen de post toch aan te nemen, maar tevergeefs.
Derhalve zit er niets anders op dan Korver te benoemen. Die heeft met veel inzet tot dan toe
“zowel belangeloos als met ijver de lessen van Swaan waargenomen”. De raad benoemt hem
in december 1827 definitief. Hij krijgt als tegemoetkoming over dat jaar nog ƒ 115,-- .
Tien jaar later, nadat de moeilijkheden met lector Reyne in de winter van 1837-1838 tot
uitbarsting zijn gekomen, wordt Korver in februari 1838 eerst voorlopig, en na de
ontslagaanvraag van Reyne ook definitief met diens lessen belast.
Korver heeft in de jaren ervoor maar ook daarna duidelijk gemaakt welk een waardevol lector
hij is. Dat komt niet alleen tot uiting wanneer hij president van de lectoren is, maar ook
wanneer hij het secretariaat voert. Zo leidt hij bijvoorbeeld in 1840 op een uiterst genoeglijke
wijze de gouverneur van Noord-Holland rond, als die tijdens zijn jaarlijkse tournee door de
provincie een werkbezoek aan Hoorn brengt en daarin ook de Geneeskundige School betrekt.
Korver die dat jaar als secretaris fungeert, wacht de gouverneur op. Hij toont hem de
verschillende lokalen met hun merkwaardigheden en de waardevolle preparaten. ”Zijn Hoog
Edel Gestrenge was over dit bezoek zeer tevreden”, staat in de notulen. De gouverneur biedt
uit erkentelijkheid een boekwerk aan voor de bibliotheek. Door tussenkomst van het
stadsbestuur ontvangt de school zo een exemplaar van de ziektekundige en ontleedkundige
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platen van professor J.C. Broers te Leiden. De lectoren aanvaarden het geschenk dankbaar en
delen mee dat aan het oogmerk ervan zal worden voldaan. Ze vragen aan de stadsbestuurders
hun erkentelijkheid aan de gouverneur over te brengen.
Korver geeft zijn onderwijs voorbeeldig, zo blijkt vanaf februari 1838 als hij weer regelmaat
brengt in de apothekersopleiding die onder Reyne verloren is gegaan.
Niet alleen het onderwijs krijgt zijn volle aandacht. Ook de bestuurlijke zaken neemt hij ter
harte. Leidend onder de lectoren zit hij op een besliste manier hun vergaderingen voor,
notulerend doet hij dat overzichtelijker dan anderen en ook schenkt hij de nodige aandacht
aan financiële zaken.
Aan dat alles komt onverwacht een einde als hij op 28 juli 1851 in alle vroegte ’s morgens om
4 uur op 59-jarige leeftijd plotseling thuis overlijdt.
THEODORUS ANTONIUS JORRITSMA (1794-1873)
Jorritsma werd op 2 januari 1794 geboren te Sneek. Hij overleed in 1873 in Den Haag.
Hij werkte in Hoorn van zijn komst in 1817 tot zijn vertrek in 1857, wonende op het Grote
Noord.
Het examen voor de geneeskunde had hij in 1816 afgelegd, terwijl er in 1819 bericht kwam
dat hij op mocht treden als vroedmeester. Sindsdien was hij druk betrokken bij het medische
en maatschappelijk leven in Hoorn.
In 1821 introduceerde hij in een vergadering van VUF de later beroemd geworden arts in de
krankzinnigenzorg, dr. J.L.C. Schroeder van der Kolk. Twee jaar later trad Jorritsma op als
mederedacteur van het Tijdschrift voor genees-, heel- verlos- en scheikundige
wetenschappen, uitgegeven door het genootschap Vis Unita Fortior (1823-1825). Het
tijdschrift bestond nog toen hij uit Hoorn vertrok.
In 1829 werd hij benoemd tot lid van de stedelijke raad. Hij bleef dat tot zijn vertrek in 1857.
Een jaar later benoemde de minister hem tot lector aan de Geneeskundige School. Ook dat
bleef hij tot zijn vertrek uit Hoorn.
Hij werd voorzitter van de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toezicht. In 1832 was
hij als zodanig lid van de choleracommissie en bracht hij verslag uit over het verloop van die
ziekte in Hoorn in dat jaar.
Na 1833 werd hij ook lid van Provinciale Commissie.
In 1838 kwam hij met een uitvoerig verslag als voorzitter van de Plaatselijke Commissie
over de krankzinnigenzorg in Hoorn. Hij inspecteerde daartoe zelf het zogenaamde
“Vierkant” in het Sint Pietershof, dat in 1848 werd gesloten.
Als voorzitter van de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toezicht schreef hij in 1842
een in druk verschenen bezwaarschrift tegen de wetsontwerpen die beoogden een betere
wetgeving voor de gezondheidszorg tot stand te brengen.
In fraaie bewoordingen herdacht hij in 1843 het 25-jarige bestaan van het geneeskundig
genootschap Vis Unita Fortior. Het verdroot hem zeer dat hij er noch in 1825 noch in 1832 in
geslaagd was om aan VUF het predicaat koninklijk te geven.
Had hij in 1842 al niets willen weten van overheidsbemoeiing met de gezondheidszorg, het
werd niet beter onder Thorbecke. Toen diens wetgeving in 1865 ook de Geneeskundige
Scholen ophief, liet hij, na al negen jaar uit Hoorn weg te zijn, uit Arnhem aan zijn Hoornse
bekenden per brief weten dat dat een reden voor hem was om zijn 50-jarig ambtsjubileum in
1866 niet te vieren. Wel sloot hij een mooi portret in, met zijn handtekening.
Jorritsma schreef veel en vertaalde werken uit het Frans. Zelf publiceerde hij onder meer:
1°.De bestrijding der vaccine, door A. Capadose, wederlegd wat het geneeskundige aangaat,
ook voor niet geneeskundigen wederlegd. Amsterdam, 1824.
2°. Beknopt verslag van de ziekten, welke te Hoorn zowel als Sneek waargenomen zijn.
Amsterdam, 1827.
3°. De beoordeling van de verloskundiggeregtelijke pleitrede van J.W.F. de Man in het
Tijdschrift t.b.d. physiol. genees- en heelkunde, toegelicht en aan de waarheid getoetst.
Amsterdam, 1830.
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4°. Waarneming eener tweelingbevruchting van verschillende ontwikkeling en daaruit
afgeleid onderzoek in hoeverre dit in soortgelijke gevallen iets ten bewijze van de
mogelijkheid der overbevruchting kunnen afdoen. Utrecht, 1830.
5°. Een woord aan mijne land- en stadgenoten vooral ook aan de gemeentebesturen in
Nederland bij het heerschen van den Aziatischen braakloop. 1832.
6°. Kan men op goede gronden de herstelling der lijders van den geneesheer alleen
verwachten? Hoorn, 1841.
7°. De overbevolking van Europa in verband beschouwd met de koepokinenting.
ADRIANUS HENDRIK JACOB DE BORDES (1812 – 1896)
De Bordes en zijn vrouw Maria Jacoba Wilhelmina Steeling kregen drie dochters:
1) op 22 maart 1844 Alida Maria Constantia;
2) op 25 april 1846 Jacoba Maria; 3) op 25 augustus 1851 Sophia Jacoba.
Ondanks de drukte in gezin, praktijk en op school nam De Bordes volop deel aan het
maatschappelijk leven in Hoorn, zij het met een zwaar accent op de medische kant.
Een aantal voorbeelden volgt hierna.
Zijn benoeming tot lector van de Geneeskundige School in 1840 leidde er twee jaar later toe
dat hij zich gezamenlijk met lector Hooghwinkel ter audiëntie naar koning Willem II begaf
toen die op 5 augustus 1842 een bezoek aan Hoorn bracht. In hetzelfde jaar trad hij op als
aanklager tegen de schoenmaker Bertrand in de Nieuwsteeg. Die verkocht drankjes tegen
waterzucht. Dat werd door de medici als kwakzalverij beschouwd.
Toen in 1852 zich een Westfriese afdeling gevormd had van de in 1849 opgerichte landelijke
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst sloot De Bordes zich
daarbij aan, samen met zijn collega’s Jorritsma en Broman uit Hoorn en Nuyens, Klots
Schardam en Avis uit respectievelijk Westwoud, Medemblik en Hoogkarspel.
Ondertussen werd er over een ziekenhuis gesproken. Een isolatieruimte voor syfilitische
vrouwen bleek een eerste behoefte. Daartoe werd in 1862 begonnen met de verbouw van een
deel van het Zeekantoor. De Bordes werd lid van de commissie die de bouw begeleidde en
een gefundeerd rapport uitbracht over inrichting en beheer.
Bij de oprichting van een ziekenbus in 1864 onder auspiciën van de Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen was De Bordes in eerste instantie betrokken, maar toen men het onderling niet
eens was werden hij en zijn makkers door ’t Nut aan de kant gezet en vervangen door anderen
om een oplossing af te dwingen.
Eerder al tenslotte had De Bordes zich in 1854 met andere notabelen sterk gemaakt om onder gemeentegarantie - op het Visserseiland voor het welgestelde deel der bevolking een
bad- en zweminrichting te bouwen. Dat lukte en die hield het - zij het in gewijzigde vorm uit tot 1918.
HENDRIK JOHANNES HOOGHWINKEL (1813-1848)
Hendrik Johannes Hooghwinkel is in Schoonhoven geboren 28 september 1813. Hij trouwt
op 21 augustus 1835 aldaar te Schoonhoven met de dan 21 jarige Augustine Penning. Daarna
praktiseert hij in Beesd. Daar werd op 13 augustus 1837 dochter Louise geboren. Vanuit
Beesd verhuisde het gezin in 1840 naar Hoorn, waar zoon August Philip in 1841 het
levenslicht zag.
Hiervoor hebben we al aangegeven dat hij een ijverig lector was. We vermoeden dat voor
hemzelf de ontvangst door koning Willem II in de Hoornse raadzaal, die hem samen met zijn
collega De Bordes in 1842 ten deel viel, een hoogtepunt was.
Maatschappelijke werkzaamheden buiten zijn lectoraat vonden we niet.
KAREL FREDERIK BROMAN (1825-1890)
Geboren op 26 juli 1824 te Lichtenvoorde. Overleden te Rotterdam op 17 april 1890.
Op 7 juli 1847 werd hij bevorderd tot stedelijk heel- en vroedmeester. Als zodanig vestigde
hij zich als stadschirurgijn in Hoorn. Daar droegen B&W hem op 9 november 1848 voor als
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voorlopig lector in de heel- en verloskunde aan de geneeskundige school. Dat voorlopig
duurde lang. Pas op 24 januari 1860 kreeg hij de vaste benoeming. Al 1½ jaar later diende hij
zijn ontslag in. Waarom is ons onbekend. Hij vertrok spoedig daarna op 7 juli naar
Rotterdam waar hij zich eveneens als geneeskundige vestigde: Hij was de eerste die in juli
1866 bevorderd werd tot arts, nadat hij daartoe het examen had afgelegd dat was ingesteld bij
de Wet van 1865, regelende de voorwaarden ter verkrijging der bevoegdheid van
geneeskundige.1668
Het geregelde inkomen van lector en stadschirurgijn sinds 1848 was voor Broman de basis
een gezin te stichten. Hijzelf hervormd, had kennis gekregen aan een katholieke Luikse,
Ferdinanda Victorina Maria Horwath. In 1854 wilden ze trouwen. Toen ging het probleem
van het gemengde huwelijk spelen. Ofschoon hij geen fervent protestant was, weigerde hij te
zweren zijn kinderen katholiek te laten opvoeden, aldus Leenders. Voor zijn aanstaande
vrouw kwam daarmee het kerkelijke huwelijk, voor haar het eigenlijke, in gevaar. De
Hoornse pastoor P. Does kreeg van de Haarlemse bisschop F.J. van Vree het advies om de
Hoornse stadschirurgijn in plaats van een eed hierover een belofte te laten afleggen in de
tegenwoordigheid van twee getuigen. Daardoor kon het kerkelijk huwelijk doorgaan. Ruim
twee jaar later werd in wijk 3 op de Appelhaven, op 26 december 1856 ’s avonds om half
acht, hun eerste kind Louis Antonie Joseph Broman geboren. Dat werd hervormd gedoopt.1669
PIETER VERKADE (1830-1905)
Verkade was op 11 november 1830 geboren in Vlaardingen en overleed te Utrecht op 18 juni
1905. Hij volgde een geneeskundige studie en slaagde als medicinae doctor. Waar hij
studeerde is ons onbekend. Hij trouwde op 27 november 1857 te Zaandam met de 25-jarige
Maartje van de Stadt. Zij was op 21 maart 1832 geboren te Zaandam. Ze stierf twee jaar na
haar man op 9 februari 1907 te Ginneken. Kort na hun huwelijk vestigde het echtpaar zich in
1858 in Hoorn. Drie jaar later werd Verkade in 1861 benoemd tot lector aan de
Geneeskundige School. Al een jaar later vroeg hij ontslag, maar voor ons is onzeker waarom.
Het gezin vertrok toen naar Wageningen waar hij aangesteld was als plaatselijk geneesheer.
Van hun zeven kinderen zijn twee dochters en een zoon in 1858, 1860 en 1862 in Hoorn
geboren.1670
JOSEPHUS JOHANNES AGHINA (1832-1895)
Josephus Johannes Aghina was een zoon van Joannes Josephus Aghina, goud- en
zilverkashouder te Alkmaar, en Elisabeth Hendrina van Bemmel. Josephus Johannes werd
geboren te Alkmaar op 8 augustus 1832. Hij overleed te Hoorn op 26 augustus 1895.
Aghina bezocht eerst de Geneeskundige School te Alkmaar en volgde daarna geneeskundige
opleidingen te Haarlem en Leuven. Op 15 november 1855 werd hij bevorderd tot heel- en
vroedmeester.
Hij vestigde zich hierna in Zwaag. Hij bleef hier werkzaam tot hij in 1862 in Hoorn werd
aangesteld als stadsheelmeester, onder andere belast met de armenzorg en het toezicht op de
prostitutie en de bordelen, waarover hij jaarlijks verslag moest uitbrengen aan het
gemeentebestuur. In ditzelfde jaar volgde hij per 1 oktober aan de Geneeskundige School
Karel Frederik Broman op als lector in de anatomie en chirurgie.
Hoe hij zijn werk daar verrichtte beschreven we hiervoor, tot ook hij per 1 januari 1866
eervol als lector werd ontslagen.
Hoewel een groot deel van zijn activiteiten plaats vond na de beëindiging van zijn lectoraat,
vestigen we er hier toch de aandacht op. Aghina was een zeer veelzijdig man. Hij was

Zie bijlage 8
Jos M. M. Leenders, ‘Zijn dit nu handelwijzen van een herder…!’ Hollands Catholicisme 1840-1920.
Valkhof Pers, Z.p. (Nijmegen), 2008, pag. 691.
1670
Geboorteregisters gemeente Hoorn.
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katholiek maar hij oriënteerde zich met een brede en open kijk op de samenleving1671. Van
1863 tot 1868 was Aghina president van de vereniging Sint Vincentius. Vincentius richtte
zich niet primair op de armenzorg, maar vulde een tekort aan in de zielzorg die was
opgetreden in de band van armen met kerk en godsdienst. Bovendien bevorderde de
vereniging zedelijkheid, orde, reinheid en oppassendheid. Beroepsmatig wist Aghina daarvan
door de verslagen, onder meer over de prostitutie, die hij moest uitbrengen aan B&W.
Op medisch terrein zette hij de koepokvaccinatie voort, waarvoor Jorritsma al zo geijverd had
en de gouden medaille van verdienste had ontvangen. Hiermee profileerde Aghina zich al
vroeg als modern wetenschappelijk arts, zo schrijft Leenders. Vanaf 1856 tot zijn dood in
1895 was hij lid van de in 1849 opgerichte (Koninklijke) Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering der Geneeskunst. Hij vervulde jarenlang bestuurswerkzaamheden in de afdeling
West-Friesland van de Maatschappij en was president van de afdeling toen de landelijke
congressen van de (K)NMG in 1861 en 1886 in Het Park te Hoorn werden gehouden. Op
zondag 13 mei 1894 vierde Aghina onder grote belangstelling zijn 40-jarig artsenjubileum.
Daarbij werd hem dank gebracht “voor de als burger vele en gewichtige diensten aan de stad
bewezen”.1672
Hij nam inderdaad actief deel aan het openbare leven in Hoorn ondanks een uitgebreide
praktijk. Hij zong bij het in 1851 opgerichte mannenkoor Sappho, waarvan hij enige tijd
secretaris was en waarvoor hij in 1891 een feesthymne dichtte. Hij was eerste luitenant en
officier van gezondheid bij de schutterij. Toen in 1871 de Vereniging voor Volksvermaken
werd opgericht, nam hij het voorzitterschap op zich en oefende die functie uit tot zijn
overlijden. Het jaar daarop maakte hij deel uit van een Maatschap van 11 personen die samen
het etablissement Het Park kochten voor 11.000 gulden. Het was niet zo verwonderlijk dat
Aghina hierbij betrokken was. Hij was immers voorzitter van de Vereniging voor
Volksvermaken en die kwam bij elkaar in Het Park. Maar ook was de exploitant van Het
Park, Lodewijk Dankelman, zijn schoonvader. Aghina was op 28 mei 1869 in het huwelijk
getreden met diens dochter, Anthonia en vestigde zich samen met haar op de Ramen, nr. 28.
Verder was hij president van het geneeskundig genootschap Vis Unita Fortior, maar ook van
het Rooms Katholiek Weeshuis en de Groote Sociëteit. In 1883 werd hij gekozen tot lid van
de gemeenteraad voor de liberale kiesvereniging ‘Burgerplicht’. Vanaf 1887 was hij secretaris
van het comité dat gelden inzamelde voor een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. En toen
in 1888 het Westfries Museum werd geopend, werd hij vicevoorzitter van de Commissie van
Toezicht.
In ander opzicht vestigde Aghina al in1863 de aandacht op zich met de bewerking naar het
Nederlands van een Duits werk van C.G. Th. Ruete, professor in de oogheelkunde te Leipzig
enz., getiteld: Het stereoskoop en het stereokopische zien, populair behandeld met vele
tusschen den tekst geplaatste houtsneden, benevens 12 stereoskopische plaatsjes in étui.
[Uitgegeven] Te Hoorn, bij F.A. Kramps, 1863. Prijs ƒ2,25. Het werk kreeg een goede
bespreking op pag. 88-89 van Vaderlandsche Letteroefeningen, jaargang 1864.
Aghina kreeg eveneens een goede naam als letterkundige en als dichter. Van zijn muzikale
ontwikkeling gaf hij niet alleen blijk door zijn zangkunst, maar ook door enkele grotere en
kleine gedichten ter compositie. Ze waren merendeels opgenomen in het Tijdschrift van het
Nederlandsch Zangersverbond.
Daarnaast verscheen los werk: Een hedendaagsch duel. (Purmerend, 1858). In d’ouden Dick.
Westfriesche novelle (Hoorn, 1868). Toespraak tot de Vereeniging van Volksvermaken te
Hoorn bij haar Vijfjarig bestaan. (Hoorn, 1875).
Het was niet zijn enige literaire arbeid.
Jos.M.M. Leenders, ‘Zijn dit nu handelwijzen van een herder…!’ Hollands Catholicisme 1840-1920.
Valkhof Pers, Z.p. (Nijmegen), 2008. Pag. 173, 382, 396, 404, 447-448, 457 vlg., 566, 590, 743, 934, 964.
A. van Zoonen, Van Koffijhuis tot Theater. Kroniek van Schouwburg Het Park. Ontwikkeling en
gebeurtenissen van 1839 tot 1994 met een inleiding over het begin van de comediën in Hoorn.
Hoorn, 1994. Pag.41, 47, 48, 56, 72, 74, 75, 255-256.
1672
WFA/West-Friesland. Nieuwe Hoornsche Courant 17 mei 1894.
1671
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Op geneeskundig gebied waren de volgende bijdragen van zijn hand:
“Over den invloed van sommige vrouwelijke kleedingstukken en de geschiktheid tot
zoogen”, in: Schat der Gezondheid. Tijdschrift voor alle standen. III, 1860, pag, 152.
“Een geval van Cancroid aan den baarmoederhals, verwijderd met den écraseur van
Chassaignac”, in: Ned. Tijdschr. v. Geneesk., 1864, p. 609.
“Onze doseering”, in: Ned. Tijdschr. v. Geneesk., 1889, I, p. 537.
“Over doseering.” Excerpt uit de voordracht gehouden in de Alg. Verg. der Ned. Maatsch. Te
Haarlem, 9 Juli 1889. in: Ned. Tijdschr. v. Geneesk., 1889, II, p. 140.
“Iets over haemorrhoiden”. Lezing gehouden in de vergadering van het Genootschap Vis
Unita Fortior te Hoorn, 18 Dec. 1891, “ibid”., 1892, II, p. 157.
Josephus Johannes Aghina overleed op maandag 26 augustus 1895.1673 Zijn vrouw en
kinderen verhuisden het jaar daarop naar Zoetermeer.
GOSSELIUS HARMANUS DE FEIJFER (1836-1898)
De Feijfer, die medicinae doctor was, was op 1 augustus 1836 in Hoorn geboren. Het is ons
onbekend waar hij zijn geneeskundige studie heeft gedaan. Als medicinae doctor vestigde hij
zich in 1860 in zijn geboortestad. In 1862 werd hij benoemd tot lector in de physiologie,
pathologie en materies medica als opvolger van Verkade. Nadat hij samen met De Bordes,
Van Hoolwerff en Aghina per 1 januari 1866 eervol ontslagen was als lector, is hij
waarschijnlijk uit Hoorn vertrokken naar Uitgeest en vandaar naar Hengelo. Op 3 juni 1868
kwam hij op 31-jarige leeftijd naar Hoorn terug voor zijn huwelijk met de 26-jarige Alida
Elisabeth van Walsum die toen zonder beroep was. Zij was de dochter van de apotheker Frans
Martin Gerard van Walsum en van Elisabeth Catharina van Stralen, die ook geen beroep had.
De afkondiging van het voorgenomen huwelijk vond plaats te Hoorn, Hengelo en Uitgeest.
Bij het huwelijk waren getuigen van de bruidegom zijn vader, Cornelis de Feijfer, 69 jaar en
zijn broer Cornelis Jan de Feijfer, 23 jaar, student te Leiden. Als getuigen van de bruid traden
op haar broer Johan van Walsum, oud 28 jaar, te Hilligersberg, en Johan Hendrik Schwell,
predikant te Hoorn, 34 jaar.
Na het huwelijk vestigde De Feijfer zich te Woerden als huisarts. Daar trouwde hij op 14
oktober 1886 voor de tweede maal, omdat zijn eerste vrouw was overleden. Met zijn tweede
vrouw, Helena Willemina Jakoba van Tussenbroek, de weduwe van G.C. Stokhuizen, betrok
hij de Villa Welgelegen aan de Oostdam. Later is hij naar Rotterdam verhuisd. Daar overleed
hij op 9 november 1898. Als beroep werd vermeld geneesheer.
Bijlage 3.
Kosten, gemaakt voor de opening van de school.1674
Naast de kosten voor het drukwerk van ongeveer ƒ 250,--, is er een rekening van F. Orth,
exploitant van Hotel De Doelen in de Achterstraat. De rekening geeft aan hoe gezellig het
daar na afloop van de inwijding van de school geweest moet zijn:
18 Heeren Muzikanten Drank en Coffy
ƒ 9,-4 vlesse Madera Wijn
- 12,-11 Heeren Diners
- 22,-30 Vlesse Wijn
- 45,-3 Vlesse Bourgonje Wijn
- 9,-Aan Thee
- 1,-2 Kruike Bier
- 0,60
De oppasser diner
- 1,00
Aan Drank en Bier
- 1,00
Een vles wijn
- 1,50
TOTAAL
- 102,10
1673
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WFA Hoorsche Courant 28 Augustus 1895.
WFA/GAH 1816-1208, bijlage 6360.
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Bijlage 4.
De eerste ingeschreven leerlingen van 19 september 1825 tot 15 juli 1826.1675
Op 19 september 1825
Voor al de lessen: Cornelis de Boer, Pieter Dirk Matak Fonteijn, Adriaan de Haas,
Gerrit Immink, Johannes Langeveld, Cornelis Gallis Merens, Johannes Nottelman,
Andries Nuyens, Hendrik G. Pijl, Willem Klots Schardam (vertrokken naar Haarlem in
oktober 1825 en teruggekomen uit Haarlem op 2 juni 1826).
Voor artsenijmengkunde: Johan Ennema en Adriaan Robbertson
.
Na het eerste examen op 15 februari 1826 kwamen er bij:
Dieuwertje Haringhuizen (15-02-1826, verloskunde),
*Evert Hendrik Boele (chirurgijn te Elburg, 03-03-1826, verloskunde),
Evert Merrebach, (03-04-1826, artsenijmengkunde),
Volkert Hulleman (chirurgijn te Wervershoof, 05-05-1826, verloskunde.)
Prijsuitreikingen waren er op 16 juli 1826 voor:
Cornelis de Boer, ontleed- en heelkunde; Johan Ennema, natuurlijke historie en kruidkunde;
Adriaan Robbertson, artsenijmengkunde en scheikunde.
Getuigschriften kregen:
Andries Nuyens, ontleed- en heelkunde; Evert Merrebach, plantenkunde.
Een speciale vermelding kreeg:
*Evert Hendrik Boele, chirurgijn te Elburg, werd als geslaagd student in de verloskunde op
16 juli 1826 speciaal vermeld. Hij had zich op 3 maart 1826 ingeschreven om zich in het
praktische deel der verloskunde te oefenen. Nadat hij het theoretisch deel van het examen in
de verloskunde had behaald, had hij jarenlang vergeefs gepoogd het praktische deel te
behalen. Aan de Hoornse school bereikte hij dit doel al op 5 mei 1826, twee maanden na zijn
toelating. Daardoor kon de Provinciale Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en
Toezicht van de provincie Gelderland hem daarna met lof bevorderen tot vroedmeester.
Bijlage 5.
Dirk Schuitemaker 1676
Dirk Schuitemaker vangt op 7 december 1826 zijn leertijd op de ‘Hoornsche Geneeskundige
School’ aan. Hij heeft zich opgegeven voor alle lessen: anatomie, theoretische heelkunde,
natuurlijke historie, botanie, praktische heelkunde, theoretische vroedkunde, chemie, materies
medica en pathologie. Verder volgt hij de praktijkvakken: vroedkunde, artsenijkunde,
artsenijmengkunde en ziektekunde.
Hij begint met de studie “Heel- en vroedmeester ten Plattelande”. Daaraan mag men
deelnemen als men 16 jaar en van onbesproken gedrag is. Dit moet blijken uit een
getuigschrift van het plaatselijk bestuur. Ook moet men goed gezond zijn en goed kunnen
lezen en schrijven.
Op de lectorenvergadering van 19 juni 1827 stelt men vast dat er 10 zeer goede leerlingen
zijn, zeven middelmatige en drie slechte. Bij die drie is ook Dirk Schuitemaker. Desondanks
krijgt Dirk op 12 september 1827 een getuigschrift voor de kruid- en artsenijmengkunde. Een
klein jaar later vermelden de notulen van 4 juli 1828 onder meer dat Dirk Schuitemaker goed
heeft gescoord in de vakken pharmacie, chemie en natuurlijke historie. Weer een jaar later
blijkt uit de notulen van de lectorenvergadering van 3 juli 1829, dat Dirk zich in zijn derde
studiejaar “bijzonder heeft bevlijtigt”. In een extra vergadering op 16 september 1829 wordt
bekend gemaakt dat Dirk, samen met twee anderen, aanspraak maakt op de vijfde prijs in de
artsenij- en kruidkunde. Schuitemaker wordt vervolgens bevorderd tot het vak der
verloskunde. Op 14 juli 1830 legt hij examen af in de natuurleer van de mens.
Op 22 februari 1832, dus na ruim vijf jaar, is hij zover gevorderd dat hij een verzoek schrijft
1675
1676

Gebundeld uit de notulen.
“De tijdlijn van Schellinkhout van 1826 tot en met 1850”. website
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aan de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toezicht in Haarlem:
De ondergetekende zich gaarne tot Heel- en Vroedmeester ten Plattelande bevordert ziende,
wenscht zich voor Uwe vergadering welke gehouden staat te worden den 14 Maart dezes jaar,
te sisteren om als zodanig door Uwe Commissie geëxamineert te worden. Terwijl hij het
voordeel heeft UEG hierbij toe te zenden een bewijs van de Heeren Lectoren bij de
Geneeskundige School alhier gedurende den tijd van vijf en een half Jaren, de lessen bij
voornoemde geneeskundige school heeft waargenomen, terwijl hij de eer heeft zich met
verschuldigde hoogachting te noemen, D. Schuitemaker.
Bij de brief zijn twee bijlagen gevoegd, die door de lectoren van de school zijn ondertekend
op 24 februari 1832. De ene vermeldt, zoals Dirk zelf schrijft, dat hij vijf en een half jaar de
lessen heeft gevolgd. De andere brief vermeldt
“dat Dirk Schuitemaker onder zijn hulp en opzigt verrigt heeft tien verlossingen, waaronder
eene tangverlossing, en eene verlossing bij den voeten, en nog achttien verlossingen
bijgewoond, dewelke voor hem in het vervolg naar het oordeel van den Ondergetekende, van
zeer veel nut zullen zijn. Hoorn, den 21 February 1832. G.J. Rijnders”.
De kosten voor het heelmeesterexamen bedragen ƒ 3,--.
Het vroedmeesterexamen kost ƒ 15,--. Dirk slaagt voor de examens. Hij is dan 21 jaar oud.
Hij deelt op 15 maart 1832 aan de commissie te Haarlem mee dat hij zich wil vestigen als
‘Heelmeester voor het Platteland’. Een dag later, op 16 maart 1832, meldt hij zich aan bij
dezelfde commissie, maar dan als ‘Vroedmeester voor het Platteland’.
Op 27 april 1832 laat Dirk met zijn aanstaande vrouw, Johanna Maria Schuurman, huwelijkse
voorwaarden opmaken bij notaris Carbasius te Hoorn.
Een brief d.d. 2 juli 1832, gericht aan de gouverneur te Haarlem, vermeldt “dat de heer Dirk
Schuitemaker zich als chirurgijn met ene apotheek heeft gevestigd te Schellinkhout”.
Bijlage 6.
Overzicht van dirigerend lectoren en secretarissen.
G.J. Rijnders beheerde de financiën tot zijn overlijden in 1839.
Schooljaar
1825-1826
1826-1827
1827-1828
1828-1829
1829-1830
1830-1831
1831-1832
1832-1833
1833-1834
1834-1835
1835-1836
1836-1837
1837-1838
1838-1839
1839-1840
1840-1841
1841-1842
1842-1843
1843-1844
1844-1845
1845-1846
1846-1847

Praeses
Repelius
Kuys
Rijnders
Reyne
Korver
Repelius
Kuys
Rijnders
Reyne
Korver
Rijnders
Kuys
Reyne
Rijnders tot
Jorritsma
Korver
De Bordes
Hooghwinkel
Jorritsma

Scriba
Rijnders
Rijnders
Kuys
Korver
Reyne
Reyne
Korver
Kuys
Korver
Reyne
Reyne
Korver
Korver, m.i.v. 15-01-1838, loco
Korver, loco
Korver
Hooghwinkel
Hooghwinkel
Korver
De Bordes

De Bordes

Jorritsma
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1847-1848
1848-1849
1849-1850
1850-1851
1851-1852
1852-1853
1853-1854
1854-1855
1855-1856
1856-1857
1857-1858
1859-1859
1859-1860
1860-1861
1861-1862
1862-1863
1863-1864
1864-1865
1865-1866

Jorritsma
De Bordes
Jorritsma

De Bordes
Broman
Broman

Bijlage 7.
Kostenoverzicht van de ziekteperiode in 18261677
Pag. 124.
Bij rappèl van 1827. Tertia Summetta.
--Onkosten ten gevolge van de geheerscht hebbende ziekte, provisioneel
geauthoriseerd blijkens bijlage als hieronder no. 469,

ƒ 5.714,45

--Wed. Van Rosendaal, geleverde medicijnen in September 1826, no. 470,

- 1.074,61

--Idem in October, November en December 1826, no. 471,

- 2.467,15

Pag. 125
--Aan D. Strengman voor Deekens, bedlaken, stroozakken enz., no. 472,

-

150,00

--Aan Bennewitz en Zonen voor geleverd zilverwerk, no. 473,

-

520,40

--Aan F. Orth, Hotelhouder van De Doelen, voor logement en verteerkosten
van de Medicinae Doctoren Roelands en Mulder van Rotterdam, no. 474,

-

274,00

--Aan de Secretaris van de Stad Hoorn voor het door hem ter hand gestelde
aan den heer Resler, Officier van Gezondheid bij de Derde Divisie,
alhier in garnizoen, verleende geneeskundige hulp, no. 475

-

200,00

Pag. 126
--Idem aan dezelfde, voor idem als hierboven, aan den Heer Flament, no. 476, -

40,00

--Aan Corn. Hout c.s. voor huur van Rijtuigen in gebruik geweest bij de
Heeren Doctoren van Rotterdam, no. 477,

1677

WFA/GAH 1816-1213, Gemeentelijke jaarrekening 1828, pag. 124-126.

-

149,30
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--Aan de Commissie ter uitdeeling van warme spijzen aan de
minvermogenden wegens een extra subsidie ten gevolge van de
geheerscht hebbende ziekte, no. 478
830,00
_________________________________________________________________________
--TOTAAL
ƒ 11.419,61
=================================================================
Bijlage 8
Het gebruik van de titel ‘arts’.1678
Kortweg zijn wij aan de titel ‘arts’ gekomen door een mondeling voorstel van minister
Thorbecke. Hij deed dat plotseling op 21 maart 1865 in de Tweede Kamer bij de zg.
artikelsgewijze behandeling van het tweede wetsvoorstel van vier in totaal over de
gezondheidszorg. Speciaal dit tweede wetsvoorstel regelde de voorwaarden tot het verkrijgen
van de bevoegdheid van geneeskundigen, apothekers, enz. Hij had op 20 juli1862 deze
voorstellen ingediend, kort nadat zijn tweede kabinet was aangetreden. Er was een lawine van
reacties op gevolgd. Nu bij de laatste behandeling was het Thorbecke er alles aan gelegen
eenheid te brengen in de bevoegdheden en opleiding van doctoren, heelmeesters voor stad en
platteland en officieren van gezondheid. Het ging hem er vooral om de geneeskundige
verzorging buiten de steden te verbeteren. De manier waarop je deze bevoegdheid kon
verkrijgen, werd voorgeschreven in artikel 5 van de wet. Onverwachts stelde de minister
tijdens de behandeling op 21 maart 1865 voor om een nieuwe artikel 16 in te voegen, waarin:
“De bevoegdheid verkregen volgens artikel 5 geeft het regt den titel van arts te voeren”.
Hoewel er van enkele kanten verzet kwam tegen deze onverwachte behandeling van dit
nieuwe voorstel, werd het toch zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Na aanvaarding
van de gehele wet, eerst door de Tweede Kamer, daarna in de Eerste Kamer, gevolgd door
publicatie in de Staatsbladen van 1 juni 1865, gingen de nieuwe wetten op 1 januari 1866 in.
Daarmee gaf de graad en bevoegdheid van genees-, heel- en verloskundige het recht op de
titel van ‘arts’. Twaalf jaar later, in een nieuwe gezondheidswet van 25 december 1878, was
de argumentatie juist omgekeerd en verdween de zwaarwichtige omschrijving ‘genees-, heelen verloskundige’ geheel uit de wet. De wet opende nu met artikel 1:
“De titel van arts verleent de bevoegdheid tot uitoefening der geneeskunst in haren vollen
omvang en wordt verkregen door het afleggen van een practisch arts-examen”.
De titel ‘arts’ was het eerst naar voren gekomen in wetsvoorbereidingen in 1844, zij het in de
samenstelling scheepsarts. Toen werd de benaming afgewezen. De gang van zaken zorgde
echter voor onrust, ook binnen de medische beroepsgroep en was mede de aanleiding tot de
oprichting van de Maatschappij voor Geneeskunde, teneinde met meer gezag op te kunnen
treden. De Maatschappij kreeg inderdaad invloed. In een wetsontwerp van 1859 ging de
minister verder. Daarin was ‘arts’ “niet slechts een titel, maar duidde ook de bevoegdheid
aan”. Het vervolg luidde in 1865, aldus professor Lindeboom, tot een schoonheidsfout die in
1878 is hersteld.
In de Wet op het Hoger Onderwijs van 1921 werd “het begrip hoedanigheid van de arts
ingevoerd als gevende de ‘bevoegdheid de geneeskunst uit te oefenen in haar volle
omgang’”. Het artsexamen werd aan de universiteiten overgelaten. Aan het Latijnse diploma
werd een in het Nederlands gestelde bevoegdheidsverklaring van de staat toegevoegd.
Het voorgaande betekent niet dat voor 1865 het woord arts niet bekend was. Langs een lange
omweg gaat ons woord ‘arts’ terug op het Griekse woord iatros = geneeskundige, met name
een hofarts, een zg. ‘archiatros’. Deze term werd in onze gewesten in de 18de eeuw nog
gebruikt in Friesland, Groningen en Gelderland. De term ‘arts’ kwam van de 17de tot het
midden van de 19de eeuw ook voor, zij het nog maar slechts enkele keren: in een
tijdschriftartikel, in een anoniem blijspel, in de titels van populaire uit Duits vertaalde
Prof. Dr. G.A. Lindeboom, De benaming ‘arts’ in historisch perspectief, in:
Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde 1986; 130, nr. 8, pag. 364-367
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boeken, in de naam van een Surinaams tijdschrift, in een ‘Verhandeling der Spieren’. Het
besluit in 1619 om de Bijbel in het Nederlands te vertalen had er geen invloed op. Daarin
gebruikte men de woorden ‘heelmeester’, ‘medicijnmeester’ of ‘geneeskundige’.
Bijlage 9
Inrichtingskosten
De notulen over het jaar 1825 geven de raming van
a. de kosten voor de inrichting van het laboratorium en
de wensen van de lector in de chemie, botanie en pharmacie en
b. de aanleg- en inrichtingskosten van een botanische tuin, en
c. voor chemie , botanie en pharmacie.
a) de kosten het laboratorium en de wensen van de lector in de chemie, botanie en pharmacie
reparatie van de pomp en kasten voor de fornuizen ƒ 50,-distilleerketel, slang, koelvat, helm en glazen pijp - 50,-twee koperen bekkens van verschillende grootte
- 20,-het WOULFSE toestel
- 12,-drie getabuleerde retorten, drie van onderscheidene
grootte, waarvan één geperforeerd
- 20,-een lamp van D’ARGENT
- 12,-een grote ijzeren vijzel
- 7,-een koperen duo
- 8,-drie stenen mortieren, onderscheiden in grootte
- 12,-schaal en gewicht
- 15,-porcelijne kom en uitdampglazen
- 8,-een zandbad, pillenmachiene, spatels,
kommen, doeken, kroesen, ramen,
twee zijde zeeven, één haren zeef
- 40,-een pneumatisch toestel
- 7,-een simpliciakast met zijn toebehoren
- 200,-een herbarius vivus
- 50,--,
b) de aanleg- en inrichtingskosten van een botanische tuin
welke in aanleg op ƒ 1200,-- en in onderhoud jaarlijks op ƒ 600,-- begroot wordt en
dat onze weg van uitgaven overschrijden zou.
c) voor chemie, botanie en pharmacie

ƒ 561,--.

De botanische tuin is er nooit gekomen. Een verzoek van Bollerus uit Haarlem om deze aan
te mogen leggen is voor kennisgeving aangenomen. Lector G.J. van Hoolwerff kreeg pas in
1850 een kleine botanische tuin door die op eigen kosten aan te laten leggen.
In 1838 bleek bij de brand van de Grote Kerk dat de preparatenverzameling in een ruimte in
de kerk was opgeborgen. Brieven aan J. Bos, apotheker en chemicus in Hoorn getuigen
daarvan, als de lectoren hem hun dank betuigen voor het redden van de verzameling.1679
Bijlage 10
Vragen van de Provinciale Commissie
De Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toezicht voor Noord-Holland
vroeg in januari 1842 aan de Hoornse Geneeskundige School antwoord op de volgende
vragen:
D.A. Wittop Koning, De Geneeskundige School te Hoorn,
in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 94, 1950, pag. 1288.
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1. Hoeveel leerlingen zijn vanaf de oprichting van de school tot 1842 ingeschreven
geweest, en in welke vakken?
2. Hoeveel van die leerlingen zijn er tot heel- en verloskundige (afzonderlijk voor de
steden en voor het platteland), apotheker enz. bevorderd
en bij welke Provinciale Commissie?
3. Hoeveel leerlingen waren er op 1 January 1842 nog in studie en in welke vakken?
Secretaris H.J. Hooghwinkel en president T.A. Jorritsma namen de beantwoording op zich.
In WFA 0460/1 zijn op een aparte staat bij de notulen van 4 April 1842 de antwoorden op de
vragen opgenomen, als volgt:
STERKTESTAAT VAN DE GENEES-, HEEL-, VERLOS- EN
ARTSENIJMENGKUNDIGE SCHOOL TE HOORN
Het aantal leerlingen tot anno 1842 in:
al de vakken van onderwijs
60
artsenijmengkunde
32
verloskunde, vrouwelijke leerlingen
31
verloskunde, mannelijke leerlingen
3
Totaal
126
================================
Van hen zijn er bevorderd tot:
Stedelijk heel- en vroedmeeester
1
Heelmeester ten plattelande
3
Stedelijk verloskundige, vrouwelijk
4
Verloskundige op het platteland, vrouwelijk 11
Verloskundige op het platteland, mannelijk 5
Plattelands heel- en vroedmeester
4
Artsenijmengkundige
10
Totaal
38
===================================
Op 1 January 1842 waren nog in studie in:
al de vakken
12
artsenijmengkunde
3
verloskunde, vrouwelijk
1
verloskunde, mannelijk
Totaal
16
===================================
Bijlage 11
De invloed van de Belgische opstand op het aantal leerlingen
De onlusten die in augustus 1830 in Brussel uitbraken en die ontaardden in een gewapende
strijd tussen Nederland en België hadden hun invloed op het schoolgaan van mannelijke
leerlingen. Zodanig dat in het jaarverslag van 1830 werd vermeld:
“Niet alleen de dood verminderde het aantal schoolgaande leerlingen, maar twee van hen
voelden zich genoodzaakt om, gezien de treurige toestand waarin ons vaderland zich bevindt,
evenals velen de wapenen aan te gorden, en ten belange van het vaderland naar die plaatsen
uit te trekken waar de nood het dringend vorderde (…).
De lectoren vulden dit aan in het verslag dat op het eindexamen van 1831 werd voorgelezen:
Wat betreft de leerlingen kunnen de lectoren niet zo positief zijn als vorig jaar.
Alzoo de drang der tijds omstandigheden waarin het vaderland zich bevindt, ook op deze
school als waarschijnlijk op alle wetenschappelijke inrichtingen als Academiën en Geleerde
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Genootschappen, zich deed gevoelen; vermits eenige leerlingen als Immink, Meursinge,
Raadt en De Boer zijn vertrokken met het oogmerk om onder velen en met velen de
vaderlandse grond te helpen verdedigen. Van hen echter is de eerstgenoemde (Gerrit Immink,
vZ) na een opgelopen ongesteldheid te Utrecht in het hospitaal overleden. En de laatst
genoemde (Cornelis de Boer, vZ) is door de Inspecteur-Generaal der Land- en Zeemacht als
officier van gezondheid der derde klasse aangesteld. Daardoor is het aantal leerlingen niet
gestegen zoals in vorige jaren.
Een jaar later voegden de lectoren er op 16 juli 1832 aan toe:
Evenals vorige jaar bleek dat van deze school, door de toestand waarin ons dierbare
vaderland zich bevindt , jongelingen ten strijde zijn getrokken. Daar waar het mogelijk is,
helpen zij ’Den Vaderlandschen Grond’ te verdedigen. Nog bij voortduring bevinden zij zich
in die situatie. Toch hopen wij hen spoedig in onze kring terug te zien, om verder op hun
vroeger ingeslagen loopbaan voort te gaan”.1680
Bijlage 11.
Naamlijst van de leerlingen per schooljaar van 1826-1827 tot en met 1843-1844
Het schooljaar begon op de eerste maandag van september.
Het schooljaar 1826-1827 begon met 17 leerlingen
Al de vakken: Cornelis de Boer; Pieter Dirk Matak Fonteyn; Adriaan de Haas;
Gerrit Immink; Johannes Langeveld; Cornelis Gallis Merens; Johannes Nottelman;
Andries Nuyens; Hendrik G. Pijl; Willem Klots Schardam.
Artsenijmengkunde: P. Bakker jr., Johan Ennema; Evert Merrebach; Adriaan Robbertson.
Verloskunde: Aagje Cata, Dieuwertje Haringhuizen; Volkert Hulleman.
Het schooljaar 1827-1828 begon met 19 leerlingen.
Al de vakken: Cornelis de Boer, Pieter Dirk Matak Fonteyn, Gerrit Immink,
Johannes Langeveld, Johannes Nottelman, Andries Nuyens, Pieter Rubens,
Willem Klots Schardam, Dirk Schuitemaker, Ignatius Stokman (ontleedkunde).
Artsenijmengkunde: P. Bakker jr., Johan Ennema, Evert Merrebach, Adriaan Robbertson.
Verloskunde: Aagje Cata, Dieuwertje Haringhuizen, Volkert Hulleman,
Naatje Levi de Vries, Cornelia van Voorst.
Het schooljaar 1828-1829 begon met 19 leerlingen.
Al de vakken: Cornelis de Boer, Pieter Dirk Matak Fonteyn, Adriaan de Haas,
Gerrit Immink, H.G. van Kroon, Johannes Langeveld, Johannes Nottelman (gemeld op 02-011829), Pieter Rubens (deze verdienstelijke leerling overleed na een kort ziekbed op 07-081829), Willem Klots Schardam, Dirk Schuitemaker. Ontleedkunde: Ignatius Stokman.
Artsenijmengkunde: P. Bakker jr., H.W. Cockuyt, Johan Ennema; Adriaan Robbertson,
Evert Merrebach.
Verloskunde: Volkert Hulleman, Jan Spijker, Cornelia van Voorst.
Het schooljaar 1829-1830 begon met 27 leerlingen
Al de vakken: Johannes Andela, Cornelis de Boer, Pieter Dirk Matak Fonteyn,
Adriaan de Haas, Gerrit Immink, H.G. van Kroon, Johannes Langeveld, Johannes Nottelman,
Hendrik Ymink Pollius, Willem Klots Schardam, Dirk Schuitemaker.
Ontleedkunde: Hendrik de Jongh, Ignatius Stokman. Ontleed- en heelkunde: Pieter Raadt.
Artsenijmengkunde: Willem Bolten, Henricus Wilhelmus Cockuyt, Pieter Jacobs Makkes,
N. Meursinge, Jan Pieter Willem Oppenoort, Cornelis Sombeek.
1680

Het eerste deel uit het Verslag aan de Gedeputeerde Staten gedateerd 7 januari 1831. Op 5 augustus 1831
volgde op deze ontboezeming een aanvulling in het verslag aan de Provinciale Commissie. Het derde deel
werd op 16 juli 1832 bij het eindexamen voorgelezen en werd opgenomen in het verslag aan de Provinciale
Commissie.
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Verloskunde: Meinouwtje de Boer, Guurtje Heynis, Volkert Hulleman, Bernardus
Immink,Hendrik de Jong, Jan Spijker, Cornelia van Voorst, Liesbet de Wit.
Het schooljaar 1830-1831 begon met 26 leerlingen
Al de vakken: Johannes Andela, Cornelis de Boer, Cornelis Bijl, Pieter Dirk Matak Fonteyn,
Adriaan de Haas, Renskens Hermanides, Gerrit Immink, H.G. van Kroon,
Johannes Nottelman, Pieter Raadt, Dirk Schuitemaker.
Ontleed- en verloskunde: Hendrik de Jongh.
Artsenijmengkunde: Dirk Bleker, Willem Bolten, Henricus Wilhelmus Cockuyt,
Jan Jacob Ebbenhout, Simon van Halm, Pieter Jacobs Makkes, N. Meursinge,
Jan Pieter Willem Oppenoort.
Verloskunde: Guurtje Heynis, Bernardus Immink, Geertje Koolhaas, Mietje Pot, Jan Spijker,
Trijntje Visker, Liesbet de Wit.
Het schooljaar 1831-1832 begon met 19 leerlingen
Al de vakken: Johannes Andela, Cornelis Bijl, Adriaan de Haas, Renskens Hermanides,
Johannes Nottelman, Dirk Schuitemaker, Jan Thomas Swartsenburg, Willem de Vries.
Ontleed- en verloskunde: Hendrik de Jongh.
Artsenijmengkunde: Dirk Bleker, Jan Jacob Ebbenhout, Jan Pieter Willem Oppenoort.
Verloskunde: Bernardus Immink, Christina Huijer, Geertje Koolhaas, Antje Schoonebeek,
Jan Spijker, Neeltje Veer, Trijntje Visker.
Het schooljaar 1832-1833 begon met 25 leerlingen.
Al de vakken: Johannes Andela, Cornelis Bijl, Bernardus Dellemarre, Adriaan de Haas,
Simon van Halm, Renskens Hermanides, Willem Linderd (van Schermerhorn),
Johannes Nottelman, Jan Thomas Swartsenburg, Willem de Vries.
Ontleed- en verloskunde: Hendrik de Jongh.
Artsenijmengkunde: Dirk Bleker, Jan Jacob Ebbenhout, J. van der Hulst,
Meier Manus Keijzer, Jan Pieter Willem Oppenoort.
Verloskunde: Bernardus Immink, Trijntje Kam, Geertje Koolhaas, Divertje Mantel,
Christina Huijer, Aagje Ruiter, Antje Schoonebeek, Jan Spijker, Neeltje Veer, Trijntje Visker.
Het schooljaar 1833-1834 begon met 22 leerlingen
Al de vakken: Jan van Ammers, Bernardus Dellemarre, Nicolaas Johannes Dijk,
J.H. Heydenrijk, Moses Hartog Leon, Carel Lindaard, Daniel Snijders,
Johannes T. Swartsenburg, Willem de Vries.
Artsenijmengkunde: Franciscus Martinus van Dijk, Simon van Halm, J. v.d. Hulst,
Johannes Franciscus Siller, Andries van Slogteren.
Verloskunde: J. Eulenbach, Christina Huyer, Anna Kam, Divertje Mantel, Antje Ruiter,
Clasina Schouten, Geertruida de Vries.
Het schooljaar 1834-1835 begon met 22 leerlingen en eindigde met 27 leerlingen.
Al de vakken: Jan van Ammers, Bartel Broersma, Bernardus Dellemarre,
Renskens Hermanides, J.H. Heydenrijk, Jan Jonker, Moses Hartog Leon, Carel Lindaard,
Johannes Willem Loggen, H. van Merrebach, Adrianus Schorteldoek, Pieter Raadt,
Daniel Snijders, Johannes T. Swartsenburg, Willem de Vries.
Artsenijmengkunde: Jan Bolten, Franciscus Martinus van Dijk, Simon van Halm,
J. v.d. Hulst, N.M. Keizer, A. van der Kooy, Johannes Franciscus Siller, Andries van
Slogteren, Teunis van Veen.
Verloskunde: Petronella Nottelman, Truitje Stam, J. Eulenbach,
Het schooljaar 1835-1836 begon met 26 leerlingen.
Al de vakken: Jan van Ammers, Bartel Broersma, Bernardus Dellemarre,
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Jan Jonker, Moses Hartog Leon, E.J. Kieven, E.P.J.H. Knaven, , Johannes Willem Loggen,
H. E. Merrebach, J. Nuyens, Pieter Raadt, Daniel Snijders, Johannes T. Swartsenburg,
J. Theunissen, Willem de Vries.
Artsenijmengkunde: Jan Bolten, J. v.d. Hulst, A. van der Kooy, J.J.M. van der Roest,
J. H. van Straaten, Teunis van Veen.
Verloskunde: A.P.C. Eulenbach, Elisabeth Kunnmeyer, Petronella Nottelman,
Triintje Stam, Elisabeth Voorn.
Het schooljaar 1836-1837 begon met 32 leerlingen: 24 mannen en 8 vrouwen.
Al de vakken: Jan van Ammers, Johannes Aeschenius Blom, Bartel Broersma, J. van
Delden, Bernardus Dellemarre, Jan Jonker, Moses Hartog Leon, E.J. Kieven, E.P.J.H.
Knaven, Johannes Willem Loggen, H. E. Merrebach, J. Nuyens, Ellernus Pekelaar, Pieter
Raadt, Jan.Willem Reyne, P. Schuytemaker, Daniel Snijders, J. Theunissen, Willem de Vries,
Johannes Cornelis Zaalberg,
Artsenijmengkunde: Jan Bolten, J. v.d. Hulst, A. van der Kooy, J.H. van Nooten,
J.J.M. van der Roest, J. H. van Straaten, Teunis van Veen.
Verloskunde: A.P.C. Eulenbach, Maria Jonker, Elisabeth Koelemeyer,
Petronella Nottelman, Neeltje Raadt, G. Ruyter, Triintje Stam, Elisabeth Voorn.
Het schooljaar 1837-1838 begon met 31 leerlingen: 25 mannen en 6 vrouwen:
Al de vakken: Jan van Ammers, Gerhardus Arink, Johannes Aeschenius Blom,
Sipke van Berkum, Bartel Broersma, J. van Delden, Bernardus Dellemarre, Jan Jonker,
Moses Hartog Leon, E.J. Kieven, Johannes Willem Loggen, H. E. Merrebach,
Abraham van Nierop, J. Nuyens, Ellernus Pekelaar, Pieter Raadt, Jan.Willem Reyne,
A.F. van Slogteren, P. Schuytemaker, Cornelis Spaander, J. Theunissen, Willem de Vries,
Johannes Cornelis Zaalberg.
Artsenijmengkunde: Jan Bolten, N.N. Born, Harco Groot, J. v.d. Hulst, E.P.J.H. Knaven,
A. van der Kooy, Dirk Ditmars Muller, J.H. van Nooten, J. H. van Straaten,
H.S. Tinkelenberg, Teunis van Veen.
Verloskunde: Maria Jonker, Elisabeth Koelemeyer, Elisabeth Molenaar,
Petronella Nottelman, Neeltje Raadt, Grietje Ruyter, Triintje Stam, Elisabeth Voorn.
Het schooljaar 1838-1839 begon met 27 leerlingen.
Al de vakken: L. van Berkum, J.E.. Born, B. Broersma, J.H. Jutting, E.J. Kieven,
M. Hartog Leon, G.C. Lassouw, A. van Nierop, J. Nuyens, E. Pekelaar, F. Romaer,
P. Schuitemaker, A. F. van Slogteren, C. Spaanders, J. Theunissen,
H.S. Tinkelenberg, J.H.P. Ubelijn, H. Wesselman.
Artsenijmengkunde: D. Ditmars Muller, H. Groot, E.P. Knaven, J.H. van Nooten.
Verloskunde: G. Agterberg, A. Bruul, N. Jonker, G. Korver, E. Molenaar.
Het schooljaar 1839-1840 begon met 18 leerlingen
Al de vakken: G. Agterberg, W. van Buuren, J.H. Jutting, G.C. Lassouw, A. van Nierop,
E. Pekelaar, P. Schuitemaker, A.F. van Slogteren, C. Spaanders, H.S. Tinkelenberg,
R.H. van der Veer, H. Wesselman.
Artsenijmengkunde: H.P. Groot, E.P. Knaven.
Verloskunde: A. Bruul, N. Jonker, G. Klomp, G. Korver.
Het schooljaar 1840-1841 begon met 12 leerlingen.
Al de vakken: W. van Buuren, J.H. Jutting, G.K. Lassouw, E. Pekelaar, P. Schuitemaker,
A.F. van Slogteren, H.S. Tinkelenberg, H. Wesselman, Roelofswaard.
Artsenijmengkunde: Everardus Korver
Verloskunde: Elisabeth Veul; G. Klomp
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Het schooljaar 1841-1842 begon met 16 leerlingen
Al de vakken: Gerrit Jan Willem Berghuis, W. van Buuren, Dirk van der Hart,
G.K. Lassouw, N.N. Nottelman, E. Pekelaar, Dirk Hendrik Wilschut Rijnders,
N. Roelofswaard, Reindert Scheringa, H.S. Tinkelenberg, H. Wesselman,
Jacob Israel Zeehandelaar.
Artsenijmengkunde: Everardus Korver, G.P. van Dijk Rentmeester, Laurens Schuit Best,
Wilhelmus Johannes Lippits.
Verloskunde: Elisabeth Veul.
Het schooljaar 1842-1843 begon met 18 leerlingen
Al de vakken: G.W. Berghuis, W. van Buuren, D. van der Hart, G.K. Lassouw,
N.N. Nottelman, E. Pekelaar, Dirk Hendrik Wilschut Rijnders, N. Roelofswaard ,
R. Scheringa, H.S. Tinkelenberg, H. Wesselman, Jacob Israel Zeehandelaar.
Artsenijmengkunde: Everardus Korver, G.P. van Dijk Rentmeester, Laurens Schuit Best,
Wilhelmus Johannes Lippits.
Verloskunde: Jannetje Ruyter, Elisabeth Veul.
Het schooljaar 1843-1844 begon met 16 leerlingen
Alde vakken: G.W. Berghuis, Jan Christiaan Burckhardt, W. van Buuren, G.K. Lassouw,
N.N. Nottelman, Franciscus Ludovicus Nuyens, G.P. van Dijk Rentmeester,
Dirk Hendrik Wilschut Rijnders, N. Roelofswaard, R. Scheringa, H. Wesselman.
Artsenijmengkunde: M.J.H. Kieven, Wilhelmus Johannes Lippits, Laurens Schuit Best,
Jan Vels.
Verloskunde: Brechtje Lakeman, Jannetje Ruyter, Elisabeth Veul.
De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan de gemeentelijke jaarverslagen en vertonen
hiaten. Ze vermelden vrijwel alleen leerlingenaantallen.
Het schooljaar 1845-1846 telde in totaal 24 leerlingen.
Al de vakken: 10. Artsenijmengkunde: 3. Verloskunde: 11, w.o. 4 vrouwen.
Het jaar 1851 telde op 15 januari 10 leerlingen, op 15 juli 15 leerlingen.
Het jaar 1852 telde op 15 januari 7 leerlingen, op 15 juli 7 leerlingen ( 6 m, 1 v).
Het jaar 1854 telde op 15 januari 11 leerlingen, op 15 juli 11 leerlingen.
Het jaar 1855 telde op 15 januari 15 leerlingen, op 15 juli 14 leerlingen ( 8 m, 6 v).
Het jaar 1856 telde op 15 januari 12 leerlingen, op 15 juli 12 leerlingen ( 6 m, 6 v).
Het jaar 1857 telde op 15 januari 10 leerlingen, op 15 juli 10 leerlingen ( 7 m, 3 v).
Al de vakken: 7 mannen; alleen verloskunde: 3 vrouwen.
Het jaar 1858 telde op 15 januari 11 leerlingen, op 15 juli 11 leerlingen ( 9 m, 2 v).
Al de vakken: 9 mannen ; alleen verloskunde: 2 vrouwen.
Het jaar 1859 telde op 15 januari 12 leerlingen, op 15 juli 8 leerlingen.
Het jaar 1860 telde op 15 januari 11 leerlingen, op 15 juli 11 leerlingen ( 8 m, 3 v).
Al de vakken: 8 mannen; alleen verloskunde: 3 vrouwen.
Het jaar 1861 telde op 15 januari 10 leerlingen, op 15 juli 10 leerlingen ( 8 m, 2 v).
Al de vakken: 8 mannen; alleen verloskunde: 2 vrouwen.
Het jaar 1862 telde op 15 januari 11 leerlingen; op 15 juli 11 leerlingen ( 9 m, 2 v).
Al de vakken: 9 mannen; alleen verloskunde: 2 vrouwen.
Het jaar 1863 telde op 15 januari 9 leerlingen ( 7 m, 2 v); op 15 juli 11 leerlingen ( 7 m, 4 v).
Al de vakken: 7 mannen; alleen verloskunde: 2 vrouwen; 4 vrouwen.
Het jaar 1864 telde op 15 januari 11 leerlingen, op 15 juli 11 leerlingen ( 8 m, 3v).
Al de vakken: 8 mannen; alleen verloskunde: 3 vrouwen.
Noch over 1865 noch over 1866 vonden we gegevens over nog aanwezige leerlingen.
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VERANTWOORDING AFBEELDINGEN

Afbeeldingen bij Zeshonderd jaar scholen en schoolmeesters
Kaft band 1

Schoolmeester Albrecht Dürer 1500
tekening

collectie
Rijksmuseum

Ballade voor Arie van Zoonen 2006

Cornelis Putemmer,
stadsdichter Hoorn

deel 1 Grote school

Schoolmeester anoniem, naar P. van collectie
der Heyden, naar P, Breughel ca.
Rijksmuseum
1700

deel II

Schoolgebouw tekening Jan Luyken
1712
Portret Theodorus Velius, leerling en
scholarch Latijnse school, Theodor
Matham 1630-1676
Schoolverzuim , Franz Graf von Pocci
2de helt 19de eeuw München
voorblad Schatkamer van de
zeevaart J.A. van Dam, 1751

collectie
Rijksmuseum
collectie
Rijksmuseum

achterkaft band1

Jannie en Arie in het archief

fotograaf John
Brozius

Kaft band 2

Tegeltableau Jozefschool Hoorn

Lutherse school

Kosterswoning en voormalige
Lutherse school, Ramen 6
Tabel godsdiensten, achtergrond
synagoge Italiaanse Zeedijk
Berigt Vaderlandsche Maatschappij,
Cornelis Ris 1779
Eerste pagina extract Reglement
Stads- en Diaconiescholen
Tekening van Paulus Jolly (18051856)

© Rosita StumpelBreuer, Hoorn
Tekening HSM 1982

Latijnse school
Franse scholen
Konstschool

Israëlitsiche school
Armenschool Vaderlandsche
Mij.
Stads- en diaconiescholen
Tekenschool
Geneeskundige school
achterkaft band 2

Willem I Frederik, koning der
Nederlanden, Willem van Senus,
1815-1851
Handschrift Jannie van Zoonen

collectie
Rijksmuseum
fotograaf Jan Lodde

GAH, 579 1847
Scan digitale versie
WFA 0656 618
collectie Westfries
Museum, Hoorn
collectie
Rijksmuseum
fotograaf Jan Lodde
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