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VOORWOORD

Wie in het archief kwam, zag ze altijd op hun vaste plek zitten. Jannie en Arie van Zoonen.
Met stapels oude boeken en mappen om hen heen werkten zij vol ijver aan hun grote werk.
Arie las voor en Jannie schreef. En af en toe namen ze even tijd om de laatste vondst te laten 
zien of een nog niet opgelost probleem te bespreken.

In de loop van vele jaren hebben zij het onderwijs in Hoorn in kaart gebracht en wat heel 
belangrijk is de historische bronnen ontsloten. Voor veel mensen is het lezen van oude teksten 
een probleem is en wie niet goed thuis is in het Oud Archief van Hoorn raakt volledig de weg 
kwijt bij de verschillende schooltypen en regelingen in zes eeuwen onderwijs. Met dit werk 
bieden Jannie en Arie veel belangstellenden de kans om op overzichtelijke wijze van de 
geschiedenis van het onderwijs in Hoorn kennis te nemen. Het is een naslagwerk zoals niet 
eerder in Hoorn is gemaakt.

De hoeveelheid verzameld materiaal en de teksten die daaruit voortgekomen zijn, zijn zo 
omvangrijk dat deze niet in een grote oplage gedrukt kunnen worden. Er is gekozen voor een 
bijzondere weg voor dit bijzondere werk. In een kleine oplage wordt de tekst tot een mooi
boek gedrukt. Om iedereen van hun werk te laten profiteren hebben Jannie en Arie 
toestemming gegeven om de gehele tekst via de website van Oud Hoorn en die van het 
Westfries Archief beschikbaar te stellen. Daarvoor zijn wij hun heel dankbaar.

Voor het realiseren van het boek hebben Ab van der Deure, Jan Lodde en ondergetekende 
zich in gezet. Gerard van Stijn heeft de technische zaken voor het digitaal beschikbaar stellen 
geregeld.

En op de achtergrond maar niet minder belangrijk was daar dochter Liesbet, die we altijd 
konden raadplegen en ons van goede adviezen heeft voorzien.

Jannie en Arie, onze hartelijke dank mede namens allen die nu en in de toekomst van jullie 
ijver en doorzettingsvermogen zullen profiteren.

Rita Lodde-Tolenaar
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TEN GELEIDE

1396 is het jaar waarin we voor het eerst lezen dat de stad zelf schoolmeesters mag aanstellen 
en ontslaan en dat de school die dan al enkele decennia in Hoorn bestaat, als het ware door de 
landsheer graaf Albert aan de stad wordt geschonken. 1996 is het jaar waarin de stad 600 jaar 
scholen  kent. Hierover gaat dit boek. 

Het verhaal omvat drie delen.
Deel I behandelt de periode van 1396 tot 1572, als Hoorn kiest voor Oranje.  
In feite schrijven we in dit deel alleen over de ontwikkeling van de grote stadsschool hoewel 
daarnaast onder- of bijscholen ontstaan. Dit deel heeft als motto 

“Tot eer ende onderhoudenisse van den chore”,
geciteerd uit een keur van 1528 in het Oud Archief van Hoorn:
"Alle knechtgens out XV jair ende daer byneden sullen ghehouden wesen tot gheen ander dan 
alleen in 't  grote schole ter schole te gaen, tot eer ende onderhoudenisse van den  chore"…
Dat betekent dat de grote school ervoor moet zorgen dat het kerkkoor in aanzien blijft met 
behulp van de jongensstemmen.

Deel II schenkt aandacht aan de scholen van 1572 tot 1795 na welk jaar de stad zich moet  
schikken naar landelijk beleid. Voor alle onderwijs geldt:

“Die kinderen gheene boucken te leeren contrarierende de christelicke religie”,
geciteerd uit een burgemeestersvergadering van  1594 in het Oud Archief van Hoorn. Naast 
de grote stadsschool (1572-1777) en de diverse particuliere scholen ontstaan in die periode de 
Latijnse school (1575-1868), de Franse scholen  voor jongens en meisjes (1578-1877),  de 
konstschool voor nautisch onderwijs (1580-1920), de Lutherse school (1686-1844), de 
Israëlitische school (1774-1861),  de school van de Vaderlandsche Maatschappij (1777-1846) 
en de stads- en diaconieschool (1777-1846). 

Deel III beschrijft de scholen in periode van 1795 tot 1996 
In de onderwijswetgeving komt dan voor:

Teneinde een wakend oog te houden op de publicque opvoeding, 1795-1806.
Opvoeding tot alle maatschappelijke en christelijcke deugden, 1806-1857.
Opvoeding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden,      1857-1920.
Gelijke financiering van openbaar en bijzonder onderwijs,          1920-1996.

Naast de onderwijswetgeving komen aan de orde: de lagere school (1795-1996), de 
tekenschool (1820-1900), de muziekschool (1821-1934, 1947-1996), de bewaar-, later 
kleuterschool (1823-1996), het zondags- of herhalingsonderwijs (1823-1920),  de 
geneeskundige school (1825-1865), de armen naai- en breischool later omgezet in een 
vakschool voor meisjes, de huishoudschool (1848-1917-1996), de normaalschool (1859-
1924), de hogere burgerschool (1868-1911-1996) opvolger van de Latijnse school, de 
protestants-christelijke scholen voor lager en voortgezet onderwijs (1866-1996), de rooms-
katholieke scholen voor lager en voortgezet onderwijs (1868-1996). 
Daarna volgen bijlagen bij deel III. Dit deel zal later verschijnen.

Ons onderzoek is gebaseerd op tweeërlei bronnen. 
Ten eerste: 
de primaire bronnen van het Oud Archief Hoorn en het gemeentearchief van Hoorn die 
aanwezig zijn in het Westfries Archief te Hoorn. Sommige daarin gevonden teksten hebben 
we opgenomen in de bijlagen. 
Ten tweede: 
de secundaire bronnen vermeld onder geraadpleegde literatuur die opgenomen is na de 
bijlagen behorende bij deel I. Per pagina geeft bronvermelding onze vindplaatsen aan.
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We betuigen onze dank aan alle medewerkers van het Westfries Archief te Hoorn voor hun 
onvolprezen hulp en inzet. Tevens zijn wij collega-onderzoekers Anton Groot uit 
Enkhuizen en John Brozius, Ben Leek, Christiaan Schrickx en Peter Swart uit Hoorn 
dankbaar voor hun steun. Ben Leek zijn wij zeer erkentelijk voor de vertaling van de Latijnse 
teksten.

Een eerste versie van deel I werd in 2007 in kleine oplaag uitgegeven. Een exemplaar ervan 
is aanwezig in de bibliotheek van het Westfries Archief. Naast kritische opmerkingen kregen 
wij tal van aansporingen dit onderzoek voort te zetten. Bijzonder inspirerend was toen al dat 
mijn vrouw en ik deze zoektocht samen deden en nu nog samen doen, waarmee we ons 
bevoorrecht voelen. 

Het begin van deze zoektocht door Hoorns onderwijsland ligt in het najaar van 2004. 

Arie van Zoonen en Jannie van Zoonen-Zielman
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Deel I

"TOT EER ENDE ONDERHOUDENISSE VAN DEN CHORE"

Scholen en schoolmeesters in Hoorn

tussen 1396 en 1572
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1. DE GROTE SCHOOL

1.1 De plaats van de grote school

De parochieschool
Andries Gherbrantszoon is in 1359 vice-cureit in naam van pastoor Nicolaus van Hunen 
belast met de zielzorg in Hoorn.1 In dat jaar drie jaar na de toekenning van de stadsrechten 
aan Hoorn door graaf Willem V van Beieren, krijgt Andries van Willems opvolger, ruwaard 
Albrecht van Beieren, toestemming om in de stad een school te (onder)houden “ende te 
bewaren tot onser eeren en ter  goeder liede oirbare”.2
Met de oprichting van de school is voldaan aan het besluit van het vierde Concilie van 
Lateranen van 1215. Die kerkvergadering bepaalde dat aan iedere parochie een elementaire 
school verbonden moest zijn.3
De plaatselijke parochieschool verzorgt in de middeleeuwen het onderwijs voor het 
merendeel van de leerlingen. Ze heeft haar naam te danken aan het feit dat ze bestemd is voor 
de kinderen van de parochianen. Bovendien wordt het onderwijs gegeven door iemand die 
nauw aan de parochiekerk is verbonden, terwijl hij onder de rechtsmacht van de 
patronaatsheer van de kerk staat.4

De eerste school in Hoorn
Of de school van Andries Gherbrantszoon de eerste school in Hoorn is geweest en waar ze 
heeft gestaan, weten we niet.
Afgaande op de tekst van een oorkonde mogen we er van uitgaan dat er voordien ook al een 
school was. Zo staat in de Regesta Hannonensia op 26 november 1339 vermeld dat de school 
te Hoorn gegeven is aan Ghijsbrecht Gerritsz., de deken van West-Friesland. Die moet de 
school laten beheren door een redelijk persoon. Maar de bronnen vertellen ons er verder niets 
van.

De grote school is aanvankelijk een parochieschool  
Hoewel erin de 14de en 15de eeuw dus sprake is van een school, wordt die nog geen ‘grote’ 
school genoemd. Die term vinden wij pas voor het eerst in een burgemeestersrekening van 
1502 als er sprake is van een ‘nieuwe grote scoele’, hoewel de school er dan al anderhalve 
eeuw is.5

Waar staat de school?
De school is een parochieschool en hoort dus bij de kerk. Het is daarom gemakkelijk als de 
school vlak bij de kerk staat of er zelfs deel van uitmaakt. De schrijver van Origo6 vermeldt 
dat zo’n driekwart eeuw na het verkrijgen van het stadsrecht, rond 1420, de stad uitgebreid is 

1 De vice-cureit is een onderpastoor. Vergelijk Westfries Archief/Oud Archief Hoorn, hierna 
WFA/OAH, 0348/842 (Gonnet), pp. 155 en 158, regesten 58 en 69.
J.P. van der Knaap wees ons op de naam van de pastoor: Van Hunen. Zie ook Noordeloos, p. 19.

2 Cox (2006), p. 16-17, plaatst de stadsrechtverlening aan Hoorn in 1356.
Van Vessem, p. 51, wijst voor de school naar het Groot Charterboek.
Zie voor de landelijke schoolontwikkeling Boekholt/De Booy, pp. 1-7, Fortgens, pp. 7-45.
Graaf Willem V van Beieren (1333-1357/1389) werd eind 1357 wegens krankzinnigheid vervangen door zijn 
broer Albrecht van Beieren (ruwaard =  rustbewaarder 1357-1389, graaf 1389-1404).

3 Post I, 1935, p. 291. Post, 1954, p. 19. Jansen, p. 275. Boekholt/de Booy, p. 8. Van Boxelaer, alg. inl.
4 Degene die het patronaatsrecht bezat (de patronaatsheer dus) oefende het beschermheerschap over de kerk uit

en had het recht benoemingen te doen: het zogenaamde collatierecht. In het geval van Hoorn: de graaf.
5 Koster, p. 6, noot 1, jaar 1339. WFA/OAH 0348/186, jaar 1502. De naam “groete scoele” komt daarna veel 

vaker voor. Bijv. in een keur van 1528 in WFA/OAH 0348/52, fol. IXvo, artikel 114. Zie bijlage B op 1528.
6 Van der Knaap/Veerkamp, pp. 22, 253-287. Een copie van het handschrift ‘Origo Civitate Hornensis’ is 

aanwezig in de verzameling handschriften en losse archivalia van het Westfries Archief te Hoorn.
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met tal van stegen. Eén ervan verbindt de Grote Kerk aan het Kerkplein met de Oosterstraat 
(nu het Grote Oost). Deze steeg heet sindsdien de Schoolsteeg. Ze heeft die naam gekregen 
omdat de school er stond7 of omdat deze steeg toegang gaf tot de school. Waarschijnlijk was 
het laatste het geval. In latere bronnen vinden we namelijk dat het gebouw op de hoek van de 
zuidzijde van de Peperstraat en het kerkhof stond8, terwijl een rekening van 1502 
verbeteringen aangeeft in de school op Heer Gerritsland. Zeer verwarrend, maar in alle drie 
omschrijvingen dicht bij de kerk dus.

Is de parochieschool, de latere stadsschool de enige school?
Of het de enige school is, is onderwerp van discussie. De voogden van het gasthuis verkopen 
namelijk in 1451 een erf achter de school dat in het oosten grenst aan het gasthuis.9
In alle publicaties is er tot nu toe van uitgegaan dat dit gasthuis uitkomt op de Kerksteeg, de 
huidige Lange Kerkstraat. Dan is het aannemelijk dat er twee scholen zijn, één bij de 
Schoolsteeg en één bij de Kerksteeg.
Maar als het vermoeden van mevrouw Steendijk-Kuypers juist is dat het eerste gasthuis 
gestaan heeft “binnen het vierkant gevormd door de zuidzijde van de parochiekerk, de 
Schoolsteeg, het [Grote] Oost en de Kerkstraat” 10, gaat de veronderstelling van een 
Schoolsteegschool én een Kerksteegschool niet meer op. Dan zou het allereerste gasthuis zeer 
goed kunnen grenzen aan het erf achter de school en blijft alleen de school op het einde van 
de Schoolsteeg over.

Bijscholen en bovenschool
Wel is er, tegelijk met het onderwijs in of bij de Schoolsteeg, rond 1500 onderricht gegeven 
in het Proostenhuis aan de Rode Steen, waar nu het Westfries Museum is gevestigd.11 Hoewel 
het kan zijn dat deze school dan de plaats heeft ingenomen van de school in de Schoolsteeg 
omdat die gerestaureerd wordt, achten we dit niet waarschijnlijk. We gaan voorshands ervan 
uit dat het een ‘bijschool’ was, een bijzondere particuliere school die in de 15de in de 
Nederlandse gewesten opkwam. Ze wordt in Hoorn ‘onderscole’ genoemd. Maar die naam is 
verwarrend omdat elders de naam onderschool ook gebruikt wordt voor scholen die 
verbonden zijn aan de stadsschool. Daarin leren de zes- en zevenjarigen spellen, wat lezen, 
gebrekkig schrijven, wat tellen en wat rekenen met behulp van penningen. Bestaat zo’n 
situatie, dan is de grote school ‘de bovenschool’.12

Uit de bronnen blijkt niet of dit in Hoorn ook het geval was; hoewel in de verderop 
beschreven korte levensloop van Roelof van Monnickendam naar voren komt dat hij les geeft 
in de Proostensteeg aan  “de school voor de oudere leerlingen”.13 Dat zou kunnen inhouden 
dat de school gesplitst is geweest in een opleiding voor jongere en oudere leerlingen. Onzeker 
is waar dan de jongere kinderen les kregen.

De auteur van  ‘Chronicon’
Na bestudering van de bronnen, houden wij het er voorlopig op dat jongere en oudere 
kinderen gezamenlijk in hetzelfde gebouw naar school zijn gegaan. Ook al omdat de 
onbekende auteur van ‘Chronicon’14 in zijn kroniek naar ‘de bijzondere school’ te Hoorn 
verwijst en daarbij vermeldt dat omstreeks 1500 achter de kerk een groter schoolgebouw is 

7 Van der Knaap/Veerkamp, p. 258, linksonder.
8 WFA/OAH 0348/151, fol. 124, 8 February 1597 en fol. 150vo, 5 January 1601.
9 WFA/OAH 0348/842, Gonnet, regest 518. Van Vessem p. 56. Bijlage B op het jaar 1451.

10 Steendijk-Kuypers, 1994, p. 123.
11 Van der Knaap/Veerkamp, pp. 30, 42, 229.
12 Manning, 1979, pp. 84-85. Boekholt-de Booy, pp. 11-13. Van Gelder, p. 17.
13 Van der Knaap/Veerkamp, p. 30.
14 In de British Library van het Brits Museum te Londen bevindt zich een in het Latijn geschreven handschrift, 

getiteld: “Chronicon Hoernensis Monasteriee en Comitum Hollandiae”.
Van der Knaap/Veerkamp, pp. 24-25, 245 (§ 153).
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geplaatst,15 dat ons inziens voor het oude schoolgebouw aan het einde van de Schoolsteeg is 
opgetrokken. Zelf heeft de auteur van ‘Chronicon’ in 1501 les gehad in een lokaal in het 
grote stenen huis aan de Proostensteeg (nu Westfries Museum). Dit huis was toen door de 
Hoornse burgemeesters van de Utrechtse edelman Van Nijevelt gekocht voor onderwijs-
doeleinden en is als zodanig minstens zes jaar in gebruik geweest.16

Burgemeestersrekeningen
Uit de burgemeestersrekeningen blijkt dat de stad in 1502 betalingen  verricht ten behoeve 
van de school voor ramen en ijzerwerk. Nadat eerst is vermeld dat aan Claes Jan Egberts vier 
Rijnlandse guldens zijn afgedragen voor de plaatsing van drie grote ramen in de school, 
worden drie betalingen genoemd aan Pieter Smyt. Smyt ontvangt eerst 14 guldens en vijf 
stuivers voor door hem aangebracht ijzerwerk in de school op Heer Gerritsland (nu de straat 
Gerritsland). Daarna krijgt hij drie stuivers voor het aanbrengen van twee ramen en tenslotte 
keert men hem vier stuivers uit voor “een hangslot aan ’t nye groete scoele”.
Uit de laatste zinsnede maken we op dat in of langs de Schoolsteeg een nieuwe school is ge-
plaatst. Vóór de oude school; achter de Grote Kerk, zoals Van der Knaap en Veerkamp 
schrijven.17

Vandalisme?
Onbekend is of de verrichte werkzaamheden ook te maken hebben met herstellingen wegens 
vandalisme. Van het laatste is tegen het midden van de 16de eeuw sprake. Dan wordt bij keur 
bepaald dat alle vernielingen en inbraken in en bij de school bestraft worden met een boete 
van 20 stuivers, terwijl bij herhaling van het delict, de veroordeelde “urenlanck in ’t halsijser 
an de potboeve” geplaatst wordt.18

Eerder al heeft de stedelijke overheid benadrukt dat buiten de schooltijd de ouders 
verantwoordelijk zijn voor de daden van hun kinderen en de schoolmeester voor die van zijn 
‘knechtgens’, zoals de jongensleerlingen dan genoemd worden. Worden zij betrapt op kolven, 
klootschieten, beugelen of op beklimming van de stadswallen, dan wacht de kinderen straf en 
de ouders en de schoolmeesters een boete.19

Bovendien verbieden schout, schepenen en burgemeesters “eenich vuylnis” achter de school 
te storten, maar dat te brengen “an den dijck opte Vollerswael”. Die laatste bepaling wijst er 
op dat er nog tal van open, niet bebouwde plekken, tussen de grote school en de Vollerswaal 
zijn.

Onderzoek van Mekking
Dat is in overeenstemming met het onderzoek van Mekking naar de kohieren van de 10de

penning over 1561. Verder is hij daarin de mening toegedaan dat de school mogelijk gestaan 
heeft tussen het Geertgenconvent en de Peperstraat.20

Veranderingen na 1572
Nadat in 1572 het stadsbestuur van Hoorn zich aansluit bij Prins Willem van Oranje en kort 
daarna ook de zeggenschap over gebouwen en goederen van de kloosters krijgt, wordt een 
jaar later de Grote School verplaatst naar de kerk van het leegstaande Agnietenklooster.21

15 Van der Knaap/Veerkamp, p. 245 + mededeling van J.P. van der Knaap op 6 december 2006.
16 Van der Knaap/Veerkamp, p. 42. WFA/OAH 0348/882 (Gonnet), regest 1133 (1492) en regest 1202 (1498).
17 WFA/OAH 0348/186, burgemeestersrekening 1502. Nadat eerst al op pp. 4 en 6 betalingen vermeld zijn aan 

Pieter Smyt voor ijzerwerk zonder het doel ervan aan te geven, komen daarna onkosten voor de school aan 
de orde: p. 8: Claes Jan Egbers (drie grote glasen), p. 12vo en 16 (respectievelijk gebruikt ijzerwerk, het 
maken van twee ramen en het aanbrengen van een hangend slot aan de ‘nye groote scool’).  Van der Knaap/
Veerkamp vermelden op pag. 229 dat later “een lang stenen gebouw achter de parochiekerk werd gezet”.

18 Potboeve = schandpaal. WFA/OAH 0348/54, vierde keurboek 1546-1566, fol. XXXIvo, p. 77. Bijlage 1559.
19 Pols II, p. 129, nr. 247, jaar 1536. Ook bijlage B 1536 en 1559.
20 WFA/OAH 0348/54, pag. 80, fol XXXIII, 6 May 1559. Zie Bijlage B op 1559.
21 WFA/OAH 0348/91, pag. 145, fol. LXXIIvo, 11 December 1573.
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Niet lang daarna worden de leerlingen gehuisvest in gebouwen van het Ceciliaklooster aan de 
Nieuwsteeg. Ook de in 1575 opgerichte Latijnse school en de Franse school die in 1578 
begint, worden er ondergebracht, zodat daar al voor 1600 sprake is van een 
onderwijscomplex.22

De grote school staat leeg
De voormalige grote school staat dan leeg. De woningen ervan, die tot het bezit van het 
Agnietenklooster behoren, worden dan eerst aan particulieren verhuurd.23

In de burgemeestersrekening van 1577 lezen we  dat van de eerste, tweede, derde en vierde 
woning van de grote school verhuring plaats vindt, respectievelijk voor 18, 17, 17 en 16 
gulden per jaar. Maar helaas is van een exacte plaatsbepaling nog geen sprake. Naast 
verhuurd, worden deze woningen later ook verkocht, blijkt uit de financiële verantwoording 
van de kloostergoederen, eerst over de jaren 1572 tot 1575, daarna over de jaren 1585, 1596, 
1603 en 1628.24

Verkoop van delen van de voormalige grote stadsschool
Zo’n verkoop vindt bijvoorbeeld plaats in 1597, waardoor plaatsbepaling wel mogelijk is.25

Dan verkopen de burgemeesters een lengte van 66 voet  van ‘de oude grote school’, staande 
in de Peperstraat, te beginnen van de ooster- of achtergevel van die school, voor 1110 carolus 
guldens. De kopers zijn Jan Henrycssz. in ‘t Lam, Timan Melisz. en doctor Pieter Willemszn 
Coster. De kopers mogen het gekochte naar eigen inzicht verdelen, onder voorwaarde binnen 
de tijd van drie jaar de koopsom te betalen en een stenen opgaande gevel te bouwen, “soe 
hooch als de nockspar nu ter tijdt is”. 
Vier jaar later blijkt dat in het zuiderhoekhuis van de Peperstraat aan het kerkhof, “welke 
woning het vooreind van de [voormalige] grote school is”, de kistenmaker Sijbrand Claesz.
woont. Zijn buurman is Garbrant Jeroenszn in de woning er ten zuiden van.
Op 5 januari 1601 verkopen de burgemeesters deze woningen met de bijbehorende grond en 
opstallen aan doctor Pieter Coster voor 850 carolus guldens. De koper tekent een maand later 
tal van koopvoorwaarden. De dokter is verplicht op zijn kosten een muur te laten staan tussen 
de huizen waarin Garbrant Jeroenssz. en de graafmaker (‘grafdelver’) Jan Cornelisz. wonen. 
Op de muur moet een goot aangebracht worden die Garbrant en Jan Corneliszn. samen 
moeten bekostigen. Verder moet de dokter, of zijn nazaten, in het westen naar het kerkhof, 
een opgaande gevel maken.26

De grote school op de zuidelijke hoek Peperstraat/Kerkplein
Naar onze mening  heeft dus op deze plek het schoolgebouw gestaan dat volgen de schrijver 
van ‘Chronicon’ rond 1500 achter de kerk is geplaatst, dat wil zeggen op de hoek van de 
zuidzijde van de huidige Peperstraat en het huidige Kerkplein. Of de vier ruimtes die tot de 
grote school behoren, samen als één lokaal hebben gediend of dat elk ervan bestemd is voor 
een groep leerlingen alsmede hoe de school er precies heeft uit gezien, blijft onduidelijk.

De aard van de school
De vraag is of ook hier de lokalen donker en vochtig waren, als we in de rekeningen van de 
burgemeesters lezen over het aanbrengen van ramen. Maar de vensters erin waren niet altijd 
van glas, ook wel van papier. Zitbanken komen niet altijd voor, soms wel. Maar vaak hebben 
ze dan geen leuning en van schrijftafels lezen of zien we helemaal niets. Dat betekent dat de 
leerlingen op een vloer van steen, in de winter bedekt met stro of biezen,  hebben gezeten. Tot 

22 Vergelijk J. Hermus, Het Provinciehuis, van Latijnse school tot bestuurscentrum. Groninger tijden 2.
Groningen, 1987, p. 11.

23 WFA/OAH 0348/220 (jaar 1577), zonder paginanummering.
24 WFA/OAH 0348/1978 (jaren 1572-1575). WFA/OAH 0348/1979 (jaar 1585). 

WFA/OAH 0348/1980 (jr. 1596). WFA/OAH 0348/1981 (jr. 1603). WFA/OAH 0348/1859 (jr. 1628).
25 WFA/OAH 0348/151, fol. 124, 8 February 1597. Zie Bijlage B op dat jaar.
26 WFA/OAH 0348/102, fol. 14 vo, 23 Dec. 1600. WFA/OAH 0348/151, fol. 150vo, 5 Jan. en 8 Feb. 1601.

Mevr. J. Steendijk-Kuypers, 1994, p. 315, noot 362, vermeldt ten onrechte 1602. Zie ook Bijlage B op 1601.
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in de 19de eeuw gebruikt de meester  in de winter turf voor verwarming en vetkaarsen voor 
verlichting. Tot in de 16de eeuw laat de schoolmeester schrijven op wastafeltjes die 
doorlopend gewist kunnen worden, omdat papier veel te duur is. Uit afbeeldingen kunnen we 
opmaken dat de schoolmeester achter een grote lessenaar, ook wel katheder genoemd, zit; 
met onder handbereik een roede om te tuchtigen. Omdat de lessen individueel zijn (pas in 
1806 begint de klassikale les), is die zetel het centrum van het schoollokaal dat plaats biedt 
aan zo’n 100 leerlingen, die een inktkoker en schrijfgerei aan een gordel hebben hangen.27

Een school in het eerste weeshuis
Een aparte school28 is er in het weeshuis dat in 153129 wordt gebouwd tussen de
Jeroenensteeg en de Bostelsteeg, later Bottelsteeg genoemd.
Dit weeshuis aan het Grote Oost is na 1574 niet meer in gebruik, omdat dan het voormalige
Mariaklooster aan de weeskinderen wordt toegewezen. Ook daar ontvangen ze afzonderlijk 
onderwijs.
Twintig jaar later vinden onderhandelingen plaats om het voormalige weeshuis aan het 
(Grote) Oost te verkopen. Dan is in de verkoop begrepen “die Poorte met het Huysken 
beoosten deselve Poorte, met het oude huysken daar achteraan, mitsgaders daar de Wezen
school plegen te houden met de plaatse daarinne begrepen”.30

1.2 De ontwikkeling van de school

Overdracht van rechtsmacht over de grote school
De school waarvan Andries Gherbrantszoon in 1359 het recht krijgt die “te houden en te 
bewaren” blijft geen parochieschool. Wel bekrachtigt in 1388 graaf Albrecht nog alle 
voorschriften zoals die eerder gegeven zijn, terwijl zijn opvolger Willem VI dat in 1405 
opnieuw doet.31

De Nijmeegse hoogleraar R.R. Post betoogt dat de graven van Holland waarschijnlijk 
krachtens hun patronaatsrecht over de kerken in de 14de eeuw de rechtsmacht over de 
parochieschool overdragen aan de stedelijke besturen. Die verwerven daarmee het toezicht op 
het onderwijs alsmede de bevoegdheid om de schoolmeester(s) te benoemen.32

De stadsregeringen sluiten daarmee aan bij het al in de 13de eeuw door de Vlaamse dichter 

27 Geciteerd naar Visser, p. 11. Hij verwijst onder meer naar een artikel in het Oudheidkundig Jaarboek, 5de

jaargang, 1925, pp. 1-28, van D. Jansen, Schoolgebouwen en schoolvertrek vóór 1800.
28 Slechts van twee schoolmeesters in het weeshuis tussen 1531 en 1574 zijn de namen bij ons bekend:

1. Monseigneur Pieter Holmont. Hij ontving op Sint Jacob van 1547 (= 26 juli) voor een jaar schoolhouden in
het weeshuis 6 gulden. Vanaf  Allerheiligen ( = 1 nov.) 1548 kreeg hij nog eens ƒ 15,-- voor een jaar schoolh.
2. Meester Heyndrick. Van de burgemeesters krijgt hij admissie als schoolmeester in het weeshuis tegen een
jaarloon van  ƒ 18,-- en vrij wonen “by oosten in de bagine poort beginnende sinte jacop anno XLIX” =1549.
Met dank aan A.E. Groot voor deze bron: WFA/OAH 0348/2444 (Boek uitkeer en onderhoud huisarmen).

29 De geschiedenis van het weeshuis is na te lezen in het 13de deel van de Bouwkundige Reeks Hoorn (2009): 
’t Wees Huys in Hoorn. Geschiedenis van het Mariaklooster, Burgerweeshuis en Protestants Weeshuis door
Christiaan Schrickx, Jos van der Lee en Boudewijn van Langen. Pag. 58-60 over dit eerste weeshuis.
Pagina’s 133-147 over schoolmeesters in dit weeshuis na 1574.
Bijlage 13 over personeel waaronder schoolmeesters van 1602 tot na 1902.
Bijlagen 14, 15, 16 en 23 bevatten instructies voor schoolmeesters.
Bijlagen 29, 30 en 31 geven overzichten van personeelssalarissen, waaronder schoolmeesters.

30 Velius/Centen (1740), fol. 234-245, aantekening 379. J.P. van der Knaap wees ons in 2006 erop dat
Jeroenensteeg en Bottelsteeg in feite doorliepen naar het noorden tot aan het Gerritsland.

31 Willem VI van Beieren (1404-1417).
WFA/OAH 0348/52, (potl.) pagina 7, nr. VIII letter f, verwijst naar folio VIII, (potl.)pagina 27, 1388.
Na het overlijden van graaf Albrecht bevestigt graaf Willem VI in 1405 op Sint Matthijsdag de privileges.
Sint Matthijsdag – 24 februari. 
WFA/OAH 0348/51, (potl). pag. 51, 1405. Ook WFA/OAH 0348/65, fol. XVI, (potl.)pag. 43.

32 Post II, 1935, p. 96. Jansen, p. 275. Dordrecht krijgt in 1290 als eerste stad in het graafschap Holland haar 
school als gemeentelijk  bezit toegewezen, in: Hofdijk, IV, p. 324.
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Jacob van Maerlant in zijn 'Heimelikheid der heimelikheden' aan de vorst voorgehouden 
ideaal om in de steden scholen te stichten: 
                                                                           Hertaald door Van Oostrom: 
  In die steden van dire (dijner) mogendheden  Sticht scholen en 
 Mak scholen, ende doe leeren mede                 laat de kinderen van je land leren. 
 Die kinder van dinen landen,                            Als ze daarvoor te arm zijn, 
 Zijn si arem, vulle hen die hande,                     vul dan hun handen; 
 Doe hen hovescheid ende eere                          bewijs hun daarmee hoofs respect. 
 Dat elk te williker leere.33                                 opdat ze des te gretiger leren. 
 
De overdracht van de school gebeurt ook in Hoorn. Nog onder graaf Albrecht krijgt de stad in 
1396 bemoeienis met de school die de landsheer als het ware aan de stad schenkt. Een nieuw 
privilege geeft het stadsbestuur het recht, na het overlijden van de dan werkzame functio-
naris, klerken, kosters en schoolmeesters aan te stellen en te ontslaan: "dat is te weten na [de] 
dode [van] Gherijt heeren Gherijtszoon die dat clercambacht heeft, Garbrant heeren 
Andrieszoens die [de] costerie ende Peter heeren Andrieszoens die die scole heeft".34  
Aangezien met 'heeren' (heer) een priester wordt aangeduid, zal Peter priester geweest zijn, 
terwijl vader Andries dat zelf ook is. Zo nauw neemt men het celibaat dan niet.  
Van der Knaap heeft in dat verband erop gewezen dat er een regelrechte afstammingslijn 
loopt van deze heren naar de latere bedienaren van de Karstijns Cappellerie.  
 
Inhoud van het privilege 
De inhoud van het privilege laat zien dat in Hoorn het ambt van schoolmeester en koster niet 
gecombineerd is, zoals veelal op de dorpen en soms ook wel in enkele steden voorkomt. 
Zekerheid daarover hebben we niet, omdat de burgemeestersrekening van 1490 aangeeft dat 
Reinersz., de koster nog vijf gulden achterstallig salaris ontvangt, ook van de school.35 
Hoewel het er dus op lijkt dat Peter heer Andrieszoon de opvolger is van Andries Gherbrantsz 
is dat niet zeker. Tot 1502 en daarna weer tot 1549 geven de primaire bronnen ons geen 
directe informatie over de door de stad aangestelde schoolmeesters. Post schrijft erover dat de 
benoeming van onderwijzers in de 14de en 15de eeuw vrijwel nooit is vastgelegd.  
 
School hoort tot de kerk, maar niet aan de kerk 
De ingezette ontwikkeling naar stadsschool betekent echter niet dat de school los raakt van de 
kerk waarvan de leiders de ouders aansporen hun kinderen naar school te sturen, zelfs op zon- 
en feestdagen. Immers zowel het onderwijzend personeel als de leerlingen moeten de 
plechtigheden in de kerk opluisteren. De leidende schoolmeester heeft in de regel ook het 
zangkoor van de parochiekerk onder zijn hoede. Bij het opstellen van het lesrooster houdt hij 
rekening met de plicht van de scholieren van de gehele school of van bepaalde klassen om bij 
Metten en Lauden, bij Mis en Vespers, en de hymnen in het Lof, te zingen.36 De invloed van 
en verbondenheid met kerk en geestelijkheid blijft gedurende de gehele 15de eeuw groot, 
                                                 
33 Jacob van Maerlant (ca. 1230-ca. 1300). Geciteerd naar Geyl, p. 64. Van Oostrom, p. 32. 
    Voor tekstuitleg zie Bijlage D op 1266. 
34 WFA/OAH 0348/52, folio Xvo (rood), potloodpagina 31. 
    Ook WFA/OAH 0348/65, folio IX, (potlood)pagina  34, 1396, letter S. 
    Van Vessem, p. 52 verwijst naar WFA/OAH Gonnet, regest 76, 1396. 
    Velius/Centen, folio 21-24, vermeldt dat het betreffende privilege al eerder is uitgegeven, op  
    13 april 1390. Waarschijnlijk is hier sprake van een schrijffout. Verderop vermeldt Velius 
    namelijk 13 april 1396 voor andere schriftelijke aanwijzingen, terwijl ook in WFA/OAH 0348/52 
    duidelijk staat aangegeven dat deze onderwijsmaatregel in Den Haag is afgekondigd op 19 april 1396. 
    Post, 1954, p. 45, volgt Velius met 13 april 1390. Zie ook Velius, hertaling deel I, p. 122. 
    Wij baseren ons op WFA/OAH 0348/52 en gaan uit van 1396. Zie Bijlage B op dat jaar. 
35 Mondelinge mededeling van J.P. van der Knaap op 6 december 2006. 
    WFA/OAH 0348/190, p. 10. Zie Bijlage B op 1490. 
36 Post, 1954, pp. 18-19, 31. Van der Knaap/Veerkamp, p. 229.  
    De term zon- en feestdagen komt in de bronnen niet voor. Daar schrijft men zondagen en heiligen dagen. 
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blijkt uit het werk van Van der Knaap en Veerkamp. 
Dat wil echter niet zeggen dat alleen geestelijken als leerkracht optreden. Uit Alkmaar is 
bekend dat van 20 tussen 1300 en 1600 aan de school verbonden docenten niemand de pries-
terwijding had ontvangen.37

Voor Hoorn lijkt het erop dat van de hierna genoemde schoolmeesters er vier gewijd waren en 
dat de overigen leken waren zoals ook in Alkmaar.
Kortom de school behoort wel tot de kerk, maar niet aan de kerk. Kerkmeesters en pastoor 
voeren er niet het bestuur over, benoemen niet de lesgevenden, houden zich niet bezig met de 
administratie en de exploitatie. In de regel heeft de pastoor over de school niets te zeggen, 
concludeert Post.38

Priesters
Dat geldt in Hoorn ook voor andere priesters. Zij die bij de stadscappellerie betrokken zijn, 
dienen de erbij behorende missen te verzorgen. Ook moeten ze beloven in de heervaarten met 
de poorters op te trekken en in tijden van pest de biecht af te nemen, en andere zaken te 
behartigen. Maar een school mogen ze niet "regieren".39

Taken voor de stad
Het voorrecht een school te besturen brengt voor de stadsregering bestuurlijke bemoeienis en 
kosten met zich mee. De schoolmeester ontvangt schoolgeld van de kinderen. Er moeten voor 
hem echter extra financiën uit de stadskas komen als de schoolgelden achterblijven. De stad 
vult dan het loon van de schoolmeester aan als het schoolgeld, dat de kinderen aan hem 
voldoen, onvoldoende is voor zijn levensonderhoud.
Zo treffen we in de burgemeestersrekeningen van 1502 tussen mei en februari 1503 aan dat 
het inkomen van meester Roelof [van Monnickendam], meester Pieter [ook van 
Monnickendam] en meester Jacob Ellensz. bijgepast wordt omdat ze tekort komen aan het 
aan hen beloofde schoolgeld.40

Dit voorschrift moet in regels vastgelegd zijn, zoals het stadsbestuur ook bepalingen voor het 
onderwijs en de schooltucht zal hebben vastgesteld. Maar voor Hoorn hebben we zulke 
ordonnanties of keuren niet gevonden. Wel blijkt uit de stadsrekeningen dat er boeken 
worden aangeschaft en komt een nieuwe tabbert voor de meester eveneens voor rekening van 
de stad.41 Allemaal voor de "groete scole", zoals de school dan in de bronnen heet. 
Verder bepaalde al eerder, in 1429, een aanvulling op het keurboek uit de periode 1416-1424
dat ‘de scoolmeesteren', evenals de stadsklerk, de organist en de kosters, elk jaar op de 
dinsdag na Pasen ter 'stede huys' hun sleutels moeten inleveren. De keur wordt herhaald in 
1528. Dan hoeven de betrokkenen hun sleutels echter alleen maar te 'presentieren'. 42

37 Van Gelder, pp. 83-124. Post, 1954, p. 32.
38 Post II, 1935, p. 99. Post, 1954, p. 32-34, 42. Van der Knaap Veerkamp, passim.
39 WFA/OAH 0348/57, folio 10 op (potlood)pagina 109-110: 1419, 1452, 1468.

De heervaart is een krijgstocht van de landsheer.
Een vicarie is een stichting met goederen in eigendom. 
De opbrengst ervan wordt toegewezen aan priesters.  Daar tegenover staat dat ze missen moeten lezen aan 
een bepaald altaar tot intentie van de stichter of diens  familie. De stadscappellerie is één van de vicarieën in 
de Grote Kerk. Het collatierecht van deze vicarie is  door graaf Willem VI op 13 juli 1414 aan Hoorn 
geschonken (WFA/OAH, Gonnet, regest 197; zie ook Velius/Centen, folio 32). 
De bepaling dat de vicarissen geen school mogen besturen zal wel opgenomen zijn omdat aanvankelijk de 
pastoor de vicaris van de stadscappellerie aanstelde. Het stadsbestuur zal dus wel gedacht hebben dat op 
die manier de vicaris zijn invloed op de school zou kunnen uitoefenen, zo veronderstelde J.P. van der Knaap.

40 WFA/OAH 0348/186, Burgemeestersrekening 1502, pp. 9, 14vo en 16.
41 Post II, 1935, p. 99. Van Vessem, p. 52. Koster, pp. 49, 50. Doesburg, pp. 44, 74.

De schoolmeesters worden in principe betaald via  het  schoolgeld van de ouders, maar dat in sommige steden 
het stadsbestuur aan arme scholieren het schoolgeld kwijtscheldt en het zelf aan de meester betaalt, waardoor 
men probeert het schoolbezoek te bevorderen.

42 WFA/OAH 0348/51, Keurboek 1416-1424 , met latere jaren na artikel 97. Onder meer het jaar 1429,
(potlood)pagina 113, artikel 134. Zie Bijlage B. Koster, p. 49, en Van der Knaap/Veerkamp, pp. 229-230, 
schrijven dat de inlevering van de sleutels tweemaal per jaar dient te geschieden. Ze verwijzen daarbij naar 
artikel 97 van dit keurboek.  Die verwijzing klopt niet. De inhoud van dit artikel bevat niets over 
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Maatregelen van de landsheer en bepalingen van het Hof van Holland
Na 1429 hebben we in de Hoornse keurboeken van de 15de eeuw geen regels betreffende 
scholen aangetroffen. Of dit te maken heeft met de roerige tijden die Hoorn in de 15de eeuw 
meemaakt, weten we niet. Net zo min als ons bekend is of de aanval op en de daarop 
volgende plundering van de stad in 1482 invloed heeft gehad op het stadsarchief. 

De onrust houdt aan tot in de jaren negentig van de eeuw. Dan verzetten grote 
bevolkingsgroepen in West-Friesland zich fel tegen zware belastingheffing en een devaluatie 
van de munt. Als gevolg van deze opstand van het kaas- en broodvolk ontneemt in 1492 de 
nieuwe landsheer Filips de Schone de stad alle privileges die graaf Willem VI bekrachtigd 
heeft in 1405.
Maar al direct na de dood van Karel de Stoute in 1477 heeft diens dochter Maria in het Groot-
Privilege van Holland dat zij overeengekomen is met het gewest, zich ermee akkoord 
verklaard dat "die costerijen, clerckambachten, scholasterijen, bood-ambachten, camar-
waerders en allerlei kleine officiën" teruggaan naar wie ze 50 jaar eerder in bezit had. 
Daarom bepaalt het Hof van Holland in 1495 dat de scholasterie en het klerkambt buiten de 
maatregelen van Filips vallen. Desondanks beschikt de graaf in 1499 over beide ambten en 
draagt hij die op aan ene Martijn Wesekaert.
Het Hof van Holland grijpt dan weer in ten gunste van Hoorn. Al na vier maanden dwingt het 
Hof de nieuwe klerk-scholaster zijn aanspraken aan de stad te verkopen. Voor vier pond staat 
Wesekaert ze af. 43 Hiermee is bevestigd dat het onderwijs een lokale aangelegenheid is. 
Van bemoeienis van landsheer of gewest met de school is geen sprake. Het stadsbestuur 
bekrachtigt dat nog eens in de vernieuwde stadskeur van 1528 betreffende de benoemingen 
van stadsklerken, schoolmeesters, kosters en organisten. 

Voornaamste schoolleider,  de rector
De schoolleider die aan het hoofd staat van de grote school, is de voornaamste schoolmeester 
van de stad. Vanaf het midden van de 16de eeuw wordt hij ook rector genoemd. Hij is belast 
met het onderwijs in Latijn, ook al is er nog geen sprake van een Latijnse school.44

Gewoonlijk heeft hij helpers of submonitoren. Voor de stadsregering, die er niet op uit is iets 
ten nadele van de kerk te doen, is het normaal dat hij ook leiding geeft aan het koor dat in de 
kerk zingt. De schoolleider of zangmeester studeert de zang tijdens de schooluren in en 
vervult veelal zelf een kerkelijke functie. Zo is de openbare school een katholieke school die 
nauw met de katholieke kerk is verbonden. Pas met de bestuurswisseling in 1572 komt daar 
verandering in.
Bij het vastleggen van deze situatie in de vernieuwde keur van 1528 laat het stadsbestuur van 
Hoorn zien dat ze waakt over het welzijn van het koor in de kerk. Het stadsbestuur bepaalt 
dan dat jongens beneden de 15 jaar die onderwijs volgen, dat moeten doen op de grote school 
"tot eer ende onderhoudenisse van den chore" en niet in onderscholen op straf van een boete 
van zes stuivers.45

sleuteloverhandiging. De presentatie van de sleutels komt een eeuw later opnieuw voor in de keur van 1528, 
WFA/OAH 0348/53, 21 April 1528, nr. 113, fol. XIvo (potl.)pag. 21. Zie Bijlage B op die jaren. 
Van der Knaap heeft ons er mondeling op gewezen dat vaste orgels in  een kerkgebouw in Hoorn niet 
voorkomen voor 1466. In 1429 zal de organist waarschijnlijk een portatief bespeeld hebben. Dat is een klein 
draagbaar orgel dat ook gebruikt wordt bij processies en feesten en in een afsluitbare kist kan worden 
opgeborgen. Wij zijn op grond van jaarvermeldingen in de marge van het keurboek terechtgekomen op 1429. 

43 Als er sprake is van een scholasterie betekent dat het recht om onderwijs te laten geven en te doen 
controleren. Karel de Stoute (1467-1477). Filips de Schone (1482/1494-1506). 
WFA/OAH 0348/842 (Gonnet), regesten 1171, 1218, 1223. Velius/Centen, pp. 46-50, 56-62, 64, 84-92, 
94-96, 101-161. Koster, pp. 71-101. Van Gent, passim. Van Vessem, p. 53. Post, 1954, p. 42.

44 Een mooi voorbeeld daarvan is Delft. Daar belasten de burgemeesters in 1547 twee rectors met de leiding van
de grote school. Uitgebreid in WFA, De Navorscher, jaargang X, 1860,pp. 154-156.

45 Post, 1954, pp. 60-62. Doesburg, pp. 44, 74. 
WFA/OAH, 0348/53, Nieuw keurboek, 21 April 1528, fol. Ixvo, (potl.)pagina 21, artikel 114.
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Onderscholen of bijscholen 
Deze 'onderscoelen', ook wel bijscholen genoemd, ontstaan op het einde van de 
Middeleeuwen. Zij zijn het gevolg van het sterk door de geestelijkheid beheerste onderwijs 
met feitelijk voor de leerlingen vanaf acht of negen jaar alleen maar aandacht voor Latijn, 
dialectica (later logica genoemd) en muziek. Te veel, zo oordelen vooral de meer gefortu-
neerde ouders. Enerzijds zijn ze wellicht niet gediend van de omgang van hun kroost met 
minder beschaafde scholieren, anderzijds willen ze hun zoons een meer economisch gerichte 
opleiding laten volgen.  
 
Gezien de zich in de 15de en 16de eeuw sterk ontwikkelende handel van Hoorn met de 
Oostzeelanden,  met Engeland en met Frankrijk, is die wens niet onlogisch. "De behoeften 
van dit levendig handelsverkeer vragen om een soort onderwijs dat in de eerste plaats met de 
praktijk rekening houdt". 46 Daarin schiet het door de kerk beheerste onderwijs tekort. In 
sommige steden komt dan ook een soort handelsschool naar voren, maar in Hoorn blijkt zo’n 
ontwikkeling niet uit de bronnen.     
 
Standenscheiding onder de scholen? 
Romein ziet hier op den duur zelfs een standenscheiding tussen de scholen. Hij baseert zijn 
oordeel op een uitspraak van het Hof van Holland in 1536. Het Hof memoreert dan dat "die 
gemeen Schoole [op sommige plaatsen], zulcx veragtert is, dat niemant daer in heeft willen 
dienen, overmits dat alle die rijke kinderen hen gaven onder die particuliere Schoolmeesters, 
verlatende die gemeen Schoole, soo dat in de grote en gemeen Schoele anders geen kinderen 
en quamen dan arm wesenden, die de Schoolmeesters niet en vermogen te onderhouden".  
Het Hof wil deze misstand tegengaan en verplicht daarom de particuliere schoolmeesters van 
elk kind waaraan zij les geven ieder kwartaal tien stuivers te betalen aan de Rector van de 
officiële Stadsschool.47 
Het is uit financieel oogpunt niet verwonderlijk dat ook het Hoornse stadsbestuur uit alle 
macht probeert in het bezit te blijven van het onderwijsmonopolie. Met minder leerlingen op 
de grote school vermindert het salaris van de schoolmeester hetgeen de stad moet bijpassen. 
Als in Dordrecht reeds in het begin van de 15de eeuw enige priesters privé-onderwijs 
verzorgen, leidt dat daar "tot groot nadeel van de stadsschool". De magistraat van Dordt 
verbiedt in 1403 daarom kortweg zo'n bijschool en besluit "dat men geen school houden en 
sal van knechtgens [= jongens] dan ter groote schoole" 48  
 
Andere steden volgen.  
Dan blijkt dat ook zusters en leken een aanvang nemen met het geven van onderwijs in 
bijscholen. Het onderricht in deze bijscholen is vaak beter dan dat in de stadsschool. 
Vermoedelijk omdat het aantal leerlingen niet zo talrijk is. Vooral de 'rijkdom' prefereert deze 
onder- of bijscholen voor haar kinderen. Ze neemt het voor lief daarvoor extra schoolgeld aan 
de stadsschoolmeester te moeten betalen.49 Het Hoornse stadsbestuur neemt zijn maatregelen 
dus later dan in Dordrecht, maar al wel vóór het arrest van het Hof van Holland van 1536.  

                                                                                                                                                        
    De benaming rector kwamen we voor het eerst tegen in de burgemeestersrekening van 1565: 
    WFA/OAH 0348/212, p. 68. Zie Bijlage op 1565. 
46 Koster, passim. Lesger, pp. 27-122. Fortgens, pp. 47-49. Citaat uit Bigot/Van Hees, p. 29.  
    Zij schrijven dat de stedelijke scholen ook wel bekend staan als schrijf- of briefscholen waarin de kinderen  
    van de gegoede poorters leren lezen, schrijven, stellen, rekenen, Frans en soms Latijn. 
    Wij zijn deze benaming in de Hoornse bronnen van die jaren niet tegengekomen. Wel vinden we ze  in later  
    tijd omschreven in de korte levensbeschrijving van Velius, in: Velius/Centen, p. 3. 
    Post, 1954, pp. 62-70. Boekholt/De Booy, pp. 11-13. 
47 Geciteerd naar Romein, pp. 191-192. Onderstreping van ons, vZ. Het is ons niet gelukt te achterhalen op 
     grond van welke plaatselijke situatie het Hof van Holland zijn arrest heeft vastgelegd, 
48 Hofdijk, V, p. 45.  
49 Post II, 1935, p. 99. Boekholt/De Booy, pp. 11-31 over bijscholen. 
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Concurrentie voor de stadsschool
De opkomst van de particuliere 'onderscoelen' betekent concurrentie voor de grote school. 
Dat is nadelig, niet alleen voor het koor van de kerk, maar ook voor de inkomsten van de 
schoolmeester. Vandaar dat de Hoornse overheid de jongens die onderwijs volgen, verplicht 
de grote school te bezoeken.50

Bovendien leggen de Hoornse burgemeesters de ouders, die hun zoons niet naar de grote 
school maar naar een onderschool (=bijschool) sturen, een boete op. 
In de keur van 1528 bepaalt men de hoogte ervan op zes stuivers "soe dick [dikwijls] ende 
menichwerf yemant ter contrarie bevonden worde gedaen te hebben". De schout en de 
schoolmeester van de grote school krijgen elk de helft van de boete. Ook moeten de jongens 
die een onderschool bezoeken elk kwartaal de schoolmeester van de grote school zoveel 
betalen alsof zij bij hem naar school gaan. De schoolmeester immers krijgt geen 
gegarandeerd salaris van de stad, maar is voor zijn inkomen afhankelijk van de bijdragen van 
zijn leerlingen. Uit de burgemeestersrekening van 1502 is al gebleken dat het stadsbestuur
bijspringt als het schoolgeld achter blijft.51

Verbod om school te houden
Over een expliciet verbod om bij- of onderscholen te houden, troffen we in het begin van de 
16e eeuw slechts éénmaal in het oud rechterlijk archief van Hoorn een verbod aan om een 
school te mogen houden. 
Het betrof een individuele schoolmeester. In het voorjaar van 1534 rebelleerde “meester 
Gherijt, de scrijver ofte schoelmaker” tegen een besluit van de schout, burgemeesters en het 
gerecht van Hoorn dat hij geen school mocht houden.
Hem was aangezegd dat als hij zich niet aan dit besluit hield, hij voor tien jaar zou worden 
verbannen uit het baljuwschap van Medemblik, de stad Hoorn en haar jurisdictie. 
Toen Albert Sonck, die schout was van 1533 tot 1550, overtreding van dit gebod 
constateerde, werd meester Gherijt op 13 maart 1534 gelast binnen drie dagen te vertrekken 
Hij mocht in het omschreven gebied niet binnen de tijd van vijf jaar terug komen “op’t peijne 
van sijn rechter hant te verliesen”.52 Nergens hebben we gelezen dat zo’n straf ooit is 
uitgevoerd.

De onderscholen, een moeilijk probleem voor het stadsbestuur
In het voorjaar van 1551 blijken er meerdere onderscholen te zijn. Dan bepaalt het Hoornse 
stadsbestuur dat de meesters van de onderscholen die jongens beneden de vijftien jaar op 
school hebben, voor elke jongen hun collega's van de grote school elk kwartaal twee stuivers 
moeten betalen. Betalen ze die niet direct aan het begin van het kwartaal dan wordt straf 
opgelegd: "gheen school te mogen houden ende dairboven tot arbitrale correctie".53

De onderscholen blijven in die jaren een moeilijke zaak voor de Hoornse overheid. Al een 
jaar later, in de herfst van 1552, wordt de keur herhaald, zij het dat er een uitbreiding in plaats 
vindt. Men begint nu met het loon van de schoolmeesters van de grote school te noemen. 
Voor elke jongen ontvangen ze per kwartaal "vijf grooten ende voir den textenaers iiii sts [= 
4 stuivers = 8 grooten]." 54

50 WFA/OAH 0348/53, Nieuwe keurboek, 21 April 1528, fol. Xivo, (potl.) pag. 21, artikel 114. 
Doesburg, pp. 44, 74.

51 WFA/OAH 0348/186, p. 9, jaar 1502. Zie voor de landelijke situatie Fortgens, pp. 47-49.
Maatregelen worden genomen omdat ouders die hun kinderen naar een andere school sturen, scholieren 
onthouden aan de schoolmeester(s). 

52 Met dank aan A.E. Groot die ons op deze vindplaats wees: WFA/ORA 0348/4146, 09-03 en 13-03-1534.
53 Keur van 31 mei 1551. WFA/OAH 0348/52, fol. LXXXV, (potl.) pag. 146, art. 218:

“Titulus van den onderscolen” De ‘arbitrale’ correctie kan inhouden uit de stad verbannen te worden..
54 De waarde van “één groot” is in die tijd een halve (½) “stuiver”.
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Verschil tussen ‘knechtken’ en’ textenaer’
Voor het eerst wordt er verschil gemaakt tussen 'jongen' of 'knechtgen/knechtken' en 
'textenaer'. Wellicht vloeit het onderscheid voort uit de fusie van de school van de 'grote'
ende 'kleine' kinderen zoals Van der Knaap en Veerkamp schrijven.55

Op grond van het verschil in boete concluderen we dat de textenaers uitgebreidere leerstof 
krijgen dan de knechtgens. Naast lezen en schrijven houden ze zich bezig met de catechismus
en krijgen zij onderwijs in Latijn. Ze worden opgeleid voor een geestelijk of administratief 
ambt. De knechtkens bezoeken de school alleen voor het leren lezen en wat schrijven.56

Misschien gebeurt dat, zoals in Alkmaar, in een voorbereidende klas of een lage school die 
aan de grote school verbonden is, maar gegevens daarover bezitten we niet.57

Onderscholen lucratief?
Tien jaar later, in 1563, wordt het loon van de schoolmeesters van de grote school nog eens 
bepaald op vijf grooten (=2½ stuiver) voor elke jongen en vier stuivers voor elke textenaer,  
per kwartaal.58 Nergens anders dan in de grote school mag een lage- of onderschool worden 
gehouden. Overschrijden ouders/leerlingen of particuliere schoolmeesters dit gebod, dan is de 
boete in overeenstemming met dit schoolgeld. Voor jongere leerlingen die nog niet met Latijn 
zijn begonnen, bedraagt ze twee-en-een-halve stuiver, voor de textenairs vier stuivers per 
kwartaal. De in 1528 vermelde bijkomende straf blijft gehandhaafd.59

Tegelijkertijd wordt uitdrukkelijk vermeld dat geestelijken die een onderschool houden van 
mening kunnen zijn dat ze niet onderworpen zijn aan al deze bepalingen. In dat geval draaien 
de ouders van de leerlingen die naar die onderschool gaan op voor de te betalen schoolgelden 
aan de schoolmeesters van de grote school.60

De kwestie van de onderscholen blijft op de agenda van de magistraat, want op 15 juni 1567 
bepalen de burgemeesters dat onderscholen alleen met hun toestemming mogen worden 
opgericht en in stand gehouden. Op overtreding van het gebod staat een straf van zes carolus 
guldens. 61

Dat deze bijscholen telkens weer de kop opduiken kan er ook op wijzen, dat zulke stichtingen 
ondanks de opgelegde boetes een lucratieve onderneming zijn geweest voor de oprichters.

Les aan meisjes?
Misschien is in de onderscholen ook les gegeven aan meisjes. Maar daarvoor gaf het oud 
rechterlijk archief ons slechts een enkele aanwijzing. Zo eist schoolmeester Joost Boeckhorst 
in 1571 van ene Pieter [Corneliszn] Back om van vijftien gulden schoolgeld nog vier gulden 
te betalen “van dat hij, eijser, des gedaechden dochters geleert heeft”.62

55 Van der Knaap/Veerkamp, p. 229.
56 Met dank aan R.J. Resoort, oud-universitair docent te Amsterdam en mevrouw H. de Ridder-Symoens,

hoogleraar te Gent voor hun hulp bij het omschrijven van het begrip ‘textenaer’ dat we niet uit andere 
bronnen betreffende de school kennen.
Vgl. 1) Middel Nederlands Woordenboek, trefwoord Text, rechtsbron van Amsterdam, 464, 2 (a, 1509).

2) Woordenboek Nederlandse Taal text(tekst), 3C.
3) Stadsarchief Antwerpen.

K 242 (parochiescholen Antwerpen, 1251-19de eeuw, kopie van een oorkonde uit 1429.
57 WFA/OAH 0348/54, vierde keurboek, (potl.)pagina 31, folio VIIvo. 2 October 1552. Van Gelder, passim.
58 WFA/OAH 0348/54, vierde keurboek, (potl.)pagina 133, folio LXVvo, 27 Maart 1563.
59 WFA/OAH 0348/54, vierde keurboek, (potl.)pagina 31, 1552, getiteld: “Beroerende ’t school”.

Doesburg, p. 74. Koster, pp. 49,50. Pols, p. 95. Van Vessem, pp. 52, 53.
60 WFA/OAH 0348/54, vierde keurboek, (potl.)pagina 234, folio Lxvo, 27 Maart 1563. Zie Bijlage B op dat jaar.
61 1567: WFA/OAH 0348/55, (potl.)pagina 21, folio 8vo, 16 Juny 1567.   
62 Met dank aan A.E. Groot voor de verwijzing naar deze vindplaats: WFA/ORA 0348/4161, 23 July 1571.

Als deze Back dezelfde is als degene die in de hertaling van Velius voorkomt op de pagina’s 457, 494, 497, 
524 en 527, dan was hij in 1572 veerman op Amsterdam en in 1573 kapitein op een oorlogsschip en later op 
een groot schip met razeilen en begon hij de gevechtshandelingen op 11 oktober 1573 en bracht hij tenslotte 
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Van der Knaap betoogde dat meisjes les gehad moeten hebben. In een onderzoek dat hij deed 
naar herbergen en kroegen in Hoorn, kwam hij tal van vrouwen tegen die konden rekenen, 
lezen en schrijven.63 Ook voor een vrij beroep als vroedvrouw moet de verloskundige 
enigszins scholing hebben genoten.64

1.3 Les en leerstof65

Vakken
Tot in de 16de eeuw blijft de leerstof van de grote school vrijwel onveranderd. 
Het totaal aan vakken bestaat uit die van de zeven vrije kunsten, de artes liberales, verdeeld in 
het trivium en het quadrivium. Niet alle worden ze op de grote school onderwezen. Wel die 
van het trivium, bestaande uit: grammatica (=kennis van het Latijn), retorica (= spreekvaar-
digheid in het Latijn) en dialectica, later logica geheten (= het uiten van wijsgerige kennis). 
Van de vier vakken van het quadrivium krijgen de leerlingen alleen les in muziek. 
De overige drie, reken-, wis- en sterrenkunde, zijn voorbehouden aan de universiteit of aan de 
kopklassen die er slechts op enkele scholen zijn.66

Uit een maatregel van Margaretha van Oostenrijk in 1527 om de ketterij te bestrijden, blijkt 
nog eens dat de vakken bestaan uit 'grammaticalia, logicalia et rethoricam'. Bovendien 
moeten op zondagen en religieuze feestdagen, waarvan er tot 1524 meer dan vijftig en er 
daarna nog steeds meer dan dertig zijn, de leer van Christus en de Bijbelse brieven op een 
niet mystieke wijze worden onderwezen.67

De aard van de grote school
De grote school is bestemd voor de jongens van 7 tot 15 jaar. Hoewel we in Hoorn vrijwel 
nergens lezen over meisjes, zullen er voor hen toch ook wel mogelijkheden geweest zijn om 
onderwijs te volgen. Maar dan meer in de privésfeer, zoals we hiervoor schreven. 
In het leerprogramma komen vakken voor die zowel in onze basisscholen (muziek, lezen en 
schrijven, soms rekenen erbij) als in het huidige voortgezet onderwijs (grammatica (=Latijn), 
logica en muziek) worden gegeven. 
Verder telt de school acht klassen. Die moeten we echter opvatten als leerstofeenheden, zodat 
de leeftijd van de leerlingen in een klas sterk varieert. Bovendien is niet, zoals nu, de achtste 
klas de hoogste maar de laagste. Het is daardoor moeilijk de middeleeuwse school te verge-
lijken met de huidige. 
Bronnen afkomstig uit Zwolle, Deventer en vooral Gouda maken duidelijk dat in de 
middeleeuwse stadsscholen de leerprogramma's vrijwel gelijkluidend zijn voor vijf  klassen 
van hoog naar laag: de tertia, quarta, quinta, sexta en septima. 
Soms zijn er nog twee kopklassen boven, soms nog twee lage klassen er onder, beginnende 
met de zogenaamde 'nulla'.
Niet alle leerlingen zullen alle klassen doorlopen hebben, want sommigen hebben voldoende 
aan het leren lezen en schrijven en soms wat rekenen, en dat laatste nog niet eens altijd. Zoals 
we hiervoor al betoogden heeft het er alle schijn van dat die situatie zich in Hoorn heeft 
voorgedaan ten aanzien van de knechtkens. 

het vice-admiraalschip in zinkende toestand de haven van Hoorn binnen..
63 J.P. van der Knaap: mondelinge mededeling 6 december 2006.
64 Vroedvrouw: Steendijk-Kuypers (1994), pp. 243-246.
65 In het Oud Archief Hoorn hebben we vrijwel geen gegegevens over deze materie kunnen vinden.

Voor de samenstelling van deze paragraaf maakten we daarom vooral gebruik van regionale en 
landelijke literatuur over dit onderwerp.

66 Boekholt/De Booy, pp. 3-7- Van Vessem, p.54. Zie voor een 18de eeuwse omschrijving Bijlage bij deel  II.
Voor ons gebied kreeg Leuven, in het Belgische Brabant, in 1425 een universiteit. 
Met de colleges werd  in 1426 begonnen.

67 Nauwelaerts, pp.  366-372, passim. Post II, 1935, pp. 101-103. Post, 1954, pp. 82-114 (volledige tekst bij 
Post op pg. 97, overgenomen in bijlage D, 1527). Velius/Centen, fol. 212-214, aant. 257.
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Kennis van Latijn noodzakelijk 
Zij die geestelijke of klerk willen worden - de  textenaers - moeten de gehele opleiding 
volgen. Voor hen is Latijn onontbeerlijk evenals voor degenen die meezingen in het koor van 
de kerk.68  
Om daarin goed mee te kunnen doen, staat ook op het lesrooster het onderwijs in de 'musica', 
hetgeen in de praktijk neerkomt op zangles, voornamelijk kerkzang. Die vindt klassikaal 
plaats. De lessen worden verzorgd door de leidende 'scoelmeester', een ondermeester of een 
'sanckmeester'.  Op zon- en feestdagen zingt hij met het jongenskoor in de kerk, zoals Jacob 
Janszoon Brammer op het einde van de 15de eeuw dat deed in Hoorn.69  
 
Na de overgang naar de grote school is er een geweldige uitbreiding van het onderwijs in 
Latijn. De oudere jongens, de textenaers, studeren dan dagelijks Latijn en doen de daarvoor 
vereiste oefeningen. Van Oostrom geeft in zijn werk over Jacob van Maerlant aan dat in de 
grammatica alles wat een tekst te bieden heeft aan de orde komt. De onderwijzer rafelt met 
zijn klas vorm en inhoud van het werk uit elkaar, woord voor woord in een vraag- en 
antwoordspel. Als gevolg van de schaarste aan schrijfmateriaal en aan boeken werkt de 
onderwijzer aan geheugentraining en laat hij spreekbeurten houden. De taalbeheersing krijgt 
zijn vervolg bij rhetorica en dialectica, zodat de leerlingen op school een grote vaardigheid in 
het schrijven en spreken van het Latijn krijgen. Omdat ze onder elkaar verplicht zijn zich in 
het Latijn te uiten, leren ze de dode taal als een levende taal te spreken, even gemakkelijk als 
hun moedertaal.70  
Pas op het eind van de middeleeuwen wordt ook onderwijs in de landstaal gegeven, die in een 
eerder stadium toch ook wel onontbeerlijk zal zijn geweest om bij het Latijn tot een 
begrijpelijke uitleg te komen.  
Onder invloed van het Humanisme wordt in de 16de eeuw de leerstof uitgebreid met Grieks. 
 
Lestijden 
In de grote school is, afhankelijk van de zomer- of winterperiode, dagelijks les van 's morgens 
zes uur tot 's middags vier of vijf uur, veelal van 6 tot 8, 9 tot 11, 12 tot 14, 15 tot 17 uur, met 
drie of vier onderbrekingen van een of twee uur. Deze tijden zijn in de winter een uur later.  
In de lage of beneden school bestaan de doordeweekse lessen uit lezen, schrijven en muziek, 
alsmede enige godsdienstige kennis en een beetje Latijn voor de koorzang. De op een dag 
resterende tijd besteden de leerlingen aan logica, meestal te moeilijk, en muziek.  
De zaterdag is voor herhaling en voor het repeteren van de koorzang. In Gouda wordt ook de 
zondag tot vijf uur 's middags benut Er is dan wel een ander ritme, omdat de jongens dan 
tussen 7 uur 's morgens en 12 uur 's middags als koorknapen aan de kerkdiensten meewerken. 
Ze houden zich op die dag ook bezig met christelijke en Griekse lectuur.  
Onbekend is hoe zulke dagen in Hoorn zijn verlopen en of de schoolmeester dan zijn leerlin-
gen in de wetenschap van de bijbel heeft onderricht, zoals in Zwolle gebeurt.71 
 
Aandacht voor het jongenskoor 
Al in de 15de eeuw is tussen de regels door te lezen dat het Hoornse stadsbestuur ervan 
uitgaat dat "de school voor de kinderen" dient  “tot eer ende onderhoudenisse van den 
chore"72. Uit de herhaling van dit voorschrift in de hiervoor genoemde keur van 1528 blijkt 
dat het jongenskoor nog steeds grote aandacht krijgt. Muziek staat op het programma omdat  
"de gehele muzikale scholing door en in dienst van de Kerk" plaats vindt, benadrukt Annie 
Romein-Verschoor. Zij noemt "het kerkkoor als het ware het grote test-instituut, dat de massa 

                                                 
68 Latijn is nodig voor de eredienst en het opstellen  van de oorkonden. 
69 Van der Knaap/Veerkamp, p. 229. Van Vessem, pp. 53, 54. Fortgens, pp. 54, 74-77. 
70 Van Oostrum, pp. 46-55. 
71 Post, 1954, pp. 104-105, 122-125, 139-151. Fortgens, pp. 62-88. Manning, 1975, pp. 59-61. 
72 Van der Knaap/Veerkamp, 229. 
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keurt op zijn muzikaliteit".73 Wil men zich op een instrument bekwamen dan moet men zich 
tot een speciale leermeester wenden, zo blijkt uit Amsterdamse notariële actes. 
 
Invloed van het opkomende humanisme 
Ondanks deze bij elkaar gesprokkelde gegevens uit secundaire bronnen blijft de vraag hoe het 
er precies op de Hoornse school/scholen toeging. Ook blijkt niet op welke wijze op het einde 
van de 15de eeuw en in het begin van de 16de eeuw het onderwijs verandert onder invloed 
van het opkomende humanisme. Dat doet dan zijn invloed gelden op de universiteiten en de 
opleiding van leerkrachten. Daardoor krijgen de nieuwe ideeën een snelle verspreiding.74 
 
1.4 Schoolmeesters en scholieren75 
 
Positie van de schoolmeester 
De in de middeleeuwen door de stad benoemde schoolmeester heeft meestal een 
onderwijsbevoegdheid, maar uit niets blijkt dat die noodzakelijk is. Zijn aanstelling is veelal 
op termijn en zijn positie is niet altijd zeker, terwijl die van de ondermeester nog onzekerder 
is. De leidende schoolmeester betaalt de ondermeesters, zorgt voor het onderhoud van de 
school, int de schoolgelden van de leerlingen en geeft onderwijs. Wordt het aantal leerlingen 
waarvoor hij verantwoordelijk is te groot (in elk geval meer dan 100) dan kan een 
ondermeester aangesteld worden of staan oudere leerlingen hem bij.  
In het algemeen stelt Nauwelaerts dat "meesters vaganten waren, vooral de ondermeesters; 
ze trokken dikwijls van stad tot stad en namen dan hun kostgangers mee". Hun taak is zwaar, 
van 's ochtends zes tot 's middags vijf op school en op zondag in de kerk. Bovendien zijn ze 
verantwoordelijk voor wat de leerlingen buiten schooltijd uithalen. Van dag tot dag gaat dat 
door, want de vele feestdagen brengen geen rust, terwijl vakanties niet bestaan.  
 
Schoolmeesters in Hoorn 
Onbekend is de exacte situatie in Hoorn. De particuliere schoolmeesters hebben toestemming 
gekregen van het stadsbestuur zelf naar ruimte te zoeken en een school te houden. Hoeveel 
dat er zijn en hoeveel leerlingen hun scholen tellen is onbekend.  
Wel kunnen we op grond van de burgemeestersrekeningen een schatting maken over het 
aantal leerlingen op de grote stadsschool in 1502 en de jaren tussen 1542 en 1570. In 1502 is 
sprake van drie docenten aan dezelfde school: meester Roelof, meester Pieter en meester 
Jacob (Ellynz). Dat wijst op ruim meer dan 200 leerlingen; hetgeen overeenkomt met de 
vermelding dat zij les geven op een druk bezochte school.76  
Hoornse middeleeuwse bronnen laten ons verder echter grotendeels in het onzekere, zowel 
over aantallen leerlingen als over lesrooster en leerstof , zoals we hiervoor uitlegden. Meestal 
is onbekend of de schoolmeesters priesters zijn77, of ze tot een bepaalde orde behoren, of dat 
ze mislukte studenten zijn. Ook weten we niet of ze van plaats tot plaats reizen en oudere 
leerlingen waarvan het gedrag vaak veel te wensen overlaat, met zich meebrengen als 
kostgangers.  
 
Tegemoetkoming voor de schoolmeester 
De burgemeestersrekeningen van 1542 tot 157078, het oud rechterlijk en het oud notarieel 

                                                 
73 Romein, J. en A., 1946-1947. pp. 8,9. 
74 Bot, pp. 27-44. 
75 Naast het gebruik van de primaire bronnen hebben we de tekst van dit hoofdstuk geschreven aan de hand van 
    Bigot/Van Hees, pp. 29-30; Fortgens, pp. 52-56; Nauwelaerts, p. 367; Post, 1954, pp. 129-139; 
    Van der Knaap/Veerkamp, passim. 
76 WFA/OAH 0348/186, jaar 1502, pp. 9, 14vo, 16. Van der Knaap/ Veerkamp, p. 229. 
77 Van de hierna te noemen Frans Janszn Poelenburg die schoolmeester werd aan de grote school in 1560 en na  
    1565 rector wordt genoemd, is bekend dat hij priester was. Zie het intermezzo aan het einde van dit deel. 
78 De burgemeestersrekeningen van de cruciale jaren 1566, 1571 en 1572 ontbreken.  
    Vanaf 1573 worden geen   betalingen aan schoolmeesters meer genoemd.  Ze zijn waarschijnlijk vanaf die tijd  
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archief geven iets meer uitsluitsel over de dan werkzame onderwijsgevenden aan de grote 
stadsschool. In slechts een enkel geval blijkt hieruit dat de overheid zich materieel bemoeit 
met het onderwijs en dat niet overlaat aan de stadsschoolmeester.  
De burgemeesters geven een tegemoetkoming voor een tabbert (1497), springen bij als de 
schoolgelden achterblijven (1502), laten reparaties verrichten aan de oude en betalen voor 
een nieuwe school (1502) en nemen kleine zaken voor hun rekening (1511).79  
 
Particuliere schoolmeesters 
In het oud rechterlijk archief van Hoorn zijn enkele zaken aangetroffen van particuliere 
schoolmeesters.80 Het betreft onder meer:  
-- betaling van schoolgeld aan meester Lambert die daarvoor nog lessen zal geven (1532),  
--overtreding door meester Gherijt van het verbod omme alhier gheen school te houden  
   waarvoor hij voor tien jaar verbannen werd en die aangezegd was   
   zijn rechter hant te verliesen als hij binnen vijf jaar weer werd aangetroffen(1534),  
--schoolgeldzaken van meester Willem Adriaenszn (1563, 1566, 1571), 
--een privé aangelegenheid tussen meester Arys Janszn en meester Heynric (1566),   
--kamerhuur van ene meester Wout (1570),  
--huishuur van schoolmeester Heynric (1570) en  
--zaken als kostgeld, borgstelling, verhuur, schoolgeld, huishuur, geld voor een clavecimbel  
   en verteringen van meester Joost Boeckhorst (1570/1571).  
Het zijn allen particuliere schoolmeesters, maar een admissie dat ze school mogen houden of 
daartoe een contract hebben gesloten, hebben we niet gevonden. Ook weten we niets van het 
onderwijs dat ze geven.81  
 
Namen van schoolmeesters 
Hoewel de scholieren die de school bezoeken vrijwel geheel in het duister blijven, is er  
vooral door het werk van Van der Knaap en Veerkamp toch iets meer bekend over hun 
leermeesters tot in het begin van de 16de eeuw, zij het summier.  
Later echter zijn van 1542 tot 1570 in de nog aanwezige burgemeestersrekeningen gegevens 
over hen die aan de stads grote school werken en over hun beloning. Maar juist de 
rekeningboeken van de cruciale jaren 1566 en 1570-1572 ontbreken. Waarom, hebben we 
niet kunnen achterhalen. Misschien liggen de moeilijkheden met de Spaanse overheersing en 
de overgang naar Willem van Oranje op 18 juni 1572 eraan ten grondslag.82  
 
Uit de beschrijving bij de personen blijkt dat een aantal betrokken is geweest bij het kloos-
terleven83 in Hoorn. Van 1385 tot 1468 zijn in totaal elf kloosters gesticht, negen in de stad en 
                                                                                                                                                        
    gedaan door de  kerkmeesters van de gereformeerde kerk. 
79 WFA/OAH 0348/184 (jaar 1497); WFA/OAH 0348/186 (jaar 1502); WFA/OAH 0348/1571 (jaar 1511). 
     In de burgemeestersrekening van 1511 treffen we op pagina 15 een betaling aan, die er op zou kunnen lijken  
     dat er ook in Hoorn betalenden zijn met kostgangers: “item gegeven 12 gulden van costgelt van meester 

Frans Coenis”. Maar dit gegeven vinden wij te onduidelijk om er die conclusie aan te kunnen verbinden. 
80 Met dank aan A.E. Groot die ons op de vindplaatsen wees, die vermeld worden in noot 81. 
81 Mr. Lambert in WFA/OAH 0348/ORA 4146 (02-09-1532).  
    Mr. Gheryt   in  WFA/0348/ORA 4146 (09-03 en 13-03-1534). Zie Bijlage B op 1534.  
    Arbitralicke correctie genoemd in: WFA/OAH 0348/54, fol. Lxvo, p. 133, 27-03-1563.  
    Mr.  Willem Adriaenszn in: WFA/ORA 0348/4417 (08-02-1563, 03-08-1566);  
                                              WFA/ORA  0348/4156 (10-06-1566, 17-07-1566);  
                                              WFA/ORA 0348/4157 (14&15-10-1566, 21-10-1566). 
                                              WFA/ORA  0348/4162 (05-12-1571). 
    Mr. Arys Janszn in: WFA/ORA 0348/4156 (10-06-1566); WFA/ORA 0348/4162 (23-01-1572). 
    Mr  . Joost Boeckhorst in: WFA/ORA 0348/4161 (23-08-1570, 25-08-1570, 04-09-1570, 29-01-1571). 
                                              WFA/ORA 0348/4162 (23-07-1571, 05-09-1571, 19-11-1571, 05-12-1571). 
82 1536: WFA/OAH 0348/53, (potl.)pagina 49, folio XXIIIvo, 15 Mey 1536. Zie Bijlage B op dat jaar. 
    Er ontbreken burgemeestersrekeningen tussen 1464 en 1572 over de volgende jaren: 1465-1474; 1476-1468; 
    1491-1493; 1495-1496: 1498-1501; 1503-1510; 1512-1516; 1518-1540; 1546, 1552, 1566, 1570, 1571, 1572. 
83 Noordeloos, pp. 162-184. Kerkmeijer, p. 15. Van der Knaap/Veerkamp, pp. 111-176. 
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twee in Westerblokker.84  Of álle hierna genoemden iets te maken hadden met dit kloosterle-
ven is onbekend. Voor Andries Gherbrandtszn, die in 1359 in het bezit van de school komt, 
geldt dat in ieder geval niet omdat er dan nog geen klooster in Hoorn is. Na hem kennen we 
van slechts enkele onderwijsgevenden de naam, maar hun persoonlijkheid komt voor ons 
vrijwel niet tot leven. 
 
Andries Gherbrantsz 
Als vice-cureit krijgt hij in 1359 het recht school te houden en wordt hij belast met het 
toezicht er op. Wellicht heeft hij er zelf ook les gegeven.85  
 
Peter Andrieszoon 
Hij wordt met name genoemd in het privilege van hertog Albrecht van Beieren van 19 april 
1396, maar verder is er ons niets bekend over hem, ook niet of hij misschien een 
(bastaard)zoon is van Andries Gherbrantsz, al lijkt dat waarschijnlijk.86   
 
Gerrit Manninck van Edam. 
Als Hoorn omstreeks 1420 een periode van bloei doormaakt wordt dit onder meer beschreven 
door Jan van Leyen, prior te Haarlem. Ook andere lieden maken van deze vooruitgang gewag 
"in haar carmina of veerssen ende cantilenen als die poete Gerrit Manninck van Edam, in 
voortijden een schoolmeester te Hoorn ende een cruijcebroeder (...)". 87  
Gerrit Manninck is omstreeks 1480 aan de grote school verbonden geweest.  
Naar aanleiding van de verwoesting van de stad in 1482 schrijft hij een klaagzang  
'Elegia de civitate hoernenni', opgenomen in 'Chronicon', § 126.88  
 
Meester Hilbrand van Texel. 
Meester Hilbrand is schoolmeester, dan heelmeester en later burgemeester.89  
 
Meester Roelof. 
Hij is geboren in Westerblokker en wordt steeds 'van Hoorn' genoemd.  
Hij overlijdt in 1487.90  
 
 
Jacob Janszoon Brammer.  
Hij is omstreeks 1458 in Hoorn in een zeer welgestelde familie geboren.  
Hij blijkt zeer beschaafd, is erg scherpzinnig en heeft een groot overwicht op anderen. Hij 
functioneert enige tijd als rector van het Sint Clara klooster aan het [Kleine] Noord waar hij 
op latere leeftijd biechtvader is. Voordien is hij schoolmeester aan de grote school geweest en 
tevens organist van de parochiekerk. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor het jongens-
koor waar hij de leiding van heeft. Die combinatie is niet zo verwonderlijk, omdat Hoorns 
stadsbestuur op het einde van de 15de eeuw vindt dat de school "van de kinderen" ook moet 
dienen "tot eer ende onderhoudenisse van den chore". 91  
                                                 
84 Zie Bijlage E. 
85 Van Vessem, pp. 51, 52, 55. 
86 WFA/OAH 0348/52, folio Xvo, (potl.)pagina 3. WFA/0348/65, (potl.)pag. 34, nr. XI, letter S. 
    In een gesprek met J.P. van der Knaap op 6 december 2006 heeft hij de afstamming bevestigd en de  
    genealogische lijn veel verder doorgetrokken. 
87 De in 1995 plotseling overleden Leo M.W. Veerkamp schreef in 1993/1994: 
    ‘Priores van het Kruisbroedersklooster “Sint Pietersdal” te Hoorn, 1462-1572’. 
    Uit deze fraaie brochure blijkt niet wanneer en waar Gerrit Manninck tot de kruisbroeders is toegetreden. 
    Duidelijk is, dat hij geen prior is. 
88 Van der Knaap/Veerkamp, pp. 232, 258. 
89 Van der Knaap/Veerkamp, p. 229. 
90 Van der Knaap/Veerkamp, 229. 
91 Van der Knaap/Veerkamp, pp. 165, 229, 232.  
    Eveneens WFA/OAH 0348/53, folio Ixvo, (potl.) pag. 21 vastgelegd in 1528. Zie ook Pols II, p.7. 
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Hij is nog geen 50 jaar als hij in 1507 op de dag van Sint Bonifatius (= 5 juni) overlijdt.  
Misschien is hij het die vermeld wordt in de stadsrekening van 1497:  
"Meester Jacob, scoelmeester, VI rinse guldens die hem beloift is van een tabbert".92  
Maar waarschijnlijker is dat deze tabbert aan Jacob Ellynz toebehoort.93 
 
Meester Roelof van Monnickendam.  
Hij heet van Monnickendam omdat hij daar geboren is. Roelofs ouders verhuizen in 1499 
naar Hoorn. Zijn vader wordt poorter van de stad.  
Roelof zelf studeert in Leuven godgeleerdheid, waarin hij promoveert.  
Hij is vele jaren vice-cureit in Gouda en enige tijd rector van de 'Latijnse school' in Hoorn, 
hoewel die dan nog niet zo heet: op de grote school wordt echter wel Latijn onderwezen.  
De schrijver van 'Chronicon' geeft aan dat hij in 1501 op de school voor oudere leerlingen bij 
hem in de klas zat: "Ik heb er zelf les gehad van magister Roelof van Monnickendam, van 
meester Pieter en van anderen". In de burgemeestersrekening van 1502 krijgt hij twee maal 
een aanvulling op een tekort aan schoolgeld. 
Uit zijn verhaal zouden we kunnen opmaken dat de grote school nu in de Proostensteeg is 
gehuisvest. Uit de burgemeestersrekening van 1502 blijkt echter dat er dan een nieuwe grote 
school is. Die is achter de parochiekerk geplaatst, schrijven Van der Knaap en Veerkamp, 
zoals we in hoofdstuk 1 mededeelden.94 
 
Meester Pieter van Monnickendam. 
Deze geziene meester werkt later als arts.  
In dezelfde periode als meester Roelof krijgt hij een tegemoetkoming van de stad. Van mei tot 
Sint Jacob (= 25 juli) ontvangen meester Roelof en hij elk vijf Rijnlandse guldens en van Sint 
Jacob tot Allerheiligen (= 1 november) elk twee Rijnlandse guldens en zeven stuivers.95  
 
Meester Jacob Ellynz. 
Meester Jacob is in 1513 pater in het Agnietenconvent. Ook hij heeft in Leuven gestudeerd, 
waar hij zijn meestertitel heeft behaald. In hetzelfde jaar 1502, waarin meester Roelof en 
meester Pieter hun schoolgeld zien aangevuld, krijgt hij van mei tot Sint Jacob, van Sint 
Jacob tot Allerheiligen en van Allerheiligen tot Onze Lieve Vrouwen Lichtmis (= 2 februari) 
ook acht Rijnlandse guldens voor elk kwartaal. Na zijn leraarschap aan de Hoornse grote 
school wordt hij biechtvader van het Agnietenklooster. Daar is hij in 1540 nog steeds rector 
bij de zusters.96 
 
Eddo Pietersz. 
Hij is omstreeks 1520 schoolmeester in Hoorn. In 1522 maakt hij ruzie met zijn broer en 
steekt hem neer. Hij vertrekt naar Rome om boete te doen, waardoor de school geen meester 
meer heeft.97 
 
Er zijn in het Oud Archief van Hoorn door ons geen bronnen gevonden die vermelden wie na 
het vertrek van Edo Pietersz. onderwijs gegeven hebben in de grote school, ook al omdat de 
burgemeestersrekeningen van 1517 tot 1541 ontbreken. 
Te beginnen met de financiële verantwoording van de burgemeesters over 1542, worden weer 
namen van schoolmeesters bekend. Het lijkt dan wel of er een afdeling onderwijs aan het 
werk is, hoewel niet altijd even consequent, omdat er geen aantekeningen voorkomen omtrent 
particuliere schoolmeesters. 

                                                 
92 WFA/OAH 0348/184 (jaar 1497), p. 30vo. 
93 WFA/OAH 0348/186 (jaar 1502), pp. 9, 14vo en 16. 
94 WFA/OAH 0348/186 (jaar 1502), pp. 9 en 14vo. Van der Knaap/Veerkamp, pp. 30, 42, 229, 231. 
95 WFA/OAH  0348/186 (jaar 1502), pp. 9 en 14vo. Van der Knaap/Veerkamp, pp. 42, 229, 230. 
96 WFA/OAH 0348/186 (jaar 1502), pp. 9, 14vo en 16. Van der Kmaap/Veerkamp, pp. 119, 129. 
97 Van der Knaap/Veerkamp, pp. 226, 230. 
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Vanaf dat jaar tot mei 1570, en waarschijnlijk  tot 1572, zijn er elk jaar twee schoolmeesters 
aan de grote school werkzaam, hetgeen betekent dat de school ruim meer dan 100 leerlingen 
telt. Ook op grond van deze feiten gaan we er vanuit dat de grote school na Edo Pietersz. is 
voortgezet. 
De posten worden in de boeken meer dan eens opgenomen zonder verwijzing, maar soms 
onder een apart hoofdstuk van 'scoelmeesters' of 'jairwedden van scoelmeesters'.  
Uit de gegevens kunnen we opmaken dat de aanstelling soms maar voor een jaar heeft gegol-
den, maar soms ook voor een langere periode. Soms wordt een jaar overgeslagen en komt een 
schoolmeester na dat jaar weer op de lijst voor. Vrijwel nooit echter staat er meer vermeld dan 
de hoogte van de salariëring en het tijdstip waarop het salaris is uitbetaald (meestal in 
kwartalen:   1. per Sint Jacob (25 juli);  
                    2. per Omnium sanctorum = Allerheiligen (1 nov.);  
                    3. per Maria lichtmis (2 febr.) en   
                    4. per (1) mei).  
Slechts een enkele keer komen er via een andere invalshoek meer bijzonderheden over de 
persoon. Als dat het geval is, vermelden we dat bij de naam. Op één na hebben we niet 
kunnen nagaan of een niet meer vermelde schoolmeester is doorgegaan als particuliere 
schoolmeester in een zogenaamde bijschool.  
 
De volgende namen van schoolmeesters van de stads grote school tussen mei 1542 en mei  
1570 worden in de aanwezige rekeningen vermeld:98 
 
Vrerick Claesz  
Hij ontvangt in totaal 14 gulden van 1 mei 1542 tot 1 mei 1543 in drie uitbetalingen: met 
Allerheiligen 7 gulden voor een half jaar, met Lichtmis 3½ gld. en in mei 3½ gulden. 
 
Pieter Jansz. 
Ook hij ontvangt in totaal 14 gulden van 1 mei 1542 tot 1 mei 1543 in drie uitbetalingen zoals 
bij Vrerick Claesz.. 
Er zijn in deze periode dus twee schoolmeesters aan de grote school.99 
 
Frans Boet en Frans Gheersberch 
Zij zijn werkzaam van 1 mei 1543 tot 1 mei 1544 en ontvangen samen voor die periode 24 
gulden. Waarom zij elk twee gulden per jaar minder krijgen dan hun voorgangers wordt niet 
uitgelegd. Wij concluderen dat dat het gevolg moet zijn van elk jaar opnieuw opgestelde 
contracten. Er zijn dus weer twee schoolmeesters. Ze nemen in mei 1544 afscheid. 
Ten aanzien van Frans Boet wordt in de burgemeestersrekening van 1548 vermeld dat hem 
een vergoeding wordt gegeven van twee guldens en twee stuivers "voer syn scriven ende 
besoingeren"100  
 
Pieter Jansz. 'blauwe hand' 
Pieter Janszoon heeft  een toevoeging die niet zo plezierig aandoet. Slaat hij te hard?  
Hij ontvangt vanaf mei 1544 voor het eerste kwartaal 3½ gulden.  
Daarna verdwijnt hij uit beeld.  
 
                                                 
98 We geven hier de archiefnummers van de uitgavenposten en de jaren die er bij horen: 
     WFA/OAH 0348/190 (1542), 191 (1543), 192 (1544), 193 (1545), 195 (1547), 196 (1548), 197 (1549),  
                                 198 (1550), 199 (1551), 200 (1553), 201 (1554), 202 (1555), 203 (1556), 204 (1557), 
                                 205 (1558), 206 (1559), 207 (1560), 208 (1561), 209 (1562), 210 (1563), 211 (1564), 
                                 212 (1565), 213 (1567), 214 (1568), 215 (1569). 
99 WFA/OAH 0348/190 (jaar 1542), “an die scoelmeesters”. 
    Zie voor de tekst van de aangehaalde burgemeestersrekeningen  Bijlage B op het betreffende jaar. 
100 WFA/OAH 0348/191 (jaar 1543); WFA/OAH 0348/196 (jaar 1548).  
      In beide rekeningboeken ongenummerde pagina’s. 
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Franck 
Van hem is er in de periode 1544-1545 slechts één vermelding. Hij ontvangt voor een half 
jaar vijf gulden, dat is per kwartaal 2½ gulden. Was hij een hulpmeester of een assistent? 
 
Henrick 
Hij geeft een heel jaar les en ontvangt per Omnium Sanctorum (Allerheiligen) 1544 voor een 
half jaar 12 gulden en per mei 1545 eveneens 12 gulden. Zijn jaarsalaris is dus 24 gulden, het 
hoogste van alle hierboven genoemden. Samen met de hierna te noemen meester Ghijsbert 
(die soms ook Ghijsbrecht wordt genoemd) vormt meester Henrick van mei 1544 tot mei 
1545 een koppel, wellicht met wat assistentie.  
 
Ghijsbert en Dirck. 
Met meester Ghijsbert doet een interessante figuur zijn intrede in de Hoornse schoolwereld. 
Hij krijgt van mei 1544 tot Sint Jacob 1562, samen met een andere collega, uitbetalingen 
voor zijn werkzaamheden. Dat betekent dat er dan continuïteit is in de bezetting van de grote 
school. In november 1544 heet hij nog anoniem 'de jonge schoolmeester ghenaempt' en krijgt 
dan 7 gulden salaris voor een half jaar. In mei 1545 krijgt hij de resterende 7 gulden maar dan 
wordt hij met name genoemd: 'mr. Ghijsbert, de Jonge schoolmeester’.101  
In mei 1545 komt meester Dirck erbij als 'oudste schoolmeester' voor een salaris van zes 
gulden per kwartaal. Meester Ghijsbert is vooruit gegaan in beloning en ontvangt vijf gulden 
per kwartaal. Een jaar later wordt dat eveneens zes gulden.  
Meester Ghijsbert en Dirck werken met z'n tweeën van mei 1545 tot mei 1549.102  
 
Na vijf jaar besluiten in januari 1549 burgemeesters en raden (vroedschap) van de stad dat 
men "sullen annemen mr Ghijsbert scoolmeester om in 't scool te bliven". Dat kan niet anders 
betekenen dan dat men tevreden over hem is. De stadsbestuurders zeggen hem een jaarwedde 
toe van veertig gulden. Dat betekent voor hem een loonsverhoging van 16 gulden, 67%! 
Zijn collega meester Dirck, met wie Ghijsbrecht in beloning gelijk loopt vanaf mei 1546, 
wordt niet gecontinueerd. De reden ervan kennen we niet.103 
 
Ghijsbert en Alexander 
In de plaats van meester Dirck wordt meester Alexander benoemd per mei 1549 tegen een 
salariëring van 24 gulden 's jaars. Hij vertrekt in 1552. Wat er dan precies gebeurt, is weer 
onduidelijk. Ook ten aanzien van meester Ghijsbert omdat zijn jaarsalaris teruggebracht 
wordt naar 30 gulden. 
 
Ghijsbert en Cornelis en Dou  
In 1553 zijn er vanaf mei naast Ghijsbert werkzaam meesters Cornelis en meester Dou.  
Meester Dou blijkt één jaar werkzaam en krijgt daarvoor 24 gulden. 
Meester Cornelis ontvangt eveneens per kwartaal zes gulden. Dat is tot en met Maria 
Lichtmis 1554 18 gulden. Hij overlijdt in maart voor het eind van de vasten, gezien de 
volgende opmerking in het rekeningenboek over 1554:  
"[Aen] de moeder van meester Cornelis, wijlen scoelmeester, betaelt over een maent wedden 
van (mr?) Cornelis gevallen van Lichtmisse tot in 't vasten, 11 gulden". 
 
Meester Dominique 
Onduidelijk is de volgende post: (...) meester Dominicq, wijlen scoelmeester, betaelt over LX 
(60) nachten van extra ordinarys waicken in de grote droechte omme toesicht te hebben van 

                                                 
101 WFA/OAH 0348/192 (1544), ‘van die schoelmeesters’ 
102 WFA/OAH 0348/193 (1545), ‘Die scholemeisters ende beyerman’ 
103 WFA/OAH 0348/195 (1547), (burgemeestersrekening 1546 ontbreekt), ‘om die scoelmrs’. 
      WFA/OAH 0348/196 (1548), ‘Die scoelmeesters’. 
      WFA/OAH 0348/91, folio XXI, (potl.)pagina 44, 28 January 1549. 
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brand en boeven, de somme van III gulden". (...) Uit Velius/Centen, fol. 268 (aant. 445), 
weten we dat de zomer van 1554 zeer droog was. Maar wie is meester Dominicq? Is hij 
wellicht een particulier schoolmeester geweest?104 
 
Ghijsbert en Pieter 
Meester Pieter komt in mei 1554 en blijft samen met meester Ghijsbert werkzaam tot mei 
1560. In 1554 en 1555 krijgt meester Pieter aanvankelijk meer salaris dan meester Ghijsbert. 
Maar in mei wordt dat gelijk getrokken op negen gulden per kwartaal, 36 gulden per jaar. 
Meester Ghijsbert blijkt zijn werkzaamheden uitgebreid te hebben tot buiten de school, 
gezien de volgende post in het rekeningenboek over 1559: 
"betaelt meester Ghijsbrecht, scoelmeester, voor dit jegenwoordige rekenbouc ende noch een 
ander bouck te samen iii stuivers."  
 
Het is de opmaat naar het ambt van boekdrukker.  
In de Memorialen van het Hof van Holland is namelijk te lezen dat op 20 maart 1560 
Ghysbrecht Claes 'admissie' (toestemming) krijgt om werkzaam te zijn als drukker. Hij wordt 
dan omschreven als schoolmeester in de Grote School te Hoorn.  
 
Ghijsbert en Frans 
Meester Ghijsbert is naast zijn schoolmeesterschap nog steeds boekbinder; in 1560 krijgt hij 
3½ stuiver voor het binden van een rekenboek en op 7 februari 1561 voor het leveren van een 
boek papier, alsmede voor twee rekenboeken 43 stuivers. Later in het jaar heeft hij nog een 
rekenboek gebonden, drie schrijfboeken gemaakt en een boek papier geleverd, tezamen voor 
41½ stuiver. In 1562 krijgt hij iets meer voor twee schrijfboeken en twee boeken papier. Het 
is de laatste periode dat hij voorkomt in de salarisbetalingen aan schoolmeesters. Op Sint 
Jacob 1562 krijgt hij zijn laatste loon van 11 gulden.  
Daarna wordt hij niet meer vermeld, hoewel hij op 2 juni 1564 4½ stuiver krijgt voor het 
binden van "dit tegenwoordige scrijfboeck" (dat is de burgemeestersrekening over 1563), en 
de levering van een boek papier. Daarbij wordt hij in de omschrijving schoolmeester 
genoemd. Dat geeft ons aanleiding te veronderstellen dat hij als particulier schoolmeester 
verder is gegaan naast zijn drukkers- en binderswerkzaamheden. In een notariële akte wordt 
hij Ghijsbrecht genoemd, hoewel hij zelf tekent als Ghijsbert Claesz. 
 
In 1576 gaat de dan 4-jarige Dirck Volckerts Seylmaecker, die zich later Theodorus Velius 
noemt, naar een door ene meester Gerbrant gerunde lees- en schrijfschool waar hij  het lezen 
en schrijven onder de knie krijgt zodat hij als hij zes jaar is naar de Latijnse school kan.  
Meester Ghijsbrecht/Ghijsbert en meester Gerbrant zullen toch niet dezelfde persoon zijn 
geweest?105  
 
Meester Frans Janszoon 
Met meester Frans die naast meester Ghijsbert in 1560 in de school komt, wordt bedoeld 

                                                 
104 WFA/OAH 0348/197 (1549), ‘om die scoolmrs’. WFA/OAH 0348/198 (1550), ‘om die scoolmrs’. 

WFA/OAH 0348/199 (1551), ‘om die scoolmrs’. WFA/OAH 0348/200 (1552) na ‘omme de organist’. 
      Burgmeestersrekening  van 1553 ontbreekt. WFA/OAH 0348/201 (1554), zonder titel, ongenummerd.. 
105 WFA/OAH 0348/202 (1555), ‘jaerlykse wedden’, pp. 38v0 en 39vo. 
      WFA/OAH 0348/203 (1556), ‘Vuytghe[ge]ven over jaerlickxe wedden’, p. 39. 
      WFA/OAH 0348/204 (1557), p. 36. 
      WFA/OAH 0348/205 (1558), Uytgegeven  om jaerlicxse wedden, pp. 60 en 60vo. 
      WFA/OAH 0348/206 (1559). Uytgegeven rekenbouck [+ jaarwedden] 
      WFA/OAH 0348/ 91, fol. XXI, (potl.)pag. 44,  XXVIII January 1549  
                                    (toestemming voor Ghijsbert om in de school te blijven). 
       De toestemming om boekdrukker te zijn bij Gruys en De Wolf, p. 261. 
       WFA/ONAH 0348/2035 (fiche 1+), folio 23vo, 21 juli 1554. Let er op dat de namen Ghijsbert en 
       Ghijsbrecht, en wellicht ook die van Gerbrant, door elkaar lopen. Velius/Centen, pp. 3 en 642. 
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meester Frans [Jansz. (van) Poelenburgh]. Velius noemt in zijn kroniek deze meester Frans 
"seer bequaem tot het onderwijsen van de jeucht". Hij is een kleurrijk priester waaraan we  in 
de volgende paragraaf apart aandacht besteden. Het eerste dat opvalt is dat de burgemeesters 
meester Frans een 'graciteyt', van twee gulden toekennen. Hij krijgt deze vorm van dankbe-
tuiging, omdat hij op de zondag na Sint Laurensdag (= 10 augustus)106 zich bezig heeft 
gehouden met kinderspelen.  
Met de komst van meester Frans gaat het salaris omhoog naar 44 gulden per jaar, ook voor 
meester Ghijsbert. Opmerkelijk is dat meester Frans bij de uitbetalingen van Allerheiligen 
1562, Maria Lichtmis 1563 en mei 1563 een bedrag ontvangt van tweemaal het normale, 
namelijk 22 gulden. Het lijkt wel of hij voor twee klassen staat. Zou hij het werk van de 
vertrokken meester Ghijsbert er ook bijgedaan hebben? Of heeft hij het totaalbedrag 
ontvangen en zelf een helper betaald?107   
 
Frans Jansz. 
Van mei 1563 tot mei 1564 verandert de situatie niet. Meester Frans krijgt een dubbel salaris, 
in totaal 90 gulden (4 kwartalen van elk 22½ gulden). 
 
Frans Jansz., Jan en Heer Arian Jansz. 
In 1564 wijzigt zich de betalingssituatie voor meester Frans. Krijgt hij het eerste kwartaal nog 
22½ gulden voor elk van de andere 3 kwartalen ontvangt hij nu 18 gulden.  
Naast hem werken nu, gedurende één jaar, meester Jan en Heer Arian Jansz. Zij ontvangen 
voor dat hele jaar respectievelijk 38½ gulden en 20½ gulden. 
 
Frans Jansz., rector, en Roedolf 
In 1565 worden alleen voor Frans Jansz. betalingen vermeld ter grootte van 57½ gulden. 
Maar het opvallende is dat hij vanaf nu rector wordt genoemd. In de praktijk is hij dat al 
vanaf zijn aanstelling in 1560.  
In 1567 wordt aan meester Frans toegevoegd meester Roedolf (ook Rudolf en Roelof 
geschreven), hoewel Roedolf  al in 1566 begonnen kan zijn, maar de rekeningen van dat jaar 
ontbreken, even als die van 1570 en 1571 en 1572.  
Samen blijven Frans en Roedolf  tot na 1570 in de school werkzaam. In 1567 en 1568 voor 
60 gulden gulden 's jaars en in 1569 voor samen 80 gulden per jaar.108  
Dat is een opvallende achteruitgang met de jaren daarvoor welke te maken kan hebben met 
een duurtecrisis in de jaren 1565/1566, zoals die door graantekort al eerder is voorgekomen 
maar die nu verergerd wordt door een bijzonder strenge winter.109  
                                                 
106 Op 10 augustus 1446 had Hoorn  toestemming gekregen van Filips de Goede om een jaarmarkt te houden. 
      Zie voor de ontwikkeling ervan tot de kermis die nog steeds in augustus wordt gehouden: 
      Arie van Zoonen, “Stap op en laat je wegen”. De geschiedenis van 550 jaar Hoornse kermis. Hoorn,  1996.     
     Zie voor meester Frans ons INTERMEZZO over hem na de bijlagen van deel I.   
107 WFA/OAH 0348/207 (1560), p. 31, ‘graciteyt’; p. 33, ‘rekenboucken’. 
                                                     pp. 52/53, ‘Jaerlicxe wedden van de schoolmrs en costers’.  
     WFA/OAH 0348/208 (1561), p. 61, ‘reken- en schryfboucken’ en papier; 
                                                     pp. 105 en 108, ‘Jaerlicxe wedden van scoelmrs. en costers’.                                                                                                                                                      
     WFA/OAH 0348/209 (1562), p. 43vo, ‘boucken’ en papier; p. 57,‘wedde’. 
108 WFA/OAH 0348/210 (1563), zonder pag. ‘Jaerlicxe wedden voor den schoolmeesters, costers ende orgelist’. 
      WFA/OAH 0348/211 (1564),       “            ‘jaerlicxe wedden’ 
      WFA/OAH 0348/212 (1565),       “            ‘jaerlicxe wedden’, meester Frans rector genoemd. 
                                                                          Burgemeestersrekening 1566 ontbreekt. 
      WFA/OAH 0348/213 (1567),       “             ‘jaerlicxe wedden’. 
      WFA/OAH 0348/214 (1568), p. 75, ‘jaerlicxe wedden voor den schoolmeesters’. 
      WFA/OAH 0348/215 (1569), p. 55, zonder omschrijving. 
      Daarna ontbreken de burgemeestersrekeningen over de jaren 1570, 1571 en 1572. 
      Vanaf 1573 hebben we in de burgemeestersrekeningen geen betalingen aan schoolmeesters meer gevonden. 
      Dat kan omdat de betalingsverplichting toen overgegaan is naar de kerkmeesters, maar ook daar vonden we 

ze tot nu toe niet. 
109 Velius/Centen, pp. 293-294. Kuttner, pp. 193-201. Noordegraaf, pp. 193-201. Van Nierop, 1978, passim. 
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De religieuze, politieke en economische omstandigheden leiden in 1566 tot hevige onrust in 
de Nederlandse gewesten, aangewakkerd door hagepreken van de calvinisten. De beroering 
mondt in augustus uit in een beeldenstorm in de katholieke kerken, beginnend in Vlaanderen. 
Hoewel Hoorn zulke vernielingen in dat jaar niet kent, krijgt de stad er toch zijn deel van.  
Een hagepreek die begin juli in of bij Amsterdam zou worden gehouden, wordt verplaatst 
naar Hoorn en vindt daar plaats op 14 juli, net even buiten de stad bij het Reguliersklooster in 
Blokker. De magistraat, bevreesd voor onrust, sluit uit voorzorg de Grote Kerk omdat men 
bang is dat de calvinisten bij slechte weersomstandigheden hiernaar zullen uitwijken. Dan 
zouden de katholieken plaats moeten maken voor de aanhangers van de nieuwe leer en zich 
daar wellicht tegen verzetten waardoor druk zou ontstaan op de rustige en evenwichtige 
verhoudingen in de stad. Het blijft dan ook kalm in de stad, tot in november 1566 enkele 
calvinisten tevergeefs met geweld, de nog steeds gesloten Grote Kerk proberen te openen. Bij 
die niet geslaagde actie probeert meester Frans tussenbeide te komen en de recalcitranten tot 
kalmte te manen.  
In de latere rechtsgang komt naar voren dat meester Jan, hiervoor genoemd in de betalingen 
van 1564, actief heeft meegedaan. Uit zijn dagvaarding en veroordeling door de Raad van 
Beroerten blijkt dat hij calvinist is, in de Appelsteeg woont en (particulier?) schoolmeester is. 
Het is ons onbekend of een boete zijn deel is geweest, of hij zijn ambt mocht blijven uitoefe-
nen wat niet waarschijnlijk is, of dat hij verbannen is.110  
 
De huizen van meester Frans en meester Ghijsbrecht/Ghijsbert 
Dank zij onderzoek van Mekking111 naar de kohieren voor de 10de penning weten we in welk 
gedeelte van de stad meester Frans en meester Ghijsbrecht in 1561 woonden. Ze bezitten elk 
een eigen huis over welk eigendom de 10de penning wordt geheven.  
Mekking volgt de indeling van het kohier en onderscheidt 37 buurten.  
 
Meester Frans woont in de 5de buurt. Die loopt langs het [Grote] Oost vanaf de huidige 
Pieter Seliesteeg en de Appelsteeg tot aan de Waag en de Kleine Havensteeg. In deze buurt 
bewoont meester Frans "als eygenaer" een huis, "gepriseert" op 30 gulden waarvoor hij 
jaarlijks drie gulden moet betalen. Van de ligging van het vermelde pand is uit later gemaakte 
testamenten112 bekend, dat het huis van meester Frans in de Pater Celysteech (de 
tegenwoordige Pieter Seliesteeg) staat en voorzien is "met bancken en ramen". Dat geeft 
extra kracht aan onze veronderstelling dat hij na 1572 zijn onderwijswerkzaamheden als 
particulier schoolmeester heeft voortgezet. Maar meester Frans bezit meer. Hij verhuurt, voor 
7 gulden 's jaars, een huis aan Dirck Smit, die daarvoor 23 stuivers betaalt aan de inners van 
de 10de penning. Dit huis staat in de 31ste buurt die de gehele Westerstraat [het huidige West] 
en de west- en oostzijde van de Kleine Havensteeg omvat.   
 
Meester Ghijsbert woont in de 30ste buurt. Die strekt zich uit over het [Grote] Noord van de 
Gelderse steeg tot de Westerstraat en van het stadhuis [op de Rode Steen] tot de Kerksteeg. 
Hij bewoont in deze buurt, ook als eigenaar, een huis dat getaxeerd is op 20 gulden, en betaalt 
daar dus 2 gulden per jaar voor aan de 10e penning. Op grond van de rangorde in de 
vermelding in de kohieren veronderstellen we dat de woning van meester Ghijsbert aan de 
westzijde van het Grote Noord  gestaan zal hebben, dicht bij de Westerstraat, het huidige 
West.  
 

                                                 
110 Sol, pp. 134-139, 148. Sol vermeldt het vonnis niet. 
111 Mekking, mr. Frans: dl. 1 p. 59; dl. 2 p. 37; mr Ghijsbrecht: dl 1 p. 156,  dl. 2 p. 145. Smit, dl. 2 p. 151.    . 
112 WFA/ONAH 0348/2051, folio 59, 2 Maart 1589; WFA/ONAH 0348/2043, folio 184, 10 July 1602. 
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1.5 Frans Janszoon van Poelenburch (1532-1602)113  
  
Inleiding    
Juist omdat Velius (1572-1630) al in de derde druk van de Kroniek van Hoorn in zijn 
levensbeschrijving van  Pieter Hoogerbeets (1542-1599) over de hiervoor genoemde meester 
Frans Janszoon oordeelt als "een man seer bequaem tot 't onderwijs van de jeucht " en de 
voogden  van de arts en later tot schout benoemde Nicolaes Boelis (1550-1615) positief 
genoeg over hem denken om hun pupil "[te bestellen] in de Latijnse school onder Mr. Frans 
[van] Poelenburgh"114, volgt hier een overzicht van diens leven en werken in Hoorn, zoals 
we dat uit de bronnen hebben kunnen reconstrueren.115 
 
Afstamming en priester 
Frans Janszn van Poelenburgh (1532-1602) stamt uit het geslacht Poelenburch uit 
Kennemerland. De leden van het geslacht staan in Haarlem bekend als‘welgeborenen’ 
tegenover de ‘huislieden’,  waartoe de boeren behoren. Welke plaats hij binnen dit geslacht 
inneemt, is ons niet bekend.  
Frans Janszoon is tot priester gewijd. Zo komt hij al als jaarlijkse betaler tussen 1556 en 1557 
voor in het register van de los- en lijfrenten dat de stede Hoorn in 1537 heeft bijgehouden.116  
Later is hij, bij de visitatie door de bisschop in 1571, in het bezit van de vicarie in het Sint 
Cecilia-convent.  Zo’n vicarie was een stichting met daaraan verbonden goederen. De 
opbrengst ervan werd toegewezen aan een priester, de vicaris. Deze moest daarvoor missen 
lezen aan een bepaald altaar tot intentie van een familie. Een patroon had het recht van 
presentatie van de vicaris aan de bisschop. Soms had de patroon ook het recht om de  vicaris 
te benoemen. Dat benoemingsrecht was in het geval van Frans Janszn. in handen van twee 
priesters en twee leken. Maar hoe dat verder in zijn werk is gegaan en voor wie Frans Janszn 
daar missen las, weten we niet.117 Opmerkelijk is dat er in 1514 in hetzelfde convent een 
vicarie is waarvan magister Theodricus Nicolai (dat is meester Dirk Claeszn) de bezitter is. 
Men noemt hem ‘rector scolarium vicarius sancte cecilie’. Wellicht is dit dezelfde vicarie als 
degene die Frans Janszn later bezit.  
De vermelding uit 1514 komt uit een lijst van priesters die precarie aan het domkapittel van 
Utrecht betalen. Theodricus wordt in 1508 op het Maria-altaar aangesteld. Hij wordt 
‘dominus’ genoemd en is dus priester, wat vereist is voor een vicarie.118 
 
Door familierelaties bekend in Hoorn 
Uit een getuigenis die hij in 1580 aflegt, blijkt meester Frans al voor 1560 bekend te zijn 
geweest met situaties in Hoorn. Hij verklaart dan zich te herinneren dat monseigneur Pieter 
Hoelmont in 1549 in Hoorn is overleden.  
Hoelmont heeft “in sijnen leven in ’t huys staende bewesten Heijnric Maertenssn.” school 
gehouden ten behoeve van het in 1530 gebouwde weeshuis in de Jeroenensteeg.  
Het huis werd volgens Marijtje Jan Klompsdr. genoemd ‘Heerooms Huys’.119  
In hetzelfde jaar dat meester Hoelmont overlijdt, huren de kerkmeesters “van de huijssittene 
voechden het oestersche wonnickgen van die bagine poert” van dit weeshuis ten behoeve van 
de schilder  Meijster Jan Mosta(e)rt uit Haarlem. Die zal gedurende een jaar van hieruit de 
doeken van het Hoog Altaar in de Grote kerk schilderen. Te beginnen in mei 1549. Het werk 
duurt langer of de betaling is gespreid, want nog op 1 november 1553 verklaart Mostart 
                                                 
  113 Met speciale dank aan vooral  A.E. Groot en Chr. Schrickx voor de vele gegevens die ze ons verstrekten. 
  114 Plekker/Resoort, Hertaling Kroniek Velius, band II, pag. 795 en 803. 
  115 Deze paragraaf  is eerder als een zelfstandig artikel gepubliceerd in het kwartaalblad van de vereniging  
        Oud  Hoorn, kwartaalblad nr. 1, 35ste jaargang 2013, pp. 4-9. 
  116 WFA/OAH 0348/1109. 
  117 WFA 0219/120A9 Bijdr.  voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem. Dl. 9, Haarlem,1881, pp. 139-140. 
  118 Christiaan Schrickx heeft ons hier attent  op gemaakt. 
  119 WFA/OR(echterlijk)AH(oorn), 3 October 1580.  
        Frans Janszn is 48 jaar als hij als getuige optreedt.  Daaruit volgt dat hij in 1532 geboren is. 



 

39 
 

 

ontvangen te hebben vijftien carolus guldens voor door hem verrichte werk.120 
Waarom nu zoveel aandacht hieraan besteed?  
Uit latere stukken blijkt dat er een familierelatie is tussen Jan Mostart en Frans Janszn.  
Frans Janzn wordt daarin genoemd “oom van de nagelaten kinderen van wijlen Mr. Jan 
Mostart en Marie Michelsdr.”  Voor één van de kinderen heeft Frans Janszn. in 1596 een zg. 
procuratie121 op zich genomen, te weten voor Michiel Janszoon, sijn broeders soon. Hiermee 
staat onomstotelijk vast dat Frans Janszoon Poelenburch en Jan Janszoon Mostart broers zijn.  
Maar daarmee hebben we nog geen zekerheid over de familieverhouding tot de eerder 
genoemde schilder Jan Janszn. Mostart, die leefde van ca. 1474 tot ca. 1555.122 
Toch veronderstellen we dat die relatie er is en dat Frans Janszn. van Poelenburch in het 
spoor van deze schilder, wellicht zijn grootvader, wellicht een oudoom, in 1549 als 17-jarige 
naar Hoorn is gekomen en hier tot priester is gewijd. Maar door wie? We weten het niet. 
 
Woonruimte 
Meester Frans woont in de Pater Celysteegh, vrij dicht bij de grote school op de hoek van de 
Peperstraat waarin hij vanaf mei 1560 als schoolmeester werkzaam is. De naam van zijn 
steeg wordt later verbasterd tot  Pieterseliesteeg, een steeg die nog steeds bestaat. Hij bezit er 
een huis ter waarde van dertig gulden. Elk jaar moet hij voor de zogenaamde tiende penning 
10%, drie gulden, betalen. Het huis is volgens een voor en door hem opgesteld testament 
voorzien van ramen en banken. Hij kan dus in dit huis particulier school houden, hetgeen 
hem later goed van pas komt. Het is echter niet het enige pand dat hij bezit. Elders in de stad, 
in een buurt die de hele Westerstraat en de west- en oostzijde van de Kleine Havensteeg 
omvat, heeft hij nog een huis dat hij voor zeven gulden per jaar verhuurt aan ene Dirck Smit. 
123 
 
Schoolmeester in Hoorn 
Frans Janszn is ten tijde van de visitatie door de bisschop al elf jaar schoolmeester in Hoorn, 
beginnende met het schooljaar 1560-1561, een schooljaar dat loopt van mei tot mei. Zijn 
aanstelling is door het stadsbestuur tot 1571 steeds gecontinueerd.124  
Als schoolmeester ontvangt hij van de stad zijn eerste betaling op Sint Jacob 1560,  dat is 25 
juli. Zijn jaarsalaris bedraagt dan ƒ 44,--. Op de markt- en feestdag van Sint Laurens op 10 
augustus 1560 geeft hij leiding aan kinderspelen. Hij krijgt voor die  werkzaamheden een 
zogenaamde ‘graciteyt’,  een dankbetuiging van twee gulden.  
In 1565 wordt meester Frans voor het eerst aangeduid als rector van de grote school.  
Zowel daarvoor als daarna varieert zijn jaarwedde.  
Ontvangt hij in de eerste jaren  ƒ 44,-- per jaar, na november 1562 krijgt hij per jaar het 
dubbele, ƒ 88,--. In het eerste jaar dat hij rector is, daalt zijn jaarwedde naar ƒ 57,50. Daarna 
stijgt die beloning naar ƒ 60,--, maar dit bedrag moet hij delen met meester Roelof die in 
1566 naast hem is aangesteld.  
Dit gezamenlijke jaarbedrag staat in 1569-1570, het laatste jaar van de aanwezige  
rekeningen, op ƒ 80,--. 125 
Meester Frans Janszn krijgt zijn hoofdinkomsten uit zijn aanstelling als schoolmeester aan de 
grote school. Daarnaast vult hij zijn jaarwedde aan met – zoals we hiervoor schreven – de 
verhuur van een woning. Verder ontvangt hij betalingen voor missen en krijgt hij schoolgeld. 
Wanneer men in gebreke blijft om de hiervoor verschuldigde bedragen te voldoen, daagt 
meester Frans de schuldenaren voor de schepenen, zo blijkt uit het oud-rechterlijk archief. 
                                                 
  120 WFA/OAH 0348/2444 (1549); 0348/2613 (1553) 
  121  Degene die een procuratie heeft, treedt soms op als (vermogens)beheerder, soms als zaakwaarnemer.. 
  122  WFA/ORA 0003/4188, 22-04-1594;  4188, 29-04-1594; 4189, 07-07-1595;  4580, 10-03-1595;  
         4190, 16-04-1596. 
  123 Mekking, deel I, p. 59 (mr. Frans), deel II, p. 37 (mr Frans), p. 151 (Dirck Smit). 
        WFA/ON(Notarieel)AH, nr. 2051, fol. 59, 2 Maart 1589 en nr. 2043, fol. 184, 10 July 1602 (testamenten). 
  124 WFA/OAH 0348/207-215  (1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1569). Zie Deel V, Bijlage B.  
  125 Jaarwedden 1560-1570. 
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Daaruit komt ook naar voren dat hij gelden voor anderen int.126 
Zo vraagt hij op 11 mei 1565 van de voogden van het vrouwengilde acht gulden en een 
stuiver voor missen. Voor schoolgeld blijken op 22 maart 1566 aan hem schuldig te zijn 
Adriaan Calverman vijftien stuivers en Broeder Jacobszoon voor 21 kinderen twee gulden en 
twaalf stuivers. Op 6 juni 1569 daagt hij de pater van het Sint Geerten Convent die Neel 
Cornelis vervangt, volgens de daarvoor geldende ordonnantie de leges of het schoolgeld te 
betalen van de kinderen van poorters beneden hun jaren die in het convent kost en onderwijs 
krijgen.127 
In 1568 en 1569 ontvangt Frans Janszn van de kerkmeesters van de parochiekerk vier carolus 
gulden. Dat is voor drie maanden dienst op het officie dat gefundeerd is op het Hoogaltaar, 
volgens een kwitantie die hij zelf geschreven en ondertekend heeft128. 
Tenslotte is Dirck Pauwelszn van de Zwaagdijk op 28 maart 1571 aan Heer Frans Janszn, 
rector, schuldig  een landhuur van 17 gulden en 10 stuivers te betalen omdat Heer Frans 
procuratie129 heeft van Heer Maerten Janszoon, de voormalige pastoor van Nibbixwoud. 
 
Onrust in Hoorn 
Evenals dat de burgemeestersrekening van 1566 niet aanwezig is, ontbreken daarna de 
rekeningen van 1570-1571, 1571-1572 en 1572-1573. Dit  gemis is waarschijnlijk 
veroorzaakt door de chaotische omstandigheden ten tijde  van de overgang naar Willem van 
Oranje in juni 1572. In de wel weer aanwezige rekeningen vanaf 1573 ontbreken de 
schoolmeesters, vermoedelijk omdat ze vanaf 1572 betaald worden door de gereformeerde 
kerkmeesters.  
Uit de gegevens maken we verder op dat Frans Janszn de gevolgen van een overgang naar 
Willem van Oranje niet heeft durven afwachten en de stad verlaten heeft. Ook al omdat hij 
wellicht bang is geweest dat sommige heethoofden zijn kalmerende invloed die hij in 1566 
heeft aangewend om de goede vrede te bewaren, niet op prijs stelden.  
Hoewel de beeldenstorm in 1566 aan Hoorn voorbij gaat, sluit de magistraat in augustus uit 
voorzorg de Grote Kerk. Er heerst dan onrust in de stad. Met name de broodknecht van de 
Deken laat zich in de nacht van 12 op 13 augustus horen. Het gaat er zo heftig aan toe dat de 
schepenen de getuigen ervan op de volgende dagen verhoren. Onder hen is Frans Janszn.  
Zijn verklaring –vervis sacerdotus – de woorden van een priester – is in extenso 
opgenomen.130 
Als later in de herfst van 1566 enkele Calvinisten proberen de Grote Kerk te openen, zij het 
vergeefs, tracht Frans Janszn de recalcitranten tot kalmte te manen 
Waarschijnlijk nam men het hem niet in dank af. 
Alva stelt na zijn komst in 1567 de Raad van Beroerten in, die door zijn vonnissen al gauw  
‘Bloedraad’ is genoemd.  
De Raad stuurt ambtenaren het land in die de bevolking ondervragen over de gebeurtenissen 
in 1566. In Hoorn worden Dierick en Cornelis Ellertszn Verduijn verhoord. Zij getuigen over 
de poging om de Grote Kerk open te breken om hierin de protestantse prediking te houden.  
 
Volgens hen weet meester Frans hier meer vanaf, “waeaff h[eer] de scoelm[eester]e beter 
bescheet soude weten te seggenen”. Verder verklaren ze dat ze eens in de herberg ‘De Roode 
Molen’ waren, samen met den “secrataris contractus, eenen schout Valck, de voorsz. heer 
Frans en zijn zwager”, toen zij merkten dat in de andere kamer een bijeenkomst was over 
“van den bloetboecke ofte omme d’inquisitie”. Onder hen was meester Jan, schoolmeester 
omdat hij “sig seer bemoeijt met de nieuwe predikanten en uyt de gesegde predikatiën de 

                                                 
  126 WFA/ORA 0003/4156  (fiche 3) 11 Mey  1565; (fiche 6) 22 Maart 1565 (2 x); 8 April 1566.  
        4417, 28 Aug. 1566. 4160, 6 Juny 1569. 4188 (fiche 5), fol. 205, 28 Maart  1571.  
127 Die ordonnantie is in 1567 vastgesteld.  
128 WFA/OAH 0348/2613, 21-02, 26-05, 18-08, 08-11-1568, 20-02, 19-05, 07-08. 
129 Zie noot 138. 
130 WFA/ORA 0003/4417, fiche 6, fol. 574, 13 Augustus 1566. 
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eygen woorden van de predikant aantekent”. 
 
Gevlucht uit Hoorn, waarschijnlijk naar Friesland 
Hoewel Frans Janzn niet bang hoefde te zijn voor verhoren van de aanhangers van Oranje, 
zeker is hij niet van zijn zaak als Hoorn zich in 1572 aansluit bij de Prins in de opstand tegen 
Spanje. Hoe dan ook hij moet gevlucht zijn, waarschijnlijk naar Friesland zoals we straks 
zullen weergeven. Maar hij komt terug na de in november 1576 gesloten Pacificatie van 
Gent. Velius tekent daarbij aan dat hij presbyter is.131 Dat betekent dat hij zich nog steeds 
priester noemt, zoals we hiervoor hebben aangegeven. Hij legt dan de eed af die de Staten 
van Holland en Zeeland op 4 januari 1577 voor vluchtelingen verplicht hebben gesteld om 
terug te mogen keren naar hun vroegere woonplaats.132  
Maar Frans Janszn vinden we pas drie jaar daarna terug in de Hoornse bronnen. In 1580 
verklaart hij op 3 oktober als getuige dat monseigneur Hoelmont die bij de Jeroenensteeg 
gewoond heeft en les heeft gegeven in het weeshuis dat daar toentertijd stond, in 1549 is 
overleden in het huis dat Heerooms Huys genoemd wordt.133  
In 1581 beschuldigt Frans Janszn ene Duncanus en pater Franciscus Silverschoon134 ervan 
Hoorn verraden te hebben. De beschuldiging blijkt niet waar te zijn, waarop Frans Janszn zijn 
excuus aanbiedt en om vergiffenis vraagt, welke hem bereidwillig wordt geschonken.135  
Weer een jaar later besluiten de Hoornse burgemeesters in november 1582 “voorts Meester 
Frans te versoucken tot het schoolmeesterschap”.136  
 
Enkhuizen 
Hij kan aan dit verzoek gehoor hebben gegeven en verder gegaan  zijn als een particulier of 
Frans schoolmeester. Het merkwaardige echter is, dat we Frans Janszn eind 1583 terugvinden 
in Enkhuizen. We hebben geen antwoord op de vraag hoe dat in zijn werk is gegaan.  
Daarom geven we eerst het verhaal zoals dat in 1583 bij Pieter Bor Christiaenszn 
voorkomt,137 en waarin Bor schrijft over een mogelijke aanslag  van de Spanjaarden op 
Enkhuizen, Hoorn en Medemblik in november 1583. Dat bericht kwam zowel van Sonoy uit 
Luik op 28 november 1583, als van Willem van Oranje zelf, al eerder op 23 november. 
Beiden maanden de steden op hun hoede te zijn, terwijl ook van andere plaatsen 
waarschuwingen kwamen.  
Enkhuizen bedankte de prins daarvoor.138 
Kort daarop, op 16 december 1583, bracht meester Frans van Poelenburch, onderrecteur te 
Enkhuizen,139 een bezoek aan Meester Jacob Joostenszn, secretaris van de stad. Ze spraken 
over het verraad.  
Meester Frans zei tegen hem de namen van de samenzweerders van de plannen niet te willen 
noemen. Het zou hen het leven kosten en zijn gemoed en geweten er eeuwig mee belasten. 
De secretaris repliceerde dat hij ambtelijk genoodzaakt was dit gegeven aan de Magistraat 
van Enkhuizen te melden. Meester Frans suggereerde hem hen mee te delen dat hij het van de 
Friezen gehoord had. Toen daarop secretaris Joostenszn verklaarde dat hieruit voor hem veel 
narigheid zou voortkomen, zei meester Frans dat hij zich dat bewust was. Want als de schout 
ter ore kwam wat meester Frans tegen de secretaris gezegd had, zou hij meer willen weten en 
hem “recken ofte pijnigen” 

                                                 
131 Hertaling Velius, band II, pag. 865. 
132 Plekker/Resoort, Kroniek van Velius. Hoorn, 2007,pp. 459-466 (situatie in Hoorn in 1572) , 865 (terugkeer). 
133 Met dank aan A.E. Groot. 
134 Willem Gerritsz., alias Silverschoon, was in 1568 pater van het Sint-Cecialiaconvent. Dezelfde? 
135 Met dank aan Chr. Schrickx die verwijst naar een katholiek maandschrift uit 1907. 
136 WFA/OAH 0348/91 17 November 1582, folio 125. 
137 Met dank aan A.E. Groot die ons attent maakte op de tekst in 1621 geschreven door Pieter Bor  Christaensz.: 
   “Vervolgh der Nederlandtsche Oorloghen, beroerten ende Borgerlijcke oneenichheyden”, tweede deel,  
     folio 34 en 35 en uitgegeven tegelijkertijd in Amsterdam en Leiden 
138 Koninklijk Huis Archief Den HaagA 11/XIV E/14 origineel, brief nr. 4670. 
139 Er was in die tijd een Latijnse school te Enkhuizen. 
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Joostenszn aarzelde niet het gesprokene mee te delen aan de Magistraat. Die heeft daarop 
meester Frans in hechtenis laten nemen en hem gevraagd of hij deze zaak zo had 
medegedeeld. Van Poelenburch bevestigde dit direct en voegde er aan toe dat hij veertien 
dagen eerder in de Grote Kerk van Enkhuizen erover aangesproken was door ene Hilkens en 
Aenkes , beiden uit Joure. Hij was goed bekend met hen geraakt toen hij bij Sneek 
woonde.140  
Samen hadden ze met boeren uit de Streek gesproken over de geschiktste dag om de drie 
Westfriese steden in één dag in te nemen en weer onder de heerschappij van de koning van 
Spanje te brengen. Meester Frans had daarover vernomen dat 3 februari, de dag van Sint 
Blasius141, de beste dag was. Dan waren er in de steden veel boeren om hun paarden hard te 
laten lopen, terwijl  ze met hun gerij in de stad zouden overnachten.  
Bovendien had op die dag in Hoorn de dijkgraaf van Hoorn zitting om rekening en 
verantwoording af te leggen, terwijl vele anderen betaling kwamen vragen voor geleverde 
materialen en verrichte arbeid. Velen zouden zich dan te voet in de stad bevinden en er een 
nacht overblijven. Daarom was deze nacht het meest geschikt voor een aanslag.  
Daarenboven was bekend dat in Steenwijk in die nacht geprobeerd zou worden met schepen 
een haven aan de Zuiderzee in handen te krijgen. Meester Frans voegde er aan toe dat twee 
huislieden geld ophaalden voor de te maken kosten.  
Naast meester Frans waren ook twee Jezuïeten gevangen genomen die op het platteland 
bijeenkomsten van gelovigen hadden gehouden. Voor nader onderzoek stuurde de Prins van 
Oranje Leonard Casembroot en een Secretaris van den Hove naar Enkhuizen. Zij 
rapporteerden over deze zaak aan de Prins. Die vroeg daarop raad aan het Hof van Holland, 
dat als volgt adviseerde: 
De gevangenen zouden de koning van Spanje afzweren en de eed van trouw aan de Prins 
afleggen, volgens het daartoe bestaande formulier. Als dat gebeurd was, zouden de 
gevangenen, waaronder de twee Jezuïeten die te Haarlem werden vastgehouden, worden 
vrijgelaten.  
Onder handtastinge (= plechtige verklaring afgelegd bij handslag) moesten ze de schout 
beloven gedurende een periode van acht maanden binnen hun woonplaats te blijven, de 
kosten van de gevangenis te voldoen, de koning van Spanje af te zweren en de eed aan Oranje 
af te leggen. Voldeden ze hieraan niet dan werden ze verbannen uit Holland, Zeeland, 
Friesland en het Sticht van Utrecht. Werden er later nog andere belastende zaken ontdekt, dan 
zouden ze alsnog voor een periode van acht maanden in arrest worden genomen. 
Kort daarop wordt Frans Janszoon op borgtocht vrijgelaten. Gerbrandt Heijneszn Seijlmaker, 
IJsbrant Corneliszoon en Cornelis Jacobszoon stellen zich als principale schuldenaren borg 
voor Frans Janszoon van Poulenburch. Zij zullen elk voor eenderde deel eventueel niet 
betaalde onderzoekskosten en kosten van gevangenhouding voldoen.  
Op deze voorwaarden wordt Frans Janszoon op 14 februari 1584 vrijgelaten, onder de belofte 
gedurende acht maanden de stad niet te verlaten.142 
 
Terug in Hoorn 
Uit niets blijkt dat Frans Janszoon niet aan de condities heeft voldaan. Hij woont tot zijn 
overlijden in 1602 in de Pater Celysteegh (ook wel geschreven als Pater Selichsteegh, de 
tegenwoordige Pieterseliesteeg) te Hoorn en voorziet in zijn onderhoud als Franse 
schoolmeester.  
Vijf jaar na zijn vrijlating, in 1589, maakt hij een derde testament waaruit blijkt dat zijn huis 
voorzien is van ramen en banken en van alles dat aard- en nagelvast is, zodat hij zijn 

                                                 
140 We mogen hieruit opmaken dat meester Frans in 1572 naar Friesland is gevlucht. 
141 Sint Blasius werd vereerd als patroon tegen keelziekten. De Blasius-zegen werd  op de dag van zijn feest  
    uitgesproken als voorbehoedmiddel tegen keelziekten door een priester die twee brandende kaarsen in de  
    vorm van een Andreaskruis in de hand hield. 
142 WFA/ORA 0003/4579, 14 February  1584. Met stad wordt hier Hoorn bedoeld.  
     Hoe zijn overbrenging van  Enkhuizen naar Hoorn is verlopen, ontgaat ons. 
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schoolmeestersambt thuis kan uitoefenen.143  
Nog weer vijf jaar later vervoegt mr. Frans zich op 4 oktober 1594 gezamenlijk met tien 
andere Hoornse schoolmeesters bij de Hoornse burgemeesters. Met z’n elven vragen ze dan 
op grond van het plakkaat van de Staten van Holland van 9 maart 1589 om toestemming voor 
het continueren van de door hen gehouden school. Zij verklaren daarbij die kinderen “gheene 
boucken te leeren contrarierende de christelijke religie nae inhouden ende selven 
placcate”.144  
Degenen die deze verklaring afleggen zijn mr. Jan Clien en mr. Pieter Janszn, 
stadsschoolmeesters in de [Neder] Duitse school; de Latijnse schoolmeester mr.  Roeloff; de 
stadsfranchoyse schoolmeesters  mr. Frans Jansz Poulenborch, mr. Maerten Roeloffsz,  
mr. Joris Grossaert en mr. Abraham Mignon; de particuliere schoolmeesters chirurgijn  
mr. Jan, mr. Pieter Heynricssz, mr. Ysraël Jacobszn van der Mersch en mr. Jan Arentszn.145 
 
Familieman maakt zijn testament 
In latere jaren blijkt mr. Frans Janszn een spilfunctie in zijn familieleven te vervullen. 
Zo maakt hij in 1593 op 9 februari  een afspraak met zijn schoonzuster over de voogdijschap 
over zijn neef Frans Pieterszn, de zoon van zijn overleden broer Pieter die secretaris was van 
Medemblik.146 
Het jaar daarop treedt mr. Frans op 27 en 29 april 1594 op als oom en bewindhebber van de 
goederen van de kinderen van zijn overleden broer mr. Jan Mostart en diens vrouw Marije 
Michielsdr., die eveneens is overleden.147  
In 1595 treedt mr. Frans op 10 maart op als borg voor148 en op 7 juli vervult hij een procuratie 
ten behoeve van zijn neef Michiel Janszn.149 
En tenslotte handelt hij op 16 april 1596 een speciale procuratie en lastgeving af voor de 
hiervoor genoemde neef. Die eist dan acht gulden rente die begin februari al betaald had 
moeten zijn door de molenaars, de gebroeders Joris Cornelizn en Jacob Corneliszn.150  
 
Tot het einde van zijn leven blijft meester Frans Janszn van Poelenburch een familieman.  
De familie is vrij groot. Hij heeft, zo blijkt uit de testamenten, 4 zusters en twee broers. 
Zijn zusters zijn:  
Ydtgen  (niet aangeduid als gehuwd); 
Adriana (eveneens niet aangeduid als gehuwd); 
Aleidt Jansdr. (gehuwd met Sijmon, zoon Lucas Sijmonszn) 
Jaepgen Jansdr. (gehuwd met Gherbrant Cornelisz, zoon Jan Garbrantszn). 
Zijn twee broers zijn: 
Pieter Jansz (echtgenote niet genoemd, zoon Frans Pieterszn); 
Jan Janzn Mostart (gehuwd met Marije Michelsdr., zoon Michiel Janszn.).  
  
Als Frans Janszn van Poelenburgh in 1602 voelt dat het einde van zijn leven nadert, laat hij 
op 10 juli notaris Jan Goossens met twee getuigen aan zijn ziekbed komen om zijn testament 
te herzien.151  
Het blijkt hen dat mr. Frans nog goed van geheugen, verstand en spraak is.  
Hij herroept alle eerder gemaakte testamenten, codicillen en verklaringen.  
Hij benoemt tot zijn universele erfgenamen van zijn huis, hof, goud en zilver (gemunt of 
ongemunt), aandelen, kredieten en gerechtigheden, zijn zusters en de zoon van zijn overleden 
                                                 
143 WFA/ONAHoorn 2051, 2 Maart 1589, folio 59vlg. De eerdere twee testamenten vervallen. 
144 Het motto dat wij meegegeven hebben aan ons deel II. 
145 WFA/OAH 0348/100, 4 Octobris 1594, geen paginanummer. 
146 WFA/ONAHoorn 2037, 9 February 1593, folio 189 (rechts), 191 (links). 
147 WFA/ORAHoorn 4188, 27 en 29 April 1594. 
148 WFA/ORAHoorn 0003/4580, 10 Maart 1595. 
149 WFA/ORAHoorn 0003/4589, 7 July 1595. 
150 WFA/ORAHoorn 0003/4190, 16 April 1596. 
151 WFA/ORAHoorn  2043, 10 July 1602, folio 184vlg. 
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broer, alsmede de nakomelingen van zijn overleden zusters, in een eerlijke verdeling. 
Hij bepaalt dat Ytger Jansdr. al datgene wat hij eerder van zijn zusters of hun echtgenoot 
heeft, terugkrijgt. 
Hij besluit verder dat bij overlijden van de zoon van zijn zuster de aan hem toegevallen 
goederen terug zullen gaan naar zijn zusters. 
Tenslotte geeft hij aan dit testament zonder uitstel op te hebben laten stellen in zijn woning in 
de Pater Celysteech met als getuigen Sybrant Claeszn en Tyman Meliszn. 
De juiste overlijdensdatum van Frans Janszn van Poelenburch hebben we niet kunnen vinden. 
 
1.6  De 'grote scoele' na 1500 
 
Welsprekendheid trekt belangstelling 
Van der Knaap en Veerkamp wijzen erop dat volgens de auteurs van 'Origo' en 'Chronicon' 
omstreeks 1500 al de hiervoor vermelde magisters tot in de verre omtrek bekend zijn om hun 
welsprekendheid. Veel leerlingen komen dan ook van buiten de stad naar Hoorn om 
onderwijs te volgen. Dat is nog veel sterker het geval in Alkmaar door de aanwezigheid van 
Murmellius, maar ook elders zijn scholen beroemd geworden, hoewel de school altijd een 
stedelijke instellingen blijft, betoogt Post.  
Het is druk en vol in de Hoornse school, vooral rond 1500, in welke periode ze zes jaar lang 
te vinden is in het Proostenhuis aan de Rode Steen.  
Omstreeks die tijd vinden de burgemeesters het nuttig de school van de "kleine" en die van de 
"grote" kinderen te fuseren. De "grote school” schijnt hiervan de dupe te zijn geworden en 
verdwijnt, aldus Van der Knaap en Veerkamp. Maar in de nog aanwezige keurboeken en de 
burgemeestersrekeningen van 1502, 1511 en 1517 blijkt niets van dit soort maatregelen. 
Wellicht zijn knechtgens en textenairs, zoals in Alkmaar, hoewel de naam textenairs daar niet 
voorkomt, in een lage en een hoge school bij elkaar gezet in een nieuwe school in het 
verlengde van de Schoolsteeg. De bouw ervan vindt plaats in 1502 zoals de burgemeesters-
rekening van dat jaar aangeeft, maar uitvoeriger gegevens dan hiervoor vermeld, hebben we 
niet kunnen vinden.152  
 
De grote school blijft bestaan 
Ook uit het keurboek van 1528 blijkt dat de grote school nog aanwezig is, ofschoon ze te 
maken heeft met concurrentie van onder- of bijscholen. Bovendien hebben we hiervoor 
aangegeven dat na 1500 in de stedelijke wetgeving de grote school als instituut meerdere 
malen genoemd wordt.153 Daarom gaan we er vanuit dat de grote school zonder onderbreking 
vanaf het einde van de 14de eeuw tot 1777 heeft bestaan., wanneer ze opgenomen wordt in 
een nieuw opgerichte stads- en diaconieschool. 
 
Meesters op de grote school 
Al eerder hebben we laten zien dat de burgemeesters van de stad in ieder geval van mei 1542 
tot mei 1570, maar waarschijnlijk tot 1572, viermaal per jaar uitbetaling van salaris doen aan 
in totaal 15 meesters van de grote school. Van hen werken meester Ghijsbert (ook wel 
G(h)ijsbrecht of misschien zelfs  G(h)erbrant geschreven) en meester Frans [Jansz. Poelen-
burch] het langst in dienst van het stadsbestuur. De eerste 18 jaar van 1544 tot 1562, de 
tweede 10 jaar van 1560 tot 1570 maar waarschijnlijk 13 jaar tot medio juli 1572.  
 
                                                 
152 Van der Knaap/Veerkamp, pp. 229, 230. Voor de situatie in Alkmaar zie Van Gelder, p. 17 en verder passim, 
      alsmede Visser, pp. 25-34; Post, II, 1935, p. 323. 
      De opmerking bij Van der Knaap/Veerkamp over de fusie van deze scholen zou er op kunnen wijzen dat er  
      in Hoorn ooit apart een lage en een bovenschool waren. Die zouden dan nu samengevoegd zijn. 
      Nergens in de nog bestaande stadskeuren zijn we een opmerking tegen gekomen die hier op duidt. 
      Ook niet in de burgemeestersrekeningen, waarvan er nog drie aanwezig zijn uit de periode tussen 1497 en 

1541; noch elders in door ons geraadpleegde bronnen. 
153  Zie Bijlage B op 1528, 1552, 1560, 1567. 
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Meester Frans Jansz. [Poelenburch] krijgt in 1560 de taak om Latijn aan de grote school te 
onderwijzen en wordt in de rekening van 1565 voor het eerst rector genoemd. Maar van een 
Latijnse school is nog geen sprake.154 Men blijft spreken van de 'groote scoele'.  
In 1567 krijgt meester Frans assistentie van meester Rudolf (ook Roedolf of Roeloff 
genoemd). Die wordt zijn adjunct in de grote school. De verordeningen van 1551, 1552, 1563 
en 1567 garanderen hun inkomen. Velius noemt  in zijn Kroniek van Hoorn één van deze 
verordeningen, de 'ordonnantie' van 1551.155  
Anders wordt de situatie als de stad op 18 juni 1572 zich aan de zijde van Willem van Oranje 
schaart. De veranderingen die dan in het begin van juli al plaats vinden in het onderwijs, 
behandelen we in deel II. 
 
Vele zaken onbekend 
Tenslotte willen we nog wijzen op het feit dat de grootte van de Hoornse school onbekend is. 
Schattingen van het aantal inwoners van Hoorn geven 3500 aan voor 1400, 7000 voor 1470 
en 5000 voor 1520. Het aantal leerlingen is er echter moeilijk uit af te leiden, ook al in 
verband met de instroom van buiten de stad. We kunnen alleen aan de hand van het aantal 
werkzame schoolmeesters afleiden dat tussen 1500 en 1570 jaarlijks zo'n 200 à 300 
leerlingen op school zaten. Maar onzekerheid is ook hier troef zoals in vele andere zaken. We 
kennen de verdeling tussen de keuze voor priester- of klerkenopleiding niet, zoals we ook niet 
weten wie alleen maar naar school is gegaan om lezen en schrijven te leren.  
Eveneens is onduidelijk of standsverschillen groot zijn geweest en de stad opdraaide voor de 
kosten voor armlastige leerlingen. Dat laatste waarschijnlijk wel.  
Van Vessem die de geschiedenis van de Latijnse school heeft beschreven, heeft één regest 
aangetroffen waarin ene Lollinich Clais voor haar zielerust aan de kerkmeesters van de paro-
chiekerk een huis en erf schenkt om uit de renteopbrengst jaarlijks op Witte Donderdag de 
voetwassing te doen ten behoeve van 'twalef arme bequame scolieren'.156  
 
1.7 Het onderwijs en de maatregelen tegen de hervorming 
 
Maatregelen geldend voor de jurisdictie van Hoorn 
In het keurboek handelend over de periode 1546-1566 zijn ook bepalingen opgenomen die 
voor de gehele jurisdictie van Hoorn157 gelden. Zo maakt de Hoornse magistraat 
onderwijsregels voor "vredemaeckers, kerckmeesters en rijckdommen" in die gebieden. Zij 
beveelt in 1559 dat daar geen schoolmeesters worden aangesteld dan alleen degenen, die 
"catholyc notoirlic" zijn. Mochten anderen worden aangenomen dan moeten ze onmiddellijk 
ontslagen worden, opdat de "Jonckheyt wel onderwesen mocht worden", 158  in de ware 
roomse religie natuurlijk.  
 
Bloedplakkaten van Karel V 
Het is op het gebied van het onderwijs voor het eerst dat we in de Hoornse bronnen een 
verwijzing zien naar de handhaving van de twaalf strenge ketterplakkaten die keizer Karel V 
van 1521 tot 1550 uitvaardigt. De plakkaten uit dat laatste jaar zijn zo hard dat ze de naam 

                                                 
154 De Latijnse school is in 1575 opgericht en komt in deel II aan de orde. Zo ook de ordonnantie die de 

stadssecretaris mr. Ghijsbert van Naerden en doctor mr. Dirck Hogerbeets in 1578 moeten opstellen  voor “’t 
scoele ende latinisten”. Het reglement zelf hebben we niet kunnen vinden. 

      De suggestie van mevrouw Steendijk-Kuypers in haar artikel over de Franse school dat de in 1549 als 
schoolmeester aangebleven mr. Ghijsbert dan stadssecretaris is, achten wij onjuist. Haar datering van de 
ordonnantie stelt ze abusievelijk op 1558. Zie WFA/OAH 0348/91, (potl.)pag, 179, folio 81vo, 2 Mey 1578. 

155 Velius/Centen, fol. 677 (aanvulling op tekst van p. 623). Velius doelt o.i. op art. 218 van het besluit  van 31 
Mey 1551: Titulus van den onderscholen. WFA/OAH 0348/52, p. 146. Zie Bijlage B op 1551. 

156 Van Vessem, p. 54. WFA/OAH 0348/Regest 951. 
      Waarbij voetwassing op te vatten is als  zinnebeeld van zelfverloochenende nederigheid.  
157 De Bruin, pp. 6-8. 
158 WFA/OAH 0348/54, folio XXXVvo, (potl.)pagina 85. Zie Bijlage op 1559. 
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krijgen van 'bloedplakkaten', afgekondigd op 29 april en 25 september 1550: op alle 
afwijkingen staat dan de doodstraf.159  
 
Ontvankelijk voor nieuwe ideeën 
Al in 1520 was er een verbod afgekondigd op de geschriften van Luther, die in een rijke 
voedingsbodem terecht blijken te komen. Post geeft aan dat het vooral de leraren van de 
stadsscholen zijn die na 1480 dragers worden van het humanisme, geïnspireerd door het werk 
van Erasmus. Hun ontvankelijkheid voor de nieuwe ideeën blijkt in die jaren bij schoolleiders 
in Utrecht, Delft, Den Haag en Amsterdam.160 Daarenboven komt er het bevel om de boeken 
van de Wittenbergse monnik te verbranden. Het plakkaat van 1521 beboet ook de lezers 
ervan. Het Mattheus-evangelie in de volkstaal krijgt een verschijnings- en verspreidings 
verbod. Arrestatie van drukkers en schrijvers van dit soort publicaties en van predikers of 
toehoorders op clandestiene bijeenkomsten, volgt.161  
 
Waarom nieuwe ideeën snel terrein winnen 
Velius schrijft in zijn Kroniek van Hoorn, dat allen, die anders geloven dan de Roomse Kerk 
voorschrijft, de doodstraf kunnen verwachten. Die straf wacht ook hen, die ketters verborgen 
houden of verboden boeken lezen. Maar de groei van de afwijkende meningen zet zich door. 
Ook al omdat men merkt dat sommige pastoors onvoldoende kennis bezitten, niet kunnen 
preken en geen weg weten met de moeilijkheden van parochianen. Bovendien klaagt men in 
Holland in 1524 over het grote aantal geestelijken en het gebrekkig onderwijs dat ze geven. 
Sommigen zijn ongeleerd, ongeletterd en beheersen de schrijfkunst nauwelijks. Van hun 
aanstelling wordt gezegd dat die te danken is aan bevoorrechting, familiebanden en machtige 
vrienden.  
 
Het zijn redenen waarom de reformatie snel terrein wint. Daar oefent de strengheid van de 
strafbepalingen geen invloed op uit, noch het bevel dat in de herfst van 1526 Hoorn bereikt, 
om alle ketterse boeken te verbranden. Daartoe moet huiszoeking worden gedaan in de zaken 
van alle drukkers en boekverkopers. Zij moeten een inventarislijst van hun voorraden 
overleggen. De betrokken bestuurders dienen aan het Hof van Holland bericht te doen van de 
maatregelen, die ze wel of niet genomen hebben.  
Een jaar later volgt een verbod op het spelen van 'esbatementen' zonder toestemming van de 
overheid en zonder dat ze onderzocht zijn op hun inhoud, terwijl in 1544 een nog strenger 
plakkaat de straf op het zonder vergunning drukken van boeken verzwaart, ook al is er niets 
op de inhoud aan te merken.162  
 
Speciale toestemming nodig om boeken te drukken 
Het drukken van boeken kan nu alleen nog maar geschieden met speciale toestemming van 
keizer Karel V, na het afleggen van de eed op de nieuwe bepalingen. Dezelfde maatregel 
geldt dan voor boekverkopers. De door drukkers en boekverkopers gedane en toegestane 
verzoeken worden ingeschreven in de Memorialen van het Hof van Holland. Tussen 1546 en 
1568 staan vele drukkers en boekverkopers in deze Memoriaelboeken vermeld.  
Uit Hoorn bevinden zich onder hen: Jacob Barthelmeeus, boeckbinder (7 december 1546) en 
de boekdrukkers Jan Claeszoon (23 september 1546) en Ghijsbrecht Claes (20 maart 1560). 
Van de laatste wordt opgemerkt dat hij schoolmeester van de grote school is, zoals we 
hiervoor hebben aangegeven.163 
 

                                                 
159 Pik, p. 166. 
160 Post II, 1935, pp. 312. Vgl.: Post 1954, p. 147. Bot, pp. 28-44 ; 102-132. 
161 Israël. I, p. 57. Mellink, met name pp. 148-149. 
162 ‘Esbatementen’ zijn “jeux pour s’ébattre’’, d.w.z. spelen om zich te vermaken en behoorden tot het repertoire 

van de rederijkers. Post, II, 1935, pp. 430-447, passim. Snellebrand, pp. 16-24. Velius/Centen, pp. 214, 224. 
163 Gruys en De Wolf, p. 163. 
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De doodstraf uitgesproken en toegepast 
Ook al omdat de landsregering het stadsbestuur opdraagt recht te spreken, ontkomt de 
Hoornse magistraat er in 1535 niet aan de doodstraf uit te spreken en te laten voltrekken over 
vijf wederdopers die hun afwijkende mening niet willen herzien. De Hoornse overheid kan 
niet anders, maar het leidt ertoe dat diezelfde overheid zich (nog) toleranter gaat opstellen, zo 
oordeelt Velius. Zij kan zich niet vinden in de geweldige toenemende tirannie door de steeds 
onmenselijker bevelen vanuit Brussel, schrijft hij. Trekken van tolerantie en antiklerikaal 
gedrag door het Hoornse stadsbestuur blijven echter nog jaren door elkaar heen lopen.164  
 
Toezicht strenger 
Nadat, zoals we hiervoor zagen, de vrijheid van drukpers en van het toneel worden ingeperkt, 
komen de scholen door de afkondiging van de 'bloedplakkaten' in 1550 onder strenger 
toezicht van de kerkelijke overheden en wordt de positie van de inquisitie in korte tijd 
sterker.165 Reden waarschijnlijk waarom juist dan de Hoornse overheid de in de aanhef 
gemelde bepaling uitvaardigt. 
 
De landsoverheid te Brussel beschouwt alle overtreders als: "seditieuse personen ende 
pertubateurs van onsen staet ende der gemeyne ruste". Zij worden als zodanig geëxecuteerd: 
"te weten de mans metten sweerde ende de vrouwen gedolven [=levend begraven]", als ze 
berouw tonen. Volharden ze echter in hun dwalingen, opiniën of ketterij dan wacht hen de 
brandstapel. De staat eigent zich hun bezittingen toe "t'onsen profijte".166    
 
 Maar al die strengheid helpt niet. Immers zo schrijft Velius167:  
"Ook heeft de tijd overvloedig geleert, dat sulke middelen, hoe se sterker gedreven worden, 
hoe se minder vrucht doen".  
 
1.8 Samenvatting 
 
Ook al wordt in de Regesta Hannonensia van 1339 over een school geschreven, in de 
stadsrechten die graaf Willem V van Beieren in 1356 aan Hoorn geeft, wordt er geen melding 
van gemaakt. Dat wordt anders onder zijn broer Albrecht. Die wordt in februari 1358 als 
'ruwaard' (= rustbewaarder) erkend omdat Willem krankzinnig is geworden. Albrecht verleent 
in 1359 aan de vice-cureit Andries Gherbrantszoon toestemming om in de stad een school te 
onderhouden en in stand te houden. 
 
De school is een parochieschool en hoort bij de kerk. De steeg waaraan ze staat of die er 
naartoe leidt, krijgt de naam Schoolsteeg. Toch blijft er onduidelijkheid over de precieze 
plaats van deze school, omdat er rond 1600 sprake is van 'de voormalige grote school' op de 
hoek van Peperstraat en Kerkhof. Verder is omstreeks 1500 school gehouden in een gebouw 
in de Proostensteeg. Eerder al, in 1451, grenst een erf achter de school aan het gasthuis. Maar 
waar is dan de exacte plaats van het gasthuis? Voorts vermeldt een oude Hoornse bron een 
bijschool. En tenslotte is er vanaf 1531 een aparte school in het Weeshuis tussen Jeroenen-
steeg en Bottelsteeg, die na 1574 voortgezet wordt  in het Mariaconvent. 
 
Graaf Albrecht geeft Hoorn in 1396 het recht om zelf de schoolmeesters aan te stellen 
waardoor de school als het ware stadsschool wordt, waarover pastoor en priesters niets te 
zeggen hebben. Door de bestuurlijke bemoeienis komen er kosten voor de stad: het loon van 

                                                 
164 Velius/Centen, pp. 244, 593. Post, II, 1935, pp. 439, 442-447. Van Nierop, 1999,  pp. 263-265, passim. 
      Sol, pp. 129-147. 
165 Snellebrand, pp. 31, 36. Hakin/Verheijen, pp. 250/260, met name 259. 
166 Seditieuse =  oproerig, tot oproer aanzettend. Pertubateurs = rustverstoorders, onruststokers. 
     Pik, p. 168.  
167 Velis/Centen, p. 262. 
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de meester moet aangevuld worden als het schoolgeld van de leerlingen achterblijft; boeken 
en een nieuwe tabbert moeten worden aangeschaft. Ook komt er meer overheidstoezicht op 
het bewaren van de schoolsleutels.

De landsheer Filips de Schone probeert in de jaren negentig van de 15de eeuw de school weer 
onder landsheerlijk gezag te plaatsen. Tevergeefs. Het Hof van Holland grijpt in en zorgt er in 
1499 voor, dat Hoorn zijn rechten op de scholasterij houdt. De school blijft een katholieke 
stadsschool, die nauw met de kerk is verbonden. Het koor van de school zingt in de kerk en 
de zang wordt tijdens de lesuren ingestudeerd; veelal door het hoofd van de grote school, die 
de voornaamste schoolmeester van de stad is. Vanaf het midden van de 16de eeuw wordt hij 
rector genoemd. Hij is verantwoordelijk voor zijn leerlingen ook buiten schooltijd.

Concurrentie van bijscholen, komt er in de 16de eeuw als gevolg van economische 
ontwikkelingen. Het stadsbestuur verbiedt deze scholen niet. Wel legt het boetes op aan 
ouders en docenten van de leerlingen ervan, als die in gebreke blijven een tegemoetkoming 
aan de stadsschoolmeester te betalen omdat diens salaris aangetast wordt. Uit de hiertoe na 
1500 uitgegeven voorschriften blijkt onderscheid in leerlingen tussen textenaers en 
knechtgens. De textenaers krijgen een hogere boete dan de knechtgens, waarschijnlijk omdat 
hun leerstof uitgebreider is en ze naast lezen en schrijven zich bezig houden met de catechis-
mus en onderwijs krijgen in Latijn. Wellicht worden zij opgeleid tot geestelijke en bezoeken 
de knechtkens de school alleen om te leren lezen en later wat schrijven. Dat de bijscholen
telkens weer de kop opduiken kan er ook op wijzen, dat zulke stichtingen ondanks de 
opgelegde boetes een lucratieve onderneming zijn geweest voor de oprichters. 

De bijscholen worden in Hoorn ook wel onderscholen genoemd. Ze mogen alleen maar aan 
de grote school verbonden zijn. In dat geval zullen ze waarschijnlijk ook bedoeld zijn voor 
les aan de allerjongste leerlingen. Hoewel onbekend is of daar ook meisjes onder zijn, blijkt 
uit rechtsgedingen van particuliere schoolmeesters dat die les gegeven hebben aan meisjes.
In ieder geval is de grote school bestemd voor jongens van 7 tot 15 jaar. Ze krijgen les in 
muziek, lezen en schrijven en soms rekenen, grammatica (=Latijn) en logica. Omdat er 
sprake is van leerstofeenheden, verdeeld over acht klassen, varieert de leeftijd van de 
leerlingen in leerstofeenheid en klas sterk. Sommige leerlingen hebben voldoende aan het 
leren lezen en schrijven en soms wat rekenen, anderen moeten de gehele opleiding volgen. 
Voor hen is Latijn onontbeerlijk.

De lestijden vullen de hele dag met drie of vier onderbrekingen van een of twee uur. De voor 
de lessen nodige verlichting zal bestaan hebben uit het branden van vetkaarsen. Maar 
daarover wordt pas veel later in stadsrekeningen  geschreven. Als gevolg van de schaarste aan 
schrijfmateriaal en boeken werkt de onderwijzer aan geheugentraining en laat hij 
spreekbeurten houden. Mede daardoor krijgen de leerlingen een grote spreekvaardigheid in 
Latijn. Grieks komt pas in de 16de eeuw onder invloed van het humanisme. Tot de reformatie 
van 1572 wordt veel tijd besteed aan koorzang voor de kerk.

Wie er les geven, blijft in grote mate verborgen. Tussen 1359 en 1572 zijn de namen van 28 
onderwijsgevenden aan de stadsschool bekend, waarvan 15 tussen 1542 en 1570. Omstreeks 
1500 zijn drie van hen tegelijkertijd schoolmeesters aan de grote school. Maar aanstellings-
actes of -contracten zijn niet bewaard gebleven. Wel geeft het stadsbestuur hen een financiële 
tegemoetkoming als hun salaris achter blijft. 
Hoewel de naam grote school er al wel eerder geweest zal zijn, komt ze in de bronnen pas 
voor na 1500. 

In de 16de eeuw krijgen stadsbestuur en schoolmeesters te maken met de maatregelen tegen 
de hervorming, eerst van Karel V, later van Filips II. Ketterse boeken moeten verbrand 
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worden. Het stadsbestuur moet er op toezien dat op de scholen de ware, katholieke religie 
wordt onderwezen. Allen die anders geloven dan de Roomse kerk voorschrijft, wacht de 
doodstraf. Zo schrijven de bloedplakkaten van 1550, die het onderwijs aan banden leggen, het 
voor.

De komst van Alva in 1567 en daarna de instelling van de Raad van Beroerten met zijn wrede 
maatregelen tegen andersdenkenden, gevolgd door tegenacties van de Watergeuzen, leidt in 
1572 tot de inname van Den Briel in naam van de Prins van Oranje. 
Vele steden verklaren zich eveneens voor de Prins, zo ook Hoorn dat zich op 18 juni 1572 aan 
de zijde van Willem van Oranje schaart. 

Voor het onderwijs heeft dat een reorganisatie van het onderwijs tot gevolg.168 Wat die 
verandering inhoudt, behandelen we in ons tweede deel dat doorloopt tot na de Bataafse 
revolutie van 1795. 

168 WFA/OAH 0348/91, folio 65 (10 July en 19 Augustus 1572), folio 66vo (28 September 1572).
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BIJLAGEN BIJ DEEL I

A. Chronologisch overzicht
B. Teksten uit primaire bronnen in het Westfries Archief onderscheiden naar jaar van 1368 tot 
1572
C. Plaats van de voormalige grote school: 1597, 1601 
D. Teksten uit secundaire bronnen: 1266, 1527, 1536
E. De kloosters in Hoorn en Wester-Blokker
F.  Opmerkingen over de keurboeken van 1416 tot 1566
G.  Veranderde viering van Heiligendagen..

BIJLAGE A. CHRONOLOGISCH  OVERZICHT

1356 Hoorn krijgt stadsrechten.
1359 Er komt een parochieschool. Die wordt vanaf 1500 in de bronnen 'groote scoele'

genoemd. De school staat in of aan het einde van de Schoolsteeg.
1396 Graaf Albrecht van Beieren geeft de stad het recht zelf de schoolmeesters aan te stellen.
1400 Er ontstaan 'onderscholen' die met de grote school concurreren, 

ook wel genoemd ‘bijscholen’.
1429 Artikel 134 van de toevoeging aan het keurboek 1416-1424 (1429)  bepaalt dat de 

meesters van de stadsschool elk jaar op de eerste dinsdag na Pasen de sleutels van de 
school moeten inleveren op het 'stede huys' (= het raadhuis op de Rode Steen).

1451 Er wordt een erf verkocht achter de school. 
De situering is een vraag apart: ten oosten of  ten westen van de  Kerkstraat?  
Is het de grote school of een onder- of bijschool?

1500 Aan de Proostensteeg (nu Westfries Museum) is een school voor oudere leerlingen.
Achter de Grote Kerk, voor de grote school aan de Schoolsteeg, wordt
een nieuw lang stenen gebouw geplaatst.

1528 De schoolmeesters moeten hun sleutels eens per jaar 'presentieren'.
Alle jongens tot 15 jaar mogen alleen naar de grote stadsschool naar school gaan 
tot eer ende onderhoudenisse van den chore.

Tot 1567 neemt het stadsbestuur  doorlopend maatregelen tegen de concurrentie 
die de grote school en het kerkkoor van de onderscholen ondervinden.

1550 Het stadsbestuur bestrijdt vandalisme in en rond de school en stelt  meesters en ouders 
verantwoordelijk voor de daden van hun leerlingen/kinderen. De aanpak van de ouders 
en de meesters van de 'knechtgens' die naar onderscholen gaan, wordt strenger.

1559 Het stadsbestuur waarschuwt dat in de jurisdictie van Hoorn moet worden 
toegezien op de aanstelling van schoolmeesters die waarachtige aanhangers 
van de rooms-katholieke godsdienst zijn.

1572 De stad sluit zich  op 18 juni aan bij Prins Willem van Oranje.
De burgemeesteren en raden stellen in juli, augustus en september nieuwe 
schoolmeesters aan in de grote school.

BIJLAGE B. TEKSTEN UIT PRIMAIRE BRONNEN IN HET WESTFRIES ARCHIEF 
ONDERSCHEIDEN NAAR JAAR VAN 1368 TOT 1572

OUD ARCHIEF HOORN, GONNET; regest 31  : 1368
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21 December 1368                                                       
Albrecht, hertog in Beyeren, schenkt het schrijfambacht binnen Hoerne  aen Gherryt, 
bastaardzoon van heer Gherryt van Egmonde, met dezelfde  inkomsten als wijlen Wijneken 
heeft genoten. 
Ghegeven in den Haghe up Sint Thomasdach in t jair ons Heeren  MCCC acht ende tsestich. 
 
schrijfambacht = het beroep van de stadsklerk, -secretaris. 
Sint Thomasdach = dag gewijd aan de heilige Thomas van Aquino; 27 dec. 
M = 1000, C = 100; MCCC = 1300.  
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 52:                                                1388 
(potlood)pagina 7, nr. VIII, f, verwijst naar VIIIvo, (potlood)pagina 27, 1388:                                       
Die confirmatie mitten scole van al die voorscr[even] punten. 
 
confirmatie = bekrachtiging, bevestiging 
 
OUD ARCHIEF HOORN, GONNET; regest 76                                      1396  
13 april 1396 
Aelbrecht, hertoch in Beyeren staat Hoirne toe, dat niemand schout, schepen of raad zal zijn 
dan die drie jaar poorter is geweest; dat de vrijheid aan de landzijde uitgelegd zal worden 
wegens het verlies van terrein, door storm aan de zeezijde; dat na het overlijden der nog 
levende functionarissen het gerecht het klerkambt, de kosterij en school begeven zal; 
gegeven in de Haghe enz. 
 
het gerecht hier op te vatten als schout, schepenen en raden. 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 52,                                               1396 
(potlood)pagina 8, nr. X, s, 1396: 
Hoe der stede van Hoorn gegeven is dat zij die clercken, costers en schoolmeesters setten en 
ontsetten sullen alsoe dick als hem dat oirbaer duncket. 
 
setten en ontsetten = aanstellen en ontslaan; dick = dikwijls 
oirbaer = noodzakelijk, van belang 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 52,                                               1396 
(potlood)pagina 31, fol. X (rd)vo, en 1396   
Item hebben wy noch gegeven onser stede van Hoorne voorscreven dat zy die clercken, 
costers ende schoolmeesters setten ende ontsetten zullen alsoe dicke als hem dat oirbaer 
duncket ende genoegen sal na doode der geenre die dat voorschreven clerckambacht, costerie 
ende schoole nu ter tyt hebben;  
Dat is te weten Gerryt heren Gherrytszoon die dat clerckambacht heeft, Gerbrant heeren 
andrieszoens, die costerie ende pieter heeren andrieszoons die die scole heeft. 
 Gegeven in Den Hage op ten XIX dach in Aprillis in 't Jair onzes heeren duysent driehondert 
ses ende negentich. 
 
setten ende ontsetten = aanstellen en ontslaan 
dicke = dikwijls; na doode = na het overlijden van 
 nu ter tijt = op dit moment 
X = 10, I = 1, XIX = 19; Aprillis = april. 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 65,                                               1396 
(potlood)pagina 34, nr. XI, 1396:  
Item hebben wy noch ghegheven onser stede van Hoerne voorschreven dat si die clercken, 
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costers en scoelmeesters setten ende ontsetten sullen alsoe dicke als hem dat oirbaer duncket 
ende ghenoegen sal na dode der  gheenre die dat voirscreven clerckambacht, costerie ende 
scole nu ter tijt hebben; 
Dat is te weten na dode Gheryt heren Gherijtszoen, die dat clerckambacht heeft, Garbrant 
heren Andrieszoens, die costerie ende Peter heren Andrieszoens die die scole heeft.

hoerne = Hoorn
setten ende ontsetten = aanstellen en ontslaan 
alsoe dicke = zo dikwijls; na dode = na het overlijden van
clerckambacht = stadsschrijver of -secretaris
heren = heer = priester

OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 51, 1405
(potlood)pagina 51, 1405

OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 65,
(potlood)pagina 43 = folio XVI:         
Alle privileges geconfirmeerd door graaf Willem VI in 1405 op  Sint Matthijsdag.

geconfirmeerd = bekrachtigd 
Sint Matthijsdag = 24 februari, ter ere van Mattheus.

OUD ARCHIEF HOORN, BERG.NR. 57, 1419
(potlood) pagina 109-110, folio X, 1419
Volgen nu Driederhanden cortachtereen volgende borghtogten van broeders ofte neven voor 
haer cousins, synde priesters van der stede cappellery. mitsgaderds belofte van deselve 
priesters, alsdat zy soveel missen aldaer sullen doen, ook in alle Heervaarten met de poorters 
trekken, ende in pesttijden haer te biegten. Dat zij ook des burgers cappellery niet punieeren 
nog resigneeren sullen. Dat sij ook geen school sal regieren. aº 1419. 1452. 1468.

Driederhanden = driërlei
stede cappellery = stichting met goederen in eigendom waarvan de  opbrengst werd 
toegewezen aan een priester, vicaris genaamd
heervaart = krijgstocht van of de verplichting op te trekken in het leger van de landsheer
punieeren = (be)straffen; resigneeren = afstand doen van
regieren = besturen, leiden

OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 51, 1429
(potlood)pagina 113, keur 134, door ons toegeschreven aan 1429:

Item die scout mytten gemene rechte ende die burgemeesteren mytten rycdoom siin 
eendrachlic overdregen ende hebben gekuert dat alle die ghene die officiën off diensten 
hebben van der stede van Hoern, te weten, die clerck van der stede, die scoelmeesteren, die 
orgelspeler ende, die costers, comen sullen alle jair opd eersten dingesdagens na paessche op 
ter stede huys op ten rechte middage off een luttel dair na, ende leveren haer slueteren aldair 
den rechte op te verbueren vanden ghene die dat niet en dade, syn dienste ende noch dair en 
boven een Lb boete van de ghenen die wairlic syn.

scout mytten gemene rechte = schout en schepenen
rijcdoom = notabelen, de vroedschap; overdregen = overeengekomen; 
gekuert = gekeurd
officiën of diensten van de stad hebben = een stadsambt bekleden
clerck van der stede = stadssecretaris; 
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scoelmeesteren = onderwijzers van de grote of parochieschool;  
het meervoud zou kunnen betekenen dat de school door nogal wat leerlingen werd bezocht 
(meestal werd boven de 100 leerlingen een extra leerkracht aangesteld) 
orgelspeler = organist van de Grote Kerk die gewijd is aan de heiligen Johannes de Doper en 
Cyriacus, diaken en martelaar. 
stede huys = raadhuis op de Rode Steen. 
'den rechte'= voorgeschreven? rechtmatig? het gerecht? (de uitdrukking is ons niet    
duidelijk);  
verbueren = verbeuren 
Lb = pond; een begrip gebruikt als rekeneenheid, niet als munt 
wairlic = waarachtig of werelds; hier: wereldlijk tegenover geestelijk. 
 
OUD ARCHIEF HOORN, GONNET; regest 518                                   1451   
13 januari 1451                                                        
Schepenen in Hoern oorkonden dat voogden van het gasthuis aan Lambert den hoedenmaker 
hebben verkocht een erf achter de school, ten Oosten grenzend aan het Gasthuis, voor eene 
jaarrente van 11 Vlaamsche grooten en een oort. 
int jaer ons Heeren Dusent vierhonderd en eenenvijftig op Sinte Poncyaensavond in den 
winter. 
 
oorkonden = bepalen 
groot = munt ter waarde van 12 penningen, later was de groot ½ stuiver waard;  
oort = ¼ stuiver 
Sinte Poncyaen = 13 januari. 
 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 180,                                               1464  
(potlood)pagina 3, 1464 
Item betaelt meester Pieter XXVI scilden voir sijn wedden. 
     
Meester Pieter was waarschijnlijk geen schoolmeester. Eerder een van de   hogere 
stadsklerken.  
scild = rekeneenheid ter waarde van 1½ gulden. 
 
OUD ARCHIEF HOORN, GONNET; regest 951                                          1481 
4 April 1481. 
Schepenen in Hoirn oorkonden, dat Lollinich Claes Simonsd. aan Kerck-meesters of 
getijdemeesters van de Parochiekerk heeft geschonken een huis en erf in de Patercelystraete, 
om uit de rente jaarlijks op Witte Donderdag aan 12 arme scholieren de voetwassing te doen 
waarvoor de priester een stuiver en de kosters elk een halven stuiver zullen ontvangen, en aan 
elken scholier een tarwebrood en een pekelharing zal worden gegeven. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 182,                                                  1490 
(potlood)pagina 10, 1490 
Item betaelt vijf gulden ende een stoter [aen] Reiniersz. koster van de synen salarius ende van 
de scoel dat de oude burgemeesters sculdich ware. 
 
gulden = zilveren muntstuk ter waarde van 20 stuivers 
stoter = muntstuk ter waarde van 2½ stuiver. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 183, (potlood)pagina 7,                     1494 
(potlood)pagina 7, 1494 
Item [gheven aen] Albert Jansz. iiii guldens vant huys daer meester Michiel in woint. 
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Ook hier weer hoeft meester geen schoolmeester te betekenen. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 183, (potlood)pagina 7,                      1494 
(potlood)pagina 7, 1494 
Item Claes Hollez (Gollez?) ii(?) stuvers vrij coep opt scoel ---- ??? 
 
'vrij coep' zou kunnen slaan op een te betalen boete voor inschrijving op een onderschool. 
 
OUD ARCHIEF HOORN, GONNET; regest 1171                                             1495 
4 September 1495                                                        
Het Hof van Holland bepaalt, na kennis genomen te hebben van het vonnis  van den Hertog 
van Saxssen en de privileges van Hertog Aalbregt van  Beieren, dat klerkambt en scholasterij 
niet zullen begrepen worden onder het vonnis van den hertog van Saxssen (waarbij de 
privilegiën werden verbeurd verklaard) maar dat Hoern in het bezit daarvan zal blijven.  
Upten den vierden dach van September int jair ons Heren Duysent vierhondert vijfende 
negentich. 
 
Albrecht van Saksen was stadhouder in dienst van Filips de Schone. 
scholasterij = alles wat tot de school behoort 
privilegiën = voorrechten 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 187,                                                    1497 
(potlood)pagina 30vo, 1497 
Item betaelt meester Jacob scoelmeester VI rinse guldens dat hem beloift was van een tabbert  
 
Waarschijnlijk was Jacob schoolmeester in dienst van de stad. 
tabbert = soort toga als ambtsgewaad. 
 
OUD ARCHIEF HOORN, GONNET; regest 1218                                     1 Mey 1499 
Philips, aartshertog van Oostrijc, wien volgens verdrag van Aelbrecht  van Sa(x)ssen met 
Hoerne en andere steden van Vrieslant, de begeving  toekomt, draagt het klerkambt en de 
scholasterij van Hoerne op aan Martin Wesekaert. 
Gegeven in onse stad van Brussel onder onsen naem den eersten dach in Mey anno [Duysent 
vierhondert] XCIX. 
 
OUD ARCHIEF HOORN, GONNET; regest 1223                                             1499 
13 Augustus 1499                                                       
Het Hof van Holland oorkondt dat Martijn Wesekaert zijne aanspraken op het klerkambt en 
de scholasterij aan Hoorn heeft verkocht. 
Upten XIIIen dach van Augusto anno veertienhondert negen ende tnegentig. 
 
OUD ARCHIEF HOORN, GONNET; regest 1224                                              1499 
13 Augustus 1499 
Mertijn Wesekaert bekent van Hoirne te hebben ontvangen vier pond gr[oten] vl[aams] voor 
scholasterij en het klerkambt. 
Upten XIIIen dach in Augusto, anno XIIIIc negen ende t negentig. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 186, (potlood)pagina 4,                        1502 
(potlood)pagina 4, 1502 
Item Pieter Smijt gheven iii rinsguldens ende vii stuvers van de yserwercke.                                                             
 
Rinsguldens = rijnlandse gulden 
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BURGEMEESTERSREKENING, OAH 186, (potlood)pagina 6vo,                    1502 
(potlood)pagina 6vo, 1502 
Item Pieter Smijt gheven xiii guldens ende twee stuvers. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 186,                                                      1502 
(potlood)pagina 8, 1502                                         
Item Claes Jan Egbertszn. gheven iiii rinsguldens van drie groote glasen int scool. 
 
glasen = ramen,ruiten 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 186,                                                       1502 
(potlood)pagina 9, 1502 
Item meester Roelof gheven 5 rinsguldens van een viredel jaers dat hij tecort quam an siin 
scoolkinderen van mey tot sint jacop. 
 
viredel = vierendeel = kwartaal 
Sint Jacob = 26 juli, dus van 1 mei tot 26 juli. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 186, (potlood)pagina 9,                           1502 
Item meester Pieter gheven vijf rinse guldens van een viredel dat hem tecort quam an siin 
scoelgelt dat hem belooft was van mey tot sint jacop toe. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 186,                                                          1502 
(potlood)pagina 9, 1502 
Item meester Jacob Ellensz. gheven viii rinse guldens van een vieren deel jaers dat hem die 
steede belooft heeft te gheven van mey tot sint  jacob. 
 
steede = stad, het stadsbestuur 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 186,                                                         1502 
(potlood)pagina 12vo, 1502 
Item gheven meester Pieter Smyt xiiii guldens en vijf sts (stuvers) van  yserwerck gebesicht 
ant scol op heer Gerijtslant ende ---- (?). 
 
meester hier gebruikt als gildemeester 
scol = school 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 186,                                                       1502 
(potlood)pagina 14vo, 1502 
Item meester Jacob gheven viii rins guldens van een vieredel jaers te weten van sint Jacop tot 
Alreheyligen toe . 
 
Alreheyligen = Allerheiligen = 1 november 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 186,                                                         1502 
(potlood) pagina 14vo, 1502 
Item meester Roelof en meester Pieter gheven twee rins guldens en seven stuvers van dat sy 
tecort quamen an haer scolgelt van dat vierendel jaers te weten van sint Jacop tot 
Alreheyligen toe betaelt. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 186,                                                         1502 
(potlood)pagina 16, 1502 
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Item gheven iiii stuivers om een hangent slot aent nijewee groete scoel. 
 
voor het eerst is er sprake van een nieuwe grote school. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 186,                                                         1502 
(potlood)pagina 16, 1502 
Item meester Jacob Ellenszn. gheven 8 rins guldens van een vierendel jaers te weten van 
Allerheyligen tot Onzer Vrou Lichtmisse. 
 
Onzer Vrou Lichtmisse = Onze Lieve Vrouwen Lichtmis = Maria Lichtmis = 2 februari. 
Dus van 1 november tot 2 februari. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 187,                                                         1511 
(potlood)pagina 1, 1511 
Item die scoelmeester Pieter gheven III sts van kleine saicke. 
 
Voor ons onbekend welke die zaken waren. 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 53,                                                               1528 
(potlood)pagina 21, folio IXvo, 21 Aprilis 1528,                         
Artikel 113 
Van den scoelmeesters ende anderen stededyeners 
Scoelmeesters, secretarissen, costers ende der stede dyenaers sullen ghehouden wesen op ten 
Paessche dinghesdach 't gerechte te presentieren die slotelen van hoir officie, elcx op die 
verbuerte van sijn officie. 
 
stede dynaers = stadsambtenaren, waaronder de schoolmeesters 
Paessche dinghesdach = de dinsdag na Pasen 
't gerechte = schout en schepenen 
slotelen = sleutels; officie = plaats waar en het ambt dat men uitoefent 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 53,                                                             1528                                  
(potlood)pagina 21, folio IXvo Artikel 114, 21 Aprilis 1528 
Van den onderscoelen 
 Alle knechtgens out XV jair ende daer byneden sullen ghehouden wesen  tot gheen ander dan 
alleen in 't grote schole ter schole te gaen, tot. eer ende onderhoudenisse van den chore.*1 *2 
Soe sullen gheen knechtgens onder den voors. outheyt in enige onderscholen mogen ter 
schole ghaen, elcx op een boete van ses st soe dick ende menichwerf yemant ter contrarie 
bevonden worde gedain te hebben. Daervan deen helft comende sal tot profijt van den officier 
ende dander helft tot profijt van den schoelmeesters. 
Ende indien enyghe knechtgens binnen die voerscreven oudtheyt in onder scholen ter scholen 
ghinghen, die sullen elcx van elcke vierendel jairs die scoelmeesters van den groote schole 
soeveel gheven of zij onder hemluyden ter schole ghinghen. Ende 't selve sal men an den 
ouders verhalen sonder verdrach. 
 
knechtgens = leerlingen (jongens) 
chore = kerkkoor 
*1 = cursivering van ons, vZ. *2 = in de marge bijgeschreven regel 4 tot en met 8 
outheyt = leeftijd 
st = stuivers 
dick = dikwijls; menichwerf = menigmaal;  
ter contrarie = daartegen gehandeld heeft, de bepaling overtreden heeft 
deen = de ene; profijt = gunste, voordeel 
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officier = schout; dander = de andere 
elcke vierendel jairs = elk kwartaal 
verdrach = uitstel 
 
OUD RECHTERLIJK ARCHIEF HOORN, NR. 4146, 13 MAART 1534        1534 
Alsoe mr Anthonis Sonck, onse schout, in recht gecauseert heeft gehadt eenen mr Gheryt, de 
scrijver ofte schoelmaker, dat hij gerebelligeert heeft gehadt den bevelen van den schout, 
burgemeesteren ende gerechte deser stede, omme alhier gheen schoel te houden, 
concluderende dat hij uijt saecke van dien gebannen soude wesen uittet balliuscap van 
Medemblick, de stede van Hoern en de jurysdictie van dien [voor] den tijt van thien jaeren 
lanck, sonder daer inne weder te comen opte verbuerte van zijn rechter hant / myne van den 
gerechte ge hoert dantwoordt ende defensie van den voorscreven mr Gheryt mitsgaders al 
tottet saeck tussen partijen voorscreven dienende was, hebben by heur vonnisse gebannen 
ende bannen de zelve mr Gheryt  >  overmits synen onder hoericheit ende bellicheyt < , te 
vertrecken binnen drie dagen eerst comende uittet bailliuscap van Medemblick, uittet stede 
van Hoern ende de jurisdictie van dien ende daer nyet weder inne te comen den tijt van vijf 
jaeren lanck ancoemende, opt peyne van syn rechter hant te verliesen. 
 
N.B. Cursief van ons, vZ. 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 53,                                                               1536    
(potlood)pagina 49, fol. XXIIIvo 15 mei 1536, dus na 21 Aprilis 1528 
15 may 1536  
Artikel 247 (ook in Pols II, pag. 129, n.k. na 1528) 
'T is oock gekuert dat nyemant sal moeten clootschieten, kolven,  buegelen, 't voortgen 
schieten of diergelijcke bouverie doen op of an den vesten, of eenige doorne snijen, of buten 
anden vesten gaen ofte climmen, opten boete van vijf stuvers. 
Ende die ouders sullen gehouden wesen te verantwoorden voor haer kinderen ende die 
meesters van haer knechtkens, akte ende ten dage voorseyd. 
 
moeten = mogen;   
clootschieten = schieten met ijzeren bal of kogel 
buegelen = het slaan van een bal door een ijzeren poortje;  
voortgen = hiervoor genoemde? bouverie = baldadigheden 
knechtkens = jongensleerlingen 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 190,                                                       1542 
ongenummerd, ongedateerd, 1542 
Om die scoellmeesters 
Meester Vrerick Claeszoon scoelmeester voer een halff jaer  
voirscreven, Omnium Sanctorum, ao. xlii,                 VII  gul. 
Meester Vrerick Claeszoon voirscreven verndel jaers, verscenen 
Lichtmisse.                                                                   III½ gul 
Mr Vrerick voorscreven voer een vierendel jaers verscenen  
may xliii,                                                                      III½ gul 
 Mr Pieter Jansz scoelmeester voer een half jaar  
voirscreven Omnium Sanctorum, ao. xlii,                   VII  gul 
Mr Pieter voerscreven voor een verndel jairs 
voirscreven Lichtmis xliii,                                          III½ gul 
Mr Pieter voerscreven voer een virendel jairs 
 verscenen op may, ao. xliii                                         III½ gul 
 Somma lateris                                                    XXVIII gul  
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Omnium Sanctorum = Allerheiligen, 1 november 
afwisselend geschreven vooirscreven en verscenen; betekenis dezelfde. 
verndel = vierendeel = kwartaal 
Lichtmis = Onze Lieve Vrouwe (Maria) Lichtmis = 2 februari. 
                                                                                                                                                   
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 191,                                                        1543 
Ongenummerd, ongedateerd, 1543 
 
Meester Frans Boet ende Frans Gheerberch [elk?] betaelt voir hun jairwedden, gevallen in 't 
jair xliii, de somme van XXIIII gulden. 
 
Waarschijnlijk de gezamenlijke jaarwedde.  
Gevallen = vervallen.                                         
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 192,                                                         1544 
Ongenummerd, ongedateerd, 1544 
 
Van die schoolmeesters 
Item gegeven den jonge schoolmeester genaempt voor een half 
jair van zijn sallaris                                                         VII  gul. 
Item gegeven Pieter Iansz. blauwe hand sine schoelmeester voor  
sallaris verscenen omnium sanctorum, ao xliiii               III½ gul. 
Item gegeven mr Henrick schoolmeester van een half jaer zijn sallaris verscenen omnium 
sanctorum, anno XVC XLIIII             XII  gul. 
Item gegeven mr Franck voor een termijn  
verscenen may, ao XLIIII                                                  V  gul. 
Item gegeven mr. Henric scoolmeester voor een half jaar 
salaris verscenen te may, ao. XLV                                XII k. gul. 
Item gegeven mr. Ghijsbert, de Jonge schoolmeester, voor  
een half jair verscenen te may ao. XLV                        VII  gul. 
Somma lateris                                                            XLVI  gul. X sts 
 
 k. gul. = Karolus guldens 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 193,                                                         1545 
Ongenummerd, ongedateerd, 1545.  
Opschrift: Die scoolmeesters ende de beyerman 
Betaelt die twie scoolmeesters  van huer vierendel jaers verscenen 
sijnt Jacob, den oudste VI gl en de jonchste V gl jaars, samen XI  gul 
Betaelt die twye schoolmeesters den oudste VI gl, die ander     V  gul, 
facet XI gl, verscenen was alderheyligen ao 45.                       XI  gul 
Mr. Dirck scoolmeester gegeven voor een vierendel jaar  
verscenen lichtmisse, ao. XLVI,                                                VI  gul 
Mr. Ghijsbert, scoolmeester, gegeven voor een vierendel  
jairs, verscenen lichtmisse, ao. XLVI                                          V  gul 
 
sijnt Jacob = Sint Jacob, 25 juli.    
facet = maakt 
 Somma Lateris                                                      XI  gul 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 194,                                                       1547 
Ongenummerd, ongedateerd, 1547.  
Deze rekening bevat alleen maar ontvangsten. 
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BURGEMEESTERSREKENING, OAH 195,                                                       1547 
Ongenummerd, ongedateerd, 1547 
Opschrift: Om die scoelmeesters 
Mr Dirck, scoelmeester, gegeven voir een vierendel jaerswedden, 
verscenen Allerheyligen, ao. XV C zeven ende veertich                 VI  gul 
Mr. Ghijsbert, scoolmr., gegeven voir een vierendel jairswedden, 
verscenen Allerheyligen, ao XV C zeven ende veertich                  VI  gul 
Mr Dirck, scoolmeester, gegeven voir een vierendel jairs, 
verscenen Lichtmisse, ao. XLVIII                                                    VI  gul 
Mr Ghijsbert, scoolmeester gegeven voir een vierendel jairs, 
verscenen Lichtmisse, ao. XLVIII                                                    VI  gul 
                                         Somma Lateris                                      XXIIII  gul 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 196, ongenummerd, ongedateerd         1548 
Item mr. Frans Boot voer syn scriven ende besoingeren geschoncken  ii gul  ii sts 
 
scriven = schrijven;  
besoingeren = handelen, zaken doen met 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 196,                                                       1548 
Ongenummerd, ongedateerd, opschrift: Die Scoelmeesters 
Mr Dirck, scoelmeester, betaelt voor een vierendel iaers, 
verscenen may, ao. XLVIII,                                                       VI  gul 
Mr. Gijsbert scoelmr. betaelt voor een vierendel iaers, 
verscenen may, ao. XLVIII,                                                       VI  gul 
Noch mr. Gijsbert betaelt een gulden die de stad  
hem alle iaer sculdich is dat hij syn CXII(?) te(?)   
werden uytgecoft heeft, verscenen may ao. 48,                            I  gul 
Mr Dirck ende mr Gijsbert, scoelmeesters, voor een  
vierendel iaers, verscenen Jacobi, ao 48, betaelt                      XII  gul 
Mr Dirck ende mr Gijsbert, scoelmeesters, tesamen  
betaelt voor een vierendeel iaers, verscenen 
 omnium sanctorum, ao XLVIII,                                               XII  gul 
Mr Dirck ende mr Gijsbert, scoelmeesters, tesamen  
betaelt voor een vierendel iaers, verscenen 
Lichtmisse ao XLIX,                                                                 XII  gul 
Somma lateris                                                                        XLIX  gul 
 
Sint Jacob, 25 juli 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 91,                                                               1549 
(potlood) pagina 44, folio XXI, 28 januari 1549 
'T is ghestempt bij den burgemeesteren ende raide deser stede dat men sullen aannemen mr. 
Ghijsbert scoelmeester om in 't scool te bliven ende hem gheven XL gulden off al sulcke XL 
gulden nu (?) als die burgemeesters met hem sullen kunnen accorderen. 
 
burgemeesteren en raide = vroedschap 
men wil dat mr. Ghijsbert zijn betrekking voortzet 
men wil hem daarvoor ƒ 40,-- per jaar betalen of een zodanig bedrag waarover men een 
acoord bereikt door een contract op te stellen. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 197,                                                          1549 
Ongenummerd, ongedateerd, 1549 
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Opschrift: Om die scoelmeesters 
1. Mr Ghijsbert, vervallen Jacobi, IL, (1549)                                    X  gulden 
2. Mr Alexander, vervallen Jacobi,                                                   VI  gulden 
3. Mr Ghijsbert, vervallen omnium sanctorum,                                 X  gulden 
4. Mr Alexander, vervallen omnium sanctorum,                              VI  gulden 
5. Mr Ghijsbert, vervallen Lichtmisse, (1550)                                   X  gulden 
6. Mr Alexander, vervallen Lichtmisse,                                            VI  gulden 
7. Somma Lateris                                                                       XLVIII  gulden 
8. Mr Ghijsbert, vervallen may, L, (1550)                                          X  gulden 
9. Mr Alexander, vervallen may, L,                                                   VI  gulden 
 
1, 3,5 en 8: Duidelijk is dat men het eens is geworden over ƒ 40,-- per jaar. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 198,                                                 1550 
Ongenummerd, ongedateerd, 1550 
Opschrift: Om die scoelmeesters 
Mr Ghijsbert, vervallen Jacobi, L (1550)                                        X  gulden 
Mr Ghijsbert, vervallen omnium sanctorum,                                  X  gulden 
Mr Ghijsbert, vervallen Lichtmisse, LI (1551)                               X  gulden 
Mr Ghijsbert, vervallen may, LI  (1551)                                         X  gulden 
Mr Alexander, vervallen Jacobi, L (1550)                                     VI  gulden 
Mr Alexander, vervallen omnium sanctorum                                VI  gulden 
Mr Alexander, vervallen Lichtmisse, LI (1551)                            VI  gulden 
Mr Alexander, vervallen may LI (1551)                                        VI  gulden                           
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 52,                                                        1551 
(potlood)pagina 146, fol. LXXXI, 31 mei  1551.  
Op (potl.)pagina 159 staat dat deze keur [opnieuw, vgl. 1528] is vastgesteld op 31 mei 1551. 
 
Artikel 218 
Titulus van den onderscolen 
De scoolmeesteren van den onderschoolen die knechtkens ter schoole houden beneden de 
vijftien jaren zullen gehouden wesen selfs te betailen voor elcke sulcke jongen den 
schoolmeesters in 't groote school twie stuvers voor elcke vierendel jaers. 
Ende de penningen in 't begin van 't vierendel jairs van stonden aen te betalen op de peene 
van gheen school te mogen houden ende dairboven tot arbitrale correctie. 
 
knechtkens = leerlingen 
vierendel Jaers = kwartaal 
van stonden aan = direct 
peene = straf, boete 
arbitrale correctie = bijkomende straf, soms verbanning uit de stad 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 199,                                                       1551 
Ongenummerd, ongedateerd. Opschrift: Om die scoolmeesters 
Mr Ghijsbert, vervallen Jacobi, LI (1551)                               X gulden 
Mr Ghijsbert, vervallen omnium sanctorum                            X gulden 
Mr Ghijsbert, vervallen Lichtmisse, LII (1552)                       X gulden 
Mr Ghijsbert, vervallen may, LII                                              X gulden 
Mr Alexander, vervallen Jacobi, LI (1551)                             VI gulden 
Mr Alexander, vervallen omnium sanctorum                          VI gulden 
Mr Alexander, vervallen Lichtmisse, LII (1552)                     VI gulden 
Mr Alexander, vervallen may LII                                            VI gulden 
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N.B. De posten vervallen op Lichtmis en may zijn door ons wel opgevoerd. In werkelijkheid 
ontbreken ze, omdat het burgemeestersrekeningen boek van 1552 niet aanwezig is. 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 54,                                                        1552 
(potlood)pagina 31, folio VIIvo, 2 okt. 1552  
(Vierde keurboek 1546-1566, datum op grond van de erboven staande tekst) 
In de marge: Beroerende ’t school 
Item sy dat nu voortaen die schoolmeesteren van den grooten scole voor 't loon van den 
jongen elcke vierendel jaers ontfangen sullen vijf grooten ende voir den textenaers iiii 
stuivers ende dat die schoolmeesteren van den onderscole die knechtkens ter scole houden 
beneden die XV jaeren zullen gehouden weesen zelfs te betalen den schoelmeester van den 
grooten scole voor elcken jongen iidalf st ende voir elcke textenaer iiii st voor elcke vierendel 
jaers ende zullen die penningen betaelen van stonde aen in 't beginnen van elck vierendel 
jaers op peene van geen onderscoel meer te houden ende daerenboven arbitralyc gecorrigeert 
te worden. 
 
beroerende = betreffende.                          
elcke vierendel Jaers = elk kwart 
een groot = ½ stuiver;    
textenaers = leerlingen die uitgebreidere leerstof krijgen 
knechtkens = jongens;                               
iidalf =1½; st = stuiver 
peene = straf, boete;  
arbitralyc gecorrigeert = bijkomende straf opgelegd 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 200,                                                     1553 
Ongenummerd, ongedateerd, geen titel. Pagina na opschrift "Omme de organist". 
Mr Ghijsbert scoolmeester betaelt over een vierendel,  
iaerswedden, gevallen Jacobi, ao LIII (1553)                      VII½ gul 
Mr Cornelis scoolmeester betaelt over een vierendel, 
iaerswedden, gevallen Jacobi, ao LIII                                     VI  gul 
Mr Dou scoolmeester betaelt over een vierendel,  
iaerswedden, gevallen Jacobi ao LIII                                      VI  gul 
Mr Ghijsbert scoolmeester betaelt over een vierendel, 
iaerswedden, gevallen omnia sanctorum, ao LIII                 VII½ gul 
Mr Cornelis scoolmeester betaelt over een vierendel, 
 iaerswedden, gevallen omnia sanctorum, ao LIII                   VI  gul 
Mr Dou scoolmeester betaelt over een vierendel, 
 iaerswedden gevallen omnia sanctorum, ao LIII                    VI  gul 
 Mr Cornelis scoolmeester betaelt over een vierendel,  
 iaerswedden, gevallen Lichtmisse, ao LIIII (1554)                VI  gul 
 Mr Dou scoolmeester betaelt over een vierendel, 
 iaerswedden, gevallen Lichtmisse, ao LIIII,  stilo roi            VI  gul 
 Mr Ghijsbert scoolmeester betaelt over een vierendel,  
iaerswedden, gevallen Lichtmisse, ao LIIII                        VII½ gul 
 Mr Ghijsbert scoolmeester betaelt over een vierendel, 
 iaerswedden, gevallen mey, ao LIIII                                  VII½ gul 
Mr Dou scoolmeester betaelt over een vierendel,  
iaerswedden, gevallen mey, ao LIIII                                      VI  gul 
N.B. 
De reden waarom meester Ghijsbert teruggezet is op VII½ gulden is ons niet bekend 
Gezien een betaling in OAH 201 betreffende 1554 is er reden om aan te nemen dat de vierde 
betaling aan Cornelis in de periode 1553/1554  niet heeft plaats gevonden wegens zijn 
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overlijden in de vastentijd. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 201, ongenummerd, ongedateerd    1554 
Item de moeder van Cornelis, wijlen scoelmeester, betaelt over een maent wedden van 
Cornelis, gevallen van Lichtmis tot int Vasten XI gulden 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 201, ongenummerd, ongedateerd      1554 
Mr Pieter, scoelmeester, betaelt over een rest van den dienst van [het]   
Heyligh Gheesthuys de somme van II gulden XI stuivers. 
 
N.B. De strekking van deze betaling ontgaat ons. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 201, ongenummerd, ongedateerd       1554 
Item mr Dominique, wijlen scoelmeester, betaelt over LX nachten van extra ordinarys 
waicken in de grote Droechte omme toesicht te hebben van brand ende boeven de somma van 
III gulden. 
 
Het is ons niet bekend waar meester Dominique zijn vak uitoefende,  noch wanneer hij    
overleden is. Velius/Centen, fol. 268, aant. 445, meldt over dit jaar grote droogte. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 201,                                                     1554 
Ongenummerd, ongedateerd, zonder titel 
Mr Pieter, kwartaal Jacobi, ao LIIII (1554)                                               IX   gul 
Mr Ghijsbert, kwartaal Jacobi, ao LIIII                                                   VII½ gul 
Mr Pieter, twee kwartalen omnia sanctorum LIIII en 
                                                           Lichtmisse LV (1555)                 XVIII   
Mr Ghijsbert, twee kwartalen omnia sanctorum LIIII en  
                                                                 Lichtmisse LV                           XV  gul 
Mr Pieter, kwartaal May LV,                                                                       IX  gul 
Mr Ghijsbert, kwartaal May LV,                                                               VII½ gul 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 202,                                                    1555 
P. 38vo + p. 39vo, ongedateerd, opschrift: Jairlijkse wedden 
Mr Pieter,     kwartaal Jacobi anno LV (1555),                                            IX  gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal Jacobi, anno LV,                                                  VII½ gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal omnium sanctorum, anno LV,                             VII½ gul 
Mr Pieter,     kwartaal omnium sanctorum, anno LV,                                   IX  gul 
Mr Pieter,     kwartaal Lichtmis, anno LVI (1556),                                      IX  gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal Lichtmis, anno LVI,                                            VII½ gul 
Mr Pieter,     kwartaal May, anno LVI                                                          IX  gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal May, anno LVI,                                                   VII½ gul 
 
N.B. Ghijsbert en Ghijsbrecht  zijn dezelfde persoon! 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 203,                                                     1556 
P. 39, ongedateerd, opschrift: Vuytge[ge]ven van jairlixe wedden 
Mr Pieter,       kwartaal Jacobi anno LVI (1556),                                         IX gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal Jacobi, anno LVI,                                                   IX gul 
Mr Pieter,       kwartaal omnium sanctorum, anno LVI,                               IX gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal omnium sanctorum, anno LVI,                              IX gul 
Mr Pieter,        kwartaal Lichtmis, anno LVII (1557),                                 IX gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal Lichtmis, anno LVII,                                             IX gul  
idem Mr Pieter en Mr. Ghijsbert, kwartaal May, anno LVII, elk               IX gul 
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BURGEMEESTERSREKENING, OAH 204, p. 36, ongedateerd, zonder titel,    1557 
Mr Pieter,     kwartaal Jacobi anno LVII (1557),                                           IX gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal Jacobi, anno LVII,                                                   IX gul 
Mr Pieter,     kwartaal omnium sanctorum, anno LVII,                                 IX gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal omnium sanctorum, anno LVII,                              IX gul 
idem Mr Pieter en mr. Ghijsbert, kwartaal Lichtmis, anno LVIII (1558),    IX gul                                 
idem Mr.Pieter en mr. Ghijsbert, kwartaal May, anno LVIII, elk                 IX gul 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 205,                                                   1558 
P. 60/60vo, ongedateerd, opschrift: Vuytgegeven om jaerlixse wedden 
Mr Pieter,        kwartaal Jacobi anno LVIII (1558),                                       IX gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal Jacobi, anno LVIII,                                                  IX gul  
Mr Pieter,        kwartaal omnium sanctorum, anno LVIII,                             IX gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal omnium sanctorum, anno LVIII,                             IX gul 
Mr Pieter,        kwartaal Lichtmis, anno LIX (1559),                                    IX gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal Lichtmis, anno LIX,                                                IX gul 
Mr Pieter,        kwartaal May, anno LIX,                                                       IX gul 
Mr. Ghijsbert,  kwartaal May, anno LIX,                                                      IX gul 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 206, ongenummerd, ongedateerd       1559 
Ongenummerd, ongedateerd, opschrift: Uitgegeven anno LIX (1559) 
Item betaelt meester Ghijsbrecht, scoolmeester, voor dit  tegenwoordige rekenbouck ende 
noch een ander bouck te samen                          III sts 
 
Mr Pieter,        kwartaal Jacobi, anno LIX (1559),                                        IX gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal Jacobi, anno LIX,                                                    IX gul 
Mr Pieter,        kwartaal omnium sanctorum, anno LIX,                               IX gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal omnium sanctorum, anno LIX,                               IX gul 
Mr Pieter,       kwartaal Lichtmis, anno LX (1560),                                      IX gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal Lichtmis, anno LX,                                                 IX gul 
Mr Pieter,       kwartaal May, anno LX,                                                         IX gul 
Mr. Ghijsbert, kwartaal May, anno LX,                                                         IX gul 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 54,                                                          1559 
(potl.)pagina 77, fol. XXXIvo,  24 maart 1559, (vierde keurboek 1546-1566). 
1. Ende omme te verhoeden het confuys 't welck dagelickx gebeurt in 't stoppen ende 
inclineren vant groote school binnen deser stede ende dat die selve seer vuyl tjegens alle 
eerbaerheyt gemaect worde tenderende ende alle 't selve in versmadenisse van alle eerlicke 
onderhoudenisse van politie ende geregtigheyt soe ist dat mijne heeren voorscreven 
6. willende daer in te modereren eenen yegelick jonck ende out van wat werden ende qualité 
hij sij verbieden ende interdiceren het school van nu voort an niet meer te stoppen ende in te 
climmen ende 't selve vuyl te maecken op peyne van XX st[uivers] te verbueren zoo meenige 
reysse t selve gebeurde of bij gebruecke vandien uren lanck int halsyser an de potboeve 
gestelt te worden. 
 
het confuys = de schande.  
stoppen = aanzetten tot kwaadwilligheid; 
inclineren = van plan zijn, de neiging hebben tot; school = de grote school 
versmadenisse etc. = verwerpen van alle instandhouding  
politie = bestuursmaatregelen;  
geregtigheit = rechtvaardigheid  
modereren = voor te schrijven; werden = waerden 
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qualité = hoedanigheid; interdiceren = ontzeggen 
stoppen = kwaads aan te richten.  
peyne = straf, boete;  reysse = keer, maal 
halsyser = ijzeren halsband voor de crimineel gestrafte; 
potboeve = schandpaal 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 54,                                                         1559 
(potl.)pagina 80, fol. XXXIII, 6 mey 1559 
Item hebben mijne Heeren voorscreven gekuert ende geordonneert Dat  nyemandt van wat 
conditie hij zij hem van nu voortaen ende vervordere te brengen eenich vuylnis ende 
diergelijcken achter 't school deser stede op peyne van zoe meenighe reyse utselve gebuerde 
te verbueren vijff sts, maer ordonneren dat tselve gebrocht sal worden an den dyck opte 
Volders Wael.  
Aldus gedaen ende gepubliceert den VIen Maye anno XVC negen ende vijftich. 
 
conditie = toestand;  hier: stand of afkomst; 
vervordere = zich wederrechtelijk de bevoegdheid aanmatigt om 
meenighe reyse = menigmaal 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 54,                                                         1559 
(potl.)pagina 85, fol. XXXVvo,  26 November 1559. 
Lasten en bevelen voorts de vredemaickers, kerkmeesters ende rijckdommen vanden dorpen 
gelegen in de Jurisdictie deser stede dat zijluyden gheen scoolmeesters en winnen dan ten zij 
saecke de zelven catholyc notoirlic sy. Ende zoverre enige andere aengenomen waren den 
zelven van stonden aen aff te stellen, ten eynde de Jonckheyt wel onderwesen mach worden 
op pene van gestraft te worden als wederspannigen van den Con. Mats placcaten ende 
gelieften. 
 
vredemaeckers = dorpsambtenaar belast met rechtshandhaving 
jurisdictie = rechtsgebied van de stad 
catholyc notoirlic = als goed rooms-katholiek bekend staande 
van stond aff te stellen = direct te ontslaan;  
peene = boete;  
Con. Mats = Koninklijke Majesteits;  
placcaten = wetten 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 207,                                              1560 
pagina 30, 1 en 2 ongedateerd; 3 en 4 7 february. 
Item betaelt meester Ghijsbert, scoolmeester, van een rekenboeck gebonden ende een bouck 
pampiers samen III½ stuivers. Item meester Ghijsbert, scoolmeester, betaelt van twie 
rekenboucken bij de stede gebesicht XLIII stuivers; actum VII february. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 207,                                                 1560 
P. 52/52vo, ongedateerd, opschrift: Jaerlixe wedden van de scoolmeesters en costers 
Meester Frans,       Jacobi LX, (1560),                                                             XI gul    
Meester Ghijsbert, Jacobi LX,                                                                          XI gul 
Meester Frans,       omnium sanctorum LX,                                                     XI gul  
Meester Ghijsbert, omnium sanctorum LX,                                                     XI gul 
Meester Frans,       Lichtmis LXI, (1561),                                                        XI gul    
Meester Ghijsbert, Lichtmis LXI,                                                                     XI gul 
Meester Frans,       May LXI,                                                                            XI gul 
Meester Ghijsbert, May LXI,                                                                            XI gul 
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N.B. Meester Frans = meester Frans Janszn Poelenburgh. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 208,                                                  1561 
pp. 61, 71, 72, 75, ongedateerd, opschrift: Uitgeven ao LXI 
Betaelt meester Ghijsbert, scoolmeester, van een rekenbouck II½ st 
Betaelt meester Ghijsbert voor een scrijfboeck gemaect voor de weesmeesters dees stede III 
gulden. 
Meester Ghijsbert betaelt van pampier III sts. 
Meester Ghijsbert, scoolmeester, betaelt van twee scrijfboecken en twie boeck pampieren 
XXXIII stuivers. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 208,                                                  1561 
pp. 105/106, 108, ongedateerd, opschrift: Jaerlixe wedden van de scoolmeesters en costers 
Meester Frans,       Jacobi LXI, (1561),                                                          XI gul    
Meester Ghijsbert, Jacobi LXI,                                                                       XI gul 
Meester Frans,       omnium sanctorum LXI,                                                  XI gul 
Meester Ghijsbert, omnium sanctorum LXI,                                                  XI gul 
Meester Frans,       Lichtmis LXII, (1562),                                                     XI gul    
Meester Ghijsbert, Lichtmis LXII,                                                                  XI gul 
Meester Frans,       May LXII,                                                                         XI gul 
Meester Ghijsbert, May LXII,                                                                         XI gul 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 209,                                                    1562 
p. 43vo, ongedateerd, genaamd: Van een Rekenboek 
Opten ii may betaelt Ghijsbert van twee scrijfboecken, twie boecken pampiers op stadthuis 
gebesicht ende anders ter somme van xxxiiiix sts 3. 1 oortgen. 
 
ii= 2. gebesicht=gebruikt     1 oortgen = ¼ stuiver. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 209,                                                     1562 
p. 57, ongedateerd, zonder titel 
Mr Frans,       Jacobi, LXII (1562),                                                                 XI gul 
Mr Ghijsbert, Jacobi, LXII,                                                                             XI gul 
Mr Frans,      Omnium sanctorum, LXII,                                                    XXII gul 
Mr Frans,      Lichtmisse LXIII (1563),                                                      XXII gul 
Mr Frans,      May LXIII,                                                                            XXII gul 
 
N.B. Na het eerste kwartaal van May tot Sint Jacob is mr Ghijsbrecht verdwenen en blijft  
mr Frans alleen over. Hij ontvangt een dubbele wedde. Waarom is niet duidelijk, net zo min 
als de verdwijning van meester Ghijsbrecht, die ook later nog boeken bindt en papier 
verkoopt en dan soms eveneens schoolmeester wordt genoemd. Als particulier schoolmeester 
verder gegaan? 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 54,                                                         1563 
(potl.)pagina 133, fol. LXvo, 27 maart  1563 (vierde keurboek 1546-1566).  
 
Item Mijne Heeren Scout ende Schepenen willende voorsien dat alle solemniteiten naer 
behoren mochten onderhouden worden in den groote schole binnen deser stede hebben 
daerom gekeurt ende statueert, keuren ende statueren mits desen Dat van nu voortaen de 
Schoolmeesters van de groote schole zullen ontfangen elcke vierendel iairs voor 't loon ofte 
scoolgelt van elck jonge, vijff grooten, en van elcke textenair vier stuvers. 
 
solemniteiten = plechtigheden;  
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elcke vierendel iairs = elk kwartaal; 
één groot   = ½ stuiver;   
textenair = leerling die uitgebreidere leerstof krijgt  
één stuiver = 2 groten. 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 54                                                        1563 
(potl.)pagina 133, fol. LXvo,   27 maart  1563 (vierde keurboek 1546-1566). 
 
Ende dat die schoolmeesters van de onderscholen die knechtkens ter schole houden beneden 
de vijftien iaren zullen gehouden wesen zelfs te betalen de schoolmeester van de groote 
schole voor elcke ionge telcken vierendel iairs dardalve stuvers ende van elcke textenair vier 
stuvers. 
Ende zullen de poene betalen van stonde aen in t beginnen van elcke vierendel iairs op pene 
van gheen onderschool meerder te houden ende dair en boven arbitralicken gecorrigeert te 
worden. 
 
knechtkens = leerlingen;  
vierendel iars = kwartaal; dardalve = 2½ 
textenairs = leerlingen die uitgebreidere leerstof  krijgen 
poene = boete;  
arbitralicken correctie = bijkomende straf door 't gerecht opgelegd 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 54,                                                        1563 
(potl.)pagina 133/134, fol. LXvo/LXI, 27 maart  1563 (vierde keurboek 1546-1566). 
 
Welverstaend is t saicke de schoolmeesters van de onderscholen geestelijke personen ware 
zulx dat dezelve souden wille ofte moghen allegeren dat zijluden deze statuten niet subiect 
waren; zullen in sulcken gevallen ende als dan de schoolmeesters van de groote schoolen hair 
lieden voornoemd schoolgelden ontfanghen vanden ouders van zulcke iongeren die in zulcke 
onderscholen 't schoolgaend zyn. 
 
allegeren = in rechte aanvoeren, (be)argumenteren; subiect = onderworpen 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 210,                                                    1563 
Ongenummerd, ongedateerd, 1563 
 
Op ten iien Juny betaelt mr. Ghijsbert, scoolmeester, voor –(?)  dit 
tegenwoordige scrijfboeck ende een boek pampiers IIII½ stuivers. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 210,  ongenummerd, ongedateerd,     1563 
Opschrift: Jaerlixe wedden voor den scoolmeesters, costers ende orgelist 
Mr Frans,           Jacobi, LXIII (1563),                                                       XXII½ gul 
Mr Frans,           omnium sanctorum,                                                         XXII½ gul 
Mr Frans,           Lichtmisse LXIIII (1564),                                               XXII½ gul 
Mr Frans Jansz, May,                                                                                 XXII½ gul 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 211, ongenummerd, ongedateerd        1564 
Opschrift: Jaerlixe wedden voer den scoelmeesters, costers ende orgelist 
1. Mr Frans Jansz,     Jacobi, LXIIII (1564),                                     XXII½ gul 
2. Mr Frans Jansz,    omnium sanctorum,                                          XVIII  gul 
3. Mr Jan,                 omnium sanctorum,                                             XIII  gul 
4. Hr Ariaen Jansz,   omnium sanctorum,                                              VII  gul en V sts 
5. Mr Jan,                 purificatio (= Lichtmis, LXV (1565)                   XIII  gul 
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6. Mr Frans Jansz,    purificatio,                                                         XVIII gul     
7. Hr Ariaen Jansz,   purificatio,                                                               VI gul  en XV sts 
8. Mr Frans Jansz,    Mey,                                                                   XVIII gul 
9. Mr Jan,                 Mey,                                                                    XII½ gul 
10. Hr Ariaen Jansz, Mey,                                                                        VI gul en XV sts   
 
1-10     : De betekenis van de schommeling van de kwartaalbedragen ontgaat ons. 
4, 7, 10 : Hr Ariaen Jansz is in 1565 havenmeester (OAH 212, pag. 64). 
5, 6, 7  : purificatio = Onze Lieve Vrouwe (Maria-) Lichtmis, 2 februari. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 212, ongedateerd, p. 68,             1565 
opschrift:  
Jaerlixe wedden voer die scoelmeester, costers en de organist 
Betaelt Meester Frans Jansz., Rector, over een vierendel jaerswedden 
verschenen ende vervallen Jacobi anno LXV (1565)                           XV   gul. 
Mr Frans Jansz, rector, omnium sanctorum,                                       XII½ gulden 
Mr Frans Jansz, rector, purificatio LXVI (1566),                                XV   gul 
Mr Frans Jansz, rector, Mey,                                                                XV  gul 
 
De term rector voor het eerst gebruikt in een officieel stuk. 
De betekenis van de schommeling in het jaarsalaris ontgaat ons, tenzij ze samenhangt  met de 
slechter wordende econonomie van de stad. 
Op 18 december 1565 is de broer van Frans Janszn, Pieter Jansz. Poelenburg, aangesteld  
tot derde secretaris der stede Hoorn. (OAH 57, potl. pag. 123).  
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 55,  (potlood)pagina 21, folio 8vo,   16 Juny 1567 
 
Omme te remedieren den abuse gepleecht bij den particuliere schoolmeesters soo ist dat 
mijne heeren die schout ende gerechte bij advys van den burgemeesteren dezer stede gekeurt, 
gestatueert ende geordonneert  hebben, keuren, statueren ende ordonneren mits desen dat alle 
particuliere ende ofte onderschoolmeesters binnen deser stede van nu voirdaen geen school 
meer ende sullen ende moegen houden oft haer school continueren omme jongens te leren, 
maer daer mede ophouden ende suspencederen ter tijdt toe hen luyden tselve van nyeus bij 
den burgemeesteren deser stede geconsenteert ende geaccordeert zall wesen, sonder welcke 
consent mijne heeren voorseid, verbieden een yegelicken onderschool te houden, op pene van 
zes carolus guldens telckens [wanneer] yemand daer van bekeurt werdt ende soe wie nyet en 
heeft en die somme pecuniele te betalen zal gestraft worden ende sijn lichame tot discretie 
van scepenen. 
Item dat van nu voordtaen geen nyeuwe onderschoolmeesters eenigen schoel in 't particulier 
zullen moegen oprechten oft erigeren buyten voergaende consent van den burgemeesteren op 
pene ut supra ofte correctie als boven. 
 
remedieren = verhelpen; abuse = dwaling 
gestatueert = vastgesteld; geordonneert = bevolen 
continueren = voortzetten 
suspencederen = opschorten; nyeus = opnieuw 
geconsenteert ende geaccordeert = toegestemd en akkoord bevonden 
een yegelicken = iedereen 
pene = boete, straf; carolusgulden: nieuw ingevoerde munt 
somme pecuniele = geldbedrag; lichame = persoon 
discretie = (lijf)straf door de schepenen 
erigeren = stichten 
consent = toestemming; ut supra = als boven 
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correctie = bijkomende straf, bv. verbanning uit de stad 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 213,                                               1567 
Ongenummerd, ongedateerd, opschrift: Jaerlicke wedden voor de schoolmeesters 
Betaelt mr Frans, rector, en mr Roedolf, schoolmeester,  over een vierendel jaers wedden, 
verschenen ende gevallen Jacobi anno 1567,          te saemen vijfthien gulden. 
 Den selven gegeven over Jacobi tot Alreheyligen,               te saemen vijfthien gulden. 
Noch denselven schoolmeesters gegeven over een  vierendel  jaers wedden gevallen van 
Alreheyligen tot  Lichtmis XVc LVIII (1568)                    vijfthien gulden. 
 Van Lichtmis tot Mey als 't leste vierendel jaers                                    vijfthien gulden. 
                                                                                                    Summa Lateris LX gulden. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 214, ongedateerd, potl. pag. 75      1568 
(Potl.) pag. 75, ongedateerd, opschrift: Jaerlixe wedden voor den schoolmeesteren 
 Mr Frans, rector, ende mr Rudolf, schoolmeester,  
    op Jacobi anno 1568                                                        te saemen vijfthien gulden. 
 Idem van Jacobi tot Alderheyligen                                 te saemen vijfthien gulden. 
 Van Alderheyligen tot Lichtmisse XVc LXIX (1569),  ter somme vijfthien gulden. 
 Van Lichtmisse tot Mey,                                                  te saemen vijfthien gulden. 
                                                                                     Somma Lateris 't zestich gulden. 
 
BURGEMEESTERSREKENING, OAH 215,                                                 1569 
(Potl.) pag. 75, ongedateerd, zonder titel 
Betaelt mr Frans, rector, ende meester Rudolff, schoolmeester,  over een vierendel jaers 
wedden verscheenen ende gevallen  Jacobi anno 1569                  
                                                                       tsamen ter summe van twintich gulden. 
 Van Jacobi tot Allerheyligen                                                           twintich gulden. 
 Van Allerheyligen tot Lichtmisse XVc LXX (1570),                             XX gulden. 
 Van Lichtmisse tot Mey,                                                                         XX gulden. 
                                                                                                     Totaal LXXX gulden. 
 
BIJLAGE C. DE PLAATS VAN DE VOORMALIGE GROTE SCHOOL 

 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 151, folio 124,                  8 februari 1597 
  
  Up den VIIIen february VXC zeven ende negentig hebben mijn Heeren Burgemeesteren 
vercoft aan Jan Henrycssz. In t Lam, Timan Melissz ende doctor Pieter Willemssz. Coster 
omtrent de lengte van zessen ent sestich voeten van t oude groot school staende in de 
Peperstraete, beginnende van de ooster- of achtergevel vant selfde oude school, voor de 
summe van elf hondert ende thien carolus guldens. 
Te verdelen de voorsz. sessensestich voeten onder de voorsz. copers zoo zijluyden met 
malcanderen sullen comen verdragen. 
Te betalen de voorsz. 1110 gulden op [de] drie eerstcommende ende achtereenvolgende 
meydagen, telcken terminne een gerechte derde paert. 
Met voorwaerden dat elck van de voorsz. drie copers gehouden is op zijn gedeelte in de 
Peperstraet binnen de tijdt van [de] drie eerstcommende Jaeren te doen maecken een steenen 
opgaende gevel soe hooch als de nockspar nu ter tijdt is.  Transport betaelt 54-10-0. 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 151, folio 150vo,  5 januari en 8 februari    1601 
Op huyden den Ven January 1601 heeft Doctor Pieter Coster van de Burgemeesteren nae 
voorgaende advys ende consent van de vroetschappen gecoft t zuyderhoeckhuys van de 
Peperstraet aaen het kerkhoff, wesende t vooreynde van t'oude groot school daerinne Sijbrant 
Claessz. Kistemaecker jegenwoordig woont, mitsgaders de woninge daer besuyden aen, die 



 

69 
 

 

jegenwoordig wert bewoont bij Garbrant Jeroenssz. mette gront vandien, soo d.selve nu ter 
tijt betimmert staen, met voorwaerden dat de muer staende tusschen het huys daerInne 
Garbrand Jeroenssz. woont ende het huys van Jan Cornelissz., graeffmaicker, sal wesen ende 
blijven off een gemene muer, ende salcke ware dat tot eenige tijt een goot opt selve muer 
ende tussen deselve huysen soude mogen geleyt werden, sal het selve moeten geschieden tot 
costen van den voorsc. doctor Coster ende eygenaers van de voorscr. Jan Cornelissz. huys 
halff ende halff, ende sal de voorseyde Docter Coster ofte zijne naecomelingen inwonende 
gehouden wesen een opgaende gevel te maecken int westen nae t kerckhoff ende dat voor de 
somme van achthondert ende vijftig Karolusguldens, te betalen op drie eerscomende ende 
achtereenvolgende  Maydagen, telkens een gerechte derde paert van dien. 
Naast dit besluit in de marge geschreven: 
Des sal hij ongehouden wesen in de Peperstraete aen den wooningen responderende op sijn 
erf een gevel te maecken, sulck als hij uyt crachte van dien coope gehouden was te doen, vide 
supra folio 124 [1597]. ende sal die muyere tusschen de wooninhge van Jan Cornelissz. ende  
Gerbrand Jeroenssz. recht gestelt ende vanthoorn (?) uytgebroken worden,  aldus hierbij 
gevoecht int bijwesen [van] alle de burgemeesteren ende  dr. P. Coster, den 8 february 1601. 
 
BIJLAGE D. TEKSTEN UIT SECUNDAIRE BRONNEN 
 
P. GEYL, 1948, p. 65                                                                           1266 
1.  In die steden van dire mogendheden   
2.  Mak scholen, ende doe leeren mede    
3.  Die kinder van dinen landen,         
4.  Zijn si arem, vulle hen die hande,   
5.  Doe hen hovescheid ende eere         
6.  Dat elk te williker leere.           
 
1. dire = uw; mogendheden = majesteit 
2. Mak = sticht 
3. kinder = kinderen; dinen = uwe 
4. arem = arm, behoeftig 
5. hovescheid = respect, beleefdheid  
6. williker = graag 
 
Deze tekst van P. Geyl, 1948, p. 65. wijkt enigszins af van die van F. van Oostrom in 
Maerlants wereld (Amsterdam, 1998, 9e druk, p. 32).  
Bij Van Oostrom, die regel 1 niet citeert, luiden regel 2 tot en met 6 als volgt: 
'maec scholen ende doe leren mede die kinder van dinen lande. Sijn si arm, vul hem die 
hande; doe hem hovescheit ende ere, dat elc te williker lere', 
als volgt door de auteur omgezet in modern Nederlands: 
'Sticht scholen en laat de kinderen van je land leren. Als ze daarvoor te arm zijn, vul dan hun 
handen; bewijs hun daarmee hoofs respect, opdat ze des te gretiger leren'. 
 
POST, 1954, p. 97,                                                                                1527 
Ter bestrijding van de ketterij vaardigt Margaretha van Oostenrijk, die voor Karel V 
landvoogdes is van 1517 tot 1530, in 1527 de maatregel uit dat: 
1. Die scoelmeesters voertaen huere discipulen geen andere boucken te  
2. leeren ende te exposeeren, dan grammaticalia, logicalia et 
3. rethoricam... wel verstaende dat men op sonnedagen ende heylige dagen 
4. dat evangelie ende d'epistole van dien dagen sal mogen exponeren 
5. grammaticaliter et non mistice. 
 
discipulen = leerlingen; boucken = boeken 
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te exposeeren = te laten zien; grammaticalia = kennis van het Latijn;  
logicalia = het uiten van wijsgerige kennis (eerder dialectica genoemd)  
rethoricam = spreekvaardigheid in het Latijn; sonnedagen = zondagen;  
heylige dagen = feestdagen ter ere van een heilige 
evangelie = de leer van Christus;  epistole = gedeelte uit de Bijbelse brieven exponeren 
grammaticaliter = uitleggen van de tekst 
et non mistice = niet mystiek gekleurd 
 
ROMEIN, p. 191/192.                                                                            1536 
Het Hof van Holland bepaalt dat "die gemeen Schoole [de stadsschool op sommige plaatsen], 
zulcx veragtert is, dat niemant daer in heeft willen dienen, overmits dat alle die rijke kinderen 
hen [be]gaven onder die particuliere Schoolmeesters, verlatende die gemeen Schoole, soo dat 
in de grote en gemeen Schoele anders geen kinderen en quamen dan arm wesenden, die de 
Schoolmeesters niet en vermogen te onderhouden". 
  
BIJLAGE E. DE KLOOSTERS IN HOORN EN WESTER-BLOKKER 
 
Van 1385 tot 1468 werden in de stad negen kloosters opgericht. 
 
1. 1385: Het eerste (mannen) klooster opgericht, dat der Hiëronymieten. 
              Noordeloos geeft de voorkeur aan de naam Fraterhuis.  
 
2. 1385: Het St. Agnietenklooster (vrouwenklooster achter de Grote Kerk). 
 
3. 1400: Het St. Catharinaklooster (vrouwenklooster, huidige Muntstraat). 
 
4. 1402: Het St. Ceciliaklooster (vrouwenklooster z. van het Fraterhuis). 
 
5. 1404: Het St. Geertenklooster (vrouwenklooster n. van Agnietenklooster) 
 
6. 1408: Het St. Mariaklooster (vrouwenklooster n. van Catharinaklooster).  
              Toen het Fraterhuis in 1429 overgedaan werd aan het Ceciliaconvent, 
              verdween het enige mannenklooster.  
              Dat het mannenklooster nodig was, blijkt in 1457:  
 
7. 1457: Het Mannenklooster gewijd aan Sint Pieter opgericht op het Pietersdal. 
              Het wordt in 1462 kruisbroedersklooster.  
 
8. 1464: Het Maria Magdalenaklooster (vrouwenklooster, Bagijnensteeg)  
 
9. 1468: Het St. Claraklooster (vrouwenklooster aan het Kleine Noord).  
 
In Westerblokker werden een mannen- en een vrouwenklooster opgericht. 
 
1. 1392: Het mannenklooster Onze Lieve Vrouwe van het Nieuwe Licht. 
 
2. 1474: Het vrouwenklooster Bethlehem.  
 
BIJLAGE F. OPMERKINGEN OVER DE KEURBOEKEN VAN 1416 TOT 1566 
 
OUD ARCHIEF HOORN, BERGNR. 52 
 
Met potlood staat in dit keurboek voorin geschreven: 
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Oude keurboek der Stad Hoorn, 1528-1551. Register van handvesten, keuren en 
ordonnantiën, ten geschenke [aan het stadsarchief] aangeboden door wijn- handelaar H.C. 
Carbasius in September 1885. 
 Het keurboek begint met (potlood)pagina 4: 
Hertoch Willem van Beijeren grave van Hollandt heeft gegundt ende gegeven der stede van 
Hoorn sulck privilegiën en hantvesten als Florijs, grave van Holland, gegeven heeft dien van 
Medemblik gelijck. 
In tafel daervan uitgetrocken dat claerlijcken uitwijsel. 
In formen hierna beschreven.  
 
M.S. Pols merkt op pagina CL van deel I van zijn studie betreffende de Westfriese 
Stadsrechten (1885) over Hoorn op: 
"dat onderwijs en armbestuur als taak der overheid beschouwd schijnen te zijn".  
Pols heeft over het Hoornse onderwijs niet meer dan drie berichten opgenomen het onderwijs 
betreffende en wel één uit het oudste keurboek, aangelegd omstreeks 1416 met de privilegiën 
van 1357 tot 1459 en twee voorkomende in het keurboek van 1528 tot 1551 aangevuld met de 
privilegiën van 1357 tot 1471. Meer vinden we er bij hem niet.  
Toen hij zijn werk samenstelde was hij nog niet bekend met het keurboek van 1528 tot 1551 
dat door wijnhandelaar Carbasius aan de stad werd geschonken. Toch komt hij, ondanks zijn 
toen nog onvolledige gegevens, ook al tot de conclusie dat er een grote school was waarvan 
de schoolmeesters tot de stedelijke dienaren worden gerekend. Daarnaast worden onder-
scholen vermeld die niet aan de stad hebben behoord, waaraan het bezoek door jongens 
beneden de 15 jaar niet vrij was. 
 
BIJLAGE G. VERANDERDE VIERING VAN HEILIGENDAGEN 
 
In 1525 was er onenigheid ontstaan tussen de Deken van West-Friesland en de inwoners van 
Hoorn over heiligen dagen die de Deken met alle geweld wilde vieren. Alle handwerk moest 
op zulke dagen stilstaan. Wie zich daaraan niet hield werd zwaar beboet en op hoge kosten 
gejaagd. Als gevolg van interventie van het Hof van Holland vaardigde daarom Hendrik van 
Beyeren, bisschop van Utrecht, een ordonnantie uit, die gezegeld was op 29 november 1524. 
Hierin beval hij de Deken en de inwoners van West-Friesland voortaan tal van feestdagen  
alleen in de Kerk te vieren en niet meer met processies door de straten en op de markt. 
Ambachten, landwerk en handel alsmede andere werkzaamheden moesten verricht worden 
zoals dat op de andere dagen geschiedde. 
 
Kerkelijke feestdagen voor  29-11-1524,               Kerkelijke feestdagen na 29-11-1524,      
op de markt/straat en in de kerk                             alleen in de kerk                                                  
 
NOVEMBER                   
30 november   Andreasdag 
 
DECEMBER, ANDREASMAAND 
  1 december    St. Martinus-translatie (hoofd) 
  4 december    St.. Barbara                                    St. Barbara 
  6 december    St. Nicolaas                  
  8 december    Maria-ontvangenis           
13 december    St. Lucia                                        St. Lucia 
21 december    St. Thomas apostel                                             
25 december    Kerstmis 
26 december    St. Stephanus  
27 december    Johannes de Evangelist 
28 december    Onnozele kinderen                                                                                                
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JANUARI 
  1 januari        's Heren besnijdenis; 
  6 januari        Driekoningen; 
14 januari        St. Pontianus; 
21 januari        St. Agnes 
25 januari        Bekering van Paulus                                                                                             
 
FEBRUARI 
  2 februari      Maria Lichtmis              
  3 februari      St. Blasius                                       St. Blasius 
  5 februari      St. Aagt                                           St. Aagt 
22 februari      St. Petrus                                                                                                                     
 
MAART 
17 maart         St. Gregorius                                    St. Gregorius               
25 maart         St. Gertrudis                                   St. Gertrudis 
25 maart         Maria Boodschap                                                                                                      
 
MAART/APRIL 
                      Goede Vrijdag  
                      Pasen 
                      Wederopstanding van Christus op donderdag in de 5de week na Pasen,                                                                                                                                  
 
APRIL 
  4 april          St. Ambrosius                                    St. Ambrosius 
25 april          St. Marcus                                         St. Marcus (alleen 's morgens)                       
 
MEI 
  1 mei           St. Philippus en Jacobus 
  3 mei           Kruisvinding 
  6 mei           Johannes voor de Latijnse Poort       Joannes voor de Latijnse Poort 
12 mei           St. Pancratius 
13 mei           St. Servaas                                                   
 
MEI/JUNI 
                      Hemelvaartsdag 
                      Pinksteren en de twee daaropvolgende dagen 
                      Sacramentsdag (donderdag na Pinksteren)                                                           
 
JUNI 
  5 juni           St. Bonifatius                                     St. Bonifatius 
12 juni           St. Odulphus                                      St. Odulphus 
19 juni           St. Margriete                                      St. Margriete 
24 juni           Johannes-geboorte           
24 juni           St. Johannes voor de Latijnse poort  
25 juni           St. Lebuinus-translatie 
29 juni           St. Petrus en Paulus                                                                                                    
 
JULI 
  2 juli           Maria-visiteringe           
  4 juli           St. Martinus in de zomer    
15 juli          12 apostelendag                                    12 (scheiding der) apostelendag 
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20 juli         St. Margriete St. Margriete
22 juli St. Maria Magdalena
25 juli St. Jacobus Maior 

AUGUSTUS
1 augustus  St. Pietersbanden (vinkelsdag)

10 augustus St. Laurentius
15 augustus  Maria Hemelvaart
24 augustus  St. Bartholomeus
28 augustus  St. Augustinus St. Augustinus
29 augustus  Onthoofding van Johannes de Doper       

SEPTEMBER
8 september Maria-geboorte

14 september Kruisverheffing
17 september St. Lambertus
21 september St. Mattheus
22 september St. Mauritius
29 september St. Michael
30 september St. Jeronymus  

OCTOBER
1 oktober St. Remigius    

10 oktober  St. Victor 
18 oktober  St. Lucas
21 oktober 11 maagdendag 11.000 maagdendag
28 oktober St. Simon en Judas          

NOVEMBER
1 november Allerheiligen
2 november Allerzielen alleen ’s morgens
7 november St. Willibrord
11 november St. Maarten
12 november St. Lebuinus
22 november St. Cecilia
23 november St. Clemens
25 november St. Catharina
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DEEL II

“DIE KINDEREN GHEENE BOUCKEN TE LEEREN
CONTRARIERENDE DE CHRISTELICKE RELIGIE”

Scholen en schoolmeesters
tussen 1572 en 1795
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2. DE GROTE STADSSCHOOL VAN 1572 TOT 1777

2.1 Inleiding

Dit tweede deel van ons boek over scholen en schoolmeesters van 1396 tot 1996 begint op 
het moment dat Hoorn zich op 18 juni 1572 aan de zijde van Willem van Oranje schaart. 
Voordat  men dit besluit neemt, gaat er heel wat aan vooraf..

Al in 1566, dus zo’n zes jaar eerder, is er onrust in de stad die veroorzaakt is door 
economische, sociale, godsdienstige en politieke omstandigheden en gebeurtenissen. De 
politieke zijn het gevolg van de aanbieding van een smeekschrift der edelen aan de 
landvoogdes, Margaretha van Parma. 
Veel belangrijke heren en de hoogste adel van het land vragen haar bij koning Filips II in 
Spanje ervoor te pleiten de bloedige plakkaten tegen de godsdienstige hervormers op te 
schorten en niet uit te voeren. Anders voorziet men een algemene opstand in het land omdat 
er zoveel mensen zijn die een andere dan de katholieke geloofsopvatting nastreven. 
De landvoogdes geeft in eerste instantie enigszins gehoor aan het verzoek, zodat de 
vervolgingen minder fel worden en er wat meer religievrijheid komt. Sommigen echter 
maken volgens de overheid van de toegenomen tolerantie een ongepast gebruik. Dat komt 
bijvoorbeeld tot uiting in hagenpreken voor de ‘nieuwe leer’ die op het open veld worden 
gehouden. In Hoorn gebeurt dat voor het eerst op 14 juli 1566 als  een in Amsterdam 
gedachte bijeenkomst wordt geannuleerd en plaats vindt bij Hoorn, ondanks het feit dat er al 
op 3 juli een verbod op was afgekondigd. De katholieken hebben toen uit voorzorg de Grote 
Kerk gesloten.

Een groot deel der bevolking, vooral in de zuidelijke gewesten, blijft ontevreden. Die onvrede 
uit zich in augustus 1566 voor het eerst in Vlaanderen, met als gevolg vernieling van beelden 
in tal van kerken. De Beeldenstorm slaat via Antwerpen, in Belgisch Brabant gelegen, over 
naar de noordelijke gewesten. Gelukkig zo vindt men, blijft Hoorn hiervoor gespaard en 
wordt geen kerk een haar gekrenkt, maar onrustig is en blijft het in de stad. 

De onrust komt onder andere een maand later tot uiting in een rechtsgeding als 
burgemeesters, schout en schepenen op 12 en 13 augustus 1566 onderzoek doen naar een 
gebeurtenis in de nacht van de zondag voor St. Laurentius 1566, dat is 10 augustus. Zij 
ondervragen als eerste meester Frans Janszn, de rector van de grote stadsschool, over de gang 
van zaken. Hij verklaart in verbis sacerdotus, dat is in priesterlijke woorden, hoe hij ’s nachts 
uit het venster van zijn slaapkamer in zijn woning aan de Pieter Celysteeg leunde, omdat hij 
omstreeks één uur uit zijn bed was opgestaan door een vreselijk lawaai dat hij hoorde uit de 
richting van de Roode Steen. Hij vernam hoe Claas, de broodknecht van de Deken van West-
Friesland, betreurenswaardige woorden sprak tegen de schutters van de stad die op het plein 
verzameld waren. De broodknecht zei: “Lanck hebben wij gestaen nae uwen ghoedt 
(=goederen), nu sullen wij staen nae uwen bloet, want de deecken, mijnen meester heeft 
zeeckere brieven ontfanghen. Ghij sult binnen drie daghen wat anders sien”
Voorts verklaart meester Frans dat hij terzelfder tijd heeft gezien hoe Claas uithaalde naar 
Meindert Cooman Jaapszn., er aan toevoegende dat hij het hem wel zou vergelden. Daarmee 
is de getuigenis van meester Frans ten einde.169

169 Westfries Archief/Oud Rechterlijk Archief Hoorn 0003/4417, fiche 6, folio 547. Met dank aan A.E. Groot.
Broodknecht Claas blijft tekeer gaan,  wordt in arrest genomen, herhaalt zijn onheuse woorden tegen de 
schutters en is des duivels getuige zijn woorden:
“Wat wilt ghij mij vanghen, ghij soude den predicanten die buten lopen preecken, vanghen”.
Een uiteindelijk vonnis zijn wij niet gewaar geworden.
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Maar de onrust houdt aan. Het aantal incidenten stijgt. In september treedt pastoor Clement 
Maertenszoon uit de rooms-katholieke kerk en begint te preken op het Keern, gesteund door 
zijn hulppastoor Evert Gorter.  
“Ook doopten ze en verbonden zij mensen in de echt op hetzelfde stuk land ; het grootste deel 
der bevolking was hen zeer gunstig gezind en ze hadden zeer veel toehoorders, onder wie veel 
van de voornaamste burgers”.170 
 
Ongeveer in dezelfde tijd brengt de heer Van Brederode een bezoek aan Hoorn om voor het 
Verbond der Edelen steun te verwerven. Dan zijn door de aanhangers van de ‘nieuwe leer’ 
reeds bedreigingen geuit tegen de uit voorzorg verrichte sluiting van de Grote Kerk. De 
Hoornse overheid handhaaft deze situatie echter na het uitbreken van de Beeldenstorm.  
De gereformeerden zijn het daar niet mee eens. Naarmate de winter nadert, is het weer 
meestal minder plezierig om buiten op het land diensten te houden. De geuzen verklaren 
onder meer dat ze “lang genouch inden regen ende windt gepredicht hadden [en] oock een 
kercke willen hebben”.  Zo begeven de boekbindersknecht Albert Thijssen en de 
apothekershulp Abraham de Jonge samen met de vrouw van schipper Jan Stevens, die voor 
twee grote smidshamers heeft  gezorgd, zich op 23 november 1566 tussen 11 en 12 uur op 
weg om de kerk open te rammen. Anderen echter beletten dat, “waer aff  heer Frans de 
schoelmeestere beter bescheet zoude moegen weten te seggen”. Met andere woorden, 
waarover meester Frans een verstandiger oordeel zou kunnen uitspreken.  
 
Een nieuw incident doet zich voor op 26 december, tweede kerstdag. De kerk is dan weer 
open op last van een op 23 december niet unaniem genomen vroedschapbesluit. Als een 
minderbroeder Jan Vos de mis bedient, blijft het rustig. Maar wanneer hij aan het sermoen 
begint, schreeuwt iemand dat Clement Maertenszoon in aantocht is. De priester Vos, zo vindt 
men, is nu lang genoeg aan het woord geweest, “het is nu onse buerte”. Tegelijkertijd 
beginnen mensen te lopen, struikelen over elkaar en lijken in de kerk in een gat te vallen, 
waardoor de chaos groter wordt: er is een graf gedolven dat men in de consternatie over het 
hoofd zag. Clement Maertenszoon is wijs en neemt zijn aanhangers uit de kerk mee naar het 
bekende terrein aan het Keern. Geen beeld is er dus gebroken. Dat is anders bij een derde 
incident in mei 1567 als afgedankte soldaten van de naar Emden uitgeweken heer Van 
Brederode het interieur van het Reguliersklooster in Blokker niet ontzien.171 
 
Bij de voorvallen van december 1566 en mei 1567 is meester Frans niet betrokken172. Hij 
geeft les op de grote school en doet dat ook in de jaren daarna, waarschijnlijk tot het einde 
van het schooljaar 1571-1572, hoewel dat niet helemaal zeker is.173 Samen met hem werkt 
dan in de grote school meester Rudolff, heel vaak Roeloff genoemd.  
 
Naast hen geven particuliere schoolmeesters les. Van hen is meester Joost Boeckhorst de 
bekendste doordat hij in 1570 en 1571 betrokken is in 19 rechtszaken. In tien daarvan treedt 
hij op als eiser. In de andere zaken is hij de gedaagde. 
In de zaken waarin meester Joost Boeckhorst  als eiser optreedt gaat het om het betalen van  
aan hem verschuldigd schoolgeld en de kwaliteit van een door Pieter Poelenburch geleverde 
clavecimbel. Die zegt echter dat het instrument nog steeds de kwaliteit heeft van het tijdstip 

                                                 
170 Plekker/Resoort, (Hertaling) Kroniek van Velius. Hoorn, 2007,  Deel II, pag. 414. 
171 Dit alles wordt twee jaar later verklaard aan de Commissarissen van de Raad van Beroerten, als ze Hoorn  
    bezoeken.  
    Zie Sol, pp. 137-139. Alsmede J. van Vloten, Noord-Holland in het Geuzenjaar 1566. (Naar de verhooren in  
    het Belgische Rijks-archief) Haarlem, 1878, pp. 3-12. in: Studiën en Bijdragen I, 143, 303; II 117. 
172 Wel is in de verhoren van de Haagse commissarissen die in het voorjaar van 1568 Hoorn bezochten om de  
    gang van  zaken in 1566 te onderzoeken, te lezen hoe meester Frans oordeelkundiger zou kunnen spreken 

over  
    de gebeurtenissen in november 1566. Desondanks is meester Frans door de commissarissen niet opgeroepen.  
173 Zie ons deel  I en het hier aan voorafgaande Intermezzo.. 
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van levering. 
Schoolgeld is de kleermaker Pieter Gerritszn hem schuldig. Als vergoeding daarvoor zal hij 
bij meester Boekhorst mouwen (van zijn overkleed?) verzetten.  
Vier gulden schoolgeld krijgt hij op 23 juli 1571 nog van Pieter Back omdat “hij eysscher des 
gedaeghdes dochters geleert heeft”. Op 22 augustus is er een nieuwe eis voor Pieter Back 
van ƒ 15,-- terwijl ene Dircken dan nog vier gulden aan Boekhorst schuldig is. De eis voor 
Pieter Back wordt tot vier maal toe herhaald: op 27 augustus, 5 september, 3 oktober en 19 
november 1571. 
Meester Joost Boeckhorst wordt zelf in een aantal zaken gedaagd:   
1e omdat hij ten opzichte van Gerrit Jansz in gebreke is gebleven kostgeld te betalen; 
2e omdat Willem van den Bosch niet alleen nog kostgeld van hem moet ontvangen, maar ook  
   de voor Boekhorst gehaalde Rinse wijn nog afgerekend moet worden;  
3e omdat hij er op geattendeerd wordt een gehuurd huis in goede staat achter te laten; 
4e omdat hij aan burgemeester Willem Pieterszn nog een half jaar huishuur schuldig is.174 
 
Hebben we hier dus een voorbeeld van meerdere zaken die een particulier schoolmeester wat 
meer belichten, over het algemeen zijn het maar fragmentarische gegevens die uit de bronnen 
tot ons komen. Toch noemen we ze om enige indruk te geven van de onderwijssituatie. 
Daarom gaan we nu eerst na hoe het met de grote stadsschool is verlopen. Daarna volgen:  
de particuliere schoolmeesters die school aan huis hielden;  
de particuliere schoolmeesters die een plaats kregen in een geseculariseerd klooster;  
de particuliere schoolmeesters die onderdak vonden in de Vrouwenkerk (Noorderkerk);  
de particuliere vrouwen die kleine kinderen opvingen; 
de schoolmeesters die door burgemeesters in de jurisdictie van Hoorn benoemd werden;  
de schoolmeesters in de Weeshuizen.  
 
2.2 Nederduytsche schoolmeesters in de grote stadsschool (1572-1777)175 
 
Als gevolg van de keuze van het Hoornse stadsbestuur op 18 juni 1572 voor Willem van 
Oranje, reorganiseren de burgemeesters in juli het onderwijs aan de grote stadsschool, die 
zoals we hiervoor in deel I hebben aangegeven, gevestigd was in gebouwen aan de zuidzijde 
van de Peperstraat/hoek Kerkplein, daar waar de Schoolsteeg op uitkwam. Ook nog in 1572. 
  
De burgemeesters stellen al op 10 juli176 aan de grote stadsschool twee nieuwe school-
meesters aan, Pieter Jonghe Blauwen en Jan Clyen.177 Beiden waren als voormalig priester178 
                                                 
174 De rechtszaken gegroepeerd: Clavecimbel in: WFA/ORA 0003/4162 22 Augustus en 5 November 1571. 
    Schoolgeld:  Pieter Gerritsz in: WFA/ORA 0003/4161,  23 Augustus,  25 Augustus en 5 September 1570.  
    Pieter Back in: WFA/ORA 0003/4162, 23 July, 22 Augustus, 27 Augustus, 5 September, 3 October 1571 en 
    19 November 1571. Dircken in: WFA/ORA 0003/4162, 22 Augustus 1571. 
    Kostgeld: Gerrit Jansz in: WFA/ORA 0003/4161, 19 Juny en 10 July 1570. 
    Willem van den Bosch in: WFA/ORA 003/4162, 14 November, 19 November en 5 December 1571. 
    Staat van een gehuurd huis: Heijle Cornelis in: WFA/ORA 0003/4161, 10 July en 15 July 1570. 
    Huishuur: Willem Pietersz in: WFA/OAH 0003/4161, 29 January 1571.  Met dank aan A.E. Groot 
175 Met Duits of Nederduits wordt de volkstaal, het Nederlands, bedoeld. Het echte Duits heet dan Hoogduits. 
176 WFA/OAH 0348/91, 10-07-1572, fol 65. 
177 Jan Jacobszn Clyen (1539-1606) was een zoon van de Hoornse smid Jacob Gerbrantszn. Toen hij aangesteld  
    werd tot schoolmeester aan de grote stadsschool was hij ongeveer 33 jaar. Hij was toen getrouwd met de 22- 
    jarige Mary Willemsdr. Het Gereformeerd Doopregister vermeldt dat meester Jan Jacobszn  op 24 december  
    1589 de geboorte van een dochter Tanneke aangaf. 
    Cleyn en zijn vrouw Mary komen tussen 1585 en 1605 voor als getuigen in notariële akten: 
    WFA/ONA 1685/2036, 8 February, folio 8, 10, 11, 17vo, 28 en 14 October 1586, fol. 14vo. 
    WFA/ONA 1685/2038, 21 Maart 1595, fol. 240vo (fiche 6-). 
    WFA/ONA 1685/2042, 29 October 1601, fol. 286 (fiche 7+). 
    WFA/ONA 1685/2046, 29 September 1605, fol. 119vo. 
    WFA/ONA 1685/ 2051, 25 Maart 1589, fol. 77 (fiche 2+). 
    WFA/ONA 1685/2052,  7 September 1599, fol. 172 (fiche 4+). 
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overgegaan naar de “nieuwe leer”. Zij krijgen de opdracht "om die kinderen en jongheren te 
instrueren ende leeren".179 Omdat het aantal leerlingen voor twee meesters te veel is, komt er 
op 19 augustus een derde schoolmeester bij, Pieter Jacobszn die in de Kleine Havensteeg 
woont.180  
Weer een maand later, op 23 september, besluiten de burgemeesters "dat meester Roeloff, 
eertijts scoolmeester ende adjunct van meester Frans [van Poulenburch], sal weesen rector 
deser stede om die kinder Latijn te leeren in die grote scole deser stede".181  
 
Ondertussen dienen we rekening te houden met het feit, dat de opstand tegen Alva, die in 
1568 was begonnen, voortduurde.  
Van die strijd tegen Spanje is in de resoluties van de burgemeesters en vroedschap van Hoorn 
niet veel terug te vinden. Ook die van Alkmaar182 tekenden weinig op. Toch is een aantal 
gebeurtenissen dat met de school te maken heeft, er ons inziens door beïnvloed.  
 
Zo arriveerde in Hoorn op 28 oktober 1572 een brief  van Willem  van Oranje  met het bevel 
om de vrouwelijke religieuzen en begijnen de kloosters en conventen te laten ontruimen en 
hen samen te brengen in één van de kloosters.183 In een aanvullende brief van 27 maart 1573 
bevestigde de prins het bericht dat alle vrouwenconventen ontruimd waren.184 
 
Opvallend is de inschrijving op 23 juli 1573 dat de rector van Alkmaar, mr Pieter hier in 
Hoorn  “zijn residentie en habitatie zal moghen houden en voor de Latins (= Latinisten) zal 
oick mede moghen school houden”. Zijn hier de oorlogsomstandigheden merkbaar? Er waren 
meer inwoners uit Alkmaar en omgeving naar Hoorn gevlucht en hier gastvrij opgevangen. 
Haarlem had zich op 16 juli overgegeven aan de Spanjaarden. Die zetten hun tocht meteen 
door, zij het vertraagd en begonnen op 21 augustus met het beleg van Alkmaar. Maar in het 
geval van meester Pieter had het stadsbestuur van Alkmaar de benoeming van zijn verbintenis 
die in 1566 was aangegaan, al op 25 augustus 1572 niet verlengd. Wellicht omdat hij 
katholiek was gebleven. Meester Pieter is, te oordelen naar een Alkmaarse bron, niet lang in 
Hoorn geweest. Tijdens het beleg was hij alweer in Alkmaar terug en nam hij actief deel aan 
de verdediging.185 
 
Keren we terug naar de Hoornse stadsschool.   
Op 13 november 1574 besluiten burgemeesters en vroedschappen “dat men één van drie 
schoolmeesteren sal verlaeten van sijn offycio, naemlic meester Pieter Hoochvorst”. Maar 
wie is dat?  
In 1572 zijn aangesteld mr Jacob Janszn Clyen, mr Pieter Jonghe Blauwen en mr Pieter 

                                                                                                                                                        
178  Jan Clyen, was eerder kruisheer geweest in het klooster Pietersdal  (het huidige Sint Pietershof).  
     In de dagen voor de komst van Alva was hij samen met  Clement Maertenszn uit Hoorn gevlucht en na de  
     overgang naar  Oranje direct weer teruggekomen.  
     Petrus Jonghe Blauwen was vicaris geweest in de Cyriacuskerk van een vicarie die hem opgedragen was 
     door de Fabrieksmeesters. WFA/OAH 0348/91 , 13-11-1574, fol. 72:  
     Op 13 november 1574  besloot het stadsbestuur dat hij de rente van zijn vicarie, die hij voorheen gewoon was  
     te ontvangen in het bedienen van zijn priesterschap, zijn levenlang zou behouden. 
179  WFA/OAH 0348/91, 10 July 1572, folio 65. 
180  WFA/OAH 0348/91, 19 Augustus 1572, folio 65.  
     Uit een latere bron (WFA/OAH 0348/1978, 1572, folio XVIvo betreffende de  verhuur in 1572-1575 van de  
     Seliënwooningen (dat zijn de voormalige huizen van het Sint Ceciliaklooster), blijkt dat ene Pieter Jacopszn  
    “bewoont dat hoeckhuys van de Raamen in de Nieuwesteegh ’t siaers voor eenentwintich gulden”. 
     Wij nemen aan dat deze Pieter Jacopszn dezelfde is als degene die eerder in de Kleine Havensteeg woonde. 
181  WFA/OAH 0348/91, 28 September 1572, folio 66vo. 
182  Zie voor Hoorn  voor de periode 1572-1575 de hertaling van Velius door Plekker/Resoort, II, 448-474; en  
     voor  Alkmaar “Alkmaar ontzet 1573-1973”, onder redactie van E.H.P. Cordfunke, passim. 
183 Brief van de Prins, nr. 2834. 
184 Brief van de Prins, nr. 11319. 
185 Visser, pag. 40. 
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Jacobszn en is later toegevoegd meester Roelof, die “sal weesen Rector deser stede om die 
kinder[en] Latijn toe (=te) leren in die grote scole deser stede”.  
Wij hebben niet kunnen achterhalen of één van hen identiek is aan mr Pieter Hoochvorst en 
waarom deze mr Pieter uit zijn ambt is gezet.  
 
Nemen we aan dat meester Hoochvorst moeite had de nieuwe geloofsbelijdenis te 
onderschrijven, dan zou zijn ontslag veroorzaakt kunnen zijn door de besluiten die de eerste 
Provinciale Synode van Holland en Zeeland in Dordrecht op 22 juni 1574 had genomen 
betreffende het onderwijs.  
Kortweg hielden die in: 
-- goede lagere scholen zijn heel nodig; 
-- dominees zorgen ervoor dat ze opgericht worden; 
-- de beloning van de schoolmeesters wordt vooraf vastgesteld; 
-- het plaatselijk bestuur stelt de schoolmeesters aan en betaalt ze;  
-- de schoolmeesters onderschrijven de geloofsbelijdenis en leren de jeugd de catechismus;  
    weigeren ze dat dan worden ze niet benoemd of krijgen ze ontslag; 
-- blijft de plaatselijke overheid in gebreke dan moeten de kerkendienaren haar overreden tot  
    andere  maatregelen;  
    blijven die achterwege dan moet de hogere overheid ingeschakeld worden. 
 
Met deze synodale besluiten was de grondslag voor het lager onderwijs gelegd, met als 
hoofddoel in de christelijke catechismus onderwezen te worden “ende tot de Publicatiën 
geleid te worden”, d.w.z. met de bijbel bekend gemaakt te worden. Telkens echter bleken 
aanvullingen nodig. Die kwamen er in 1578, 1581, 1586, 1589 en 1591.  
 
Het Hoornse stadsbestuur verplichtte in 1594 zowel de dan werkzame schoolmeesters in 
dienst van de stad als de particuliere schoolmeesters het besluit van de Staten van Holland en 
West-Friesland van 9 maart 1589 te onderschrijven voor het continueren van hun onderwijs, 
“mits dat sij gehouden sullen weesen die kinderen gheene boucken te leeren contrarierende 
de christelijke religie”. 186 
 
Van deze uitweiding zijn we echter niets wijzer geworden over de ontslagreden van meester 
Hoochvorst. Een maand na diens ontslag, op 11 december 1574, wordt deze beslissing 
gevolgd door het besluit de grote school te verhuizen. Dan “iss er gestempt bij de 
burgemeesters ende ghemeene vroetschappen alsdat men het groot school maecken sal in 
[de] Sinte Agnietenkerk”. Bovendien worden drie huisjes op het (Grote) Oost en drie op het 
(Grote) Noord die daartoe geschikt worden geacht, in woningen veranderd om te verhuren.187 
De ruimten die eerder gebruikt werden voor huisvesting van de grote school worden verhuurd 
en later verkocht. 
 
De grote stadsschool blijft niet lang in het eerdere Agnietenklooster. In 1575 krijgt ze een 
nieuwe behuizing aangewezen. Nu wordt ze ondergebracht in het voormalige Ceciliaklooster, 
waar ook voor de in dat jaar nieuw opgerichte Latijnse school onderdak is. Gezamenlijk 
blijven ze in die gebouwen tot in de 19de eeuw.  
Daar is eveneens op het eind van de 16de en in het begin van de 17de eeuw enige tijd ruimte  
gegeven aan een Franse school.188 Waarschijnlijk is dat de school van Jacobus van der 
Meersch geweest. Van buiten de stad gekomen heeft hij in 1578 aan de burgemeesters 
gevraagd een Franse school te mogen houden. Die toestemming heeft hij gekregen, waarvoor 
we verder verwijzen naar het hoofdstuk over de Franse school.  

                                                 
186 De Planque, pp. 28-30. WFA/Bibliotheek 125G1, De Navorscher, February 1890 
    WFA/OAH 0348/100, 4 Octobris 1594, zonder paginanummer. 
187 WFA/OAH 0348/91, 11 December 1574, fol. 72vo. 
188 C. Boschma-Aarnoudse, Het Statenlogement in Hoorn. Hoorn, 2001, pp. 147-150 
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De opvatting dat in het Ceciliaklooster ook een Duitse theologische school gehuisvest is 
geweest, is niet de onze. Wij menen dat die school van 1592 tot 1795 in Leiden zijn plaats 
heeft gevonden als “Collegium Theologicum”, het zg. Statencollege dat bedoeld was als 
universitair opleidingsinstituut voor theologische beursstudenten (bursalen). Hoorn had het 
recht zulke studenten voor toelating voor te dragen en heeft daarvan ook gebruik gemaakt.189 
 
Als de grote stadsschool in het Ceciliaconvent is ondergebracht, krijgt ze daar de beschikking 
over ruimtes die vermeld worden  in de huuroverzichten van de geseculariseerde goederen, te 
weten het voormalige “’t Weefhuys” en “die Reventer”.190  
Of  in beide vertrekken tegelijkertijd door schoolmeesters van de grote school onderwijs 
wordt gegeven, of dat ze na elkaar in gebruik zijn, weten we niet. Uit enkele stukken blijkt 
dat deze aangegeven ruimten ten oosten van de Kruisstraat liggen, dat is dus op het terrein 
van het voormalige Sint Ceciliaklooster.191  
 
Uit de opbrengst van de verhuur van de genaaste kerkelijke goederen worden onder andere de  
salarissen van de schoolmeesters  betaald192 Voor de grote school zijn dat er vier: Meester Jan 
Jacobszn Clyen, meester Pieter Jonghe Blauwen, meester Pieter Jacobszn en meester Roelof, 
die als rector van de stad sinds 28 september 1572 belast is met het geven van Latijn. 
Als opvolger van meester Pieter Jonghe Blauwen wordt op 1 april 1577 aangenomen meester 
Pieter op hetzelfde salaris als Jonghe Blauwen heeft genoten.193  
 
De mogelijkheid bestaat dat meester Pieter Jacobszn ook met het onderwijs van meester 
Pieter Jonghe Blauwen is belast, omdat twee jaar later alleen meester Jan Clyen en meester 
Pieter Jacobsz als Duytse schoolmeester genoemd worden. Beiden ontvangen dan van de 

                                                 
189 Het in noot 330 door mevrouw Boschma genoemde stuk waarin sprake is van ‘het duytsche theologische  
    college’,  heeft betrekking op Leiden waar in 1592 zo’n door de Staten van Holland opgericht college om  
    predikanten op te leiden, met de colleges begon.  
    Wel onderscheidt Van Deursen in “Gestalten van de gouden eeuw”,   Amsterdam, 1999, pag. 140, de zg.  
    Duitse klerken van de universitair geschoolden. De klerk had alleen maar lager onderwijs ontvangen., al  
    waren er heel wat schoolmeesters bij. Maar ook ambachtslieden. Meenden ze  goed genoeg te zijn voor de  
    preek dan konden ze zich melden bij de classis en een bewijs van hun kunnen  afleggen. Hun beroeping, soms  
    waren ze meer geliefd dan universitair geschoolden, werd na 1619 moeilijker. door zwaardere eisen die door  
    de Nationale Synode gesteld werden. Een voorbeeld van een Duitse klerk in Hoorn kennen we niet. 
190 Er zijn huuroverzichten over verschillende periodes:  WFA/OAH 0348/1978 (jaren 1572-1575);  
    WFA/OAH 0348/1979 (jaar 1585); WFA/OAH 0348/1980 (jaar 1596); WFA/OAH 0348/1981 (jaar 1603);  
    WFA/OAH 0348/1859 (jaar 1628). Het weefhuis is de plaats waar textieldraden geweven werden, vermeld in  
    1585 op pag. 42vo. Refter of reventer is de voormalige eetzaal van het convent, vermeld in 1585 op pag. 

43vo.  
   Uit het opbrengstenoverzicht van 1585 blijkt dat meester Jan Clyen het huis gemerkt R.S. met toestemming  
    van de burgemeesters bewoont zonder daarvoor huishuur behoeven te betalen, terwijl meester Pieter het huis   
    gemerkt V.W. op dezelfde conditie bewoont, beiden vermeld op folio 42vo. In 1596 wordt op folio 35vo  
    opnieuw aangegeven welke woningen van het Ceciliaconvent voor de scholen zijn. 
    Zie voor de gedachte plattegrond van het complex: Boschma-Aarnoudse, pag. 69 en 148. 
191 WFA/OAH 0348/151, 2 January 1580, fol. 36. 
192 WFA/OAH 0348/91, 23 en 28 February 1576, fol. 80/80vo.  
    De anderen die ook uit de opbrengsten van de  kerkelijke goederen die Hoorn bezit, betaald zullen worden,  
    zijn de predikanten, de kosters en andere kerkelijke dienaren.  
    WFA/OAH 0348/167, folio 17 en WFA/OAH 0348/151, 23 May 1577, folio 17, verwijzen naar een besluit  
    van de Staten van Holland en Zeeland van 23 mei 1577. Hierin wordt vastgesteld dat alle conventen en  
    kloosters binnen een stad, in dit geval Hoorn, met inbegrip van hun districten, hun grond, plaatsen en erven en   
    hun bezittingen, door Hoorn als eigendom beschouwd mogen worden en dat ook de inkomsten van vicarieën  
    en  andere geestelijke goederen voortaan  ten bate van de stad gebruikt mogen worden tot onderhoud van  
    predikanten en scholieren. Op 23 en 28 februari 1576 was het Hoornse stadsbestuur daarop dus al vooruit  
    gelopen,  maar het officiële stuk werd pas bekend gemaakt vanaf het raadhuis op de Rode Steen op 6 oktober  

1578 (WFA/OAH 0348/2513a). 
In dit dossier bevindt zich ook de souvereiniteitsopdracht aan Willem van Oranje in 1581. 

193 WFA/OAH 0348/91, 1 April 1577, fol. 85.      
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“schrijvers” 3½ stuivers en van de zg. “abc-klerken”   2½ stuivers per kwartaal.194  
 
Voor de leerlingen van de publieke scholen wordt in 1579 door middel van een keur(=wet) 
vastgesteld dat ze alleen op het schoolplein mogen kaatsen of enig ander spel uitvoeren op 
straffe van 10 stuivers boete. Bij herhaling van deze overtreding verbeuren ze hun ‘overcleet’ 
en moeten de ouders zich voor het gedrag van hun kinderen verantwoorden.195  
Vier jaar later, in 1583, wordt het te betalen schoolgeld verhoogd naar drie stuivers voor de 
“knechten die abc-leren” en vier stuivers voor de “schrijvers”.196 In hetzelfde jaar besluiten 
de burgemeesters uit te zien naar een derde schoolmeester, hetgeen erop wijst dat het aantal 
leerlingen groeit.197 Pas in augustus 1585 komt dit besluit tot uitvoering.198  
 
Naast mr Jan Clyen en mr Pieter Jacobszn is daarna als derde schoolmeester op gelijke gage 
in de grote stadsschool werkzaam Jan Warboutszn, die later ook optreedt als notaris. Hij 
krijgt echter geen vrije huishuur omdat men ervan uitgaat dat hij in zijn huidige huis blijft 
wonen.199 Omdat door deze derde schoolmeester hun inkomen uit de schoolgelden van de 
kinderen verminderd is, vragen Jan Clyen en Pieter Jacobszn om verbetering van hun loon. 
Dat verzoek wordt niet eerder gehonoreerd dan in 1593. Hun jaarwedde wordt dan verhoogd 
van ƒ 90.- naar ƒ 100,- en blijft aangevuld met het door de leerlingen te betalen schoolgeld. 
 
De schedemaker Meyndert Cornelisz kan rond 1590 moeilijk meer aan werk komen. 
Daardoor heeft hij moeite zijn gezin te onderhouden. Gezien deze slechte omstandigheden 
vraagt hij of hij schoolmeester in de grote stadsschool mag worden. Er is echter geen plaats 
vacant. Wel wordt hem een handreiking gedaan.  
Om het hem iets gemakkelijker te maken krijgt hij voortaan alle weken een gift van 15 
stuivers uit de opbrengsten van de kloostergoederen.200 Maar men verliest hem niet uit het 
oog. Hij wordt op 7 oktober 1594 toegelaten als particulier schoolmeester in de Vrouwenkerk 
(de huidige Noorderkerk).201 Samen met de andere dan werkzame schoolmeesters in de stad 
verzoekt hij toestemming om met zijn school door te gaan. Dat wordt toegestaan “mits dat sy 
gehouden weesen die kinderen gheene boucken te leeren, contrarierende de Christelicke 
religie nae inhouden van deselve placcate”.  
De volgende schoolmeesters beloven dat eveneens: 
Mr Jan Clyen en mr Pieter Jacobsz, stadsschoolmeesteren in ‘t Duytse schoole; 
Mr. Roelof, Latijnsche schoolmeester [in ‘t Duytsche schoole]; 
Mr Frans Jansz Poulenburch, mr Maerten Roelofsz, mr Joris Grossaert ende  
mr Abraham [Mignon], stadsfranchoyse schoolmeesters; 
mr Jan, chirurgijn, mr Pieter Heynricsz, mr Ysrael Jacobsz van der Meerssche en  
mr Jan Arents, particuliere duytse schoolmeesters. 
Daarmee hebben we een mooi overzicht van hen die op dat moment in het Hoornse onderwijs 
werkzaam zijn. 
 
De salarissen die de stad betaalt, blijven in die periode geregeld aan de orde. 
Na de in 1594 verkregen voortzetting van hun admissie vragen in 1596 de nog aanwezige 
twee schoolmeesters in de Duytsche schole, mr Jacob Clyen en Pieter Jacobsz, hun loon te 

                                                 
194 WFA/OAH 0348/91, 9 November 1579, folio 104vo. 
    Ook in de middeleeuwen al leerden de kinderen eerst lezen, dat zijn dus de zg. abc-.klerken.  Als ze het lezen 
    goed  beheersten, begonnen ze met het leren van schrijven, daarom zijn dat de schrijvers. 
195 WFA/OAH 0348/56, jaar 1579, fol. 66vo. 
196 WFA/OAH 0348/91, 2 February 1583, fol. 130. 
197 WFA/OAH 0348/91, 21 April 1583, fol. 134. 
198 WFA/OAH 0348/95, 23 Augustus 1585, fol. 6vo. 
199 WFA/OAH 0348/95, 17 October 1585, ongepagineerd. 
200 WFA/OAH 0348/98, 9 Maart 1590, ongepagineerd. 
201 WFA/OAH 0348/100, 4 Octobris 1594, ongepagineerd.  Het betreffende plakkaat is vastgesteld door de 

Staten van Holland en West-Friesland te Den Haag op 9 maart 1589.  
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verhogen van ƒ 100,-- naar ƒ 150,-- per jaar. Hun verzoek wordt in beraad gehouden.202 
In het jaar daarop vragen de gezamenlijke Duytsche schoolmeesters in de jurisdictie van 
Hoorn om verhoging van hun wedde203.  
De gedeputeerde Synode te Enkhuizen machtigt in het zelfde jaar 1597 de Gecommitteerde 
Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier om de dienaren op het platteland (dat zijn 
de dominees en de schoolmeesters) een redelijk salaris te waarborgen.204  
 
Maar het salaris blijft knagen. De twee overgebleven schoolmeesters van de ‘Duytsche 
schole’ in Hoorn, nu mr Jan Clyen en mr Meyndert Cornelisz, krijgen in 1598 een 
schrobbering wegens onbeleefd optreden. Wat hebben ze verkeerd gedaan?  
 
Ze hebben direct aan de burgemeesters gevraagd hun wedde en  het schoolgeld van de 
kinderen te verhogen, zonder dat ze dat verzoek eerst aan de rector hebben voorgelegd.205  
Toch wordt aan hun vraag in 1599 voldaan doordat hun tractement dan met ƒ 25,-- per jaar 
omhoog gaat. Het schoolgeld van de leerlingen wordt op 3, respectievelijk 4 stuivers 
gehandhaafd, terwijl de kinderen van arme ouders daarvan vrijgesteld blijven.206 
 
In 1602 proberen Jan Jacobszn Clyen en Meyndert Cornelisz het nog eens. Weer vragen ze 
om het salaris van ƒ 125,-- voor elk per jaar, boven het schoolgeld dat door ieder kind betaald 
wordt, te verhogen. Het stadsbestuur kent hun gezinshuishouding en gunt hen elk ƒ 150,-- in 
het jaar boven het schoolgeld van de leerlingen207 
 
Hoewel een gewijzigde situatie niet als zodanig in de bronnen wordt vermeld, is het 
overlijden van de in 1572 aangestelde meester Rudolff  in 1603 dat wel degelijk. Meester 
Rudolff was door het stadsbestuur benoemd om Latijn in de grote school te onderwijzen. 
Toen een aparte Latijnse school in 1575 werd opgericht, werd het werk voor meester Rudolff 
moeilijker.  
De verhouding tussen hem als rector van de stad en de rector van de Latijnse school die in 
1575 wordt geopend, komt in de bronnen nergens duidelijk tot uiting. De getuigenissen die 
meester Rudolff in de loop der tijd  aflegt en die aangetekend zijn in het notarieel archief van 
Hoorn, maken de zaak ook al niet begrijpelijker. Daarin wordt hij meermalen door de notaris 
opgevoerd als rector van de Latijnse school en dat is hij toch echt nooit geweest.  
In ieder geval vraagt zijn weduwe Neell Ewoutsdr na zijn overlijden aan het stadsbestuur om 
een tegemoetkoming. De burgemeesters gunnen haar een kwartaal alimentatie omdat meester 
Rudolff zoveel voor de stad heeft betekend.208  
 
De stadsnotulen melden in de eerste maand van 1606 dat Jan Jacobsz Clyen is overleden. Bij 
zijn overlijden was hij ongeveer 67 jaar. 34 jaar van zijn leven is hij aan de stadsschool 
verbonden geweest.  
 
In zijn plaats stellen burgemeesters en vroedschappen Claas Barentsz aan. Soms is het 
handschrift onduidelijk en lezen we Claas Burritz, zoals voorkomt in het egodocument van 
Jacob Olfertsz de Jong en in dossiers van door de stad ontvangen huren. Maar Claas Barentsz 
en Claas Burritsz is ons inziens toch echt dezelfde persoon.209 
Ook Claas Barentsz en Meyndert Cornelisz blijven alert ten aanzien van de hoogte van hun 
                                                 
202 WFA/OAH 0348/92, 26 April 1596, fol./pag. 23. In beraad zonder beslissing tot 1599. 
203 WFA/OAH 0348/101, 20 July 1597, ongepagineerd. 
204 WFA/OAH 0348/101 29 July, 1597, ongepagineerd; WFA/OAH 0348/92, 20 July 1597, folio 65. 
205 WFA/OAH 0348/92, 17 November 1598, folio 109. 
206 WFA/OAH 0348/92, 10 Augustus 1599, folio 143. 
207 WFA/OAH 0348/92, 9 December 1602, fol. 279 (onderaan); ook: 0348/102, 09-12-1602, ongepagineerd. 
208 WFA/OAH 0348/92, 28 July 1603, fol. 298; ook: 0348/102, 28 July 1603, ongepagineerd. 
209 WFA/OAH 0348/92, 24 January 1606, fol. 396; ook: 0348/102, 24 January 1606, ongepagineerd. 
     Jacob Olfertsz de Jong in De Navorscher, 53e jaargang 1903, pag. 661. 
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jaarwedden.  
 
Op 23 mei 1609 wordt het jaarsalaris van de Duytsche schoolmeesters verhoogd van ƒ 150,-- 
naar ƒ 200,--.210 In 1617 machtigt de vroedschap de burgemeesters om naast hen Volckert 
Louwersz als derde schoolmeester in de grote school aan te nemen.  
Het schoolgeld van de leerlingen mag daarom met een stuiver verhoogd worden.211 
 
Als Volckert Louwersz in 1617 begint, zijn Meyndert Cornelisz en ClaesBarentsz ook nog  
verbonden aan de Nederduitse grote school. Niet lang daarna komt de naam van Meyndert 
Cornelisz niet meer voor. Of hij zich te oud voelde en ontslag heeft gevraagd of dat hij is 
overleden, is ons niet bekend. Alle gegevens wijzen erop dat Jan Albertsz, die in 1614 de 
plaats van zijn zwager Jan Broersz als particulier schoolmeester heeft mogen innemen, 
Meyndert Cornelisz is opgevolgd. 
 
Alle schoolmeesters krijgen te maken met de besluiten van de Nationale Synode die hierna 
aan de orde komen. Geen van hen lijkt daartegen bezwaren in te brengen, zoals andere 
schoolmeesters dat doen. 
 
Hiervoor al is er  op gewezen dat de Hoornse magistraat in 1594, in navolging van een besluit 
van de Staten van Holland en West-Friesland uit 1589, alleen een toelatingsakte voor de 
schoolmeester uitschreef als die beloofde geen lesmateriaal te gebruiken dat in strijd was met 
de christelijke (gereformeerde) religie. Korte tijd later ontstaat er in het begin van de 17de 
eeuw een meningsverschil tussen de gereformeerden onderling over het leerstuk van de 
‘predestinatie’ of ‘voorbeschikking’. In hoofdzaak gaat het over de vraag of de eigen wil van 
de mens enige invloed heeft op zijn lot hiernamaals, of dat alleen God dat lot bepaalt.  
 
In navolging van de Leidse professoren Arminius en Gomarus worden hun  aanhangers 
respectievelijk Remonstrant of Contra-Remonstrant genoemd. Als hun studenten in de 
godgeleerdheid  partij kiezen en tot predikant beroepen worden, bespreken zij de kwestie 
vanaf de kansel. Zo redetwist men al spoedig in alle kringen van de bevolking over het 
omstreden leerstuk. Bovendien krijgt het conflict een politiek aspect omdat de Remonstranten 
meer invloed toekennen aan de Staten van de gewesten en de Contra-Remonstranten vinden 
dat de Staten-Generaal grotere macht bezitten.212  
 
Ook in Hoorn noemt Velius de situatie in deze periode behoorlijk verward.  
Hoornse ouderlingen keren zich omstreeks 1613 tegen de dominees Wallesius en Arnoldi 
omdat die de vrije wil leren zonder en buiten de genade van God. Ze verspreiden via 
geschriften hun mening over het hele land, blijven weg uit de kerk en zeggen dat een 
vergelijk onmogelijk is als de bewuste dominees niet ontslagen worden. De magistraat wil 
hier niet van weten en bepleit verzoening. De kerkelijke geschillen zijn echter te groot om 
opgelost te kunnen worden, ook in de jaren daarna.213 Uiteindelijk is het de macht van de 
stadhouder Prins Maurits en van de Staten-Generaal die in 1617 beslist dat een 
kerkvergadering een eindoordeel zal vellen. 
 
Deze Nationale Synode vergadert van 12 november 1618 tot eind mei 1619 in Dordrecht. Ze 
veroordeelt de leer van de Remonstranten. De predikanten, de schoolmeesters en het 
onderwijs ondervinden de gevolgen van haar besluiten. Al op 22 december 1618 worden de 
Hoornse predikanten Joh. Walingius, Joh. Arnoldi Rodingenus en Isaäc Wellingius in hun 
ambt geschorst en ontslagen als dominee door de Classis van Hoorn, genoemd de Akte van 

                                                 
210 WFA/OAH 0348/92, 23 Mey 1609, pag. 503; ook: 0348/139, 9 en 23 Mey, ongepagineerd. 
211 WFA/OAH 0348/104, 12 January 1617, ongepagineerd. 
212 Pik, pp. 296-298. Schöffer, pp. 230-235. 
213 Plekker/Resoort, Th. Velius, Kroniek van Hoorn. Band II, pp. 690-692. 



 

85 
 

 

Stilstand. Het zelfde lot ondergaat dominee Dominicus Sapma die de Nationale Synode in 
persoon bijwoont. Hij krijgt opdracht naar Hoorn terug te keren.  
Op 4 maart 1619 delen de Hoornse burgemeesters hem mee, dat hij niet langer in Hoorn mag 
preken of andere kerkelijke taken verrichten.214 
 
Zo zijn er dus begin januari 1619 predikantenvacatures. De Hoornse kerkenraad slaagt er in 
eerste instantie niet in ze te vervullen. Na deze constatering reizen de ouderling Pouwels 
Pietersz en de diaken Cornelis Sijmenszn op vrijdag 11 januari naar Naarden en Blaricum  
om kennis te maken met de dominees Phillippus Rulaeus en Georgius Goethalsius.  
Op de zondag erop volgend begeven ze zich daar ter kerke “om te hooren de gaven van beide 
heeren in derzelffde plaetse”. Dinsdag daarna besluit de Hoornse kerkenraad op basis van het 
rapport van zijn afgevaardigden beide heren Rulaeus en Goethalsius te beroepen “tot den 
ordinaris kerckendienst onzer gemeente”. Meteen laten vervolgens de Hoornse 
gedeputeerden zich per expres schip naar Naarden vervoeren om hen dit bericht te 
overhandigen. Rulaeus en Goethalsius aarzelen niet. Ze beloven een beroeping uit een andere 
gemeente niet te zullen aannemen.  
Nog geen twee maanden later worden beide heren op 8 maart 1619 “met groote blijdschap 
ende kerckelijke dancksegginge tot Godt, voor leden des kerckenraedts ende ordinaris 
kerckendienaeren onser gemeente binnen Hoorn, met het gheven der Rechterhandt 
aangenomen ende ontfangen”. 215 Daarmee hebben de contra-remonstranten een stevige 
machtsbasis in de Hoornse gereformeerde kerk gecreëerd.  
 
De kerkenraad brengt dit al vrij spoedig tot uiting door op 25 april 1619 – nog voordat de 
Nationale Synode beëindigd is - te bepalen dat de schoolmeesters van de grote stadsschool op 
de zondagmiddag voor de dienst met hun leerlingen bijeen zullen komen in de kamer van de 
kerkenraad om de vragen van de catechismus te beantwoorden. De kinderen kunnen daar hun 
kennis uiten voor één van de predikanten ten overstaan en in aanwezigheid van twee 
ouderlingen voordat de preek begonnen is, teneinde de preek zelf niet (te) lang op te houden. 
Deze oplossing is voorlopig .Men wil nog uitzoeken welke wijze het meest stichtend is.216 
 
In de volgende maand wordt de Nationale Synode op 6 mei 1619 gesloten. Tijdens de 
vergaderingen heeft ze ten opzichte van het onderwijs besloten dat er een noodzakelijk 
verband moet bestaan tussen ouders, school en gereformeerde kerk. De reden daartoe ligt in 
het feit dat men vindt dat de christelijke jeugd van haar jongste jaren af, onderwezen moet 
worden in de basis van de ware religie en vervuld wordt van Gods zaligheid. Deze opvoeding 
vindt plaats in huis, in school én in de kerk. Daarnaast dienen alle gemeentelijke bestuurders 
erop toe te zien dat geen boeken gebruikt worden die roomse denkbeelden uitdragen. 
Tenslotte moeten de schoolmeesters lidmaat van de gereformeerde kerk zijn, getuigenis 
afleggen van een oprecht geloof, vroom leven en de catechetische leer beheersen.  
Met zijn handtekening belooft hij de hem vertrouwde jeugd ijverig de fundamenten van de 
christelijke religie te leren. 217 Daarom is door de Nationale Synode besloten, dat alle 
Rectoren en Schoolmeesters de Belijdenis, de Catechismus, en de Verklaringen dezer Synode, 
tot betuiging van hun overeenstemming, onder dit Formulier zullen ondertekenen: 
 
“Wij ondergeschreven Rectoren en Schoolmeesters van (Hoorn in ons geval)  
verklaren oprechtelijk in goeder conscientie voor den Heere, met deze, onze 
onderteekening, dat wij van harte gevoelen en gelooven, dat alle de artikelen en de 
stukken der leer, in deze Belijdenis en Catechismus der Gereformeerde Nederlandsche 

                                                 
214 WFA/NHG (=Nederlands Hervormde Gemeente Hoorn), 0646/575, 22 December 1618.  
    Abbing I, pp. 77-78. Plekker/Resoort,  Band II, pp. 724-731. 
215 WFA/NHG 0646/575, 11 January 1619, 16 Januari 1619, 8 Maart 1619, 25 April 119. 
216 WFA/NHG 0646/575, 25 April 1619. 
217 Hofdijk VI, p. 82. 
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Kerken begrepen, mitsgaders de Verklaring over eenige Artikelen der voorzegde leer, in 
de Nationale Synode te Dordrecht, Anno 1619, gedaan, in alles met Gods woord 
overeenkomen; 
beloven derhalve, dat wij de voorzegde leer getrouwelijkck zullen voorstaan, en de 
jeugd naar eisch van ons beroep en haar begrip naarstiglijk zullen inscherpen; 
op straffe dat wij, hiertegen doende, van onzen schooldienst zullen afgezet worden”.218 
 
Om nu weer tot het Hoornse onderwijs terug te keren, wijzen we erop dat de burgemeesters 
op 4 november 1619 besluiten om de schoolmeesters te beoordelen volgens de verlangens 
van de nationale synode. Maar dat proces verloopt niet vlot.219.  
Dat ondervindt Johannes Arnoldus Rodingenus. Hij is sinds 1614 ook rector van de Latijnse 
school is. Dat blijft hij tot in 1620. Pas in mei van dat jaar wordt hem meegedeeld dat het nu 
tijd is om de Synodale Canons te onderschrijven220. Hij reageert dan als volgt:  
“Die strijden mijns inziens met Gods Woord en ik kan er niet mee instemmen zonder de 
kerken van de Augsburgse Confessie die men eerder vrede had aangeboden, te veroordelen”. 
Na deze weigering aarzelen de burgemeesters nog even maar ontslaan hem in hun 
vergadering van 10 juni als Rector. Zijn verzoek om zelf particulier school te mogen houden, 
willigen ze niet in. Daarop herroept hij de door hem onderschreven Akte van Stilstand en sluit 
zich aan bij de Remonstranten. 
Ook andere onderwijzers die de besluiten van Dordrecht niet willen ondertekenen, stuurt men 
weg. Bijvoorbeeld Cornelis Janszn. Hij is schoolmeester in het Burgerweeshuis. Hij wil de 
kinderen nog wel de catechismus uitleggen, maar niet meer uit het hoofd laten leren, alsof het 
Gods woord is. Daarop ontslaan de burgemeesters hem ook. Zij weigeren eveneens zijn 
verzoek om zelf, in een particulier door hem op te richten school, onderwijs te mogen geven. 
En ook latere pogingen om bijvoorbeeld door het houden van een burgerschool in zijn 
levensonderhoud te voorzien, vinden geen genade in de ogen van het stadsbestuur.   
 
Toch is er met twee maten gemeten. Twee andere Remonstrants gezinden en verscheidene 
andere schoolmeesters hoeven niet te tekenen.221  
Waarschijnlijk hebben de nieuwe stadsbestuurders die in 1618 aangetreden zijn na de zg. 
wetsverzetting door Prins Maurits in dat jaar, een voorbeeld willen stellen. Ze zijn zich er 
wellicht van bewust geweest dat in dit soort zaken de mazen van het net nu wat nauwer 
aangetrokken moeten worden en dat te tolerant optreden hun belangen niet dient.  
In ieder geval stellen ze op 14 mei 1621 een algemene keur vast waarin tal van zaken nader 
geregeld worden.  
 
Men geeft daarvoor als reden op dat het schout en schepenen opgevallen is dat zich binnen 
Hoorn tal van personen gevestigd hebben die afkomstig zijn van buiten de stad en hier een 
beroep uit zijn gaan oefenen, zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd. Daarom 
verplicht men iemand die in de laatste zes jaar in Hoorn is komen wonen en niet verzocht 
heeft zijn beroep te mogen verrichten, dat te doen binnen veertien dagen na het bekend 
maken van deze keur. Men moet daarbij een bewijs overleggen dat is afgegeven door de 
magistraat van de vorige woonplaats. Daar dient in te staan of men gehuwd of ongehuwd is, 
welk beroep men had en of men van goed gedrag is.  

                                                 
218 Acta of Handelingen der Nationale Synode. Ed. Donner. Zitting 164. … 
    In de 175e zitting zijn er mededelingen van drie geschorste Hoornse predikanten: 
    Johanns Arnoldus Rodingenus  deelt mee zijn beroep te laten varen. 
    Johannes Walesius vraagt (extra?) tijd om te overwegen of hij zijn appèl wil vervolgen. 
    Isaäcus Welsingius vervolgt zijn beroep en verzoekt kennis te nemen van zijn zaak. 
219 WFA/OAH 0348/105, 4 November 1619 en WFA/OAH 0348/2513a, 18 December 1619. 
    Het proces loopt niet  vlot.  
220 Zie WFA/OAH 0348/105, 9 Mey 1620: De Burgemeesters worden geautoriseerd om de schoolmeesters en  
    Rector te onderzoeken volgens de Dordtse Synode, en ondertekening van het formulier van enigheid te eisen. 
221 Abbing I, pp. 77-78. 



 

87 
 

 

Heeft men dit bewijs niet, dan krijgt men toestemming er alsnog in het bezit van te komen.  
Kan men zo’n bewijs uiteindelijk niet laten zien, dan wordt er de eerste keer een boete van 
zes gulden opgelegd. Blijft men in gebreke dan wordt de tweede keer de boete verdubbeld en 
mag men zijn beroep of handwerk niet meer uitoefenen. Is de zaak een derde keer nog niet in 
orde dan wordt men verplicht de stad en haar jurisdictie te verlaten. Degene die onmachtig is 
de boete te voldoen, wordt “arbitralyc gecorrigeert”. Ook die straf kan betekenen dat men 
uit de stad moet vertrekken.  
Is men in de stad werkzaam, maar is men niet in het bezit van het poorterschap dan kan men 
hierom verzoeken. Doet men dit niet dan volgt een boete van twaalf gulden en mag men zijn 
beroep niet meer verrichten. 
 
De maatregelen in de keur omschreven gelden ook voor de schoolmeester, hetzij man of 
vrouw, jong of oud, die zich als particulier schoolmeester in de stad of haar jurisdictie heeft 
gevestigd  of in de Nederduitse stadsschool van Hoorn onderwijs geeft. Voldoen zij hier niet 
aan dan volgt een boete van ƒ 25,-- en mag men - ook in de toekomst - geen school meer 
houden.222 
 
Of het hiervoor vermelde besluit van mei 1621 betrekking had op de drie dan werkzame 
schoolmeesters in de Nederduitse stadsschool, blijkt niet. Naar onze mening hadden ze 
voordien door hun benoeming al admissie verkregen en waren hun papieren in orde 
bevonden. Drie jaar later machtigt de vroedschap op 24 maart de burgemeesters om zowel de 
tapijtwevers als de Nederduitse schoolmeesters van een goede woning te voorzien.  
Op grond hiervan vragen Jan Albertsz en Volckert Lourensz om een jaarlijks huurvergoeding 
in plaats van vrij wonen in één van de stadshuizen. De vroedschap machtigt de burgemeesters 
hen maximaal ƒ 60,-- per jaar toekennen.223 Vooral Jan Albertsz heeft hier wel oren naar. Hij 
koopt voor ƒ 400,-- tegen 5% rente per jaar, op 1 mei te betalen, van de burgemeesters een erf  
aan de oostzijde van de Kruisstraat dat zich uitstrekt tot het voormalige Ceciliaklooster. Het is 
het zesde erf, getekend met de letter F, 52½ voet lang en 20 voet breed. Hij mag in het huis 
dat hij daar bouwt  een deur en een kozijn plaatsen, mits hij erin toestemt het genoemde direct 
weg te halen en weer dicht te metselen als de burgemeesters dat eisen.224 
Niet alleen Jan Albertsz woont daar, ook de andere twee Duitse stadsschoolmeesters die hun 
uitgang eveneens  op de Kruisstraat hebben, bezitten daar een huis.   
Claes Barendsz woont naast de plaats van de Latijnse school in een woning vrij van huur. Hij 
is buurman van J.D. Os, ondermeester aan de Latijnse school.225 
 
Van de drie schoolmeester van de Nederduitse school, Claes Barendsz, Jan Albertsz en 
Volckert Lourensz is de laatste in 1630 niet meer in functie. Hij is waarschijnlijk overleden en 
vervangen door Pieter Volckertsz, die volgens ons  zijn zoon is.  
Claes Barendsz, Jan Albertsz en Pieter Volckertsz krijgen in 1630 een verhoging met 50 
gulden van hun salaris van ƒ 200,-- naar ƒ 250,--. 226  
Zes jaar later zijn ze nog met z’n tweeën. Claes Barendsz is er niet meer bij. We nemen aan 
dat hij in die periode overleden is en dat de aanstelling van een derde schoolmeester niet 
noodzakelijk is geweest. Jan Albertsz en Pieter Volckertsz  krijgen dan van de burgemeesters 
weer een salarisverhoging van 50 gulden en verdienen nu ƒ 300,-- per jaar.227 De 
schoolmeesters van de grote stadsschool houden dit salaris tot 1708. 
Daarna vonden wij in de bronnen tussen 9 februari 1636 en 15 januari 1646 geen meldingen  
                                                 
222 WFA/OAH 0348/2624, 14 May 1624 en WFA/OAH 0348/59, 14 May 1621, fol. 2vo. 
223 WFA/OAH 0348/105, 24 maart 1621, ongepagineerd. WFA/OAH 0348/106, 8 Juny 1622, ongepagineerd. 
224 WFA/OAH 0348/152, 17 January 1622, fol. 21vo, en 16 Maart 1622, fol. 27ro/27vo.  
     WFA/OAH 0348/152, folio 132vo t/m 138vo, gedateerd 5 January 1621 met de voorwaarden. Ook 
     WFA/OAH 0348/1859, jaar 1628, ongepagineerd. 
225 WFA/OAH 0348/1859, jaar 1628, ongepagineerd. 
226 WFA/OAH 0348/110, 13 July 1630, ongepagineerd. 
227 WFA/OAH 0348/112,  9 February 1636, ongepagineerd. 
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meer over de schoolmeesters die in de grote stadsschool onderwijzen. 
 
De burgemeesters geven in 1646 instructie aan de thesaurier om aan de kerkmeesters de 
huishuren te betalen van de meesters van de grote school. Die meesters zijn op dat ogenblik 
Pieter Metsius en Cornelis Nannings, waarvan we de aanstellingsdatum niet hebben kunnen 
vinden. Ze krijgen elk daarvoor ƒ 60,--.228 
 
Cornelis Nannings is waarschijnlijk een kort aangebonden schoolmeester geweest, getuige 
het volgende voorval. Op 15 februari 1651 zijn vier leerlingen van de grote school bij notaris 
Cornelis Masier geroepen: Jan Jacobsz. 10 jaar, Cornelis Jacobsz. 8 jaar, Meyndert 
Walraven 7 jaar en IJtgen Jacobsdr 6 jaar. 
Op verzoek van Wiggers Cornelisz Boer verklaren ze alle vier gezien te hebben hoe ongeveer 
tien weken eerder Pouwels Wiggersz door voornoemde meester Cornelis in de klas is 
geschopt, over zijn eigen voeten viel en daarna huilende de klas is uitgelopen. Jan en 
Cornelis Jacobsz voegen er aan toe dat de meester eerst Pouwels heeft geroepen om iets op 
te zeggen. Dat wilde Pouwels niet, waarop de meester is opgestaan en Pouwels zodanig heeft 
geschopt dat hij over de banken viel en dat Pouwels al hinkende en huilende de school is 
uitgelopen. Voorts zijn op verzoek van de vader van Pouwels verschenen de 32-jarige mr. 
Hedde Jansz die chirurgijn is en de 20-jarige Barent Hendricsz. Mr Hedde verklaart dat hij 
ongeveer tien weken geleden in het huis van Wiggers Cornelisz is geroepen om diens kind te 
bezoeken en te verbinden. De chirurgijn heeft toen aan drie à  vier schoolkinderen gevraagd 
door wie Pouwels in de school was geslagen. Geantwoord  werd dat hij niet geslagen was, 
maar dat de meester hem had geschopt. En Barent Hendricxsz vulde aan dat hij omtrent twee 
weken geleden Jan en Cornelis Jacobsz heeft horen zeggen dat Pouwels door meester 
Cornelis in de school is geschopt en dat deze meester bij hen in huis woont en daar een 
slaapplaats heeft. Waarop de notaris in aanwezigheid van de getuigen Cornelis Heundricxsz, 
kleermaker, en Michaelis Jansz, waard, de akte heeft opgesteld, die gemerkt is door Jan 
Jacobsz, Cornelis Jacobsz, Meyndert Walraven en IJtje Jacobsdr229 
 
Vijftien jaar lang hebben we dan weer geen berichten over de grote stadsschool aangetroffen.  
Eind januari 1667 is er de mededeling dat meester Pieter Metsius is overleden.230 Zijn zoon 
Jan Pietersz Metsius wordt gekozen om hem op te volgen. Alle emolumenten kent men hem 
toe, maar daar is geen vrije huishuur bij. Bovendien moet hij aan de leerlingen van de 
Latijnse school op woensdag en zaterdag na de middag één uur schrijfkunst onderwijzen.231 
Op het moment dat Pieter Metsius overlijdt, is Cornelis Nannings al niet meer aanwezig. Hij 
is waarschijnlijk eerder gestorven dan Pieter Metsius.  In ieder geval is dan in zijn plaats 
werkzaam Nanning Cornelisz Bleeker. Die neemt in 1669 ontslag. In de plaats van Nanning 
Cornelisz wordt in februari 1669 benoemd zijn broer Elbert Cornelisz Bleeker. Hij belooft bij 
het verwerven van het schoolmeestersambt dat hij de beloning ook zal gebruiken om zijn 
moeder, Zijtje Wormbouts, te onderhouden. Elbert legt de gewone eed van trouw af in handen 
van de burgemeesters. Onduidelijk is waarom Elbert Bleeker in 1679 nog eens bevestigd 
wordt in zijn benoeming. 232 
Nanning Bleeker woonde op het Nieuwe Noord en wordt in een door hem verzorgd boekje 
over het notarisambt, gedrukt door Stoffel Korting, “boekbinder, vergulder en 
                                                 
228 WFA/OAH 0348/115. Instructie voor de Thesaurier. 29 Juny 1645 en 15 January 1646, fol. 104, 108. 
    Nr. 6. De stad krijgt sindsdien van de kerkmeesters ƒ 2000,-- per jaar ten gunste van de kas van de thesaurier  
             (ook geldend voor de Latijnse en Franse schoolmeesters). 
     Nr. 11 De commissarissen van de rekeningen willen graag nagaan welke tractementen nu ten laste van de 
     stad komen en hoe dat in 1620 was en vragen daarvan een overzichtstaat op te maken. 
229 WFA/ONA 1685/2092, 15 February 1651, fiche 3. We vonden alleen het verslag, maar geen sancties. 
230 WFA/ONA 0348/2137,  4 January 1667, testament van Pieter Volckertsz Metsius, ordinaries  
     stadsschoolmeester van de grote school. Met dank aan Piet Boon. 
231 WFA/OAH 0348/155, 29 January 1667, fol. 26vo. 
232 WFA/OAH 0348/155, 15 December 1679,  fol. 262vo. 
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schoolmeester” genoemd. Dit zal wel betekenen dat Nanning Cornelisz in 1669 na zijn 
terugtreden uit de grote stadsschool verder voortgegaan is als particulier schoolmeester  maar 
tevens boeken bindt en verguldt.233 
In het laatste kwart van de 17de eeuw wordt duidelijker voelbaar, wat voor het eerst in stukken  
rond 1650 naar voren komt. De bloei van de stad vermindert. De stadsfinanciën worden meer 
en meer een zorgenkind. Om meer inkomsten te genereren stelt het stadsbestuur daarom in 
1681 een afleg aan de stad in. Die wordt onder meer opgelegd aan de al werkzame en nog 
aan te stellen schoolmeesters. De afleg bedraagt ƒ 100,-- voor ieder van de schoolmeesters 
van de grote school en ƒ 25.4.- voor elk van de schoolmeesters ordinaris, dat is de particuliere 
schoolmeester. Hoorn voert de maatregel in per 15 mei 1681, verhoogt haar met een kwart in 
1721 en stelt de datum van invoering daarvan op 1 februari 1723.234 
Andere zaken blijven gewoon doorgaan. Zo besteedt de stad in 1690 de stad het onderhoud 
van het glaswerk in stadshuizen aan en betreft dit ook al het glas in “de twee groote 
schoolen”. 
Twintig jaar blijken bezuinigingen nog steeds nodig. Op het eind van 1707 bepalen 
burgemeesters en vroedschappen ten aan zien van het onderwijs dat de twee stadsduitse 
schoolmeesters die benoemd worden na het overlijden van de huidige (Somer en Fopsz, zie 
hierna,VZ) een jaarloon ontvangen van ƒ 250,--, i.p.v. ƒ 300,--. Ter vergelijking: De koster en 
de voorzanger krijgen ƒ 200,-- i.p.v. ƒ 240,--, en de predikant gaat terug naar ƒ 1000,--.235 
Elbert Cornelisz Bleeker, schoolmeester in de grote school, overlijdt in januari 1703.  
Joris Somer volgt hem op. Somer legt daartoe op 31 januari in handen van de burgemeesters 
de voorgeschreven eed af en doet afstand van het ambt van lantaarngeldophaler. Hij heeft een 
huis op het Venidse of Bierkade en betaalt daarvoor ƒ 1.-.10 per jaar.  
Joris Somer werkt tot zijn overlijden in 1719 als schoolmeester van de 1e stadsschool. Niet 
eerder vonden we die term zo gebruikt.236 
Thijmon Fopsz is bij het aantreden van Joris Somer de andere meester in de grote 
stadsschool. Naar onze mening is Fopsz de opvolger van Jan Pietersz Metsius. Hij heeft een 
huis op het Dal en betaalt daarvoor een ons onbekend bedrag. Thijmon Fopsz overlijdt in 
1708.237 
Reijndert Westerop, die schoolmeester ordinaris is, dat wil zeggen particulier schoolmeester, 
wordt door het stadsbestuur aangesteld als de opvolger van Fopsz op zodanige ordonnantie, 
tractement en emolumenten als daarbij behoren. Als gevolg van de salarismaatregel op het 
eind van 1707 krijgt Westerop nu als jaarloon ƒ 250,--, terwijl Somer nog ƒ 300,-- ontvangt. 
Als zijn collega Somer in 1719 overlijdt, besluit het stadsbestuur diens 1e stadsschool te 
mortificeren  hetgeen betekent dat men de  schoolhuishouding van Somer opheft. De 
kinderen worden toegewezen aan meester Westerop, die sinds 1708 de 2de stadsschoolmeester 
is. Hij wordt nu de 1e en enige stadsschoolmeester, krijgt verhoging van tractement en vervult 
die functie tot zijn overlijden in 1730.  
 
Reijndert Westerop is ca. 1660 geboren. Hij is de zoon van Gerrit Gerritsz Westerop uit 
Amsterdam en Liefie Reijnders die van de Nieuwendam uit Hoorn komt. In 1683 is Westerop 
in Hoorn woonachtig op de Verckenmarkt, de huidige Vale Hen. Hij trouwt in datzelfde jaar 
op 18 september met Lijsbet Isaacs die in Hoorn op de Bierkade woont. Uit dit huwelijk 
worden zes kinderen geboren. 
Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwt hij op 24 oktober 1694 met Barentje 
Jacobsdr uit de Kruisstraat. Zelf woont hij dan in de Trommelstraat. Uit dit huwelijk worden 
nog eens vier kinderen geboren. Hij is in die jaren particulier Nederduits schoolmeester, 

                                                 
233 WFA/OAH 0348/155, 20 February 1669, fol. 85vo. Met dank aan Peter Swart. 
234 WFA/OAH 0348/123, 21 Augustus 1680, fol. 11-12. WFA/OAH 0348/158, 4 Februari 1718, fol. 78 (marge). 
235 WFA/OAH 0348/243, 10 December 1707, fol. 243. 
236 WFA/OAH 0348/126, 31 January 1703, fol. 78vo. WFA/OAH 0348/1095, jaren 1699-1703, fol. 3vo (huis). 
237 Admissiedatum niet gevonden. Overlijden in WFA/OAH 0348/157, 27 December 1708, fol. 128. Huis op het  
     Dal in WFA/OAH 0348/1095, jaren 1699-1703, fol. 28.  WFA/OAH 0348/149, 6 December 1719 (index). 
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hoewel we niet exact weten wanneer hij daartoe admissie krijt en waar hij in de stad school 
houdt. 
 In 1708 neemt de stad hem in dienst als 2e schoolmeester van de grote stadsschool. Dat blijft 
hij tot  in 1719 de school van Joris Somer wordt gemortificeerd en er maar één stadsmeester 
in de persoon van Westerop overblijft. Op deze school werkt hij tot zijn overlijden op 8 
september 1730. Hij wordt begraven in de Grote Kerk. 
Grotere bekendheid nog dan door zijn schoolmeesterschap krijgt Reijndert Westerop als de 
dichter Reijnier Westerop, die in 1728 een jubelzang op de stad Hoorn publiceert onder de 
titel: Hoorns Buitensingel, in rijm beschreven. Een tweede druk volgt in 1762. Een reprint 
ziet in 1971 het licht.  
Hij schrijft over dit werk waarvan hij hoopt dat het de eenvoudigen van geest voldoet, “ dat 
ik de eerste ben, die de vrymoedigheijdt neme om in de Nederduytsche taale voor de ooren 
van myne meedeburgeren den lof van Hoornse keurlyke wandel-wegen (…..) ruymborstig op 
te zingen (…)”.   Eerrijmen volgen daarna van zijn tijdgenoten I. Erhard, C. Tjom, Ludovicus 
Ens, Claas ’t Lam en J. Bent, terwijl Cornelis Pronk het hele dichtstuk van toepasselijke 
platen voorziet.238 
 
Door het overlijden van Reyndert Westerop komt op 8 september 1730 de plaats vacant van  
stadsschoolmeester. Al op 19 september stelt het stadsbestuur als zijn opvolger aan Jan van 
der Meij, tot dan particulier schoolmeester. Hij ontvangt tractement en emolumenten volgens 
de ordonnantie die daarvoor is vastgesteld. In handen van de Burgemeesters legt hij “onder 
handtastinge de solemnele belofte van getrouwigheid af”.239 Van der Meij werkt tot aan zijn 
overlijden in februari 1747 aan de grote stadsschool.  
Tot zijn opvolger stellen burgemeesters en regeerders aan Dirk Nierop, tot dan vanaf 1730 
particulier schoolmeester in Hoorn. Ook hij ontvangt zodanig tractement en emolument als 
daartoe staat.240 In de bronnen hebben we in Nierops periode niet aangetroffen de notitie van 
Abbing dat de nederduitse stadsschool in 1761 is afgebroken. Zelfs niet als kostenpost in de 
thesauriersrekeningen.241 
   
In verband met de plannen die in 1777 bestaan om de grote stadsschool te doen opgaan in een 
stads- en diaconieschool schrijft Dirk Nierop op 19 juli 1777 een uitgebreide brief aan het 
stadsbestuur. Omdat de Hoornse burgemeesters en regeerders het voornemen hebben aan 
Dirk Nierop de leiding te geven van die school, reageert Nierop op dit plan. Hij stelt onder 
meer dat hij het genoegen heeft gehad geruimere tijd dan dertig achtereenvolgende jaren de 
functie van stadsschoolmeester te vervullen.  
Met het klimmen der jaren echter, hij is nu ongeveer 60 jaren, acht hij zich niet meer in staat 
te voldoen aan de plannen die het bestuur heeft met deze gecombineerde scholen.  
De noodzakelijk arbeid voor zo’n school en de werkdruk die eruit voortvloeit, dwingen hem 
ertoe om eerbiedig te verzoeken van de leiding van zo’n school te worden gevrijwaard en 
hem zijn ontslag te verlenen als stadsschoolmeester van de grote stadsschool.  
Daarbij zal hij het op prijs stellen hem daarna elk jaar, zijn levenlang, een tegemoetkoming 
van ƒ 150,-- te verlenen als pensioen, en hem admissie te verlenen in de stad een privaat- of 
burgerschool te houden. 
  
De burgemeesters gaan akkoord mits Nierop de stadsschool blijft leiden tot het moment dat 
een eerste meester van de nieuwe stads- en diaconieschool is aangesteld. Nierop stemt daar in 
toe en ontruimt de stadsschool op 11 oktober 1777 omdat de stads- en diaconieschool 
definitief op 20 oktober begint. Voordien volgt inspectie met de stadsbaas om te rapporteren 

                                                 
238 Gegevens over Westerop uit WFA/OAH 0348/157, 27 December 1708, fol. 128;  Mortificering in WFA/OAH 

0348/149, 6 December 1719 (index).  Hoorns Buitensingel, reprint , en Hoornse Herinneringen, pag. 182. 
239 WFA/OAH 0348/159, 19 September 1730, fol. 69. 
240 WFA/OAH 0348/160, 16 Februarij 1747, fol. 112. 
241 Abbing II, pag. 373. 
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over de noodzakelijke verbeteringen aan Johannes Keizer uit Huizen, zijn opvolger.   
Daarna krijgt Nierop zijn pensioen uitgekeerd tot zijn overlijden in 1803 in welk jaar hem op 
10 augustus zijn laatste ƒ 150,-- wordt betaald.242 
 
Kort voor het uittreden van meester Dirk Nierop komt een aspect in de school naar voren 
betreffende de hygiëne. Het gebeurde volgt hier: 
 
Meester in de rechten Nicolaas Hinlopen bewoont in 1771 een huis aan de oostzijde van de 
Kruisstraat. Achter zijn erf ligt een veld van de stad.  Hij verzoekt daarvan  een lengte van 20 
voeten te mogen kopen ter breedte van zijn erf. Voorts heeft de suppliant een keuken die 
gedeeltelijk gevestigd is op een put of kuil waar een gemakhuis op uit komt.  
Dit gemakhuis werd eerder gebruikt door de kinderen van de grote stadsschool en wordt 
thans gebruikt door Françoise Piët. Haar vader heeft ooit het verzoek gedaan dat zij dit 
gemakhuis ook mag gebruiken. Zij heeft daarvoor toestemming gekregen. Maar die 
instemming heeft ertoe geleid dat Françoise de schoolkinderen van het gebruik heeft 
uitgesloten en daarmee het gemakhuis voor de school onbruikbaar heeft gemaakt.  
Ondertussen meent suppliant Hinlopen dat het geheel hém in eigendom toekomt, inclusief het 
gemakhuisje. Suppliant zegt het ruimen van de kuil op zich te nemen.  
Toch wil de verzoeker Françoise Piët niet van haar gemakhuis beroven. Hij wijst er daarom 
op dat de plaats van de grote stadsschool nog een kuil heeft, waarop twee gemakhuizen staan, 
even binnen de poort van de konstschool, dat is de school voor het leren van de navigatie. 
Eén van die gemakhuizen zou Françoise kunnen gebruiken. 
De burgemeesters besluiten het stuk grond van 20 voeten dat bij de Konstschool ligt, aan 
Hinlopen toe te wijzen tegen betaling van negen gulden per jaar. Ook krijgt suppliant het 
huisje van gemak dat in gebruik is bij de grote stadsschool.  
Verder zullen de burgemeesters de twee andere gemakshuisjes laten opknappen, zodat de 
leerlingen van de grote stadsschool en de konstschool er naar behoren gebruik van kunnen 
maken, terwijl ook mejufvrouw Françoise Piët die gelegenheid krijgt.243 
Geen woord over het belang van leerlingen en meesters! 
 
2.3 Particuliere schoolmeesters die school aan huis houden (1572-1795) 
 
De particuliere schoolmeesters die ruimte hebben toegewezen gekregen in een voormalig 
klooster en een kerk,  noemen we hierna onder 2c en 2d. 
 
Pieter Heynrickszn. Hij is de enige van de in 1594 genoemde particuliere Duytse 
schoolmeesters waarover we iets meer hebben gevonden. Hij bewoont in 1596 een woning in 
het voormalige Magdalenaconvent tegen een vergoeding van ƒ 46,-- per jaar. Hij overlijdt op 
7 oktober 1603. Een jaar eerder heeft hij ƒ 500,-- van de stad geleend tegen  7 % rente die hij 
jaarlijks in mei voldoet. Mogen we aannemen dat hij dit geld nodig had om in een eigen huis 
onderwijs te geven?244 
 
Julio Jacobsz van der Meerssche. Hij is een zoon van Jacobus van der Meerssche en een 
broer van Israel Jacobsz van der Meerssche. Over hen in een volgend hoofdstuk meer. Julio  
krijgt in oktober 1603 toestemming tot vrij wonen in het huis waarin Piete Heynricksz is 
overleden. Jacob Olfertsz de Jong, die in 1599 geboren is, schrijft over deze tweede zoon van 
                                                 
242 WFA/OAH 0348/132, 19 July 1777, ongepagineerd. 
      WFA/OAH 0646/044, 1 October 1777, ongepagineerd. 
      WFA/OAH 0646/023, Ontvangsten en uitgaven stads- en diaconieschool 1777-1844, ongepagineerd 
      In het WFA betreft het codenummer 0646 het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Hoorn. 
243 WFA/OAH 0348/161, 29 Maart 1771, fol. 167vo/18, met request van Hinlopen van 21 Maart 1771. 
244 WFA/OAH 0348/1980,  (jaar 1603), fol. 35vo betreffende huishuur van ƒ 46,--. 
      WFA/OAH 0348/102, 22 Mey 1602, onpagineerd; zelfde betaling in 0348/235, 23 Mey 1603, 

ongepagineerd. 
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Jacobus van der Meerssche:  
“Myn lesen en schryven heb ick geleert in de duytsche schole van Julius Jacobsz”.245 
 
Herman Stevens is in 1605 schoolmeester in Abbekerk. Hij wil graag naar Hoorn en vraagt 
aan de burgemeesters of er een functie vrij is  zodat hem een honorarium óf vrij wonen kan 
worden gegeven. De vroedschap gaat er op 3 juli 1605 mee akkoord dat als zich in de 
Latijnse school een verandering voordoet en mr Herman bekwaam is om daarin te voorzien, 
de burgemeesters hem mogen voordragen. Uit een latere  notariële akte blijkt dat meester 
Herman ondermeester op de Latijnse school is geworden, hoewel wij hem als zodanig niet 
hebben kunnen vinden.246 
 
Matthijs Elbertszn. Hij wil in 1605 zijn school graag continueren. Hij verzoekt hem daarvoor 
een salaris te geven of vrij wonen toe te kennen. De burgemeesters krijgen met meerderheid 
van stemmen toestemming hem enige hulp te bieden. Waarschijnlijk ontvangt hij ƒ 36,-- per 
maand, want in 1607 wordt dit bedrag verhoogd naar ƒ 60,--. De burgemeesters geven twee 
jaar later te kennen dat er een eind moet komen aan zijn ‘dissoluut’ leven (dronkenschap!).  
Volhardt hij hierin dan wordt zijn tractement van ƒ 60,-- ’s jaars ingehouden.247 
Jan Albertsz. Hij woont in Twisk en vraagt in 1614 toestemming om zijn zwager Jan Broersz, 
die in Hoorn met zijn  ambt als particulier schoolmeester op wil houden, op te volgen. De 
burgemeesters staan zijn verzoek toe.248 
 
Herman en Broer Jansz . Zij worden in de thesaurierrekeningen van 1615/1616 particulier 
Duits schoolmeester genoemd bij het betalen van hun huishuur, 9 gulden en 12 stuivers, en 3 
gulden. Verdere bijzonderheden worden over hen niet vermeld.249 
 
Anthonis Cornelisz. Coster. Hij vraagt op 9 mei 1620 toestemming een Duitse school te 
houden. De burgemeesters staan dat toe mits hij de door de Nationale Synode vastgestelde 
confessie en catechismus alsmede het daartoe opgestelde formulier ondertekent. Dat doet hij, 
en herhaalt dat later. In augustus 1632 en februari 1633 vraagt hij aan de burgemeesters zijn 
salaris gelijk te trekken aan dat van de Franse schoolmeester. Daarop worden de scholarchen 
gehoord. Dat heeft tot resultaat dat zijn salaris niet wordt verhoogd.250 
 
Cornelis Jansz. Hij is in 1619 ontslagen als schoolmeester van het Weeshuis en vraagt in 
augustus 1620 aan de vroedschappen of hij weer school mag houden. De vroedschappen 

                                                 
 245 WFA/OAH 0348/92, 7 October 1603, fol. 310; ook in: 0348/102, 7 October 1603, ongepagineerd 
     De Navorscher, 53e jaargang 1903, pag. 661: 
     Jacob Olfertszoon de Jong is geboren op 27 juli 1599. Na zijn schoolopleiding in Hoorn gaat Jacob op 14- 
     jarige leeftijd naar de Universiteit te Leiden. Hij krijgt daartoe privé-lessen  van Barnero, conrector van de  
     Triviale School te Leiden, omdat hij nog niet bekwaam genoeg is in Latijn om de colleges te volgen. 
     In Hoorn heeft hij lezen en schrijven geleerd op de Duytsche schole van Julius Jacobsz van der Merssche.  
     (Diens broer  Israel Jacobsz is ook korte tijd particulier schoolmeester is geweest, vZ.)  Jacob is daarna  
     toegelaten tot  de Latijnse school. Hij kreeg in de eerste schole (de beginklas) les van mr  Anthonius Simonsz  
     van der Eyck; in de tweede schole (=klas) van mr Willem Jansz, en in de derde schole  (=klas) van ds dr  
     Johannis Roggius  (rector van 1608-1614) en een korte tijd van Johannes Arnoldi  (Rodingenus, rector van  
     1614-1620). Ondertussen heeft hij ook les gehad van mr Claes Burritsz (Barendsz, vZ) in arithmetica 

(=wiskunde) en musica, van de meesters Jacob Boon en Lucas Fops in de schrijfkunst en van mr Jan Seliz in 
het cijferspel. Voor de Latijnse school in zijn geheel verwijzen we naar het volgende hoofdstuk.  

246  WFA/OAH 0348/102, 3 Maart 1605, ongepagineerd. WFA/ORA 0003/4570, fiche 1, fol. 12, 23 May 1609. 
247 WFA/OAH 0348/102,   3 Maart 1605,  ongepagineerd.  
     WFA/OAH 0348/  92, 20 Maart 1607, pag. 451. Ook: 0348/102, 20 Maart 1607, ongepagineerd.   
     WFA/OAH 0348/  92, 23 Mey   1609, pag. 503. Ook: 0348/139, 23 Mey, 1609. 
 248 WFA/OAH 0348/104, 14 April 1614, ongepagineerd. 
 249 WFA/OAH 0348/1134, 1 mei 1615 – 1 april 1616, folio 25 en 27. 
250 WFA/OAH 0348/105, 9 Mey 1620, ongepagineerd.   
     WFA/OAH 0348/111, 2 Augustus 1632, fol. 18r en 12 February 1633, fol. 48vo. 
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melden dat ze niet gerechtigd zijn dit besluit te nemen.251 Ze hebben al op 4 november 1619 
bevolen dat de schoolmeesters beoordeeld zullen worden volgens de verlangens van de 
Nationale Synode en de burgemeesters zijn door hen geautoriseerd de Rector én de 
Schoolmeesters te onderzoeken volgens de uitspraken van de Synode en de ondertekening 
van het formulier van enigheid te eisen.252 In augustus 1622 probeert Cornelis Jansz (hij is op 
dat moment bakker) het opnieuw. Zijn vraag om weer school te mogen houden, gaat om 
advies naar de vroedschap. Het antwoord hebben we niet aangetroffen, maar moet negatief 
geweest zijn.253 
 
Jan van Hameren. Zijn aanstelling is één van de weinige die van de particuliere 
schoolmeesters is vastgelegd zoals we dat verwachten:  
“Op huyden den 26. May 1625 is Jan van Hameren geadmitteerd schoole te houden, sonder 
superstitiaele boecken [aan] de jeucht te mogen leeren ende tot ordonnantie deses alhier 
geannoteert. Ter bevestiging alhier in het Memoriael opgeschreven. J. van der Beecke.” 
Kort daarna koopt hij een huis en erf in de Kruisstraat. In 1628 is hij daar nog ƒ 900,-- voor 
verschuldigd tegen een percentage van 5 % en betaalt hij per 1 mei ƒ 45,--. 
Zonder gebruik te maken van katholiek getinte leerboeken heeft  Van Hameren meer dan 30 
jaar zich erop toegelegd Hoornse jeugd te onderwijzen. Hij betaalt  namelijk per 1 mei 1657 
nog een jaar huur voor een huis in de Muntstraat, zijnde ƒ 52,--.254 
 
Sijbrant Albertsz. We weten niet of hij familie is van Jan Albertsz. Hij is schoolmeester en 
voorzanger in de Ooster- en Noorderkerk. Als particulier schoolmeester vraagt hij in het 
begin van 1627 om verbetering van huishuur én gage en hem ƒ 95,--. toe te kennen in plaats 
van ƒ 52,--. De burgemeesters gaan niet verder dan dit bedrag te vermeerderen tot ƒ 60,--  te 
betalen door de kerkmeesters.255  
Hij houdt zich ook met andere zaken dan zijn schoolmeesterschap bezig. Zo krijgt hij, 
waarschijnlijk als secretaris van een clubje beleggers, het recht van octrooi op de bedijking 
van twee meertjes in de banne van Oude Niedorp. Het octrooi wordt verleend in 1632, maar 
in 1642 is pas één meertje ingedijkt. Degenen die het octrooi aangevraagd hebben, verzoeken 
het dan met acht jaar te verlengen. Op 26 februari 1643 dragen Albertsz c.s. het octrooi over 
aan de stad Alkmaar. Ondertussen heeft hij ook toestemming gevraagd de weel achter het 
Hoornse “sieckhuus” te mogen dempen. Het antwoord hebben we niet gevonden.  
Naast zijn schoolmeesterschap is meester Sijbrant Albertsz  koster in de kleine kerken zo 
hebben we hiervoor aangegeven. Op zondag wordt daar twee maal gepreekt. Hij ontvangt 
daar in 1638 een vergoeding van ƒ 100,-- voor.  
Gezien het feit dat zijn leeftijd vordert, verzoekt hij in 1641 “prove en koop”  in het Oude 
Vrouwenhuis aan het Kerkplein. De burgemeesters besluiten de betreffende woningen in het 
openbaar te verkopen. Tenslotte vraagt hij of hij in verband met een boelhuisschrijven 
bepaalde akten nader mag onderzoeken.256 
 
Was er na 1620 nooit meer echt werk van gemaakt om de bepalingen van de Nationale 
Synode door de particuliere schoolmeesters te laten onderschrijven? Het lijkt erop. Ook kan 
het zijn dat er teveel schoolmeesters toestemming hebben gekregen om onderwijs te geven, 
hoewel dat niet in lijn lag van de hiervoor vermelde keur van 14 mei 1621 die ook voor de 

                                                 
251 WFA/OAH 0348/105, 8 Augustus 1620, ongepagineerd. 
252 WFA/OAH 0348/105, 4 November 1619, WFA/OAH 0348/2513a en WFA/OAH 105,  9 Mey 1620. 
253 WFA/OAH 0348/106, 22 Augustus 1622, ongepagineerd. 
254 WFA/OAH 0348/152, 26 May 1625, fol. 71vo. WFA/OAH 0348/1859, jaar 1628, ongepagineerd.  
      WFA/OAH 0348/1136, May 1657, fol. 14. 
255 WFA/OAH 0348/108, 16 February 1627, fol. 52vo. 
256 WFA/OAH 0348/110, 29 Juli 1631 en 11 November 1631, ongepagineerd. Voor overdracht aan Alkmaar zie: 
      Reginaal Archief Alkmaar. Beloning als koster en dempen weel achter siekhuus in: WFA/OAH 0348/113, 8 

February 1638, ongepagineerd. Tenslotte: WFA/OAH 0348/114, 28 Juny 1641, ongepagineerd. WFA/OAH 
0348/114, 17 February 1643. 
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particuliere schoolmeesters gold. 
In ieder geval worden in april 1627 alle bijscholen opgezegd en alle uitgegeven admissies 
ingetrokken. De particuliere schoolmeesters moeten allen een nieuw verzoek indienen ter 
wille van de publieke scholen, waarbij het loon van de Franse scholen, de Nederduitse 
stadsschool en de bijscholen nader geregeld wordt. Degenen van de particuliere 
schoolmeesters die weer toegelaten willen worden, moeten de besluiten van de Nationale 
Synode ondertekenen.257  
Betrekkelijk kort daarop geeft de magistraat in 1629 opnieuw opdracht aan de schoolmeesters 
om de door de Nationale Synode vastgestelde regels te ondertekenen. Ook mogen ze geen 
boeken gebruiken die strijdig zijn met de te Dordrecht vastgestelde orde.  
Zes jaar later blijkt in 1635 dat de catechismus en de confessie nóg niet door elke 
schoolmeester is ondertekend. Nu wordt door de burgemeesters nagegaan wat men in andere 
steden daartegen doet. Ondertussen wordt aan enkele schoolmeesters waarvan de namen niet 
genoemd worden, bevolen geen paaps bijgeloof of anderszins te onderwijzen.258 
 
Hebben we tot nu toe alleen maar namen genoemd van hen die individueel werkzaam zijn als  
particuliere schoolmeester, in een later stadium treden ze in 1651 voor het eerst gezamenlijk 
op en vragen aan de burgemeesters om  een goede orde op ’t houden van scholen, 
schoolmeesters én leerlingen.  
Helaas is hun verzoek niet in het archief van de ingekomen stukken te vinden en weten we 
daarom niet precies wie de verzoekers zijn. De burgemeesters houden het verzoek aan voor 
advies, maar geven daarbij aan dat ze geen nieuwe scholen zullen toe staan dan met hun 
uitdrukkelijke toestemming.259 
 
Twee jaren later zijn “de gemene schoolmeesters” , waarbij we gemene moeten lezen als 
particuliere of algemene schoolmeesters die privé-onderwijs geven, nog steeds beangst dat 
hun spoeling te dun wordt. Daarom vragen ze niemand als Nederduits schoolmeester toe te 
laten die daarvoor geen toestemming heeft van de burgemeesters en het huidige aantal van 
hen terug te brengen tot 16 en aan niet meer dan dit aantal admissie te verstrekken.  
De burgemeesters beloven daarop na te zullen gaan hoeveel particuliere scholen er in de stad 
mogen zijn. Bovendien zoeken ze uit wie ooit toestemming heeft gekregen om zich als 
zodanig te vestigen en welk lesmateriaal deze schoolmeesters gebruiken. Tenslotte geven ze 
aan dat het aantal zo nodig verlaagd zal worden en dat er een schoolreglement  komt.  
 
De belofte die in 1653 wordt uitgesproken, wordt pas in 1712 gehonoreerd als particuliere 
schoolmeesters en de schoolmeesters van de stadsschool samen een reglement ontwerpen 
waarmee de burgemeesters akkoord gaan.260 
 
Jan Cornelisz. Pas tien jaar na de toezegging van 1653 is in de openbare stukken terug te 
lezen dat de burgemeesters zijn gaan letten op het aantal particuliere scholen. Dan stellen de 
Heeren Burgemeesteren in 1664 de schoolmeestersplaats van Jan Willemsz in de Achterstraat 
ter beschikking van Jan Cornelisz. Het is één van de weinige keren dat de plaatsvermelding 
van de school erbij staat.261 
 
Pieter Claasz. In hetzelfde jaar 1664 komt Pieter Claasz voor de burgemeesters en krijgt 
toestemming om school te houden, mits hij de kinderen leert en onderwijst in goede 

                                                 
257 WFA/OAH 0348/109, 17 April 1627, p. 4. WFA/OAH 0348/112, 13 Juny 1635, ongepagineerd. 
258  WFA/OAH 0348/110, 6 May 1629, fol. 8. 
259  WFA/OAH 0348/116, 12 July 1651, ongepagineerd. 
260  WFA/OAH 0348/117, 23 December 1653, fol. 103vo. 
261  WFA/OAH 0348/155, 27 Augustus 1664, fol. 8vo. WFA/ONA 1685/2137, 22 November 1665, testament 

van Jan Cornelisz, schoolmeester en Pietertje Jacobsdr, echtelieden te Hoorn. Met dank aan Piet Boon. 
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christelijke en met de gereformeerde leer overeenkomende boeken.262 
 
Boeije Boeijesz. Bij hem komen we in 1664 voor het eerst een merkwaardige combinatie van 
beroepen tegen. Was het normaal dat een schoolmeester soms ook als koster optrad, vooral in 
de dorpen, nu is het de Hoorns particuliere schoolmeester Boeije Boeijesz  die naast zijn 
schoolmeesterschap stadstrompetter en torenwachter is.263 
 
Meester Robbert. Hij is getuige bij een notarishandeling in 1665 en wordt vermeld als 
particulier schoolmeester.264 
 
Het totaal aantal particuliere schoolmeesters dat in de stad werkt, blijft de beroepsgroep 
echter zorgen baren. Op de eerste dag van het nieuwe jaar 1675 blijkt dat de particuliere 
schoolmeesters in de stad aan burgemeesters en vroedschap opnieuw vragen uitdrukkelijk de 
toestemming voor het uitoefenen van het schoolmeestersambt op 12 tot 14 te handhaven en 
het aantal meerdere schoolmeesters te laten uitsterven. Bovendien blijken kinderen nog wel 
eens van school te wisselen. Dat mag wel, indien hun ouders van tevoren het nog 
openstaande lesgeld hebben voldaan.  
Burgemeesters en vroedschap besluiten daarop niemand tot de institutie van de Jonge Jeugdt 
toe te laten, als men niet eerst tegenover de burgemeesters heeft beloofd zich in het onderwijs 
aan de jeugdige personen te houden aan de orde in het land en de synodale acten (van 1619, 
vZ).265 
 
Dirck Gerritsz Noordlandt. In het onstuimige jaar 1675 heeft Dirck Gerritsz  Noordlandt, 
schoolmeester tot Hoorn, een Daghelijks Register samengesteld over de ongemakken die de 
tweede Allerheiligenvloed van 4 en 5 november 1675 heeft veroorzaakt en waardoor West-
Friesland en Hoorn bijna geheel onder water kwamen te staan. Het boek is gedrukt bij Stoffel 
Jansz Korting op de Koornmarkt In de Bevaren Stuurman.266 
 
Niet eerder dan in 1678 zijn we tegengekomen dat gecommitteerden uit de kerkenraad de 
Nederduitse scholen in Hoorn mogen bezoeken om na te gaan of de boeken die de kinderen 
voor het onderwijs gebruiken niet strijdig zijn met de Gereformeerde Religie. Maar de 
kerkenraad moet niet denken dat ze daarmee direct een vinger in de pap krijgt om handelend 
op te treden wanneer in deze boeken onvolkomenheden voorkomen. De burgemeesters 
handhaven het Hoornse beleid dat al direct na de Nationale Synode is ingevoerd. Geen 
inmenging van de kerkenraad. De gedeputeerden ervan krijgen alleen maar het recht de 
onvolkomenheden bij het stadsbestuur te melden.267 
 
Hiervoor schreven we dat in het laatste kwart van de 17de eeuw duidelijker voelbaar wordt, 
dat  de bloei van de stad vermindert. De stadsfinanciën worden meer en meer een zorgenkind. 
Om meer inkomsten te genereren stelt het stadsbestuur daarom in 1681 een afleg aan de stad 
in. Die wordt onder meer opgelegd aan de al werkzame en nog aan te stellen schoolmeesters. 
De afleg bedraagt ƒ 100,-- voor ieder van de schoolmeesters van de grote school en ƒ 25.4.- 
voor elk van de particuliere schoolmeesters.  

                                                 
262  WFA/OAH 0348/155, 31 December 1664, fol. 10; ook: WFA/OAH, 31December 1664, fol. 10.  
       WFA/ONA 1685/2243, 25 Maart 1677, testament Pieter Claasz. Met dank aan Piet Boon. 
263 WFA/NHG 646/581, 1644, ongepagineerd. In dat jaar doet Boeije Boeijesz, jonggesel van Hoorn, belijdenis. 
      WFA/ONA 1685/2106, 12 Juny 1656, ongepagineerd. Boeije Boeijensz heeft zijn testament opgesteld. Met 

dank aan Piet Boon. WFA/ONA 1685/2158, 10 November 1664, fiche 8+. Boeije Boeijensz treedt op als 
bloedvoogd. Met dank aan John Brozius. WFA/OAH 0348/1126. Jaar 1664. Zijn jaarsalaris als 
stadstrompetter bedraagt ƒ 226. Komt na 1677 niet meer voor. 

264 WFA/ONA 1685/2159, 28 January 1665, ongepagineerd, fiche 8+. 
265 WFA/OAH 0348/155, 1 Januari 1675, fol. 34vo. En WFA/OAH 0348/140, 1 Januari 1675, fol. 151. 
266 Abbing, deel I, pag. 162, noot 3, 4 en 5 november 1675. 
267 WFA/OAH 0348/122, 16 September 1678, fol. 196vo. Abbing, deel I, pag. 167, noot 1. 
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Hoorn voert de maatregel in per 15 mei 1681 en verhoogt haar met een kwart in 1721 en stelt 
de datum van ingang daarvan op 1 februari 1723.268 
 
Stoffel Theunisz Vernuft. Hij krijgt in juni 1683 admissie om op te treden als schoolmeester 
binnen de stad. De daartoe vereiste 8  ducatons – als afleg aan de stad – heeft hij meteen 
betaald.269 
 
Gerrit Cornelisz Aert. Hem wordt toegestaan binnen Hoorn publieke school te houden en de 
jonge jeught te onderwijzen in de Duytsche tale. Hij dient zich daar bij te houden aan de 
resolutie van 1 januari 1675, hetgeen hij heeft beloofd. Zijn schoolmeesterschap eindigt begin 
1688 omdat hij naar Oost-Indië vertrekt.270 
Jan Pietersz. Oly. De burgemeesters verlenen hem in 1690 toestemming om “sijn 
schoolmeesterschap te exerceren” binnen Hoorn.271 
 
Mighiel Bontarius. Hij wordt op verzoek van Gijsbert Cornelisz Schipper, die voogd is van 
de minderjarige kinderen van de overleden Lijsbeth Cornelisdr, in de lente van 1695 tot 
mede-voogd aangesteld. Daarbij wordt Mighiel Bontarius omschreven als schoolmeester.272 
 
David Reiniersz. Hij wordt in een notariële akte in de herfst van 1708 aangeduid als 
schoolmeester.273 
 
Jan Claesz Berckhout. Na de benoeming van Reindert Westerop tot 2e schoolmeester van de 
grote stadsschool op het einde van 1708, volgt Jan Claesz Berckhout hem op als ordinaris 
schoolmeester  en krijgt hij de emolumenten die daarbij behoren. Berckhout belooft dit 
schoolmeesterschap naar behoren waar te nemen en voldoet direct de vereiste afleg aan de 
stad.274 
 
Cornelis Cornelisz en Jan Frederiksz de Jongh. Zij worden dag aan dag in april 1711 
toegelaten als schoolhouder mits dat zij geen andere boeken zullen gebruiken dan die welke 
publiekelijk zijn toegelaten.275 
 
Gerrit Somer en Pieter Muyselaar. Zij krijgen in de lente van 1712 toestemming om 
particulier school te houden, mits zij 1) de juiste boeken gebruiken en 2) de afleg aan de stad 
betalen.276         
 
We hebben hiervoor aangegeven hoe de particuliere schoolmeesters in het midden van de 
17de eeuw  verzoeken tot de burgemeesters en de vroedschap hebben gericht om de zaken die 
samenhangen met hun particulier schoolmeesterschap beter te regelen. Er is wel antwoord 
gegeven op die verzoeken, maar de naar voren gebrachte kwesties  zijn nooit vastgelegd in 
een ordonnantie of reglement dat voor het onderwijs is gaan gelden. 
 
Nu, in het tweede decennium van de 18de eeuw richten de particulier aangestelde 
schoolmeesters zich, samen met de Franse schoolmeester Jan Visser en de twee Nederduitse 
meesters van de grote stadsschool, Joris Somer en Reyndert Westerop in het voorjaar van 
1712 opnieuw tot de burgemeesters om een reglement vast te stellen. Zij dienen daartoe een 
                                                 
268 Zie noot 99. 
269 WFA/OAH 0348/155, 4 Juny 1683, fol. 326vo. 
270 WFA/OAH 0348/156, 13 April 1685, fol. 6vo en WFA/OAH 156, 3 February 1688, fol.41. 
271 WFA/OAH 0348/156, 2 Mey 1690, fol. 83vo. 
272 WFA/OAH 0348/156, 27 Mey 1693, fol. 152. 
273 WFA/ONA1685/2288, fiche 15, 1 November 1708. Met dank aan John Brozius. 
274 WFA/OAH 0348/157, 28 December 1708, fol. 128. 
275 WFA/OAH 0348/157, 24 en 25 April 1711, fol. 155vo. 
276 WFA/OAH 0348/157, 24 Maart 1712, fol. 169. 
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voorstel in bij de burgemeesters om: 
 “14 Articulen dat door de voornoemde schoolmeesters tot welstandt der gemelde schoolen is 
opgestelt door hare toestemminge gelieven te bekrachtigen.” 
 
Op 21 juni antwoorden de Burgemeesteren en de regeerders van de stad dat ze dit reglement 
overnemen. Zij gelasten hen die ermee te maken krijgen de inhoud stipt te volgen. 
Veranderingen mag niemand er zonder toestemming in aanbrengen. Het is van dan af geldig 
voor alle schoolmeesters die in de stad werken of door de stad zijn aangesteld. Wie dit gebod 
overtreedt wordt de eerste maal beboet met ƒ 6,--, een tweede maal met ƒ 12.  
Overtreedt men een derde maal dit reglement dan wordt men bestraft met de sluiting van zijn 
school voor de tijd van de eerstkomende zes weken en kan arbitrale correctie een bijkomende 
straf zijn. 
De Hoornse bestuurders voegen eraan toe dat in de toekomst niet meer dan 16 schoolmeesters 
in de stad werkzaam mogen zijn en dat hun salariëring vanaf november 1712 geregeld zal 
zijn zoals het is aangegeven in artikel 2 van dit reglement. 
Met dit besluit is het stadsbestuur eindelijk tegemoetgekomen aan al eerder geuite wensen om 
de schoolzaken nader te regelen met inbegrip van het aantal toegestane scholen.  
Het reglement is ook de eerste regeling betreffende de Nederduitse stadsschool en de 
particuliere  Nederduitse scholen die we na 14 mei 1621 in de Hoornse archieven 
tegenkwamen. 
 
De letterlijke tekst van de regeling hebben we opgenomen in de bijlagen.  
De regeling, omgezet in modern Nederlands, luidt als volgt: 
 
Art. 1.  
De burgemeesters bepalen het aantal schoolmeesters met inbegrip van de stadsmeesters. 
Art. 2.  
Per kwartaal bedraagt het schoolgeld individueel voor hen die hele dagen naar school gaan:   
voor lezen van 15 tot 20 stuivers,  
voor lezen en schrijven van 30 tot 42 stuivers,  
voor lezen, schrijven en rekenen van 40 à 50 stuivers tot 60 stuivers;  
voor de avondschool op dezelfde manier. 
voor hen die halve dagen naar school gaan: 
voor lezen en een halve dag schrijven van 22 tot 32 stuivers,  
voor schrijven en een halve dag cijferen van 38 à 46 tot 54 stuivers. 
apart geregeld is voor hen die maar halve dagen schoolgaan: 
voor lezen  8 tot 12 st.,  voor schrijven 20 tot 24 st., voor cijferen 29 tot 34 stuivers. 
Dit is allemaal individueel, maar bij de hòòp, dat wil zeggen in een groep, betaalt men: 
voor lezen van ieder boek 50 stuivers en voor het cijferen volgens het Enkhuizer boekje of 
het boekje van Bartjens, het eerste deel 18 à 20 gulden.277 
Art. 3.  
De schoolmeester mag alleen gereformeerde boeken gebruiken. Bovendien moet hij zijn 
leerlingen in de beginselen van de gereformeerde godsdienst onderwijzen. 
Art. 4.  
De schoolmeester mag alleen een leerling tot zijn school toelaten als hij geen schulden heeft 
bij een eerdere schoolmeester. Mocht de schoolmeester hier toch kennis van krijgen dan moet 
                                                 
277 A. Th. Van Deursen, Het Kopergeld van de Gouden Eeuw, Deel II, Volkskultuur,  
      Assen/Amsterdam, 1978, pag. 61, is er een vergelijking met Utrecht en Rotterdam te maken.  
      Uit Rotterdam  zijn kwartaal tarieven bekend uit 1632. Wie alleen was aangemeld voor lezen betaalde 20  
      stuivers (Hoorn 15 à 20). Leerde men ook schrijven dan was de bijdrage 30 stuivers (Hoorn  30 à 40), terwijl 
      lezen, schrijven én rekenen in Rotterdam 50 stuivers kostte (Hoorn van 40 à 50 tot 60 stuivers). 
      Gegevens uit Utrecht uit de eerste helft van de 17de eeuw wijzen op lagere bedragen. Per maand waren ze 

daar: lezen 3-4 stuivers, lezen en schrijven 4-5 stuivers, lezen, schrijven en rekenen 4-12 stuivers. Uitgebreid 
verantwoord in E. de Booy, Weldaet der scholen, Utrecht 1977, pag. 261. 
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hij dat direct schriftelijk aan zijn collega melden. 
Art. 5  
De Hoornse schoolmeesters moeten ervoor zorgen dat hun vakanties gelijk beginnen en gelijk 
eindigen, zowel met de jaarmarkten als tijdens andere gelegenheden. Te weten als volgt:  
De vakantie tijdens de Palmmarkt begint op zaterdag na het inluiden van de markt en loopt 
door tot en met woensdag daarna zodat de lessen weer op donderdagmorgen beginnen. De 
drie dagen die er anders opvolgden gaan nu naar de pinksterweek zodat die hele week vrij is. 
De paasvakantie duurt drie dagen: van maandag tot en met woensdag. De vakantie van de 
Laurensmarkt  duurt zolang er markt is. De kerstvakantie wordt bepaald naar het vallen van 
de kerstdagen. De avondscholen beginnen op de derde maandag in oktober en eindigen de 
tweede vrijdag in februari. 
Art. 6. 
Wanneer een schoolmeester of zijn vrouw overlijdt, dienen zijn collega’s hem/haar, 
behoorlijk in het zwart gekleed, te begraven. Bij niet deelnemen is de boete 12 stuivers. Als 
men ook verzocht is om mee naar de kerk te gaan, dan is men verplicht daar aanwezig te zijn. 
Zo niet dan krijgt men een boete van 6 stuivers. 
Art. 7. 
Als een schoolmeester is overleden, zijn alle collega’s verplicht de nagebleven kinderen van 
de overledene naar hun vermogen les te geven zonder daarvoor iets te ontvangen. 
Art. 8. 
Voor het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding moeten de Hoornse 
schoolmeesters op afgesproken tijden in één van de scholen bijeen komen. 
Art. 9. 
Iedere schoolmeester betaalt maandelijks of per kwartaal een bijdrage ter bestrijding van de 
onkosten van die bijeenkomsten. Uit hun midden wijzen de schoolmeesters iemand aan die 
optreedt als penningmeester. Hij noteert inkomsten en uitgaven zoals het hoort. 
Art. 10. 
De schoolmeesters kiezen jaarlijks enigen uit hun midden die optreden als overmannen. De 
overmannen dienen erop te letten dat dit reglement goed wordt nageleefd en alles wordt 
gedaan wat de situatie van de scholen ten goede komt. 
Art. 11. 
De overlieden zorgen in overleg met de penningmeester voor tijdige kennisgeving van tijd en 
plaats van een vergadering. 
Art. 12. 
Ook de stadsschoolmeesters zijn verplicht de artikelen van dit reglement na te leven, 
uitgezonderd die van het te betalen schoolgeld en die betreffende de avondschool. 
Art. 13. 
Boetes worden ingesteld tegen de overtreding van deze artikelen. De ene helft daarvan is 
voor de armen, de andere helft wordt gebruikt om de onkosten van de vergadering te 
bestrijden. 
Art. 14. 
Ter bekrachtiging van deze artikelen ondertekenen alle schoolmeesters deze artikelen 
persoonlijk met haar hant. (Was getekend): J. Visser, J. van der Mey, N.N. D’Wees,  
J. Engelbrecht, C. Avenhorn, J. Berckhout, J. Schellinkhout, K. Salm, Jacob Jansz Slob,  
C. Kaan, Jan de Jong,  Arnoldus van Hulft, Coenraad van Pickensool,  
Pieter Gerritsz Muyselaar, Gerrit Somer, Joris Somer, R. Westerop.278 
 
In een begeleidend schrijven delen de burgemeesters en de regeerders van de stad mee dat ze 
deze 14 artikelen hebben goedgekeurd en dat die stipt dienen te worden nagekomen, zonder 
dat er enige verandering in wordt aangebracht die niet door de burgemeesters is goedgekeurd. 
Ze wijzen nog eens extra op de boetes die opgelegd worden als de schoolmeesters de regels 

                                                 
278 WFA/OAH, 0348/157, 21 Juny 1712, fol. 172. 
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overtreden. Verder bepalen ze dat het aantal schoolmeesters dat binnen de stad admissie zal 
krijgen op 16 wordt vastgesteld. Hun schoolloon blijft vanaf november 1712 zodanig 
geregeld, als in artikel 2 is omschreven. Drie burgemeesters, Cornelis Velius, Jac. 
Hooghtwout en mr. Albert Coningh zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit, 
waarvan kennis wordt gegeven door de secretaris Nico van Suchtelen. 
 
Kort daarop blijkt dat de schoolmeesters tot overlieden hebben gekozen Jan Berckhout, Jan 
Schellinckhout en Jan van der Meij. Zij schrijven aan de burgemeester en de regeerders dat 
zij  
altijd erkentelijk zullen zijn voor de goedkeuring van het door hen ingezonden reglement in 
de verwachting dat de grootedelachtbare heren het zullen steunen met haere agtbaerheydt en 
macht.  
In dat vertrouwen berichten de overlieden al vrijwel direct aan het stadsbestuur dat op gezette 
tijden het aantal kinderen dat naar school gaat, vermindert, zoals ook momenteel het geval is. 
Bovendien beëindigen sommige meesters hun schoolmeesterschap door de huidige overvloed 
aan schoolmeesters en maitressen, dat zijn zij die kleine kinderscholen houden. Ze begeven 
zich naar Oost-Indië of kiezen een ander beroep. Daardoor echter treedt verval op.  
Om nog verdere achteruitgang te voorkomen vragen de overlieden het aantal Nederduitse 
scholen in Hoorn te verminderen en te laten uitsterven tot 8 of 10, de stadsschoolmeesters en 
de vertrokken meesters daaronder te rekenen. Er zijn er tegenwoordig al niet meer dan 8 die 
school houden en 2 die uyt leeren gaen.  
 
Daarbij komt dat maitressen met een school begonnen zijn zonder daar behoorlijk admissie 
voor te vragen. Ze houden zich dan ook niet aan de veel eerder op 14 mei 1621 vastgestelde 
maatregelen.  
Daardoor is het aantal maitressen onbepaald groot, wat aanmerkelijk nadelig is voor de 
Nederduitse scholen. Zij zijn eveneens niet gebonden aan enig artikel van het reglement dat 
voor de particuliere stadsscholen geldt. In verband daarmee vragen de overlieden dat 
1e. geen maitres een schoolhuishouden mag beginnen zonder toestemming te hebben 
gevraagd en gekregen,  
2e. het aantal maitressen wordt bepaald en dat hun namen worden toegevoegd aan het 
vastgestelde Reglement; en 
3e de maitres verplicht is het 3e, 4e en 9e artikel van het Reglement na te komen.279 
 
Een antwoord op dit schrijven hebben we niet direct gevonden. Pas in 1757 is er opnieuw een 
verzoek van de gezamenlijke schoolmeesters, nu om het aantal van acht aan te houden. Dat 
betekent ons inziens dat het aantal van 16 dat in 1712 was toegestaan, waarschijnlijk door 
versterving op 8 is terechtgekomen.280 
 
Voorts is het verwonderlijk dat wij van de helft van de ondertekenaars van het Reglement 
geen datum van admissie hebben kunnen vinden. We vermelden ze hier nog eens en geven 
hierna aan wat we van hen weten.  
J. Visser is Franse schoolmeester sinds 1680, hij overlijdt in 1718.  
J. Berckhout neemt in 1708 de plaats van R. Westerop in. Cornelis Cornelisz (Kaan) en   
Jan Frederiksz de Jongh ontvangen hun admissie in 1711. Pieter Gerritsz Muysenaar en 
Gerrit Somer krijgen in 1712 toestemming om zich te vestigen. Joris Somer en R. Westerop 
werken sinds 1708 in de stadsschool als respectievelijk 1e en 2e nederduytsche 
stadsschoolmeester.  
Joris Somer overlijdt in 1719. De burgemeesters mortificeren daarna het schoolmeesterschap 
van Joris Somer en wijzen zijn leerlingen toe aan Reyndert Westerop. Gerrit Somer krijgt dan 
                                                 
279 WFA/OAH 0348/2624, los stuk, waarschijnlijk november 1712.  
      De zinsnede 2 die uyt leeren gaen is ons niet duidelijk. 
280 WFA/OAH 0348/160, 15 Maart 1757, fol 274vo/275. 
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in plaats van zijn vader het ambt van clocksteller en –opwinder toegewezen. Als hij in 1721 
overlijdt, wordt het stellen en opwinden van de klokken toegewezen aan ene Ente, maar is er 
geen opvolger voor het schoolmeesterschap. 
Van 9 schoolmeesters vonden we de officiële admissieverlening niet: 
 J. van der Mey, N.N. D’Wees, J. Engelbrecht, C. Avenhorn,  J. Schellinckhout, K. Salm, 
Jacob Jansz Slob, Arnoldus van Hulft en N.N. Pieckensool. 
De enige verklaring die we daarvoor hebben is dat hun admissie mondeling is gegeven en 
daarna niet in de bijbehorende boeken is aangetekend. Ook in de periode daarna, met name 
van 1721 tot 1771, is  admissieverlening vrijwel niet aangetekend. 
 
Na deze uitvoerige uiteenzetting nemen we de draad weer op in 1715 met de personen die 
genoteerd zijn. 
 
Walraven Walravensz. In het begin van 1715 neemt hij de plaats in van de overleden 
Nederduytsche stadsschoolmeester Jan Abramsz.  
Meteen doet zich de vraag voor wanneer Jan Abramsz begonnen is. Wij weten het niet.281 
 
Pieter Boterkoek. De burgemeesters verlenen hem op het einde van 1721 admissie om de 
plaats in te nemen van de overleden Jan Schellinckhout.282 
 
Jan Jacobszn van Zuylen wordt op 8 februari 1729 toegelaten als particulier schoolmeester 
van de stad in plaats van Jan Berckhout die van die functie afstand doet.283  
 
Hendrik Kaagman wordt op 21 februari 1747 toegelaten als particulier schoolmeester van de 
stad. Hij is afkomstig van De Bilt buiten Utrecht en meent de plaats in van Dirk Nierop die 
tot stadsschoolmeester is benoemd.284 
 
De politieke omstandigheden in het geweest Holland leiden er in 1702 na het overlijden van 
stadhouder Willem III toe dat er geen stadhouder wordt aangewezen. Als die situatie in 1747 
verandert en Willem IV het stadhoudersambt weer mag bekleden, voert het gewest Holland 
op verzoek van de nieuwe stadhouder een eed van zuivering in bij de aanvaarding van een 
officieel ambt. Die eed houdt in dat de te benoemen persoon verklaart dat hij geen geld of 
goederen heeft gegeven voor het verkrijgen van dit ambt. Indien anderen voor hem dit wel 
gedaan hebben en hij daarvan kennis draagt of neemt, zal hij dit aan de burgemeesters laten 
weten. Hij geeft verder de verklaring dat hij aan niemand iets heeft toegezegd van de 
inkomsten die hij met dit ambt verwerft.285 
 
Nadat jarenlang er geen sprake is geweest van het verlenen van admissies aan particuliere 
schoolmeesters, terwijl die er wel geweest zijn, vragen in 1757 opnieuw de gezamenlijke 
schoolmeesters in Hoorn op het aantal van acht te houden en geen onbekwame personen zich 
te laten vestigen om onderwijs in lezen en schrijven te geven. Bovendien geven ze aan dat 
maitressen hun werkzaamheden alleen mogen verrichten na aanstelling door en op grond van 
een door de Burgemeesters op te stellen reglement.  
De maitressen mogen geen kinderen aannemen die nog schoolgeld verschuldigd zijn aan de 
schoolmeester waarbij zij voor die tijd naar school gingen. 
De Burgemeesters gaan akkoord met het verzoek om de bekwaamheden van de maitressen te 
controleren, maar ze wijzen de andere eisen af.286 

                                                 
281 WFA/OAH 0348/158, 26 February 1715, fol. 31vo. 
282 WFA/OAH 0348/158, 9 December 1721, fol. 130vo. 
283 WFA/OAH 0348/159, 8 Februarij  1729, fol. 28vo. 
284 WFA/OAH 0348/160, 21 Februarij 1747, fol. 112vo. 
285 WFA. Resolutieboek  Staten van Holland en West-Friesland, 23 January 1748, pag. 74. 
286 WFA/OAH 0348/160, 15 Maart 1757, fol. 274vo/275. 
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Tezelfdertijd is de afleg aan de stad opnieuw vastgelegd:
1. De maitres of kinderschoolhoudster betaalt 12 stuivers.
2. De schoolmeester van de stads grote school betaalt 3 gulden.
3. De schoolmeester ordinair betaalt eveneens 3 gulden.287

Misschien is er in het stuk over de stadsambten iets verkeerd neergeschreven. Feit is dat in 
een later stadium de afleg aan de stad nog eens wordt vastgesteld. De schoolmeester aan de 
grote school betaalt dan ƒ 125,-- en de stadsmeester ordinaris ƒ 31,50.288

De burgemeesters en regeerders besluiten in juni 1772, gelet op het besluit van 12 juli 1712,  
de reglementair vastgestelde vakanties uit te breiden met:
Schellinkhouter maandag: één dag;
de twee grote koemarkten: elk één dag;
begrafenissen waarop één of beide weeshuizen meegaan: een halve dag;
de grote vastenavond:                                                         één dag.
De andere artikelen van 1712 mogen door de schoolmeesters niet gewijzigd worden zonder 
speciale toestemming van de burgemeesters en regeerders.289

Adriaan Krab. Burgemeesters en regeerders admitteren in 1760 Adriaan Krab tot ordinaris 
schoolmeester van de stad Hoorn.290

Johannes Sloos. In plaats van de overleden Jan Groothuis wordt Johannes Sloos als 
schoolmeester binnen de stad toegelaten. Sloos heeft een half jaar later op 29 augustus 1771 
de eed van zuivering in handen van de burgemeesters afgelegd en de afleg aan de stad 
betaald.291

Jan Sterk. Hij is in 1771 aangesteld in plaats van de in 1760 benoemde Adriaan Krab. Hij 
heeft de eed van zuivering afgelegd en de  afleg aan de stad betaald.292

Eldert Ruyter. Omdat het aantal schoolmeesters beneden het normale aantal is terecht 
gekomen, krijgt Eldert Ruyter, stadsinwoner, in 1774 een admissie tot schoolmeester. Hij 
heeft de eed van zuivering afgelegd en de afleg aan de stad voldaan.293

Jan Sloos. Toen Ruyter in 1778 overleed,  kreeg Sloos ook toestemming die vacant gekomen 
schoolmeesterspost waar te nemen.294

Jan Komen. De in 1771 aangestelde Jan Sterk vertrekt in 1779 naar Nederlands-Indië. In zijn 
plaats wordt admissie verleend aan Jan Komen. Hij legt de eed van zuivering af en betaalt de 
afleg aan de stad.295

In 1779 wijzen de Rooms Katholieke armbezorgers in Hoorn erop dat volgens artikel 15 van 
het Reglement de kinderen die in het r.-k. armenhuis wonen, de “publieke scholen” zullen 
bezoeken. Wel is hen toegestaan om in het armenhuis privé-onderwijs te krijgen. Daarom 
vinden de verzoekers het beter een eigen r.-k. schoolmeester in het huis aan te stellen om de 
kinderen “te leren en te onderwijzen in het lezen, schrijven, cijferen en wat dies meer zij”.
Zij vermijden dan het straatcontact. Reden waarom de r.-k. armbezorgers vragen op kosten 

287 WFA/OAH 0348/2528a, verzameling stedelijke ambten, ongedateerd.
288 WFA/OAH 0348/132, 17 Maart 1776, ongepagineerd.
289 WFA/OAH 0348/161, 22 Juny 1772, fol. 182vo.
290 WFA/OAH 0348/161, 13 December 1760, fol. 49     
291 WFA/OAH 0348/161, 21 Maart 1771, fol. 167vo.
292 WFA/OAH 0348/161, 29 Juny 1771, fol. 167.
293 WFA/OAH 0348/161, 25 Juny 1774, fol. 214vo.
294 WFA/OAH 0348/162, 17 December 1778, fol. 20vo.
295 WFA/OAH 0348/162, 9 January 1779, fol. 23vo.
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van het r.-k. armenhuis een eigen schoolmeester aan te stellen.296 Omdat er nog plaatsen vrij 
zijn bij de aanwezige particuliere schoolmeesters wijzen de burgemeesters het verzoek af.297

Pieter Spruytenburg. Burgemeesters en regeerders der stad Hoorn hebben in maart 1792 in 
plaats van Joris Meijering tot particulier schoolmeester binnen deze stad aangesteld Pieter 
Spruytenburg, burger alhier. Hij heeft inmiddels de eed van zuivering afgelegd en de afleg 
aan de stad betaald.298

Willem Bakker. Burgemeesters en regeerders der stad Hoorn hebben in maart 1790 in plaats 
van de overleden Johannes van Exter tot schoolmeester aangesteld, dat wil zeggen admissie 
verleend, Willem Bakker, burger alhier. Hij heeft de eed van zuivering afgelegd en de afleg 
aan de stad betaald.299

Pieter Baan. Pieter Baan is burger alhier. Burgemeesters en regeerders van Hoorn hebben 
hem aangesteld tot schoolmeester. Hij heeft de eed van zuivering afgelegd en de afleg aan de 
stad betaald.300

Het was de laatste admissieverlening die we vonden voordat de “fluwelen” Bataafse revolutie 
daar in januari 1795 een einde aan maakte en een ander bestel volgde.

2.4 Particuliere schoolmeesters in geseculariseerde kloosters

Doordat de kloosters leeg  zijn komen te staan, is er na 1572 daarin gelegenheid om 
aanvragen van particuliere schoolmeesters voor het verkrijgen van woon- en/of 
onderwijsruimte te honoreren. 

Duidelijk is uit de summier beschikbare gegevens dat het stadsbestuur er vanuit is gegaan dat 
degenen die particulier school willen houden, zelf voor die ruimte moeten zorgen. Wel dient 
er een verzoek om admissie ingediend te worden. Maar zo’n aanvraag is heel vaak niet
genotuleerd, evenmin als de mondelinge toestemming die ze krijgen om zich te vestigen.

Meester Joost Henri Sloot is één van hen die ruimte krijgt in een voormalig klooster. In de 
periode van 1572-1575 huurt hij in 1572 in het Sint Catharijnenklooster voor zes gulden per 
jaar, eveneens in 1573 en 1574. In 1573 betaalt hij voor het bewonen van het Patershuis en de 
voorpoort van het  Sint Geertenklooster respectievelijk ƒ 29 en ƒ 10 per jaar.301

Of meester Pieter die in het Sint Catharijnenconvent het zg. ziekhuis bewoont en daarvoor 
ƒ 29 betaalt en meester Jeroen die in het Sint Geertenklooster een huis huurt, gemerkt met de 
letter a, en zes gulden per jaar daarvoor uit moet geven,  schoolmeesters waren blijkt niet uit 
deze stukken.302

Net zomin weten we of meester Ellertszn les gaf. Hij huurt in 1572 een huis en erf van de 
stad, gelegen op het Gerritsland, voor één gulden en vijf stuivers per jaar.303

Pieter Heyndricksz die in 1594 een huis huurt in het voormalige Magdalenaklooster hebben 
we hiervoor onder 2b gerangschikt.

296 WFA/OAH 0348/142, 20 February 1779, fol. 251.
297 WFA/OAH 0348/162, 22 Februay 1779, fol. 26.
298 WFA/OAH 0348/163, 8 Maart 1792, fol. 13vo.
299 WFA/OAH 0348/163, 1 Maart 1794, fol. 51.
300 WFA/OAH 0348/163, 14 Juny 1794, fol. 65vo.
301 WFA/OAH 0348/1978, fol.XXIIIvo (1572), fol. VIIIvo en XXIIIvo (1573), fol. XVIII (1574).
302 WFA/OAH 0348/1978, fol. VIII (1572), fol. VIIIvo (1573).
303 WFA/OAH 0348/1978, fol. XXV(vo) (1572).
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2.5 Particuliere schoolmeesters in de Vrouwenkerk 
 
Meyndert Cornelisz. Hij oefent in 1590 het beroep van schedemaker uit, maar omdat hij met 
deze werkzaamheden zijn vrouw en kinderen niet goed meer kan onderhouden vraagt hij 
toestemming om in de grote stadsschool als schoolmeester te werken of wel anderszins steun 
te ontvangen. Omdat er geen plaats vacant is in de grote stadsschool kunnen de 
burgemeesters  hem niet helpen met een schoolmeesterschap, maar geven ze hem een 
tegemoetkoming van 15 stuivers per week, te betalen uit de in bezit genomen goederen van 
de monniken. Toch vergeet men hem niet. Op 7 oktober 1594 krijgt hij admissie als 
particulier schoolmeester in de Vrouwenkerk aan de slag te gaan. Niet lang daarna is hij 
aangesteld als schoolmeester in de stads grote school en krijgt hij samen met Jan Jacobsz 
Clyen een schrobbering voor onbeleefd optreden dat zij zonder de rector daarvan op de 
hoogte te stellen, te verzoeken om een salarisverhoging. Onduidelijk is hoelang hij na het 
overlijden van Jan Jacobsz Clyen in 1606 nog in de stadsschool onderwijs heeft gegeven.304 
Jan Gijsbertszn. We hebben van hem één melding gevonden  in de burgemeestersrekening 
over het jaar 1600. Op 15 april ontvangt hij als schoolmeester in de Vrouwenkerk acht gulden 
en zes stuivers “voor ’t maecken van sekere ramen op ’t Vrouwenkerkhof”, waar de lieden uit 
het pesthuis begraven zijn.305 
H. IJsbrant Cornelisz. Voordat hij als schoolmeester uit Hoorn naar het eiland Wieringen 
vertrok, heeft hij gewerkt in de Vrouwenkerk. Op Wieringen is hij bijgestaan door een 
dienstmaecht, die uit Hoorn afkomstig is. Het stadsbestuur van Hoorn gunt in 1603 deze oude 
burgeresse ende oudt omtrent vyer off vijf ende tseventich jaeren ƒ 25,-- per jaar als 
alimentatie.306 
Jacob Florisz. Hij is in 1619 schoolmeester in de Vrouwenkerk, waarschijnlijk al eerder. 
Samen met de gezworen hooimeester Jacob wordt hij in een geldkwestie als bemiddelaar 
aangewezen tussen Jan Thomas van Blocklandt en Jonas Willemsz Trompetter over ƒ 8 hooi. 
Nog geen jaar later is hij overleden, want dan woont Mary Gerritsdr, de weduwe van Jacob 
Florisz in de Ramen. Haar  behuysinge wordt daar op ƒ 1000,-- getaxeerd.307 
Jan Jansz. Hij werkt in 1620 in de Vrouwenkerk en is waarschijnlijk de opvolger van Jacob 
Florisz. Aan de burgemeesters vraagt hij in november om een verbetering van zijn loon dat op 
ƒ 50,-- gesteld is. De burgemeesters mogen er in voorzien. Acht jaar later werkt hij er nog en 
vraagt hij weer om een hoger salaris. Weer mogen de burgemeesters er in voorzien.308   
 
2.6 Vrouwen die kleine kinderscholen aan huis houden 
 
Magdalena van Breen. Met haar komen we de eerste naam van een schoolmeesteresse tegen. 
Zij verzoekt in het voorjaar van 1621 om vrij wonen voor haar “schoolhoudinge”. De 
burgemeesters slaan het verzoek af om der wille van de consequenties. Waarschijnlijk is er 
sprake van een kleine kinderschool,  maar dat blijkt niet uit de stukken.309  
 
Rebecca Minten. Zij is dochter van de Franse schoolmeester Matthijs Minten die in 1582 een 
contract sloot met de Hoornse burgemeesters om een Franse school te houden. In 1623 vraagt 
ze als schoolmeesteresse  – net als de hiervoor genoemde M. van Breen – vrijstelling van 
huishuur. Haar verzoek wordt in ‘bedenking’ gehouden. Een beslissing troffen we niet aan. 

                                                 
304 WFA/OAH 0348/98, 8 Maart 1590, ongepagineerd. 
      WFA/OAH 0348/100, 4 October 1594, ongepagineerd 
      WFA/OAH 0348/92, 17 November 1598, fol. ? 
305 WFA/OAH 0348/234, ongepagineerd, Burgemeestersrekening over 1600. 
306 WFA/OAH 0348/92, 30 September 1603, fol. 309. 
307 WFA/ORA 0003/4213, 30 September 1619, fol. ?. WFA/OAH 0348/152, 22 Juny 1620, ongepagineerd. 
308 WFA/OAH 0348/105, 10 November 1620, ongepagineerd. WFA/OAH 0348/109, 25 Nov. 1628, fol. 30vo. 
309 WFA/OAH 0348/105, 16 Juny 1621, ongepagineerd. Met dank aan John Brozius. 
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Ook hier is onzeker of het om een kleine kinderschool gaat.310 
 
Trijns Jans. Zij komt in 1628 voor als ‘schoolvrouw’ in het register van verhuurde huizen. Ze 
bewoont het huis naast het hoekhuis van de Peperstraat en de Gravenstraat, waarin de 
weduwe woont van George Grossaert, in leven Frans schoolmeester. Ze betaalt ƒ 20,-- aan  
huishuur. Hier weten we niet of zij een kleine kinderschool houdt. Waarschijnlijk wel, omdat 
haar man Jan Cornelisz zijn beroep in ’t leer heeft.311 
 
Grietchen Hermansdr. Zij is meesteresse in het borduren en handwerken en verzoekt half 
maart 1631 vrijgesteld te worden van huishuur. De burgemeesters krijgen toestemming om 
“in redelicken  de suppliante te tracteren”. Tien jaar later is Grietje borduurwerkster en 
wordt besloten om de eerder jaarlijks vastgestelde vergoeding van ƒ 50,-- niet voort te 
zetten.312 
 
Het duurt dan meer dan 100 jaar voordat we weer admissieverleningen aan vrouwen om als 
maitresse op te treden, tegenkomen, terwijl er in die periode velen werkzaam moeten zijn 
geweest. Helaas zijn ze in de bronnen niet terug te vinden. 
 
Met name het hiervoor genoemde verzoek dat op 15 maart 1757 aan de burgemeesters werd 
gedaan om iets nauwlettender te zijn bij de toelating van maitresses, moet er toe hebben 
bijgedragen, dat nadien meer en meer namen genoteerd zijn van vrouwen die zich maitres 
mochten noemen of die toestemming kregen een school te houden..  
De sindsdien gebruikte bewoordingen zijn vrijwel altijd  gelijkluidend,  
òf er wordt “toegestaan om binnen de stad een kinderschool te mogen houden”   
òf er wordt tot “schoolmaitres aangesteld/geadmitteerd”.  
 
We noemen hierna de vele namen en de aanstellingsdata tussen 1763 en 1794, soms met een 
kleine toevoeging 

Naam aanstellingsdatum Bron OAH bedrag 
Anna Huege, kinderschool                      6 Juny 1763            161 f. 73               
Marijtje Ubbingh, burgeres,                   19 Juny 1769         

 
f. 146 

Anthonia van Asbeek, huisvrouw 
van Dirk van Groningen      

26 Juny 1769                    f. 146 

Lena Bettinks, huisvrouw van 
Hermanus Korver 

26 Juny 1769                     

 

f. 146 

Cornelia Hymeriks, burgeres                         31 July 1769                         f. 146vo    
Geertruy Metselaar, in plaats van de 
overleden Geertrui Baker 

15 September 1770                                         f. 162vo 

Aaltje Bergsma, burgeres                     23 Februay 1771                    f. 165vo 
Vrouw Rees heeft bedankt als 
maitres, in haar plaats Marijtje 
Davids Bor, weduwe van Govert 
Paulusz, maitres 

3 January 1774    

 

f. 203vo 

Femmetje Ligtenberg, burgeres              19 July 1779                           162 f. 30vo 
Feijtje van Gemme, burgeres                     2 Maart 1780                      

 
f. 38vo 

Hilletje van der Zee, burgeres                24 February 1781                  f. 57vo 
Barendje Mulder, burgeres                       22 October 1781   

 
f. 65vo 

Antje Tromp, burgeres                                                      8 Mey 1782   
 

f. 77vo  
                                                 
310 WFA/OAH 0348/106, 17 February 1623, ongepagineerd. Met dank aan John Brozius. 
311 WFA/OAH 0348/1859, jaar 1628, ongepagineerd. 
312 WFA/OAH 0348/110, 13 Maart 1631, ongepagineerd en WFA/OAH 0348/114, 28 Juni 1641, ongepagineerd. 
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Hillegontje Hekelaar 23 September 1786   
 

f. 153vo 
Dievertje Brederode     23 Augustus 1787    

 
f. 180vo 

Antonia Kaldenbagh, burgeres          2 February 1788  
 

f. 200vo 
Lijsbet Bakker     18 February 1788  

 
f. 201vo 

Trijntje Loman      28 Juny 1788 
 

f. 215 
Tetje Kroes  10 Mey 1790  

 
f. 259vo 

Grietje Burger , burgeres          5 February 1791 163 f. 4 
Jannetje van den Berg, burgeres   24 February 1791 

 
f. 4 

Sijtje Mulder, burgeresse       25 February 1792   
 

f. 13vo 
Marijtje Omme       19 November 1792 

 
f. 23 

Aafje Beek                   10 January 1793 
 

f. 25 
Marijtje Post, burgeresse        4 February 1793 

 
f. 31   

Jannetje Helling, burgeresse   6 January 1794 
 

f. 47 
Helena Steenhart, burgeresse   23 January 1794 

  Trijntje Groen, burgeresse        7 July 1794  
  Sijmetje Klaasje Vormer  26 July 1794 
  

 

 
2.7 Schoolmeesters in de jurisdictie van Hoorn 
 
Incidenteel blijkt dat de bemoeienis van de Hoorn stadsbestuurders met het onderwijs zich 
ook uitstrekt over de jurisdictie van de stad. 
 
Berkhout:  
Jan Janszoon Boeckaert. Hij wordt in 1621 benoemd tot schoolmeester in de Berkhout, dat 
behoort tot de jurisdictie van Hoorn. Hem wordt in 1634 toegestaan daarnaast op te treden als 
notaris, hetgeen in 1641 wordt bevestigd. Hij is betrokken bij de Hoornse rederijkerskamer  
“De Roode Anghieren” en levert daar in 1641 en 1645 belangrijke bijdragen aan313 
 
Nibbixwoud:  
Hendrick Hermansz. Hij is schoolmeester van Nibbixwoud en krijgt op het eind van 1666 
ontslag om zijn kwade gedrag en ongeregeld leven. In zijn plaats stelt de Hoornse magistraat 
Pieter Dircksz te Twisk aan.314 
 
Jan Pouelsz. Hij is in 1667 aangesteld als schoolmeester in Nibbixwoud. De vastlegging 
hiervan geschiedt nogmaals in 1675 ter geruststelling van Jan Pouelsz als schoolmeester en 
koster te Nibbixwoud.315 
 
Jan Wiers. Hij is in 1696 schoolmeester in de jurisdictie van Hoorn in Nibbixwoud. Wellicht 
is hij de opvolger van de 1667 aangestelde Jan Pouelszn wiens benoeming in 1675 nog eens 
is vastgelegd.316 
 
Jan Jansz Rol. In april 1715 werken in Nibbixwoud Jan Jansz Rol die fungeert als koster, 
schoolmeester en dorpsschrijver (dat wil zeggen secretaris), en Claas Dirkcksz Zeeman die 
optreedt als veilingmeester. De Hoornse Burgemeesters en Regeerders machtigen hen in hun 
specifieke kwaliteit op te treden, respectievelijk als dorpsschrijver en veilingmeester  
vanwege verkoping van roerende en onroerende goederen zowel bij veilingen en boelhuizen 
                                                 
313 WFA/OAH 0348/153, 27 November 1634 en 3 Juni 1641, fol. 62vo en 63 en 232/233. Voor zijn lidmaatschap 

van de rederijkerskamer ‘De Roode Anghieren’ zie A. van Zoonen, Van koffijhuis tot theater, pp. 21-22. 
314 WFA/OAH 0348/155, 30 December 1666, fol. 25. Herhaald in WFA/OAH 0348/155, 30 Dec. 1666, fol. 15. 
315 WFA/OAH 0348/155, 23 Februari 1675, fol. 192vo. 
316 WFA/OAH 0348/156, 25 February 1696, fol. 156vo. 
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als anderszins. Zij zullen daarvoor een zodanig salaris ontvangen zoals dat nu al enige jaren 
in Wognum en Nibbixwoud zelf gebruikelijk is geweest.317 
Cornelis Dircksz Zeeman overlijdt in november 1722. Schoolmeester Jan Jans Rol wordt in 
zijn plaats belast met de functie van veilingmeester die hij uit moet oefenen bij verkopingen 
van roerende en onroerende goederen en publieke aanbestedingen.  
De beloning ervoor, bestaande uit salaris en emolumenten, is gelijk aan datgene wat hiervoor 
al enige jaren in Wognum en Nibbixwoud zelf is uitgekeerd.318 
 
Wadway:  
Pieter Pietersz. Posthumius. Hij is schoolmeester en voorzanger in Wadway. In 1667 mag hij 
daarnaast – met uitsluiting van anderen – tegen een behoorlijk salaris veilingen leiden en de 
condities van alle verkopingen van vaste goederen binnen Wadway registreren.319  
 
Reijer Dirksz Gorter. In plaats van de overleden  Heyn Wognum wordt in diens plaats in 
Wadway als bode, voorzanger én schoolmeester aangesteld Reijer Dircksz Gorter. Hij heeft 
aan de Hoornse Burgemeesters beloofd deze ambten naar behoren te zullen vervullen.320 
 
Maerten Decker. Al in november 1722 vertrekt Reyer Dirksz Gorter naar Oostzaan om daar 
school te houden. In zijn plaats wordt in Wadway aangesteld, ook als bode, voorzanger en 
schoolmeester, Maerten Decker, afkomstig van Sint Maarten. Decker is persoonlijk voor de 
burgemeesters verschenen. Hij heeft hen beloofd de genoemde ambten ordelijk en trouw te 
zullen uitvoeren.321 
 
Na hem komt Willem Dirksz Wagemaker. Hij oefent naast het schoolmeestersambt dat van 
schotgaarder uit.322 In 1757 vertrekt Willem Dirksz Wagenmaker  naar Sint Maarten.  
In zijn plaats stellen de Hoornse  burgemeesters en regeerders op 7 juni 1757 Gijsbert van 
Doorn uit Zaandijk als bode, koster, voorlezer en schoolmeester aan.323 
Van Doorn vervult die functie 32 jaar tot hij in het voorjaar van 1789 overlijdt. Zijn opvolger 
wordt Cornelis Post uit Lutjebroek. Het Hoornse stadsbestuur stelt hem op 20 juni 1789 aan 
tot koster, voorlezer, schoolmeester, dorpsschrijver (=secretaris) én bode. Kort daarna krijgt 
Post er het ambt van ontvanger bij en wordt hij belast met het innen van de verpondingen.324  
 
Wognum:  
Adriaan Bijl te Wognum is in 1687 aangesteld door stadhouder Willem III .  
De stadhouder schrijft aan de burgemeesters en regeerders van Hoorn  dat hij op grond van 
zijn recht als stadhouder Adriaan Bijl op 14 oktober 1687 heeft benoemd tot  koster en 
schoolmeester van Wognum . Tot zijn grote verwondering heeft hij nu vernomen dat enkele 
kwaadwillende personen beletten dat genoemde Bijl in alle rust zijn ambt uitoefent.  
De stadhouder drukt de burgemeesters op het hart dat Adriaan Bijl gehandhaafd blijft en de 
huwelijkse geboden kan uitvoeren. De burgemeesters zullen daar op grond van “Onze 
Hoogheid” ernstig op toe dienen te zien.325  
Adriaan Bijl overlijdt in Wognum in het voorjaar van 1731 na 43 jaar schoolmeesterschap in 
Wognum.  
De Hoornse burgemeesters staan de Wognumse vredesmakers toe voor de vervulling van 
deze vacature een nominatie van drie personen op te stellen. Uit deze voordracht zal een 
                                                 
317 WFA/OAH 0348/158, 13 April 1715, fol. 34. 
318 WFA/OAH 0348/158, 28 November 1722, fol. 166. 
319 WFA/OAH 0348/155, 6 January 1667, fol 25vo.. Herhaald in WFA/OAH 0348/155, 30 Dec. 1666, fol. 15. 
320 WFA/OAH 0348/158, 3 Juny 1722, fol. 143. 
321 WFA/OAH 0348/158, 26 November 1722, fol. 165vo.  
322 WFA/OAH 0348/131, 10 January 1756, ongepagineerd. 
323 WFA/OAH 0348/161, 7 Juny 1757, fol. 8. 
324 WFA/OAH 0348/162, 20 Juny 1789, fol. 239vo/240. WFA/OAH 0348/162, 12 September 1789, fol. 248vo.  
325 WFA/OAH 0348/156, 14 Maart 1688, fol. 43vo en WFA/OAH 140, 14 Maart 1688, fol. 91. 
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keuze  worden gedaan om te voorzien in de ontstane vacature van schoolmeester en koster in 
Wognum.  
Omdat vóór 1702 de stadhouder in deze benoeming voorzag, achten de Hoornse 
burgemeesters en regeerders het onbetwistbaar dat – nu er geen stadhouder is – het recht van 
benoeming van de nieuwe functionaris is voorbehouden aan het stadsbestuur van Hoorn.326 
 
De vredemakers van Wognum maken de voordracht binnen een halve week en leggen hun 
nominatie voor aan het stadsbestuur van Hoorn.  
Voor het opstellen ervan hebben ze aan verschillende personen gevraagd om hun 
bekwaamheden te laten zien en hen daarover gehoord. Als resultaat is op 14 mei 1731 een 
voordracht gemaakt van drie personen:  
1e. Meester Lourens de Jong, schoolmeester te Oosterleek.  
2e. Meester Cornelis Koeman, schoolmeester te Dirkshorn.  
3e. Meester Claes Dijckuyt die de schooldienst in Wognum gedurende de vacature waarnam.  
 
Na rijp beraad stellen de Hoornse Burgemeesters tot koster en schoolmeester in Wognum aan 
meester Lourens de Jong, en voorzien hem van een commissiebrief waarin ze een ieder 
bevelen de voorschreven Lourens de Jong als schoolmeester en koster te erkennen.327 
 
2.8 Schoolmeesters in de weeshuizen in Hoorn (1531-na 1902) 
 
2.8.1 Schoolmeesters in het eerste weeshuis in Hoorn (1531-1574) 
 
Van hen kennen we slechts twee namen. 
1e. Monseigneur Pieter Holmont. Hij krijgt op Sint Jacob (26 juli) 1547 zes gulden voor een 
jaar schoolhouden in het weeshuis, terwijl hij op Allerheiligen  (1 november) 1548 voor nog 
eens een jaar ƒ 15,-- ontvangt. 
 
2e. Meester Heyndrick is door de burgemeesters aangesteld om op te treden als schoolmeester 
in het weeshuis te beginnen op Sint Jacob (26 juli) 1549. Hij ontvangt daarvoor ƒ 18,-- per 
jaar en een vrije woning in het oostelijk deel van de Bagijnenpoort. Hoelang hij het 
schoolmeestersambt daar bekleedde is ons niet bekend.328 
 
2.8.2 Schoolmeesters in het Burgerweeshuis en het Protestantse Weeshuis (1574-na 
1902) 
 
We hebben hiervoor in het geval van Cornelis Jansz gezien dat er een aparte schoolmeester in 
het Weeshuis is. De in het Weeshuis werkzame schoolmeesters worden uitvoerig genoemd in 
het in 2009 als deel 13 van de bouwhistorische reeks Hoorn verschenen werk over “’T wees 
huys in Hoorn”.  
Het eerste Weeshuis was gevestigd  bij het Grote Oost in de Jeroenensteeg en begon daar in 
1530 met 17 wezen. Later, rond 1560,  neemt het aantal wezen zodanig toe dat dit gebouw te 
klein wordt. Als vanaf 1572 de meeste kloosters  ontruimd worden, krijgt men in 1574 
toestemming van Willem van Oranje te verhuizen naar het voormalige Mariaklooster in de 
Achterstraat. 
 
Vanaf de oprichting van het Burgerweeshuis krijgen alle wezen onderwijs in lezen, schrijven 
en rekenen van de schoolmeesters van dit  weeshuis. Daarnaast is, vooral na 1572, het 
godsdienstonderwijs belangrijk. Zodra de jongens 12 jaar zijn, dat wordt in de 19de eeuw 14 
jaar, gaan ze naar een werkbaas. Daar kunnen ze een ambacht leren. Als de meisjes 10 jaar 
                                                 
326 WFA/OAH 0348/159, 12 Mey 1731, fol. 81/81vo. Het tweede stadhouderloos tijdperk liep van 1702-1747. 
327 WFA/OAH 0348/159, 16 Mey 1731, fol. 81vo/82. 
328 WFA/OAH 0348/2444, ongepagineerd. Met dank aan A.E. Groot. 
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zijn, gaan ze naar een ‘naaiwinkel’. Onder leiding van een naaimoeder leren ze daar naaien. 
Wellicht leidt de eerder genoemde Grietchen Hermansdr zo’n naaiwinkel. Verder zijn de 
meisjes verplicht in het weeshuis huishoudelijk werk te verrichten.  
Na 1795 krijgt de overheid veel grotere invloed op het onderwijs. Schoolverordeningen 
komen dan tot stand, waar ook het weeshuis zich aan moet houden. Het onderwijs is vanaf 
1806 niet meer individueel maar klassikaal. Het aantal vakken vermeerdert met 
aardrijkskunde en geschiedenis. Belangrijk blijft voor de jongens het onderwijs in de 
zeevaartkunde.  
 
In de hieronder volgende opsomming van schoolmeesters lezen we dat de schoolmeester 
gereformeerd moet zijn. Verder moet hij zich bekwaam tonen in het leren van lezen, 
schrijven, cijferen, stuurmanskonst en de goddelijke waarheden. Voor de meeste leerlingen, 
vooral voor de meisjes, is gewoon lager onderwijs voldoende. Maar als men geschikt is voor 
een hogere opleiding is er al op het einde van de 16e eeuw de mogelijkheid door te stromen 
naar hogere nautische opleidingen of via de Latijnse school naar de universiteit, terwijl daar 
later het leger bijkomt. Omdat de jongens hebben leren lezen en schrijven, krijgen die in de 
19de eeuw soms een uitnodiging opgeleid te worden tot onderofficier. 
Zoals we hebben aangegeven hebben we van de schoolmeesters die in de Jeroenensteeg in het 
Weeshuis bij het Grote Oost onderwijs geven, er twee kunnen traceren. De anderen zijn tot 
1574 (nog) onbekend.  
Van hen die in het weeshuis in het Mariaklooster onderwijs geven, kennen we tot circa 1600 
de namen ook niet. Beter wordt dat daarna. We noemen hun namen onder de jaartallen van 
hun werkzame jaren.329 
 
2.8.3 De schoolmeesters in het Weeshuis van 1574 tot na 1902330 
 
1574-1602 
Onbekend wie er les gegeven hebben. 
 
1602 
Gherbrand Reyniersz. Hij is het meest bekend door een rechtszaak in 1602. Een weesjongen 
probeert de deur van Gherbrands kamer op te blazen en zo een aanslag op hem te plegen. 
 
1606-1619  
Cornelis Jansz. Hoewel hij de hand houdt aan de Ordonnantie van het Weeshuis331 die voor 
de schoolmeester, de ambachtskinderen, de knechtgens en de meisjes op 17 maart 1616 wordt 
opgesteld, wordt hij als gevolg van de besluiten van de Nationale Synode die hij niet wil 
onderschrijven, in 1619 ontslagen.                                                                         
 
1619-  ?           
Herman Roelofsz. Hij wordt op 2 oktober geweerd van het Avondmaal wegens overspel. 
 

                                                 
329  H. Boer en Y. Simons, De Hoornse Wezenzorg (1500-1958), passim.  Uitgave van het Westfries Museum in 

1984/1990. 
      Jos van der Lee, Christiaan Schrickx en Boudewijn van Langen, ’T Wees Huys in Hoorn’.Geschiedenis van 

het Mariaklooster, Burgerweeshuis en Protestants Weeshuis. Bouwhist. Reeks  Hoorn – 13. Hoorn, 2009. 
      De lijst van schoolmeesters is vermeld in de apart gebundelde bijlagen, nr. 13, begint daar op pagina 468 en  
      loopt   door tot en met pagina 469. Voor het onderwijs op zich verwijzen we naar hoofdstuk 5 van deel II in  
      het  genoemde boek, 133-151. De 14 paragrafen heten:  Eigen schoolmeester. Italiaans. Plak en rotting.  
     “Sexise gevoelens”. ‘Prijzen voor vlijt en vordering’. Openbaar onderwijs. Godsdienstonderwijs. Ieder kind 

een bijbel. Tekenles. Muziekles. Gymnastiek. Na de Lagere School. Latijnse school en universiteit. Privéles. 
      Met dank aan de Publicatiestichting Bas Baltus en de auteurs voor de toestemming tot plaatsing. 
330 Hier volgen onder elkaar hun namen die pas na 1600 bekend zijn, met af en toe iets bijzonders. 
331 WFA/OAH 0348/OAH 167, 17 Maart 1616 en WFA/OAH 0348/151, 17 Maart 1606 
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1637-  ?       en van  ?   -1653   
Dirck (Jacobsz?) en Dirck Jacobsz. Mogelijkerwijs is dit één en dezelfde persoon. 
 
1653-  ?       
Jan Jacobsz. Hij is aangesteld op 27 december 1653 op een aparte instructie die de oudst 
bekende instructie voor een schoolmeester in het weeshuis is. 
 
1681-1684 
Arent Gerritsz. Hij is vermoedelijk eerst weesknecht geweest. Hij wordt aangesteld op 22 
februari 1681 op een aparte instructie van 9 artikelen. Hij dient de kinderen te onderwijzen in 
het lezen, schrijven, spellen en cijferen. Met toestemming van de weeshuisvader moet hij hen 
ook Italiaans en scheepsboekhouden bijbrengen. Voorts wordt van hem verwacht dat hij 
gebeden en Bijbelteksten uit het hoofd laat leren. Ook wordt hem voorgehouden hoe hij de 
kinderen voor wangedrag moet straffen. 
1684-1688 
Claes Vorck. Hij is op 19 februari 1684 benoemd op dezelfde voorwaarden als Arent Gerritsz. 
Maar ook moet hij de kinderen het zingen van de psalmen leren. Verder mag hij niet met de                   
kinderen in de school eten maar moet hij dat doen bij ’t binnenvolk in de keuken. ’s Winters 
zal men voor hem na de avondschool in de keuken van hetgeen daar op dezelfde tijd bereid 
is, zijn portie bewaren. 
 
1688-1692  
Cornelis Arentsz Haringhuysen. Hij wordt op 19 februari 1684 voor een kwartaal op proef 
aangenomen;  op het zelfde reglement en tractement als voor Claes Vorck heeft gegolden. 
Ook moet hij de kinderen de catechismus leren. Op 20 november 1688 krijgt hij een 
jaarsalaris van ƒ 175,-- mits hij kost en drank buiten het weeshuis houdt, ’s morgens vroeg bij 
het weeshuis aanwezig is en er, zo nodig, op verzoek van de binnenvader of regenten, ook 
overnacht. 
 
1692-1737  
Hendrick Blankert. Hij krijgt zijn aanstelling op 26 juli 1692 na het overlijden van 
Haringhhuysen. Onder dezelfde voorwaarden als golden voor zijn voorganger stelt men zijn 
jaarsalaris op ƒ 175,--. Twee jaar later doet men er ƒ 25,-- bij wegens zijn verdiensten en door 
de instelling waarmee hij de kinderen lezen en schrijven leert . Hij krijgt na zijn overlijden 
vanwege zijn lange staat van dienst van ruim 45 jaar een begrafenis in een apart weeshuisgraf 
in de Noorderkerk, waar de kinderen van het weeshuis hem naartoe begeleiden. 
 
1737-1738   
Gerrit van Steijn. Hij wordt op 23 november 1737 benoemd op een instructie van 13 
artikelen. Al na een half jaar solliciteert hij te Bovenkarspel naar het ambt van schoolmeester 
en koster omdat daar de aanstellingsvoorwaarden beter zijn, en wordt daar aangenomen. Het 
is voor de weeshuisvoogden een goede leer om de instructie waarop wordt aangesteld,  aan te 
passen. 
 
1738-1768   
Reijer van Loenen. Hij wordt na loting tussen drie gelijkwaardige genomineerden op 19 juli 
1738 aangesteld. Ruim dertig jaar dient hij het onderwijs in het weeshuis tot 1768, dan wordt 
hij benoemd tot binnenvader, wat hij tot 1786 blijft. 
 
1769-1772  
Jan Bekker. Hij wordt benoemd op ongeveer dezelfde instructie als Gerrit van Steijn. Wel is 
zijn salaris lager: ƒ 150,-- t.o.v. de eerdere ƒ 175,--. Maar hij heeft nu behalve vrije inwoning 
ook vrije kost. Hij was eerder schoolmeester in de Wijde Wormer. In de zomer van 1772 
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wordt hij aangenomen als boekhouder op een handelskantoor. Als hij op 8 augustus zijn 
ontslag vraagt en krijgt, besluiten de regenten een oproep te plaatsen in de Opregte 
Haarlemse Courant. Ze vragen:  
 
“Imant geneegen sijnde als schoolmeester te fungeeren in ’t Burgerweeshuys tot Hoorn, op 
een fortabel tractement, vrije kost en inwooninge, mits sijnde van de Gereformeerde religie 
en ongehuwd, en de vereyste bequaamheit hebbende van schrijven, cijfferen, stuurmanskonst, 
etc. alsmeede de kinderen te instrueeren in de goddelijke waarheden, adresseeren sigh binnen 
de tijt van 14 dagen aan de voogden van ‘t weeshuys”. 
 
1772-1779  
Jan Sloos. Hij wordt op 5 september 1772 benoemd uit 7 sollicitanten op een 14 artikelen 
tellende instructie. Op 19 december 1778 verzoekt en krijgt hij zijn ontslag om schoolmeester 
van de stad Hoorn te kunnen worden. 
 
1779-1795 
Siewert Annes Grouw. Hij is schoolmeester te Oosterleek en wordt op 15 januari 1779 uit 
drie  
sollicitanten gekozen. Als in 1795 een fusie van het Burgerweeshuis met het Huyssittende 
Armen Weeshuis op komst is, wordt Grouw uitgenodigd zijn kwaliteiten te tonen, samen met 
Pieter Spruytenburg (die nog intern woont) en Pieter de Ridder die tot dan schoolmeester bij 
de Huyssittenden is. 
 
1795-1798 
Siewert Annes Grouw en Pieter de Ridder worden samen op 24 december 1795 aangesteld als 
schoolmeesters, op een jaartractement van respectievelijk van ƒ 225,-- en ƒ 175,--. 
 
1798-1800 , 
Adrianus (Ariën) Kooy. Hij wordt benoemd op 27 november 1798, na eerder schoolmeester 
in den Hoef, onder Mijdrecht, te zijn geweest. In 1800 krijgt hij admissie om als particulier 
schoolmeester op te treden. 
 
1800-1804  
Jan Janszn Hooglandt. Hij wordt voorlopig aangesteld op 14 maart 1800 en definitief op  
1 mei 1801. Hij was zelf op negenjarige leeftijd op 3 mei 1788 met zijn broertje Maarten en 
zijn zusje Antje opgenomen in het weeshuis en kende dus de praktijk van binnenuit.  
 
1804-1859  
Simon van Milligen. Hij is aangesteld op 18 mei 1804 en werkte tot 30 september 1859. 
Tijdens een wat langere ziekte in 1827 in de maand januari nam meester Kriebel van de 
stads- en diaconieschool voor hem waar. In de jaren vijftig was hij langdurig ziek en nam 
Anthony Voerman Vulkers van 27 december 1853 tot 30 september 1859 het avondonderwijs 
voor hem waar. 
 
1859-na 1902   
Anthony Voerman Vulkers is op 30 september 1859 benoemd om twee avonden  per week 
onderwijs te geven tegen een jaarsalaris van ƒ 70,--. Na veertig dienstjaren vraagt hij in het 
begin van augustus 1899 per 1 oktober om eervol ontslag. Dit verzoek wordt aangehouden. 
Na overleg met de voorzitter van de regenten, Van Buren Lensink, trekt hij zijn 
ontslagaanvraag in. Op 30 oktober 1918 stelt de familie het college van regenten in kennis 
van “het  overlijden van de heer Voerman Vulkers, vroeger onderwijzer in het Weeshuis”. 
Onduidelijk is tot wanneer hij precies in functie is geweest. 
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2.8.4.Schoolmeesters in het Huyssittene-Armen-weeshuis (1685-1795) 
 
Jan Cornelisz Ruyter krijgt van het Hoornse stadsbestuur in 1676 toestemming om een 
particuliere school te houden, mits hij zich houdt aan de resolutie van burgemeesters en 
vroedschappen van 1 januari 1675.  
Nadat in 1685 het Huyssittene Armenweeshuis is opgericht, treedt  Ruyter  op als 
schoolmeester in dit weeshuis. We moeten dat zo opvatten dat Ruyter dan benoemd is tot 
Binnenvader in dit huis.  
De Binnenvader was tevens belast met het onderwijzen van de wezen aldaar. In 1693 is hij 
nog in functie.  
Vanaf 4 oktober 1700 moet de schoolmeester van het Huyssittene Armenweeshuis samen met 
de meester-schoenmaker en anderen – zo veel als men nodig oordeelt – elk week met de 
schaal of de bus bij de gegoede burgerij collecteren ten behoeve van dit weeshuis.332 
 
In een nieuwe instructie voor de Binnenvader die in 1740 opgesteld is, komt de combinatie 
van Binnenvader en schoolmeester duidelijk tot uiting en wordt begrijpelijk waarom in 1748 
beide functies gesplitst worden. Als schoolmeester moet hij de kinderen onderwijzen in lezen, 
schrijven en cijferen, hen gebeden, psalmen en de kennis van de grondslagen van de ware 
godsdienst.  
Opdat hij dit naar vermogen kan doen, moet hij school houden op de volgende tijden en dient 
hij dan zelf in de school aanwezig te zijn: 
in de zomer van 15 maart tot 15 oktober, ’s morgens van 8-11 uur, ’s middags van 1-4 uur; 
in de winter van 15 oktober tot 15 maart, ’s morgens  van 8½-11 uur, ’s middags van 1-4 uur 
en ’s avonds van 5½-7½ uur 
Hiervan blijft uitgezonderd de woensdagmiddag. Dan moet hij de kinderen de vragen 
overhoren, hen de psalmen, gebeden en Bijbelteksten laten opzeggen. Als dat gebeurd is 
mogen de kinderen verlof krijgen om naar buiten te gaan, zoals hij ook op zaterdagmiddag de 
kinderen zal laten spelen.333 
 
Als in 1748 de Binnenvader Cornelis Pauw overlijdt, nemen de regenten deze gelegenheid te 
baat om zich ernstig te beraden over de zware last die op de schouders van een Binnenvader 
rust. Hij moet zorgen voor alle zaken die het huis aangaan, zowel binnens- als buitenshuis. 
Hij moet de werkzaamheden van de bedienden nauwkeurig in het oog houden even als hij dat 
moet doen met de hele huishouding. En dan dient hij deze taken te verrichten nadat hij 
vrijwel de gehele dag opgetreden is als schoolmeester binnen de school “omme daar de 
kinderen te onderwijzen in het leren van Leesen, Schrijven, Cijfferen en bovenal de Gronden 
van den waren Gereformeerde Christelijken Godsdienst”. Zo hebben de regenten 
ondervonden dat de kinderen hierin weinig vorderingen hebben kunnen maken, omdat het 
voor de Binnenvader ondoenlijk is de voor hem gestelde tijd in de school door te brengen. 
Daarom besluiten de regenten unaniem op 15 mei 1748 van dat moment af een aparte 
Binnenvader aan te stellen op een jaarwedde van ƒ 200,-- plus vrije kost en inwoning in het 
huis en een ander als schoolmeester te benoemen op een jaarloon van ƒ 150,--  en die voor 
eigen rekening buiten het weeshuis woont. Een instructie wordt hiervoor gemaakt.334 
 
Daarna wordt een oproep geplaatst om naar deze functies te solliciteren. Als Binnenvader 
stellen de regenten aan Adriaan Anspagh.  
Voor de benoeming van een schoolmeester maken ze een nominatie van drie personen, 
bestaande uit Maarten Huijgen, Maarten Vroon en Cornelis Zinger. Nadat dit drietal 

                                                 
332  O. van der Klooster, Het Huyssittene Armen-Weeshuis te Hoorn. Hoorn, 1994, passim. 
      WFA/OAH 0348/155, 20 February 1676, fol. 204vo. WFA/OAH 0348/156, 31 Januari 1693, fol.133. 
      WFA/OAH 0348/126, 4 October 1700, fol. 148. 
333 O. van der Klooster,  Het Huyssittene Armen-weeshuis, pag. 93. 
334 O. van der Klooster,  Het Huyssittene Armen-weeshuis, pag. 100. 
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nauwkeurig op hun kwaliteiten is ondervraagd, worden de meeste stemmen uitgebracht op 
Maarten Huijgen die dan ondermeester in De Rijp is.335

Nog geen drie jaar blijft Maarten Huygen als schoolmeester werkzaam. 

Voor de nieuw aan te stellen schoolmeester wordt een nieuwe instructie opgesteld. 
Klaas Krul tekent die op 10 april 1751 eigenhandig. In de instructie is in artikel 2 ook het 
onderwijs in de Stuurmanskonst opgenomen. De schooltijden zijn gelijk gebleven, maar op 
zondagmiddag moet hij aanwezig zijn om vóór te zingen. Alle eerste zaterdagen van de 
maand dient hij een schriftelijke lijst  van het geleerde aan de regenten te overhandigen met 
daarin vermeld welke kinderen “van ’t A.B. tot spellen, van spellen tot leesen, van leesen tot 
schrijven en verder zijn overgegaan”. Hij moet letten op netheid, beleefdheid en kleding van 
de kinderen. In bepaalde gevallen is hij de aangewezen persoon om de Binnenvader te 
vervangen. Hij mag niet zwaarder lichamelijk tuchtigen dan met plak of rotting. Een 
verkiezing tot diaken of ouderling mag hij niet aannemen. Alleen op zondagavond mag hij 
samen met de Binnenvader en andere bedienden van het huis een maaltijd nuttigen.336

We hebben niet na kunnen gaan hoelang Klaas Krul werkzaam is geweest. Als het 
Huyssittene Armen-weeshuis en het Burgerweeshuis in 1795 verder samengaan als één 
Protestants weeshuis is Pieter de Ridder de laatste schoolmeester van het Huyssittene Armen-
weeshuis..

335 O. van der Klooster, Het Huyssittene Armen-weeshuis, pag. 100.
WFA/OAH 0348/2399, 15 Mey 1748, fol. 68. WFA/OAH 0348/2399, 15 Juny 1748, fol. 70.

336 WFA/OAH 0348/2399, 10 April 1751, fol. 99-105. 
O. van der Klooster, Het Huyssittene Armen-Weeshuis te Hoorn, pag. 88.
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3. DE LATIJNSE SCHOOL TE HOORN (1575-1868) 
 
3.1 Inleiding 
Nadat Leiden in oktober 1574, na een langdurig beleg door de Spanjaarden, verlost is van 
deze belegering, schrijft Willem van Oranje in december een brief aan de Staten van Holland 
en Zeeland . Hij houdt de leden van de Staten onder meer voor “alsoe tot een vast steunsel 
ende onderhoudt der vryheyt ende goede wettelick regieringe des lants niet alleen in zaeken 
der religie, maer oock in tgene den gemeynen borghelicken welstandt belangt insonderheyt 
ende voor alle dinghen van noode is dat hier binnenslandts ende die Graeffelicheden van 
Hollandt ofte van Zeelant eenen goede, gehouchsame ende vermaerde schole ofte universiteyt 
werdde opgericht”. Omdat er gesproken wordt over vrede dringt de prins op snelheid aan. 
Willen de opstandige gewesten een eigen protestantse universiteit hebben dan dienen ze 
Spanje voor een voldongen feit te plaatsen. Oranje doet daarbij op 2 januari 1575 de 
suggestie om de nieuwe instelling in Leiden te vestigen. De Leidse gedeputeerde bij de Staten 
stelt de burgemeesters van de stad hiervan direct op de hoogte. Hoewel ook Middelburg en 
Gouda belangstelling hebben, besluiten de Staten al op 3 januari dat een “schole ende 
universiteyt” in Leiden moet worden gevestigd. Ruim een maand later vindt de inauguratie 
van beide instellingen in Leiden plaats. De universiteit kan beginnen.337 

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat, nog voordat de colleges in Leiden zijn 
aangevangen, door de Hoornse gedeputeerde die de Statenvergadering heeft bijgewoond, met 
het Hoornse stadsbestuur over deze zaak is gesproken. Gezamenlijk zal men geconcludeerd 
hebben dat het wenselijk is een Latijnse school op te richten die leerlingen op de colleges aan 
de universiteit kan voorbereiden. 

3.2 Andries Bas, de eerste rector van de Latijnse school (1575-1576) 
Hoe dat ook zij, op 9 april 1575, twee maanden nadat op 9 februari de inauguratie van de 
universiteit in Leiden heeft plaats gevonden, besluiten Burgemeesters en Vroedschappen  
Andries Bas aan te nemen als rector op een jaarsalaris van ƒ 150,--. Nog geen week later 
verhogen ze op 15 april dit bedrag naar ƒ 200.338 Onduidelijk is welke positie daardoor 
ontstaat voor meester Roeloff die op 28 september 1572 is benoemd tot rector dezer stede om 
les in Latijn te geven aan de grote stadsschool.339 

Om meester Bas te ondersteunen delen de burgemeesters op 21 augustus 1575 in een keur 
mee dat er een goede Latijnse school van start is gegaan. Iedereen kan daar voor een kleine 
penning zijn kinderen naar school sturen. Degenen die de Latijnse taal willen leren moeten in 
Hoorn  deze Latijnse school bezoeken, ook de kinderen van de bestuurders van de stad. 

Omdat de burgemeesters graag zien dat het de school goed gaat, hebben zij aan  schout en 
schepenen geadviseerd van nu af aan erop toe te zien dat particuliere schoolmeesters binnen 
Hoorn geen particuliere Latijnse school mogen houden om daarin kinderen te onderwijzen.  

Wie van de meesters zich niet aan deze regel houdt, krijgt bij een eerste overtreding een boete 
                                                 
337 W. Otterspeer, De oprichting van de Leidse Universiteit. De muze verblijdt de hemel. En Groepsportret van 

een dame, Leiden, 2000 
338 WFA/OAH 0348/91, 9 April 1575, fol. 76.  
   In de vierde druk van Velius’ Kroniek van Hoorn (1740) tekent Centen op pag. 437/438 in  noot 671 aan dat  
   Bas de eerste rector was die hervormd was. Voor die tijd  stonden geestelijken aan het hoofd van de scholen.   
   Plekker/Resoort herhalen die opmerking in de hertaling van Velius’ Kroniek van Hoorn (2007), deel II,  
   pag. 466 en schrijven op pag. 447 dat  Andries Bas superintendant was van degenen die in maart 1572 waren  
   aangewezen om de 10de penning in te vorderen, maar dat ze dit weigerden omdat de inning niet zou kunnen  
   gebeuren zonder een volksoploop te veroorzaken en die wilden ze niet voor hun rekening nemen.  In december  
   werd Bas met vele  anderen op bevel  van de opperbevelhebber Sonoy de stad uitgezet omdat zij  te lang  
   erover deden om opnieuw een eed van trouw af te leggen op de koning, de Prins van Oranje en  de stad, p.480. 
339 Zie het vorige hoofdstuk over de grote stadsschool. 
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van één carolus gulden voor elk kind. Een tweede overtreding wordt beboet met twee carolus 
guldens, ontzetting uit het ambt en sluiting van de school, terwijl door de schepenen een 
bijkomende straf kan worden opgelegd. Van de boetes is de ene helft voor de schout en de 
andere helft voor degene die bekeurt of aanbrengt.340  

Wat daarna precies in dat eerste jaar is voorgevallen, valt niet uit de bronnen op te maken. 
Duidelijk is aan het einde van het schooljaar, dat loopt van mei tot mei, de Hoornse 
bestuurders niet verder willen gaan met Andries Bas. Waarschijnlijk is zijn optreden 
tegengevallen.341 

 
3.3 Een nieuwe rector, meester Pieter van Rotterdam (1576-1586) 
 
Nadat ze over het rectoraat van Bas gesproken hebben, zo veronderstellen we, beslissen op 4 
april 1576 de Hoornse burgemeesters en vroedschappen door te stemmen dat men meester 
Pieter, “nu van Rotterdam gecomen wesende sal overnemen voor Rector.”   

Andries Bas de huidige rector zal men “affstellen en de van zijn Rectorschap verlaten ende 
hem vuyt het Huys daer hij tegenwoordig in woont doen gaen ende den voorzijde nieuwen 
aneghenomen Rector daer inne stellen”.342 

Onder de nieuwe rector gaat het goed met de school. Waarschijnlijk heeft het eerder 
genoemde gebod van het  stadsbestuur effect gehad, waardoor het aantal leerlingen toeneemt. 
Onder die nieuwe leerlingen is met ingang van de cursus 1578-1579 Dirck Volckertsz 
Seylmaker. We belichten hem hierna. Om hoeveel leerlingen het precies gaat, wordt vrijwel 
altijd alleen duidelijk uit het aantal docenten. In ieder geval zijn er in 1578 zoveel leerlingen 
dat meester Pieter om een helper vraagt. Op 29 april, vlak voordat de nieuwe cursus begint, 
stemmen burgemeesters en vroedschappen erin toe dat men Sijmen Claesz nog zal aannemen 
om op te treden als adjunct van meester Pieter, de rector.343 

Kort daarop krijgen de stadsarts Dirk Hogerbeets en de stadssecretaris Ghijsbert van Naerden 
opdracht van de burgemeesters en vroedschappen om een goede Ordonnantie ende Regeringe 
voor de school van de Latinisten te maken.344 Helaas is het nog niemand gelukt de regeling te 
vinden. Wel is waarschijnlijk het hiernavolgende voorschrift er een onderdeel van:  

Niemand, jong of oud, dan alleen de klerken of de scholieren van de publieke scholen 
mogen op de binnenplaats van de school klootspelen, kaatsen of enig ander spel bedrijven. 
Overtreders betalen een boete van 10 stuivers en verbeuren bij in gebreke blijven van 
betaling, hun overkleed, terwijl in het geval van kinderen de ouders zich voor hen moeten 
verantwoorden. 

Ondertussen hebben de Staten van Holland en Zeeland in mei 1577 bepaald dat binnen de 
stadsgrenzen alle conventen en kloosters en het grondbezit ervan door de stad als eigendom 
aangemerkt en behouden mogen worden “ende geemployeert tot hare baten”. 
                                                 
340 WFA/OAH 0348/56, 21 Augustus 1575, fol. 19. Herhaling: WFA/OAH 0348/56, na 15 Augustus 1576, fol. 

30. 
341 Van Vessem heeft zich hier op pag. 57-58 in zijn artikel over de Latijnse school in een aantal opzichten 

vergist. 1e Mr Roeloff was al eerder, op 28-09-72, aangesteld tot rector deser stede om de kinderen van de 
stadsschool  Latijn te leren. De term is dus niet nieuw.  

   2e Er is sprake van een nieuwe school, een Latijnse school, naast de  stadsschool en niet van een grote school  
       die Latijnse school is geworden.  
   3e Er is meer over de Latijnse school  bewaard gebleven dan hij in 1976 veronderstelde, waardoor de gehele  
        periode tussen 1575 en 1669 door ons  gedetailleerder kon worden ingevuld.  
   4e. Andries Bas was maar één jaar rector. 
   Wat onveranderd is, is dat ook wij er niet in zijn geslaagd om de precieze gezagsverhouding tussen de Latijnse  
   school en de stadsschool en daarmee die tussen de rector en de stadsschoolmeesters, in kaart te brengen. 
342 WFA/OAH 0348/ 91, 4 April 1576, fol. 82. 
343 WFA/OAH 0348/91, 19 April 1578, fol. 89. 
344 WFA/OAH 0348/91, 2 May 1578, fol. 89vo. 
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Op grond van berichten van de prins van Oranje is Hoorn daar zelf in januari 1576 al op 
vooruit gelopen. Burgemeesters en vroedschap hebben toen besloten dat men de goederen die 
binnen Hoorn tot de rooms-katholieke kerk behoorden  naar ouder gewoonte op het stadhuis 
zal verhuren. Uit de inkomsten kan men dan de predikanten, schoolmeesters, kosters en alle 
andere kerkdienaren bekostigen. Op 6 september 1578 komt daar nog een besluit van de 
Staten van Holland bij. In een resolutie spreekt het gewest dan uit dat ook de inkomsten van 
alle  vicarieën en andere geestelijke goederen voortaan zullen worden verstrekt tot onderhoud 
van predikanten, schoolmeesters en scholieren. Precies een maand later wordt dit besluit van 
het Raadhuis op de Rode Steen te Hoorn via een publicatie afgekondigd.345 

Het jaar daarop krijgen de rector en de conrector elk een salarisverhoging van ƒ 25,--. Ze 
ontvangen dan vanaf 1579 jaarlijks respectievelijk ƒ 175,-- en ƒ 125,--. Het besluit houdt in 
dat meester Pieter van Rotterdam benoemd is op hetzelfde aanvangssalaris dat oorspronkelijk 
aan Andries Bas is toegezegd.  

Niet alleen financieel maar ook geestelijk en cultureel houdt het stadsbestuur een vinger aan 
de pols. Zo vraagt en krijgt de rector in februari 1580 toestemming om door te gaan met de 
voorbereidingen om in de maand mei een komedie te spelen. Helaas is niet bekend wat men 
zal spelen. 

Als in 1583 het schoolgeld aan de orde komt, beslist men het dan voor de leerlingen geldende 
bedrag van 8 stuivers per kwartaal, te verhogen. De rector krijgt in de nieuwe situatie van 
elke leerling 10 stuivers.. Drie jaar later brengt het stadsbestuur deze schoolpenningen terug 
naar 6 stuivers per drie maanden, maar het zegt eveneens toe de gages van de rector en de 
meesters te verbeteren. Deze formulering kan inhouden dat men ook de beloning van de 
meesters van de stadsschool wil verhogen. Maar verzoeken van meester Roeloff uit die 
periode voor een hoger salaris worden niet gehonoreerd of afgeslagen, terwijl een later 
verzoek van de twee nederduitse schoolmeesters eveneens wordt afgewezen. Als reden geeft 
de magistraat op dat hun vraag onbeleefd is, omdat ze hun verzoek niet aan de rector hebben 
voorgelegd. Niet duidelijk is of hiermee onbeleefd gehandeld is tegenover de rector in de 
stadsschool of  tegenover de rector van de Latijnse school.346 Daardoor blijft voor ons 
opnieuw onduidelijk hoe de gezagsverhouding tussen beide rectoren is geweest. 

Deze zaken speelden zich voornamelijk af tussen april 1578 en december 1586, de periode 
waarin meester Pieter van Rotterdam en zijn conrector Sijmen Claesz aan de school 
werkzaam waren, terwijl ook Dirck Volkertsz, voordat hij in 1585 de Latijnse school verlaat 
om naar Leiden te gaan, er iets van gemerkt kan hebben. 

In die periode hebben wij in de resolutieboeken geen personele veranderingen in de Latijnse 
school aangetroffen. Anders wordt dat na 18 december 1586 als het resolutieboek vermeldt 
dat de burgemeesters van Hoorn door de vroedschap geautoriseerd zijn met de rector van 
Wesel te onderhandelen.347We komen daar later op terug, omdat we nu eerst aandacht 
besteden aan de leerling Dirck Volckertszoon Seylmaecker. 

3.4 Dirck Volckertsz. Seylmaeker, zich na 1585 noemende Theodorus Velius 
Dirck is op 1 januari 1572 geboren als tweede zoon van Volckert Maertensz Seylmaeker 
(1542-1618) en Anna Dircksdr Oly (1543-1602). Zijn ouders hebben zich vanuit Medemblik 
op 2 februari 1563 in Hoorn gevestigd. Dirck is al op vierjarige leeftijd naar een particuliere 

                                                 
345  WFA/OAH 0348/167, 23 May 1577, pg. 8/9. WFA/OAH 0348/91, 23 en 28 February 1576, fol. 80/80vo. 
    WFA/OAH 0348/2513a, 6 September en 6 October 1578, ongenummerde pagina’s.  
346 WFA/OAH 0348/91, 25 Oktober 1579, fol. 103vo (loonsverhoging); 22 February 1580, fol. 108vo 

(comedie). 
    WFA/OAH 0348/94, 15 Juny 1583, ongepagineerd (schoolgeld), 30 Augustus (meester Roeloff),  
    28 February 1586 (schoolpenningen). Zie voor de comedies die gespeeld worden:   
    J. Bloemendaal, Spiegel van het dagelijks leven. Latijnse school en toneel in de noordelijke Nederlanden in 
    de  zestiende en zeventiende eeuw. Hilversum, 2003. 
347 WFA/OAH 0348/91, 18 December 1586, fol. 174vo. 
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school van ene meester Gerbrant348 gebracht om te leren lezen en schrijven. Als hij zes jaar is 
heeft hij deze vakken onder de knie. Zijn ouders vragen dan toestemming hem op de Latijnse 
school te plaatsen. Deze school is sinds haar oprichting in 1575 gehuisvest in het voormalige 
Sint Ceciliaklooster. De rector woont er gratis in de keuken met “haer ancleven” vandien. Of 
de lessen daar ook plaats vinden of in de kapel, weten we niet.  

Daar hebben rector Pieter van Rotterdam en conrector Sijmen Claesz de jonge Dirck van 
1578 tot 1585 onder hun hoede. Zijn vorderingen in Latijn en Grieks zijn zo goed dat hij als 
13-jarige de Latijnse school van Hoorn verlaat en in 1585 naar Leiden vertrekt om zich op de 
Triviale school van rector Nicolaus Stochius verder voor te bereiden op een universitaire 
studie. Na op diens school een grondige voorbereiding in Grieks en Latijn te hebben genoten, 
verlatiniseert Dirck Seylmaker zijn naam tot Theodorus Velius en begint hij in 1587 aan zijn 
opleiding in de medicijnen. Die voltooit hij in 1593. Daarna reist hij voor zijn promotie naar 
de universiteit van Padua in Italië. Hij promoveert er op 10 september 1594. Hij onderneemt 
daarna meteen de terugreis via Duitsland naar Hoorn waar hij een maand later arriveert. 

Enige tijd later benoemt de Hoornse magistraat hem tot ‘ordinaris stadsdoctor’.  
Van 13 juli 1600 tot zijn dood op 23 april 1630 is Velius één van de scholarchen die toezien 
op de gang van zaken in de scholen. Een jaar na zijn verkiezing tot scholarch wordt hij in 
1601 gekozen tot lid van de vroedschap en wordt hij ook weesmeester.  

In de na 1613 hoog oplopende strijd tussen remonstranten en contra-remonstranten schaart 
prins Maurits zich in 1617 bij de laatste groepering. Als hij er een jaar later in slaagt in 
politiek opzicht het heft in de Republiek in handen te nemen, lukt het hem ook om in oktober 
1618 in Hoorn de vroedschap naar zijn wens en dus in contra-remonstrantse zin te 
veranderen, dat wil zeggen dat hij “de wet verzet”. Met anderen ontslaat hij dan Velius die 
niet in contra-remonstrantse zin denkt,  als lid van de vroedschap. Maar dokter Velius 
behoudt zijn functie van scholarch en van weesmeester.  

Tijdens de vervulling van zijn doktersambt tekent Velius nauwgezet de historische verhalen 
van zijn patiënten aan. Die worden met dan al bestaande geschriften de basis voor zijn 
beroemde Kroniek van Hoorn, ook op universiteiten tot in onze tijd geroemd als schitterend 
voorbeeld van een stadsgeschiedenis. Er verschijnen vijf drukken. Twee tijdens het leven van 
Velius (1604, 1617), drie na zijn dood (1648, 1740 en een hertaling in 2007 ter gelegenheid 
van het 90-jarige bestaan van de historische vereniging ‘Oud Hoorn’).  
Zijn Kroniek eindigt met levensbeschrijvingen van “vermaerde mannen van onze stad”: 
Jacobus Cerentinus, Petrus Junius, Hadrianus Junius, Jacobus Dunius, Petrus Hogerbetius, 
Cornelis Vigius, Albertus Verlanius, Nicolaus Bulius, Rombout Hogerbeets, Cornelis Taemsz 
en Jan Pietersz.Coen.349 Zij allen zijn in hun jeugd naar de grote stadsschool gegaan, 
waaruit haar betekenis blijkt. 
3.5 Jacobus Adamaeus (1587-1589) 
Keren we terug naar de hiervoor genoemde rector van Wesel. Dat moet Jacobus Adamus of 
Jacobus Adamaeus zijn geweest naar de getuigenis van een kleinzoon van een oud-leerling 
over deze rector. Wij zijn die naam of het Hollandse Jacob Adam in geen enkele resolutie 
tegengekomen. In het 19de eeuwse blad De Navorscher van 1853 schrijft ene V.D.N. dat een 
curieus handschrift op deze rector nader licht werpt.350 Het handschrift heeft de volgende 
titel:  

                                                 
348 Wij hebben meester Gerbrant niet in de Hoornse primaire bronnen kunnen traceren. 
349 Velius/Centen, pp. 635-669. Wijdenes Spaans, pp. 20-27.  
     Zie voor de heen- en terugreis naar Padua en voor Velius’ verblijf aldaar:  
     R. Lodde-Tolenaar: Velius in Padua, in: “Kwartaalblad van Oud Hoorn”, 31e jaargang, 2009/1, pg. 39-44. 
350 Met dank aan John Brozius en Anton Groot die ons onafhankelijk van elkaar in 2007 en 2010  verwezen naar      
    De Navorscher, Een middel tot gedachtenwisseling en Letterkundig verkeer tusschen  allen, die  iets weten,  
    iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. 3e jaargang, Amsterdam, 1853, pg. 225 en CLXXXV/XXXVI.         



 

119 
 

 

Auriae Sententiae ex variis autoribus collectaea Rectore Jacobo Adamo 
                                                  Dit betekent : 

Gouden spreuken (of schitterende uitspraken) van Gillis (Aegidius) van Assisi, die door 
rector Amadeus uit allerlei auteurs (boeken) bijeen zijn gezocht.351 

Onder de titel staat keurig getekend een vignet. Uit een wolk komt een hand die met een 
passer op een tafel cirkels trekt. Door de passer is een lint geslingerd waarop de spreuk 
vermeld staat: Labore et Constantia. Ze wordt aan weerszijden vastgehouden door een figuur 
die Arbeidzaamheid en Standvastigheid symboliseert. Onder aan de bladzijde leest men de 
naam van Israël Pratanus (waarschijnlijk degene die het heeft overgeschreven) Anno 1588, 
terwijl op de keerzijde is aangetekend: 

 
“Jacobi Adamaei, Rector tot de Latijnsche schole tot Hoorn [in] 1588, 

             daer mijn Grootvader Israël Pratanus by Latyn geleert heeft”. 
             Deze aantekening is afkomstig van Petrus Pratanus “natus Hornae Westfrisiae”.  
             Hij voegt erbij: “Petrus Prataen, dit is mijn naem: 

                                   Meersch is ’t geseyt, ’t Latyn ’t uytleit. 
                                  Myn ouders hebben my dus geheeten 
                                  ’t Welk my nu noch niet en is vergeeten. 
                                                                      aetatis 78½ ~~”. 

De laatste bladzijde van het handschrift is getekend:  
ISRAËL VAN DER MERSCH, 1588 en 
PIETER VAN DER MERSCH, 1688. Met ernaast:           O Tijt, o Eeuwichheit. 
 

In de verzamelde gedichten van de in 1599 aan de pest overleden stadsarts Petrus Hogerbeets, 
die Velius in 1606 op verzoek van de Hoornse burgemeesters uit laat geven,  komen  twee 
opdrachten  van Adameus aan Hogerbeets voor. Ze worden voorafgegaan door een gedicht 
van Hogerbeets dat aan Adameus is gericht. Alle drie bewijzen  ze, dat Adameus in Hoorn 
niet onbekend was en er goed is ontvangen.352  
 
Hogerbeets richt zich eerst als volgt tot de Hoornse rector: 

“Dat ik jou, hoge priester uit het koor van de Muzen, voor dit stralende nieuwe boekje 
bedank, waarmee jij ons levenskracht geeft en ons laat ontkomen aan de dood, zou eerlijk 
zijn. Dat zou ik kunnen en graag doen, als Apollo mij inspiratie geeft of Hera mij beveelt 
mezelf opgewassen te voelen tegen deze taak. Maar ik ben verminkt, de inspiratie blijft weg, 
het heeft vast en zeker te maken met mijn leeftijd. Jij moet maar een paar slecht gekruide 
versregels (dit gedicht!!) accepteren in plaats van als honing vloeiende, onverwachte, 
gracieuze, door geleerde kunst gepolijste verzen. De welwillendheid van een dankbaar hart 
heeft die gemaakt, terwijl de Muze stamelde. Ik hoop dat Apollo en de jeugdige Muzen 
                                                 
351 Met dank aan Ben Leek die het Latijn vertaalde en daarbij aantekende: “Deze Aegidius was een van de eerste  
    en trouwe medewerkers van Franciscus van Assisi en op zijn naam zijn een groot aantal wijze adviezen  
    overgeleverd in het Latijn. Kennelijk heeft Adameus daar een schoolboekje uit samengesteld”. 
    Misschien is dit zelfs wel het werkje waarmee Hogerbeets hem op de pagina hierna aanduidt als “hoge  
    priester van de Muzen” en  dat hij een “stralend nieuw boekje” noemt.. 
352 Al in september 2009 vertaalde Ben Leek voor ons de door Hogerbeets,  Adameus en anderen gemaakte  
    gedichten uit het Latijn. Velius verzamelde de bij Hogerbeets gevonden gedichten onder de  
    titel:  Petri Hogerbetii Hornani et Poëtae Clarissimi. Poëmatum Reliquiae. Hornae Westfrisiorum apud  
            Gulielum   Andreum. Anno MDCVI.  Hetgeen betekent:  
            De poëtische nalatenschap van Pieter Hogerbeets uit Hoorn, arts  en zeer succesvol dichter [gedrukt te]  
            Hoorn in West-Friesland bij Willem Andriesz. In het jaar 1606. 
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lauwerkransen op jouw hoofd bevestigen.”
Het eerste gedicht dat Adameus aan Hogerbeets richt, begint hij met “Eidem”, wat ‘voor
dezelfde’ betekent. Het bevat een ingewikkeld spel. Hogerbeets verwijt Adameus een 
gespeelde onwetendheid ten aanzien van de rol van Hera in de poëzie van hemzelf. Dit 
erudiete spel zal hij als slechte dichter mild beoordelen, omdat Hera uiteindelijk toch alles in 
dit leven bepaalt. Zij is almachtig en heerst over het huwelijk. Zij zal hopelijk aan zijn bede 
gehoor geven, want Hogerbeets is oud geworden en kan zich niet meer meten met de 
dichters, die op één lijn staan met Adameus. Hera moet zo’n combinatie (huwelijk!) niet meer 
willen toestaan. Wie met weinig tevreden is, heeft in het leven geleerd een stapje terug te 
kunnen doen.

Het tweede gedicht van Adameus aan Hogerbeets bestaat uit een drietal tweeregelige versjes  
met lofprijzingen van de Muziek. Ze zijn leuk om te lezen, maar hebben ons inziens niets met 
scholen of rectores te maken.

1/ Om de zorgen van de mensen te verdrijven en de goden te eren
ben jij, Muziek als een geschenk uit de hemel gekomen.
2/ Tot eer van de goden en vertroosting van een bedroefd gemoed
geef jij geniale Melpone*, deze maten. (*Melpone is de muze van de tragedie)
3/ Om de zorgen te verdrijven en alle zintuigen te vullen
komt de Muziek, die heerlijker is dan godenspijs.

Of Adameus zelf van de publicatie van dit eerbetoon aan Pieter Hogerbeets heeft kunnen 
genieten, is ons onbekend. Hij vertrekt al in 1589 uit Hoorn naar Sneek en neemt er het 
rectorsambt op zich. In daar door hem uitgegeven werk, noemt hij zich “Poëta Brabantinus”. 
Er is uit af te leiden dat hij uit Brabant is gevlucht voor “troebelen in het Zuiden”. Het mag 
waarschijnlijk geacht worden dat Wesel, dat we niet  ver van Nijmegen vinden, voor 
Adameus een tussenstation is geweest waar de Hoornse bestuurders contact met hem hebben 
gehad. Maar dat kan ook in Amsterdam zijn geweest,  want in datzelfde jaar 1586 is in 
Amsterdam door Adameus voorbereid werk uitgegeven, getiteld: 

« Elegia gratulatona illustri ac generoso principi Roberto, 
comiti Leicestrensi et caet …,  extemporali carmine lusa ».353

Dit betekent: Een dankgedicht voor de verheven genereuze vorst Robert, graaf van Leicester 
etc. etc.,  gevat in de vorm van een voor de vuistweg geschreven gedicht.

Of nu het eerste of het tweede geciteerde een geschenkje voor Hogerbeets is geweest, 
Adameus blijft voor ons toch grotendeels een onbekende, zoals ook zijn optreden in de 
Latijnse school in het duister blijft. Misschien heeft de reden van zijn vertrek ook te maken 
met het feit dat de Hoornse Latijnse school toen al met achteruitgang te kampen had. Velius 
zelf schrijft in zijn levensbeschrijving van Albertus Verlanius die in 1577 is geboren en eerst 
de Latijnse school in Hoorn bezocht en daarna die in Alkmaar, dat de Hoornse school 
toentertijd nog maar weinig voorstelde.354

3.6 De Latijnse school raakt in het ongerede; Abraham Mignon neemt waar (1590-1595)
Nadat Jacobus Ademeus naar Sneek is vertrokken, bevatten de stadsresoluties slechts enkele 
mededelingen over de Latijnse school of over zaken die daarmee verband houden. 

In maart 1590 wijst het stadsbestuur een verzoek af van meester Roeloff, die Latijnse 
schoolmeester is in de grote stadsschool, om zijn salaris te verbeteren. Over een eventuele 
overgang naar de Latijnse school rept men met geen woord, terwijl ook de gezagsverhouding 

353 Met dank aan Ben Leek voor de vertaling.
De graaf van Leicester, gunsteling van koningin Elisabeth I van Engeland, stond van 1585 tot 1587 aan het 
hoofd van de Engelse hulptroepen in de Republiek. Zijn optreden streek velen tegen de haren in, zie hertaling
van deel II van de Kroniek van Velius, pag. 585-611. Tenslotte riep Elisabeth hem in 1587 definitief terug.

354 Hertaling  Plekker/Resoort e.a.. Th. Velius, Kroniek van Hoorn. Hoorn 2007, deel II, pag. 801
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tussen de grote stadsschool en de Latijnse school ons weer niet duidelijk wordt.

Nadat eerder al in 1583 is bepaald dat kinderen die in de weeshuizen goed presteren, tot de 
Latijnse school kunnen worden toegelaten, krijgen zij in 1590 het recht om geëxamineerd te 
worden als de regenten een directe overgang bepleiten.

Met Abraham Mignon die in 1593 zich heeft gevestigd als franchoyse schoolmeester, spreken 
de burgemeesters in een voorlopige overeenkomst af dat hij tot wederopzeggen toe de leiding 
krijgt over de Latijnse school. De beslissing duidt erop dat het stadsbestuur na het weggaan 
van Ademeus niet erg adequaat heeft gehandeld om weer een rector aan te trekken. Twee jaar 
later erkent men in juni 1595 dat de rectorvacature aan de Latijnse school te lang heeft 
geduurd en dat het noodzakelijk is orde op zaken te stellen.355

Men besluit de school als het ware opnieuw op te richten en al voor die tijd uit te zien naar 
een goede en bekwame rector. Naar aanleiding van deze beslissing ontvangen burgemeesters 
en vroedschappen een goed rapport over de ervaring, de kennis en de bekwaamheid van ene 
Rombartus Suffridi uit Friesland. Gezien de aanbeveling die men over hem krijgt, bereiken 
Suffridi en de Hoornse regeerders overeenstemming om hem tot rector van de Hoornse 
Latijnse school te benoemen. Jaarlijks betaalt de stad hem een salaris van vierhonderd carolus 
guldens. Uiterlijk op Allerheiligen, dat is 1 november, zal de stad voor een goede woning 
zorgen waarin de rector zich met zijn familie en zijn kostgangers kan vestigen. Voor zijn 
verhuiskosten krijgt hij ƒ 100,-- van de stad, waarvan de helft  direct bij vestiging wordt
betaald, en de andere helft een jaar later. Maar wie er op 1 november ook komt, geen 
Rombartus Suffridi. Die blijft in Friesland. Of hij zich bij het Hoornse stadsbestuur heeft 
afgemeld, blijkt niet uit de archiefstukken.356

3.7 Josias Justus Wybo, rector van 1595 tot 1608
Hoewel de Latijnse school daarna verder gaat onder de leiding van Josias Justus Wybo, wordt 
zijn naam in de Hoornse resoluties niet eerder genoemd dan in 1600. Abbing echter, die 
rector van de Latijnse school is van 1826 tot 1868, geeft in zijn Kroniek van Hoorn aan dat 
deze Wybo aan zijn werkzaamheden is begonnen in 1595. Het blijkt ook uit het eerbetoon 
voor Petrus Hogerbeets dat Velius in 1606 verzorgt. 

Onderzoek in onze tijd heeft de afkomst van Wybo iets duidelijker gemaakt. Hoewel we zijn 
geboortejaar niet kennen, weten we uit geboorteaangiftes die hij zelf in 1599 en 1601 in 
Hoorn deed van respectievelijk een zoon en een dochter, dat hij afkomstig is uit Gent, waar 
hij ook geboren is. Vlaanderen is tijdens zijn jeugd geteisterd door de Spanjaarden. Hoewel 
de Pacificatie van Gent in 1576 in het zuiden  enige tijd verlichting brengt, wordt de Spaanse 
repressie later weer sterker vooral na de verovering van Antwerpen in 1585. Vele Vlamingen 
vluchten dan naar Engeland. Onder hen bevindt zich onze Wybo. Hij sluit zich in Londen aan 
bij de “Dutch Reformed Church, Austin Friars”. In de daar bijgehouden trouw-, doop- en 
begraafregisters komt hij twee maal voor. 

In 1589 trouwt hij op 5 januari met Anna Ruytincks ook uit Gent. Anna overlijdt kort daarna. 
Anderhalf jaar later sluit hij een tweede huwelijk op 13 augustus 1590 met Hester Marchant 
van Armentières. Samen verlaten ze in 1593 Engeland en vestigen zich in Rotterdam hetgeen 
blijkt uit een brief van 7 oktober 1593 gestuurd door “The Consistory of the Dutch Church, 
London, to Josia Wybo”. Men toont zich blij met zijn bericht dat zijn vrouw zo spoedig na 
hem is gekomen en dat hijzelf in Rotterdam is benoemd tot hoofd van de school. Ook vindt 
men het plezierig te vernemen dat Jan Ruytinck, de vader van zijn eerste vrouw, van Wybo 

355 WFA/OAH 0348/98, 8 Maart 1590, ongepagineerd (salaris mr. Roelof). Toelating weeshuiskinderen in:
WFA/OAH 0348/94, Juny 1583, ongepagineerd , en in WFA/OAH 0348/98, 12 July 1590, ongepagineerd.
WFA/OAH 0348/91, 11 December 1593, fol. 193 (leiding aan A. Mignon).
WFA/OAH 0348/100, 4 Octobris 1594, ongepagineerd , (alleen meester Roelof genoemd als 
Latijns  Schoolmeester, terwijl Abraham Mignon aangeduid is als Frans schoolmeester).
WFA/OAH 0348/92, 12 Juny 1595, fol. 11 (heroprichting Latijnse school).

356 WFA/OAH 0348/151, 12 Augustus 1595, fol. 114 en WFA/OAH 0348/167, 12 Augustus 1595, fol. 39.
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advies heeft gekregen om zijn zoon Simeon te laten studeren. De kerk zal  twee jaar zijn 
studie betalen en als Simeon ertoe bereid is, hem in staat stellen theologie te studeren en op te 
laten leiden voor “the Service of the Word”.357 

Het kan niet anders of men heeft vanuit Hoorn met Wybo in Rotterdam contact gelegd, 
hoewel dat ook andersom geweest kan zijn. Hoorn had als een drukke havenstad met een 
groeiende en bloeiende scheepvaart vele contacten, zowel in het binnenland als in het 
buitenland.358 Het kan dus heel goed gebeurd zijn dat, toen Suffridi het af had laten weten, 
stadsbestuurders al op de hoogte waren van de aanwezigheid van Wybo in Rotterdam. 

Wybo mag namelijk in dezelfde tijd dat Suffridi zou zijn gekomen en onder dezelfde 
voorwaarden, aan het werk gaan om de Latijnse school weer tot bloei te brengen.  

Al na betrekkelijk korte tijd is het leerlingental zo gegroeid dat een onderrecteur mag worden 
aangesteld. Er wordt geen naam genoemd maar de functie komt naar voren in een besluit van 
burgemeesters en vroedschappen uit de herfst van 1598. Het aantal studenten blijkt dan 
aanmerkelijk toegenomen. Zonder een extra schoolmeester kunnen de rector en de conrector 
geen tijd vrij maken om de nieuwe leerlingen de eerste fundamenten van het lezen en 
schrijven bij te brengen. De vroedschap vindt daarom goed dat de heren burgemeesters “een 
derde schoolmeester daertoe bequaem zijnde, zullen aennemen”. Aangesteld wordt Willem 
Jansz op een salaris van ƒ 200,--, dat de burgemeesters in de zomer van 1599 naar 
redelijkheid mogen verhogen.359 Het wordt, blijkt later, gesteld op ƒ 225--.  
Anno 1600 zijn er dan aan de Latijnse school  drie meesters verbonden: rector Wybo, de in 
1598 benoemde ondermeester Willem Jansz. en de ondermeester Nicolaas Rijckaert. Van de 
laatste zouden we kunnen veronderstellen dat hij al voor 1600 heeft gefungeerd als 
onderrecteur of conrector. Maar daarover geven de stukken in het archief geen zekerheid.  
 
Zowel Wybo als Rijckaert zijn uit Vlaanderen afkomstig360. Beiden komen voor in de door 
Velius in 1606 uitgegeven poëtische nalatenschap van Pieter Hogerbeets uit Hoorn.  
Wybo, daarin als Vibo geschreven, parafraseert op gedichten van Hogerbeets, wat betekent 
dat hij met andere woorden de inhoud weergeeft op de gedichten en als het ware de planken 
van een schipbreuk van Pieter Hogerbeets, arts en beroemd dichter. 
 
(couplet  1- 5):  “Zoals iemand staat te mijmeren bij de restanten van een schipbreuk van een  
geliefde en zeer bedroefd is omdat het vertrek definitief is, 
 
(couplet  6- 8) :  zo sta ik, bedroefd en machteloos te kijken naar wat er van jou over is,  
Hogerbeets. Maar jij , geleerde Velius, weet er weer een lichaam van te maken.  
 
couplet   9-12:   Maar zo rijt jij ook weer oude wonden open van het gemis van deze lieveling  
van onze stad, de man die probeerde de dood van zich af te houden, raakt verstrikt in het net 
van de pest en weet zich machteloos, hoewel hij met zijn poëzie het huiveringwekkende 
lawaai van de onderwereld wist te kalmeren. 
 

                                                 
357 Met dank aan A.E. Groot uit Enkhuizen die ons deze gegevens gaf: 

1. W.J.C. Moens (ed). The Marriage, Baptismal, and Burial Registers, 1571-1584 and monumental 
inscriptions of the Dutch  Reformed Church, Austin Friars, London. With a short account of the strangers  

and their churches. Lymington, 1884.  
    2.    The Dutch Community, Yarmouth to the Dutch Community, London, 1593. Brief  nr. 1279. 
358 Plekker/Resoort, deel II, pag. 621, 623-633, 640, 652-653, 657, 661-666, 668-673, 676. 
359 WFA/OAH 0348/92,  9 October 1598, fol. 101. WFA/OAH 0348/92, 15 Juny 1599, fol. 137. 
360 Er zijn heel wat schoolmeesters in de noordelijke Nederlanden waarvan de oorsprong in de zuidelijke  
    Nederlanden ligt. Een mooi overzicht daarvan geeft: 
    J.G.C.A. Briels, Zuidnederlandse onderwijskrachten in Noordnederland, 1570-1630.  Een bijdrage tot de  
    kennis van het schoolwezen in de Republiek. in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke kerk in  
    Nederland,  (14), pg. 89-169, 277-298. 
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couplet 13-16:  Als bestuurders, burgers, dichters of de Muzen de ijzeren wetten van de  
onderwereld konden breken, zou hij nu levend terugkeren uit de onderwereld. Maar de 
lotsbeschikkingen zijn onwrikbaar en ontoegankelijk voor onze geest: de mens beschikt 
uiteindelijk niet zelf!” 
Ioasias Vibo, rector van de school in Hoorn. 
 
N. Reyckaert levert een bijdrage van een gedicht (bestaande uit 11 elegische versmaten) op 
de weer tot leven gekomen schim van de zeer beroemde heer Pieter Hogerbeets. 
 
“De opvatting van Pythagoras dat de ziel na de dood overgaat naar een ander lichaam al naar 
gelang de manier waarop je hebt geleefd, beschouwen vele geleerden als bijgeloof. Daar mag 
men van vinden wat men vindt. Hogerbeets is dood, hij heeft zijn werk voor zijn vaderstad 
met de dood moeten bekopen. Zijn ziel is niet in de lucht verdwenen, maar bevindt zich 
tussen de sterren. Zijn geest die nu los is van haar ketenen, zal ons leiden. De mensen zullen 
luisteren naar zijn welsprekendheid en poëzie. Door zijn gaven te schenken zal Hogerbeets 
altijd blijven leven.” 
N. Rijckaerdt heeft dit gemaakt. 
 
Al voor het overlijden van Hogerbeets maakt Josias Vibo, rector van de  school in Hoorn, een 
gedicht voor Pieter Hogerbeets: 
 
“Als niet op duizend manieren bedachte maaltijden of Perzische pracht en praal jou in jouw 
lichtzinnigheid hebben behaagd, en als jij niet uit hooghartigheid de huizen van machtigere 
mensen hebt verkozen boven een eenvoudig huis, bezoek dan ons huis, omdat jij het graag 
wilt en versmaad geen eenvoudige maaltijden of bekers wijn, Maecenas, trots van alle 
burgers, waarvan ik pas sinds kort deel uitmaak. Hoewel anderen trots zijn op de rente van 
hun bezit, jou hun luister waardig achten, straalt dat alles voor wie hen daarvoor dankbaar is, 
maar wijken de gevoelens van eerbied die aan jouw verdiensten verschuldigd zijn”. 
Hogerbeets antwoordt Josias Vibo, de rector van de school in Hoorn als volgt: 
 
“Als ik met mijn opvoeding van jongs af aan geen belangstelling zou hebben voor literatuur 
en muziek, ben ik nog barbaarser dan Goten en Scythen. Ieder mens met gevoel houdt 
daarvan, gelukkig stuurt Apollo zijn wagen niet weg van de Hollandse steden. Ik heb nog 
nooit zo voortreffelijk gegeten als bij jou, de muziek en jouw oprechtheid, eerlijkheid en 
humor, gevoegd bij een eenvoudige maaltijd. Als ik mij vergis of een andere bedoeling heb, 
mag jij mij brandmerken als een barbaar. Wie oprechtheid, wetenschap en schoonheid niet op 
waarde schat, begrijpt zelf niets van de intellectuele scherpte, die ik hartelijk, in jou Vibo, 
begroet”.361 
 
De nieuw gehaalde rector, zo blijkt ook uit deze in 1606 door Velius voor de overleden Pieter 
Hogerbeets samen gestelde poëtische nalatenschap, heeft zich al spoedig thuis gevoeld in 
Hoorn. Zijn werkzaamheden geven rector Wybo aanleiding in de zomer van 1600 aan het 
stadsbestuur te vragen om in drieërlei opzicht zijn arbeidsomstandigheden te verbeteren:  
1e een verhoging van zijn gage;  
2e vrijstelling van enige belastingen en  
3e toekenning van turf voor de winter.  
De burgemeesters besluiten zijn loon met ƒ 50,-- te vermeerderen tot ƒ 500,-- per jaar en 
bovendien ontheffen ze hem van de plicht om wacht te lopen en bijten te hakken. Het laatste 
is niet zonder betekenis in de strenge winters van die tijd.362 

                                                 
361 WFA/Bibliotheek  0219/123H419, Petri Hogerbetii Hornani et Poëtae Clarissimi. Poëmatum Reliquiae.  
    Hornae Westfrisiorum apud  Gulielum   Andreum. Anno MDCVI, pag. 14/15 en volgende pagina’s. 
    Met dank aan Ben Leek voor de vertalingen. 
362 WFA/OAH 0348/92, 13 July 1600, fol. 181. Eveneens in WFA/OAH 0348/102, 13 July 1600, fol. 4vo. 
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In hetzelfde besluit neemt het stadsbestuur maatregelen om te zorgen dat de orde op de 
Latijnse school (en andere scholen) beter zal verlopen. Daartoe stelt men twee opzieners aan. 
Men noemt hen ook scholarchen. De eerste personen die men met dit toezicht belast, zijn de 
predikant Roggius  die in 1600 in Hoorn beroepen is en de medicus Velius, die is aangesteld 
als stadsarts. Zij krijgen de opdracht een goede Ordonnantie voor de meesters te maken. Als 
beloning voor dit toezicht krijgen zij elk ƒ 50,-- per jaar.  
De aanstelling van de scholarchen wordt van tijd tot tijd vernieuwd. Zo worden Roggius en 
Velius in 1603 gecontinueerd als opzieners van de scholen en krijgen ze daarvoor dezelfde 
gage.363 Al onze naspeuringen ten spijt, hebben wij het reglement dat ze moesten maken niet 
kunnen vinden, evenmin als het eerdere dat in 1578 moet zijn opgesteld. 
 
De verhoging van het jaarsalaris in 1600 komt in het gezin van Wybo goed van pas. Op 30 
augustus 1599 wordt in Hoorn zoon Jacob geboren, twee jaar daarna komt op 5 augustus 
1601 dochter Jannetje erbij.364  
Uit latere stukken blijkt dat na 1601 Wybo’s vrouw (H)esther Peters Marchand die ook in 
Gent is geboren, overleden moet zijn, omdat volgens deze omstreeks 29 oktober 1611 
opgestelde bescheiden die uitvoerig zijn genoteerd in een statenrol van het oud rechterlijk 
archief, Wybo al voor 7 mei 1606 hertrouwd is met  Martijntgen de Swart.365  
Uitvoerig worden zijn bezittingen erin aangegeven. Die bestaan uit obligaties, lijfrenten, 
aktes van bewindhebbers van de VOC, kwitanties, een transportakte uit Norwich, een halve 
tuin, losse geldstukken, zilveren en koperen legpenningen, ‘een silveren schuyte om daeruyt 
te drincken en noch drie bierbeeckers’. Tevens meldt men het bestaan van een testament op 
naam van Josias Wybo en Martijntgen de Swart, verleden op 3 februari 1608. Velius mag als 
weesmeester op 29 oktober 1611 de lasten van het sterfhuis betalen met los kasgeld. 
Op grond van het hierin gestelde nemen we aan dat Josias Wybo waarschijnlijk kort na 3  
februari 1608 is overleden, en dat Martijntgen overleden is een dag of enkele dagen voor 29 
oktober 1611. 
 
In de Hoornse resoluties is over het schoolwerk  van Josias Wybo maar weinig opgeschreven: 
Niet voor 1600 zoals we hiervoor hebben aangegeven, maar ook nadien hebben we slechts 
enkele berichten gevonden.  
Eén daarvan is gedateerd 13 juni 1602. Dan “betaelt [de thesaurier van de stad aan] Josias 
Joosten Wybo, rector van de Latijnsche schoole, de somma van tien gulden ende vijff stuivers 
ter cause van boecken bij hem gecoft ende aen de scholieren uytgedeelt, volgende de 
ordonnantie ende quitancy. cum expensis. x gld v st.” 366 
De ander is van eind 1607, kort voor het overlijden van Wybo. Het stadsbestuur wil dan 
verder verloop van de Latijnse school voorkomen. Daarom gaan de burgemeesters ermee 
akkoord dat de rector niet alleen zijn jaarsalaris uit de handen van de kerkmeesters zal 
ontvangen, maar ook dat van de twee ondermeesters. Bovendien mag hij in overleg met de 
scholarchen deze ondermeesters ontslaan als ze hun plicht verzaken.367  
Dit laatste bericht wijst er niet op dat Wybo dan last heeft van gezondheidsproblemen. Toch is 
dat waarschijnlijk wel het geval, want het bericht van zijn vervanging in maart 1608 komt  
totaal onverwacht.368  

Van de anno 1600 genoemde ondermeesters aan de Latijnse school is zeker dat Willem 
Janszn in 1608 nog aan de Latijnse school werkt. Van Nicolaas Rijckaert is dat heel onzeker. 
Willem Janszn is in 1598 aangenomen op een salaris van ƒ 200,-- per jaar Hij krijgt  in 1599 
                                                 
363 WFA/OAH 0348/92, 28 July 1603, fol. 298. Eveneens in WFA/OAH 0348/102, 28 July 1603, ongepagineerd. 
364 WFA Doopboekje Hoorn 1461, periode 1591-1600 en Doopboekje 1400, periode 1601/1610. 
365 WFA/OAH 0003/4649, fiche 3+, fol. 116 
366 WFA/OAH 0348/1984, 13 Juny 1602, ongepagineerd. Met dank aan A.E. Groot. 
367 WFA/OAH 0348/92, 12 December 1607, fol. 473. 
368 WFA/OAH 0348/92, 31 Maart 1608, fol. 479. 
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een verbetering met ƒ 25,--, terwijl het in 1602 verhoogd wordt naar ƒ 300,--. Hij trouwt  met 
Anthonia Joostendr.  Voor hun huwelijk hebben ze een gift gekregen van hun ouders die ze in 
1602 volledig terug betalen hetgeen ze notarieel laten vastleggen.369 Op 24 maart 1605 geeft 
hij de geboorte van zijn dochter Aeltjen aan. 
Nicolaas Rijckaert deelt in oktober 1600 mee dat hij voornemens is in het huwelijk te treden. 
Hij verzoekt daarom dat hem een “eerlijcke wooninge nae der schoole gelegentheyt gegunt 
mocht worden”. De burgemeesters stemmen erin toe dat hij zich mag vestigen in het huis 
waarin eerder de nederduitse schoolmeester Jan Jacobsz  Clyen woonde. Op 24 juni 1601 
geeft Rijckaert de geboorte aan van zijn zoon Jan en op 3 oktober 1604 van zijn dochter 
Jannetgen. Daaruit blijkt dat hij afkomstig is uit Leiden. In de zomer van 1601 krijgt hij een 
verhoging van zijn tractement met ƒ 25,-- per jaar. Op 4 juni 1604 wordt mr Nicolaas voor en 
door het Hof van Holland tot notaris beëdigd. Een jaar later treedt hij voor het eerst op als 
procureur.370  
Onduidelijk is of hij aan de Latijnse school blijft verbonden of dat  óf Herman Stevenszn uit 
Abbekerk òf Anthonis Sijmonsz van der Eijck zijn plaats heeft ingenomen. Waarschijnlijk de 
laatste. Anthonis Sijmonsz komt namelijk in 1607 als ondermeester in de doopregisters voor 
als hij op 23 september zijn dochter Egbertgen aanmeldt voor de doop.371 
 
3.8 Johannes Roggius, rector van 1608-1614 
Nadat Wybo in februari 1608 is overleden, bespreken burgemeesters en vroedschappen zijn 
opvolging. De scholarchen Velius en Roggius hebben de vraag gesteld of ze in deze situatie 
de scholarch ds. Johannes Roggius voorlopig gedurende twee jaar als rector mogen laten 
waarnemen. Roggius geeft dan aan predikant te zullen blijven, maar hij zal niet op zondag 
preken om de school niet te schaden. Bovendien wil hij graag antwoord op de vraag wat het 
stadsbestuur hem, boven zijn gage als predikant, toekent voor zijn dienst in de school. Het 
antwoord is wat cryptisch. Het tijdsbestek van twee jaar keurt men goed, maar over het 
honorarium zal men naar bevind van zaken handelen. Tenslotte voegt men aan het besluit toe 
goedgevonden te hebben “dat de ondermeesters van ‘t  Latijnsche schole, zullen woonen in ’t 
clooster bij ’t schooll”.372 

Johannes Roggius is van hoogduitse afkomst. Zijn studie rondt hij af in Heidelberg. Daarna 
benoemt men hem aan de universiteit aldaar tot hoogleraar in het Hebreeuws. Later werkt hij 
in Franeker aan de academie. Hij kan echter niet overweg met de studenten en wordt als 
gevolg daarvan in 1595 ontslagen.373 Nadien werkt hij als predikant in het Zuid-Hollandse 
Groote Lindt. In 1600 neemt hij een beroeping uit het Westfriese Hoorn aan. Hij reist zijn 
gezin vooruit en komt eerder in de stad. Hij biedt bij zijn komst de burgemeesters enige 
boeken aan. Het stadsbestuur schenkt hem daarvoor dertig gulden en vijf stuivers “als 
vereeringe” . Een maand later ontvangt hij van de Hoornse bestuurders ƒ 45,-- voor de 
verhuiskosten die hij heeft moeten maken om zijn familie van Dordrecht te halen “als hij 
alhier in sijnen diensten gecomen is”.374 Hij trouwt in 1604 in Hoorn met Maria Verlaen, 
kleindochter van Hadrianus Junius. 
 
Als Roggius nog maar kort rector van de Latijnse school is, wordt als leerling van de school 
ingeschreven Jacob Olfertszoon de Jongh (1599-1646). Deze de Jongh treedt later op als 
commiesgeneraal van de convooien en licenten is. Hij bezoekt de Latijnse school in Hoorn 
tot mei 1614. Dan verhuist hij naar Leiden om zich voor te bereiden op een universitaire 

                                                 
369 WFA/ONA 1685/2043, 17 October 1602, fol. 260/260vo. 
370 WFA/OAH 0348/102, 25 October 1600, fol. 7vo. Doopboekje 1400, periode 1601-1610. 
    WFA/OAH 0348/92, 8 Augustus 1601, fol. 228. WFA/Bibliotheek 141Q59, 1604.  
    Optreden als procureur in WFA/ONA 1600/4201, fiche 4+ (schepenrol). 
371 Met dank aan Sanne Maasbach voor de genealogische gegevens uit Hoornse doopboekjes. 
372 WFA/OAH 0348/92, 31 Maart 1608, fol. 479. 
373 A.C.J.de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlands studentenleven, pag. 110-111. 
374 Burgemeestersrekeningen: WFA/OAH 0348/233, 25 July 1600 en 0348/234, ontvangsten jaar 1600, 5e pag. 
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studie. Uit zijn autobiografie leren we iets over het Hoornse onderwijs in zijn jeugd.  
Hij merkt daarover op: 
 
Myn lesen ende schryven heb ick geleert in de duytsche schole van Julius Jacobsz (van der 
Meersche, vZ). Daerna ben ick in de Latijnsche schole gestiert onder  Mr. Anthonis (Simonsz  
Van der Eyck, vZ) ende Frederick Broecker in het eerste schoole; en het tweede onder Willem 
Jansz; in het derde onder D. Johanno Roggio ende een corten tijdt onder Johanno Arnoldi, 
rectoren. 
Middelerwijl heb ick noch de onderwysinghe gehadt van mr. Claes Burritsz. (Barendsz, vZ), 
in musica ende arithmetica, ende (de) Mrs. Jacob Boon ende Lucas Topsen in de schryfconst. 
Alsmede in het leste Jan Selisz. In het cyferspel”.375 
Dit door Jacob Olfertszoon de Jongh geschrevene houdt in dat meester Nicolaas Rijckaert 
niet meer op de Latijnse school les geeft. Het geeft evenzeer aan dat er geen plaats vacant 
gebleven is voor meester Herman Stevenszn. In 1605 had Stevenszn vanuit Abbekerk aan de 
Hoornse burgemeesters gevraagd om een schoolmeestersplaats in Hoorn. Die zegden hem 
toe om hem op de Latijnse school te plaatsen als daar iemand nodig was en hij voor die 
functie geschikt zou zijn. Dat zal wel gebeurd zijn, gezien transport-rentebrieven van 7 mei 
1609 waarin men hem aanduidt als “voormalig ondermeester in de Latijnse schole deser 
stede”.376 
Anthonis Simonsz van der Eyck  is op recommandatie van de burgemeesters van Hoorn op 19 
mei 1609 als notaris beëdigd door het Hof van Holland. Hij houdt echter ook vast aan een 
positie in de Latijnse school. Hij geeft daarin ruim dertig jaar onderwijs, zij het niet 
aaneengesloten.377 
Lucas Topsz wordt in de resoluties genoemd Lucas Fopsz, schoolmeester. Hij is een zoon van 
Foppe Simonsz die in Jisp woont. Lucas vraagt in 1612 aan de burgemeesters vrij wonen en 
krijgt daarvoor toestemming mits hij aan de kinderen van de Latijnse school één uur per dag 
schrijfles geeft.378  
Verder bevatten de resoluties geen bijzonderheden over de ontwikkeling van de Latijnse 
school in deze periode. Men besteedt geen  aandacht aan het feit dat in 1608 tot de aanstelling 
van Roggius voor twee jaar was besloten. Over verlenging ervan spreekt men niet in 1610 en 
1612. Anders wordt dat in 1613. Dan is al uitgebroken het meningsverschil tussen de 
gereformeerden onderling over het leerstuk van de ‘predestinatie’ of ‘voorbeschikking’. In 
hoofdzaak gaat het over de vraag of de eigen wil van de mens enige invloed heeft op zijn lot 
hiernamaals, of dat alleen God dat lot bepaalt. In navolging van de Leidse professoren 
Arminius en Gomarus worden hun  aanhangers respectievelijk Remonstrant of Contra-
Remonstrant genoemd. Als hun studenten in de godgeleerdheid  partij kiezen en tot predikant 
beroepen worden, bespreken zij de kwestie vanaf de kansel. Zo redetwist men al spoedig in 
alle kringen van de bevolking over het omstreden leerstuk.  

De Hoornse dominee Wallesius raakt daarbij betrokken. In oktober 1612 blijkt dat er een 
“different” ontstaan is tussen hem en enige kerken Op zijn verzoek een beroeping uit 
Deventer aan te mogen nemen, antwoorden de burgemeesters hem niet te laten vertrekken 
voordat het geschil de wereld uit is geholpen.379 Velius noemt de situatie in deze periode dan 
ook behoorlijk verward. Hoornse ouderlingen keren zich omstreeks 1613 tegen de dominees 
Wallesius en Arnoldi omdat die de vrije wil willen leren zonder en buiten de genade van God. 
Ze noemen hen daarom “valsche predikers” en verspreiden via geschriften hun mening over 
het hele land, blijven weg uit de kerk en zeggen dat een vergelijk onmogelijk is als de 

                                                 
375 WFA/Bibliotheek 0219,  De Navorscher, 53e jaargang  (1903), pag. 661. Met dank aan John Brozius. 
376 WFA/ORA 0003/4570, fiche 1, 23 May 1609, fol. 12.  
377 WFA/Bibliotheek 0219/141Q54 W. Heersink, Register Notaricum, op het jaar 1609. 
378 WFA/OAH 0348/93, 7 January 1612, fol. 59-60 
379 WFA/OAH 0348/103, 11 October 1612, fol. 102. 
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bewuste dominees niet ontslagen worden en uit de kerk vertrekken. De magistraat wil hier 
niet van weten en bepleit verzoening. Dominee Roggius, die dan nog rector van de Latijnse 
school en op de hand van de contra-remonstranten is, adviseert de burgemeesters 
bemiddeling van buitenaf in te roepen. Men volgt zijn advies op, maar besluit dat twee 
stadscommissarissen de kerkenraadsvergaderingen voortaan ook bij zullen wonen. Daardoor 
verergeren de kerkelijke twisten die in 1614 voortduren. Ze blijken te groot om opgelost te 
kunnen worden, ook in de jaren daarna.380 

Op het moment dat het stadsbestuur nog gelooft in verzoening besluiten de burgemeesters om 
de eenheydt ende vrede in de kerckelijke saecken soo veel doenlyck te bevorderen.  

De maatregelen die ze daartoe op 28 februari 1614 nemen zijn van tweeërlei aard.  

Ten eerste  betreffen ze een ambtswijzigingen voor Johannis Roggius en Joannes Arnoldi 
(Rodingenus). In de tweede plaats dient er, met advies van de kerkenraad,  nog een 
vreedsamen predicant te  worden beroepen. Hij zal  met goetvinden van de vroedschappen 
voor eenige tijdt bij leeringe alhier mogen predicken.381 
Roggius treedt volgens dit plan dus af als rector en vervult alleen zijn domineesfunctie. 
Arnoldi wordt in zijn plaats rector van de school. Hij blijft voorlopig aan als predikant en 
moet op de eerstvolgende drie of vier zondagen en op hoogtijdagen en in noodgevallen – als 
hij daartoe wordt verzocht – net als voorheen de preek verzorgen.  

Deze oplossing is voor de contra-remonstrantse dominee Roggius niet aanvaardbaar. Hij 
weigert zijn dienst naast de andere predikanten waar te nemen en zich vreedzaam te 
gedragen.382 Het gevolg is dat  de burgemeesters hem in 1614 niet alleen ontslaan als rector 
van de Latijnse school maar ook als predikant. In zijn plaats beroepen dan burgemeesters en 
vroedschappen  in december 1614  met meerderheid van stemmen, geadviseerd door de 
kerkenraad en met kennisname door de classis, definitief dominee Sapma, een remonstrants 
gezind prediker.383 Deze beslissingen zullen de gezondheid van Roggius wel zodanig hebben 
aangetast dat hij op 4 maart 1618 overlijdt, “sijnde een hart calvinist”.384 

 
3.9 Johannes Arnoldi Rodingenus, rector van 1614-1620 
Uit het egodocument van Jacob Olfertszoon de Jongh is hiervoor gebleken dat Johannes 
Arnoldi direct na zijn aanstelling met zijn werkzaamheden is begonnen.  

Voor het overige blijkt uit de resoluties slechts incidenteel hoe het met de school gaat. 

Door het ontslag van Roggius is naast Velius een vacature ontstaan in het scholarchaat. De 
vacante plaats wordt opgevuld door de benoeming van doctor Thomas Carbasius.385 Die had 
zich korte tijd ervoor als natuurfilosoof en medicus in Hoorn gevestigd en moet goed met 
Velius bekend zijn geweest. 

De schrijfmeester Lucas Fopsz verdient ƒ 60,-- per jaar op de Latijnse school. Nadat hij 
tevergeefs heeft geprobeerd een admissie als Frans schoolmeester te krijgen, verzoekt hij nu 
verhoging van het salaris dat hij ontvangt voor de door hem gegeven schrijflessen. De 
burgemeesters krijgen machtiging zijn tractement in redelijkheid te verhogen.386 

Frederick Broecker die al ten tijde van de schoolgang van Jacob Olfertszoon de Jongh in de 
                                                 
380 Th. Velius, Chronyck van Hoorn, 4de druk 1740, fol. 548-549. 
    Plekker/Resoort, Th. Velius, Kroniek van Hoorn. Band II, pp. 690-692. 
381 WFA/OAH 0348/103, 28 February 1614, ongepagineerd. 
382 WFA/OAH 0348/104, 28 Augustus 1614 en 25 September 1614, ongepagineerd. 
383 WFA/OAH 0348/104, 9 December 1614, ongepagineerd. 
384 WFA/Bibliotheek 0219/119F2a, Abbing, Vervolg. Deel I, pag. 119-120. 
385 WFA/OAH 0348/104, 25 Augustus 1614, ongepagineerd.  
     Zie ook: A. de Groot en O.J. de Jong, Vier eeuwen  theologie in Utrecht. Bijdragen tot de geschiedenis van de  
     theologische faculteit in Utrecht. Zoetermeer, 2001, pg. 102. 
386 WFA/OAH 0348/104, 31 Maart 1616, ongepagineerd.  De naam wordt verschillend geschreven: Tops/Fops. 
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Latijnse school werkt, verzoekt in 1619 woon- of werkruimte in de grote school. De 
burgemeesters houden zijn verzoek in bedenking.. Een beslissing hebben we niet 
aangetroffen.387 

Ondertussen zijn de kerkelijke twisten doorgegaan. Landelijk krijgt in deze periode het 
godsdienstige conflict  er een politiek aspect bij. De Remonstranten kennen meer invloed toe 
aan de Staten van de gewesten. 

De Contra-Remonstranten daarentegen vinden dat de Staten-Generaal grotere macht 
bezitten.388 Uiteindelijk is het de macht van de stadhouder Prins Maurits en van de Staten-
Generaal die in 1617 beslist dat een kerkvergadering een eindoordeel zal vellen. 

Deze Nationale Synode vergadert van 12 november 1618 tot eind mei 1619 in Dordrecht. Ze 
veroordeelt de leer van de Remonstranten. De predikanten, de schoolmeesters en het  

onderwijs ondervinden de gevolgen van haar besluiten. Al op 22 december 1618 worden de 
Hoornse predikanten Joh. Walingius, Joh. Arnoldi Rodingenus en Isaäc Wellingius in hun  

ambt geschorst en ontslagen als dominee door de Classis van Hoorn, genoemd de Akte van 
Stilstand. 

Het zelfde lot ondergaat dominee Dominicus Sapma die de Nationale Synode in persoon 
bijwoont. Hij krijgt opdracht naar Hoorn terug te keren en krijgt op 4 maart 1619 te horen dat 
hij niet langer in Hoorn mag preken of andere kerkelijke taken verrichten.389 

Zo zijn er dus begin januari 1619 predikantenvacatures. Hoewel de Hoornse kerkenraad er 
niet in slaagt ze in eerste instantie te vervullen  lukt dit wel nadat hun afgevaardigden gezien 
en gehoord hebben hoe in Naarden en Blaricum de dominees Phillippus Rulaeus en Georgius 
Goethalsius hun dienst vervullen. Het resultaat is dat nog geen twee maanden later beide 
heren op 8 maart 1619 “met groote blijdschap ende kerckelijke dancksegginge tot Godt, voor 
leden des kerckenraedts ende ordinaris kerckendienaeren onser gemeente binnen Hoorn, met 
het gheven der Rechterhandt (zyn) aangenomen ende ontfangen”. 390  

Daarmee hebben de contra-remonstranten een stevige machtsbasis in de Hoornse 
gereformeerde kerk gecreëerd. De kerkenraad brengt dit al vrij spoedig tot uiting door op 25 
april 1619 – nog voordat de Nationale Synode beëindigd is - te bepalen dat de schoolmeesters 
van de grote stadsschool op de zondagmiddag voor de dienst met hun leerlingen bijeen zullen 
komen in de kamer van de kerkenraad om de vragen van de catechismus te beantwoorden. De 
kinderen kunnen daar hun kennis uiten voor één van de predikanten ten overstaan en in 
aanwezigheid van twee ouderlingen voordat de preek begonnen is, teneinde de preek zelf niet 
(te) lang op te houden. Deze oplossing is voorlopig .Men wil nog uitzoeken welke wijze het 
meest stichtend is.391 In de volgende maand wordt de Nationale Synode op 6 mei 1619 
gesloten.  

Ten aanzien van het onderwijs heeft de Synode besloten, dat alle Rectoren en Schoolmeesters 
de Belijdenis, de Catechismus, en de Verklaringen dezer Synode, tot betuiging van hun 
overeenstemming, onder dit Formulier zullen ondertekenen: 

“Wij ondergeschreven Rectoren en Schoolmeesters van (Hoorn in ons geval)  
verklaren oprechtelijk in goeder conscientie voor den Heere, met deze, onze 
onderteekening, dat wij van harte gevoelen en gelooven, dat alle de artikelen en de 
stukken der leer, in deze Belijdenis en Catechismus der Gereformeerde Nederlandsche 

                                                 
387 WFA/OAH 0348/105, 14/17 Maart 1619, ongepagineerd. 
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Kerken begrepen, mitsgaders de Verklaring over eenige Artikelen der voorzegde leer, in 
de Nationale Synode te Dordrecht, Anno 1619, gedaan, in alles met Gods woord 
overeenkomen; beloven derhalve, dat wij de voorzegde leer getrouwelijkck zullen 
voorstaan, en de jeugd naar eisch van ons beroep en haar begrip naarstiglijk zullen 
inscherpen; op straffe dat wij, hiertegen doende, van onzen schooldienst zullen afgezet 
worden”.392 
De Hoornse burgemeesters bespreken op 4 november 1619 het vraagstuk hoe de 
schoolmeesters te beoordelen volgens de verlangens van de nationale synode. Maar dat 
proces verloopt niet vlot.393.  

Als eerste ondervindt Johannes Arnoldus Rodingenus dat. Hij is sinds 1614 ook rector van de 
Latijnse school. Dat blijft hij tot in 1620. Pas in mei van dat jaar wordt hem meegedeeld dat 
het nu tijd is om de Synodale Canons te onderschrijven394. Hij reageert dan als volgt:  

“Die strijden mijns inziens met Gods Woord en ik kan er niet mee instemmen zonder de 
kerken van de Augsburgse Confessie die men eerder vrede had aangeboden, te 
veroordelen”.  
Na deze weigering aarzelen de burgemeesters nog even. Het is een korte periode waarvan de 
curatoren Velius en Carbasius die tevens opzienders van de scholen zijn, gebruik maken om 
het voor de rector dominee Johannes Arnoldi op te nemen. Zij verklaren op 8 juni 1620 dat 
Arnoldi zich trouw gekweten heeft van zijn taak als rector om de jeugd te onderwijzen. Hij 
heeft de leerlingen goede manieren bijgebracht en hen geleerd wat deugd inhoudt. Daar zijn 
niet alleen de curatoren tevreden over, maar heel de burgerij. Bovendien heeft hij zich 
bescheiden en onpartijdig gedragen in religiezaken. Dat blijkt uit het leren van de 
catechismus waarbij hij de leerlingen de hedendaagse tegenstellingen niet vanuit zijn eigen 
gezichtspunt heeft voorgehouden.395 

Uit wat daarna gebeurt blijkt dat de Hoornse regeerders niet gezwicht zijn voor deze 
argumenten. Ze ontslaan Arnoldi in hun vergadering van 11 juni als Rector. Ook leidt de 
verklaring van de curatoren er niet toe dat ze zijn verzoek om zelf particulier school te mogen 
houden, inwilligen. Daarop herroept Arnoldi de door hem onderschreven Akte van Stilstand 
en sluit zich aan bij de Remonstranten. 

3.10 Het is moeilijk een rector te vinden. Ds. Philippus Rulaeus volgt op (1620-1629) 
Kort na het ontslag van rector Arnoldi blijkt in een bijeenkomst van de kerkenraad dat 
burgemeester Zeger Symonsz aan dominee Rulaeus heeft gevraagd het rectoraat van de 
Latijnse school op zich te nemen. De kerkenraadsleden geven er de voorkeur aan ds. Rulaeus 
als predikant te behouden maar laten een beslissing over de zaak over aan de burgemeesters. 
Opvallend is dat niemand naar voren brengt het verzoek te weigeren.396  
In de zomermaanden blijft in Hoorn het gesprek gaande tussen ds. Rulaeus zelf, de 
kerkenraad en het stadsbestuur hoe het rectoraat van de Latijnse school in te vullen. De 
dominee heeft laten weten dat hij alleen dan de taak als rector op zich te kunnen nemen als hij 
maar éénmaal op zondag en hoogtijdagen hoeft te preken.  

De vroedschap ziet graag dat de dominee zo weinig preekt, dat hij het rectorsambt goed kan 

                                                 
392 Acta of Handelingen der Nationale Synode. Ed. Donner. Zitting 164. In:      
    In de 175e zitting zijn er mededelingen van drie geschorste Hoornse predikanten: 
    Johanns Arnoldus Rodingenus  deelt mee zijn beroep te laten varen. 
    Johannes Walesius vraagt (extra?) tijd om te overwegen of hij zijn appèl wil vervolgen. 
    Isaäcus Welsingius vervolgt zijn beroep en verzoekt kennis te nemen van zijn zaak. 
393 WFA/OAH 0348/105, 4 November 1619 en WFA/OAH 0348/2513a, 18 December 1619. 
    Het proces loopt niet  vlot.  
394 WFA/OAH 0348/105, 9 Mey 1620, 12 Mey 1620, 31 Mey 1620, 11 Juny 1620, alle ongepagineerd. 
395 WFA/OAH 0348/2612a. Copie gemaakt op 29 Juny 1620 van de verklaring van 8 Juny 1620. 
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130 
 

 

vervullen. Kan hij deze wens niet inwilligen, dan wil men aan zijn voorwaarden voldoen.397  

Op 11 september 1620 komt het in een buitengewone vergadering van de kerkenraad tot een 
climax. Rulaeus deelt mee dat hij in aanwezigheid van twee ouderlingen aan de 
burgemeesters heeft verklaard dat hij om gewichtige redenen het beroep dat op hem gedaan is 
om het rectorsambt te vervullen, niet kan afslaan. Maar ook kan hij het niet aannemen zonder 
dat de kerkenraad hierover heeft geadviseerd en zo’n besluit goed vindt. 
De kerkenraad verkeert nu in grote tweestrijd.  

Ook de raad wil graag de voortreffelijke bekwaamheid van Rulaeus voor het onderwijs 
gebruiken en de raad wil het verlangen van Rulaeus als zodanig op te treden niet in de weg 
staan. Echter, de raad wenst zich buiten de zaak te houden en de beslissing over te laten aan 
de Hoornse overheid en ds. Rulaeus zelf.398 

Twee maanden later blijkt op 10 november dat Rulaeus het rectoraat op zich heeft genomen 
op de voorwaarden die hij heeft gesteld. De kerkenraad krijgt toestemming naar een derde 
predikant uit te zien.399 

Of het onder Philippus Rulaeus als rector goed gaat met de Latijnse school, kunnen we 
moeilijk beoordelen. De stadsresoluties zwijgen er grotendeels over, terwijl de notulen van de 
kerkenraad wegens de slechte kwaliteit van de bron sinds 2008 niet meer geraadpleegd 
kunnen worden. Wel is duidelijk dat de verhoudingen af en toe niet gemakkelijk waren, 
vooral toen na 1627 belangrijke beslissingen moesten worden genomen over de personele 
bezetting van de school. Nog kwalijker is dat in 1629 als naast Velius ook Rulaeus tot 
scholarch is benoemd, beide scholarchen schrijven over onenigheden die zijn voorgevallen 
tussen rector Rulaeus en zijn ondermeesters met inbegrip van de conrector. Omdat goed te 
begrijpen keren we nu eerst terug naar het begin van het rectoraat van Rulaeus. 

Rulaeus begint in 1620 met Willem Jansz als conrector en Frederik Broecker als 
ondermeester of preceptor. Als Frederik Broecker  in 1621 de school verlaat, verzoekt de nog 
in Hoorn wonende Anthonis  Symonsz van der Eyck hem op te mogen volgen. De 
burgemeesters gaan akkoord en vragen aan de scholarchen deze beslissing aan de rector mee 
te delen.400 

Op onderwijstechnisch gebied krijgt de school een steun in de rug in 1621. Het stadsbestuur 
vaardigt dan een keur uit waardoor niemand binnen de stad of haar jurisdictie een particuliere 
Latijnse school mag houden. De leerlingen die zich in Latijn willen bekwamen moeten naar 
school gaan bij de door de stad aangestelde rector en zijn ondermeesters in de publieke 
Latijnse stadsschool.401 

De scholarch Thomas Carbasius overlijdt in 1624. In zijn plaats stelt het stadsbestuur naast 
Velius aan dominee Rippertus Sixti.402 

1624 is ook het jaar waarop de Staten van Holland en Westvriesland op hun vergaderagenda 
het plan zetten om voor alle Latijnse scholen in het gewest één Ordre vast te stellen, waarin 
voor alle triviale scholen dezelfde omschrijving staat van de “claere leere, de fundamenten en 
de auctoren”. De jeugd kan daardoor beter onderwezen worden, terwijl de overgang van de 
ene naar de andere school gemakkelijker zal verlopen. En dat nu  heeft weer tot gevolg een 
perfectere kennis van het Latijn.  

Een en ander volgens een voorstel van de Rector en de Universiteit van Leiden, die in alle 
klassen de lessen eender willen laten verlopen en dezelfde auteurs  willen laten  behandelen.  
                                                 
397 WFA/OAH 0348/105, 8 Augustus en 29 Augustus 1620, ongepagineerd. 
398 WFA/NHG 1616/575, 11 September 1620 ongepagineerd. 
399 WFA/OAH 0348/105, 10 November 1620, ongepagineerd. 
400 WFA/OAH 0348/105, 10 July 1621, ongepagineerd. 
401 WFA/OAH 0348/59, 14 Mey 1621, fol. 202vo. 
402 WFA/OAH 0348/106, 6 September 1624, ongepagineerd. 
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Voor de bespreking van deze zaken nodigen de curatoren van de Leidse Universiteit uit:  

1e de rectoren van de Latijnse scholen in Holland en Westvrieslandt.  

2e. de gedeputeerde staten van beide synodes. 

3e. de gedeputeerde van de Senaat. 

Het voorstel dat uit deze bespreking naar voren komt, zendt de universiteit toe aan de 
Gecommitteerde Raden en met de volgende agendering ook aan de leden. Advies vanuit 
Alkmaar, Amsterdam, Dordrecht, Haarlem en Hoorn leidt ertoe dat men het onder meer 
noodzakelijk vindt eenparige klassen te maken alsmede dezelfde lessen te geven in het hele 
gewest. Alle steden, rectoren en meesters krijgen nu van Staten de opdracht de nieuwe gang 
van zaken zo spoedig mogelijk in te voeren. Zodanig dat met ingang van Pasen 1626 dit 
nieuwe schoolreglement kan beginnen.  

Dit besluit van de Staten van Holland en West-Friesland ondertekent C.J. van der Wolff op 1 
oktober 1625 ter ordonnantie van de Staten in Den Haag. 403  

De wens van de Staten dat deze nieuwe schoolordre spoedig overal gaat werken, blijkt een 
utopie. De invoering laat soms tientallen jaren op zich wachten. 

In Hoorn vindt de eerste bespreking tussen burgemeesters en vroedschappen en de 
scholarchen om te beschikken “over de ordre op de Latijnse school” plaats op 3 december 
1627.404 Maar dan niet omdat men het dringend gewenst acht gevolg te geven aan de wens 
van de Staten, maar in het kader van de personele bezetting van de Latijnse school en in de 
context van de predikanten die nog in de stad werkzaam zijn. 

Op 21 september eraan voorafgaand is namelijk de conrector Willem Jansz overleden. 
Voordat de burgemeesters nu een nieuwe conrector aanstellen willen de stadsbestuurders van 
rector Philippus Rulaeus vernemen of hij de voorkeur geeft aan de dienst in de kerk als 
dominee of dat hij liever in dienst van de school rector blijft.405  In het begin van december 
1627 spreken de gedeputeerden van de burgemeesters met de scholarchen over het nieuw in 
te voeren reglement van de Latijnse school. In verband hiermee zal men Philippus Rulaeus 
ontbieden en hem laten weten dat hij zijn keus moet maken. Geeft hij de voorkeur aan het 
predikambt dan dient men de gehele schoolordre qua personeel te herzien. Er moeten dan niet 
alleen een nieuwe rector en conrector komen, maar ook een nieuwe ondermeester omdat men 
voornemens is in die situatie ondermeester Anthonie Symonsz van der Eyck te ontslaan. Ziet 
Rulaeus echter van het predikambt af dan blijft hij rector.406 

In de maanden daarna beraden de scholarchen zich over de ontstane situatie en brengen  ze 
een nader rapport uit. Op grond hiervan besluiten de burgemeesters na te gaan of men rector 
Rulaeus kan behouden, uit te zien naar een goed conrector en ondermeester Anthonis 
Symonsz van der Eyck vooralsnog aan te houden. De vroedschappen machtigen daarop de 
burgemeesters om Johannes Wolphius, conrector te Alkmaar,  als conrector in Hoorn te 
beroepen. Wel moeten ze daarover eerst advies in winnen bij de scholarchen.407  

Onderhandelingen met Wolphius leveren op dat hij wel wil komen, als hij ƒ 500,-- per jaar 
verdient en vrijgesteld is van betaling van huishuur. Men vraagt zich hierna af of men hem 
wel zal aannemen. Eerst gaan de burgemeesters de scholarchen maar weer eens raadplegen. 
                                                 
403 WFA/OAH 0348/106, 6 September 1624, ongepagineerd. 
    WFA Resolutiën Staten van Holland en Westvrieslandt, voorstel 16 Juny 1624 en 22 July 1625. 
    WFA Resolutiën Staten van Holland en Westvrieslandt, 27 September 1624, pag. 122-123. 
    Zie voor een uitgebreide behandeling van dit nieuwe gewestelijke schoolreglement: 
    E.J. Kuiper, De Hollandse “Schoolordre” van 1625. Een studie over het onderwijs op de Latijnse scholen in  
    Nederland in de 17de en 18de eeuw. Groningen, 1958. C. van der Wolf op pag. 24. 
404 WFA/OAH 0348/109, 3 December 1627, fol. 36. 
405 WFA/OAH 0348/109, 21 September 1627, fol. 27vo. 
406 WFA/OAH 0348/109, 5 December 1627, fol. 36vo. 
407 WFA/OAH 0348/109, 17 February 1628, fol. 47vo en 23 February 1628, fol. 49. 
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In november is er nog steeds geen beslissing gevallen als dominee Rippertus Sixti naar 
Leeuwarden vertrekt. Zijn verhuizing uit Hoorn heeft tweeërlei gevolg. Ten eerste zijn er nu 
nog maar twee predikanten en ten tweede is alleen Velius als scholarch over. Dominee 
Rulaeus kan in beide leemtes voorzien. En zo gebeurt het. Rulaeus zal geen rector meer zijn 
en zich beperken tot het domineesambt, terwijl hij in dat geval een aanstelling krijgt als 
scholarch. Daarom beraden de burgemeesters  zich nu eerst over een “vreedsaem ende 
aangenaam persoon als rector”. Met hem kunnen de Hoornse bestuurders ook overgaan tot de 
reformatie van de school in de geest van het besluit  van de Staten van Holland omtrent de 
ordre van de Latijnse scholen dat de Staten in 1625 genomen hebben.408. 

Het valt niet mee in korte tijd een bekwaam rector te vinden. De scholarchen sturen een 
goede beoordeling in van ene Johannes Livius, conrector te Harderwijk. Zij proberen hem te 
bewegen naar Hoorn te komen, maar Livius weigert. De scholarchen verklaren daarop geen 
ander persoon te kennen dan Nicolaas Rijckaert en een predikant uit Schagen. Na discussie 
tussen alle betrokkenen valt het besluit Rijckaert voor twee jaar tot rector te benoemen. 
Misschien heeft daarbij de doorslag gegeven dat Rijckaert in het begin van de eeuw al 
werkzaam geweest is in de Latijnse school én dat hij nog steeds in Hoorn woont in een huis 
grenzend aan de Latijnse school en dat vrij is van huur.409 

Het werk van de scholarchen is in deze periode omvangrijk en belangrijk geweest. De 
gelouterde Velius, al scholarch sinds 1600 en de nieuw aangestelde Rulaeus leggen nu, nadat 
dus eerst over de nieuwe rector al een besluit is genomen, hun gedachten over de toekomst 
van de Latijnse school op het eind van januari 1629 voor aan burgemeesters en 
vroedschappen. Hun voorstel komt bij de magistraat in bespreking op 3 februari 1629.410 

Ze wijzen op de ondergang van de school door de tweespalt tussen rector en ondermeester en 
de schade aan de studie die daardoor is ontstaan. De scholarchen willen dat in de toekomst 
voorkomen. Daartoe zal volgens hen de rector in de toekomst de conrector en de 
ondermeester dienen aan te nemen om ervoor te zorgen dat de vastgestelde ordre , vastgesteld 
door de Staten, wordt gevolgd. Ook zal de rector hun salaris betalen. Voldoen zij niet aan zijn 
eisen, dan mag hij hen ontslaan en na overleg met scholarchen en magistraat, nieuwe 
aannemen. Uiteindelijk hebben scholarchen en magistraat het laatste woord.  

Op grond daarvan stellen de scholarchen voor, naast de rector te benoemen tot conrector 
Abraham Bockstadius en tot hypodidasculum (= ondermeester) Jan Dirksz. Os. 

De scholarchen vragen om de school niet verder te laten verlopen, direct te beslissen en de 
rector toe te staan hen aan te nemen op een tractement, “zoals de magistraat in deze dure 
tijden belieft”. 
Raden (= burgemeesters) en vroedschappen willen dit voorstel uitvoeren, onderhouden en 
nakomen “onder de oppermacht van de magistraat en de scholarchen”. 
Ondertussen vraagt meester Anthonius Fransz (dat is dezelfde als Anthonis Symonsz, vZ) aan 
te mogen blijven totdat zijn leerlingen op het komende examen “gehoert” zijn, op dat hij 
eervol zijn dienst kan beëindigen.  

Ook wordt er nog steeds met Wolphius in Alkmaar gesproken. Die heeft geweigerd zijn 
kennis van de Latijnse en Griekse talen te laten onderzoeken. Ook wil hij een behoorlijke 
vergoeding krijgen van al door hem gemaakte kosten. Omdat Rijckaert in deze zaak niet al te 
tactisch schijnt te zijn opgetreden, vragen de Hoornse burgemeesters en vroedschappen aan 
de scholarchen Rulaeus en Velius naar Alkmaar te gaan en  de zaak in der minne te schikken. 
Voorts besluiten zij dat Abraham Bocstadius een benoeming kan krijgen, maar de aanstelling 
                                                 
408 WFA/OAH 0348/109, 11 November 1628, fol. 23. 
409 WFA/OAH 0348/109, 8 December 1628, fol. 31vo en 19 January 1629, fol. 33vo. 
     Situatie van het huis te vinden in WFA/OAH 0348/1859, jaar 1628, ongenummerde pagina’s. 
410 WFA/OAH 0348/109, 30 January 1629, fol. 38vo t/m 39vo met toevoeging van 3 February.  
    Ook in WFA/OAH 0003/4420, 30 January 1629, fiche 5.   
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van Jan Dircksz Os houden ze nog even in bedenking. 

Een week later zijn alle problemen voorbij. Burgemeesters en vroedschappen stellen dan de 
tractementen per jaar vast. Voor de rector op ƒ 600,--, voor de conrector op ƒ 400.—en voor 
de ondermeester op ƒ 200,--of ƒ 250,--, allen met vrije huishuur. Rector Rijckaert mag op 
deze salarissen Bocstadius en Os aannemen.411 

3.11 Nicolaas Rijckaert, rector van 1629-1637 
Velius maakt dus nog tijdens zijn leven mee dat rector Rijckaert zich niet verzet tegen de 
voorstellen van de scholarchen maar onze kroniekschrijver heeft  niet lang de uitwerking 
ervan kunnen meemaken. Op 23 april1630 overlijdt hij aan waterzucht.412 Burgemeesters en 
vroedschappen kiezen mr. Jan van Foreest, raad, vroedschap van Hoorn en secretaris van de 
Heren Staten van West-Friesland en het Noorderkwartier tot scholarch als de opvolger van 
Velius.413 Ten tijde van Velius’ overlijden onderwijzen, waarschijnlijk sinds de zomer van 
1629, Abraham Bocstadius en Jan Dircksz Os naast Nicolaas Rijckaert aan de Latijnse 
school. 

Abraham Bocstadius neemt op 24 juni 1629 deel aan het avondmaal, waarbij is aangetekend 
dat hij afkomstig is uit Leiden. Daar is hij eerder op 23 juni 1625 op 22-jarige leeftijd aan de 
universiteit ingeschreven als student in de theologie.414 Bocstadius is in Heidelberg geboren, 
hetgeen overeenkomt met zijn huwelijksattestatie van 20 mei 1630 waarin hij aangeeft dat hij 
een jonggesel afkomstig uit Heidelberg is. Hij bereidt zich al ten tijde van het overlijden van 
Velius voor op zijn huwelijk  in Utrecht op 10 juni 1630,  met Adriana van Vollenhove. Zij is 
een jonge dochter uit ’s-Gravenhage en woont dan in Utrecht. Bij het huwelijk treedt als 
tweede getuige op mr. Jan van Foreest. Tien maanden later vindt in Hoorn de doop plaats van 
dochter Rosetta op15 april 1631.415  

Over de werkzaamheden van Bocstadius in het Hoornse onderwijs weten we niet veel. Wel is 
van hem een brief die hij op 27 september 1630 aan meester Jan van Foreest schrijft, bewaard 
gebleven416. Hij deelt aan mr. Van Foreest mee dat hij op 22 augustus zijn vrouw mocht 
vergezellen op een reis naar Den Haag. Daartoe gaf de rector hem verlof. Een toezegging die 
gedaan is in het bijzijn van anderen en waarbij de rector heeft aangegeven Bocstadius’ plaats 
in te willen nemen in de school. Een hoffelijkheid waarvan hij geen gebruik heeft gemaakt. 
Maar de afwezigheid van zijn vrouw valt hem zwaar. Daarom reist Abraham na de 
avondlessen die hij op de vrijdagavond van 6 september onder meer aan de zoon van Foreest 
en medescholieren heeft gegeven per veerschuit naar Amsterdam en de volgende morgen 
vroeg naar Utrecht.  

Hij heeft zijn vrouw daar niet aangetroffen, omdat die bij haar zuster in Den Haag was 
gebleven. Zodoende is hij op zondag 8 september van Utrecht via Amsterdam weer naar 
Hoorn teruggereisd, samen met burgemeester Seger Symonsz.  

Daar gekomen  vond hij een brief uit Den Haag waarin zijn vrouw hem vroeg de moeite te 
nemen om naar Den Haag te komen. Toevalligerwijs sprak Bocstadius over haar verzoek met 
de scholarch Rulaeus. Toen hij maandag in de middag op school kwam, liet hij ook de rector 
uitvoerig weten dat zijn vrouw, maar ook haar zuster en de dijkgraaf van Delfsland hem graag 
in Den Haag wilden zien. De rector stemde er daarop mee in dat Bocstadius naar Den Haag 

                                                 
411 Anthonis: WFA/OAH 0348/109, 30 January 1629, fol. 36. Wolphius: idem + 3 February 1629, fol. 39vo. 
    Tractementen: WFA/OAH 0349/109, 9 February 1629, fol. 40. WFA/OAH 0348/110, 14 Maart 1631, ongep. :  
    Ter vergelijking: predikanten gingen  in Hoorn in 1631 omhoog van ƒ 750 naar  ƒ 850 per jaar. 
412 Plekker/Resoort, Hertaling van de Kroniek van Velius, Hoorn, 2007. Deel I, pag. 61. 
413 WFA/OAH 0348/110, 18 Juny 1630, zonder paginanummering. 
414 WFA/OAH 0646/582, 24 Juny 1629, alsmede  
     Jeroen Jansen, Een Latijnse vertaling van P.C. Hoofts Nederlandsche Historiën?  Huydecoper en De la Rue  
     over Abraham Bocstadius. In: De 17de eeuw, jaargang 16. Z. pl., 2000/2, pag. 136vlg. 
415 Met dank aan Sanne Maasbach voor deze genealogische gegevens. 
416 Regionaal Archief Alkmaar, Archief familie Van Foreest. Brief op 27 September 1630 aan J. van Foreest. 
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ging. Daar vond hij zijn vrouw met een bedroefde zuster van haar. Maar de dijkgraaf liet zich 
niet zien. Na zo acht dagen tevergeefs in Den Haag op hem te hebben gewacht, is hij met zijn 
vrouw naar Leiden gegaan om daar enige professoren te spreken. Vandaar reisden beiden 
door. Maar zijn vrouw verdroeg de ruwe golfslag van het Haarlemmermeer niet en omdat hij 
daar zelf ook wat last van had, moesten ze drie dagen in Amsterdam blijven om weer bij te 
komen. Toen ze in Hoorn kwamen was de ongesteldheid van Bocstadius nog niet over. 
Daarom is zijn vrouw direct op de dinsdag na hun thuiskomst naar de rector gegaan om zich 
te verontschuldigen over zijn  afwezigheid. Die heeft haar, in het nabijzijn van zijn vrouw en 
zijn kinderen, zodanig begroet, verwelkomd en bejegend dat Bocstadius wenste haar thuis 
gelaten te hebben, want de rector behandelde haar “of wij beyde sijne schooljongens ofte 
gehuerde knechts waren”. Ondertussen heeft Bocstadius de rector bedankt voor alle moeite 
die hij voor hem heeft gedaan en laten weten tot een wederdienst bereid te zijn.

Bocstadius vervolgt dan zijn brief aan Van Foreest met de verzekering dat Rijckaert tijdens 
alle absenties van Bocstadius niet zoveel moeite en onlust kan hebben gehad als Bocstadius 
zelf in de afgelopen drie dagen toen de rector naar Leiden was om naar iemand voor de 
school uit te kijken. Wat hij van diens ongebonden, ongeregelde en onbeschaamde jeugd 
moest uitstaan is ongehoord. Zij maakten het zo bont, dat ze een slecht voorbeeld waren voor
de kleintjes. ’t Was alsof ze door een onderlinge afspraak verbonden waren zich moedwillig 
zo slecht te gedragen. De zoons van uwedele kunnen ervan getuigen, hoewel Bocstadius 
hoopt dat ze, als ze straks weer naar zijn les komen, een gewillig oor hebben voor een 
ernstige vermaning. Hij meende er goed aan te doen dit zo uitvoerig aan mr. Van Foreest mee 
te delen, opdat de waarheid niet zou worden omgedraaid en hij respectvol zou bejegend 
blijven, in de hoop dat hij door Gods genade ook in hogere zaken een goed leidsman zal zijn. 
Zij moeten niet proberen de baas te spelen over kleinere jongens zoals bijvoorbeeld Sonck nu 
heeft gedaan ten opzichte van de zoons van secretaris Van der Beeck en Groenesteyn. De 
laatste zette hij voor mijn klas nog gisteren de voet zo dwars dat hij op de grond viel en zijn 
elleboog nogal bezeerde. Nu blijven Sonck en Bredehoff ’s avonds in de lessen weg en 
zeggen dat ik mij eerst met hun ouders moet verstaan. Bocstadius schrijft dan dat hij dat zal 
doen. Hij vertrouwt erop dat hij niet alleen bij de edele Van Foreest als bij diens echtgenote, 
samen met zijn vrouw, aan wie niets te verwijten valt, een luisterend oor vindt om zich te 
rechtvaardigen en te verdedigen voor zijn optreden. Hij hoopt tenslotte dat mr. Van Foreest 
dit schrijven hem ten beste zal duiden “ende m’ haeren faveur jegens my gonstelyck sall 
volharden”.
Het valt moeilijk aan te geven of deze affaire die zich in augustus en september 1630 heeft 
afgespeeld, van invloed is geweest op het schoolwerk van Bocstadius. De burgemeesters 
blijven hem ter wille door hem ƒ 75,-- per jaar te geven als tegemoetkoming in zijn huishuur 
vanaf het moment dat hij in dienst is getreden. De precieze datum daarvan is ons echter niet 
bekend. Nog weer later krijgen de kerkmeesters van de burgemeesters opdracht de huishuur 
van de conrector te vergoeden.417

In die zelfde periode houdt Abraham Bocstadius zijn contacten buiten de school aan. Hij 
feliciteert de Franse predikant André Rivet met diens benoeming in 1631 tot gouverneur van 
de zoon van stadhouder Frederik Hendrik, de latere Willem II. Ook correspondeert hij in dat 
jaar met Constantijn Huygens, die Bocstadius verzoekt “hem onder zijn vrienden op te
nemen”. Later, in zijn Utrechtse periode, onderhoudt hij ook contacten met P.C. Hooft wiens 
eerste boek van de Nederlandsche Historiën Bocstadius in het Latijn vertaalt.418

Ruim drie jaar na zijn aantreden in de Latijnse school te Hoorn beroept men vanuit Utrecht 
Bocstadius tot conrector in de Latijnse school aldaar. Hoewel men in Hoorn zijn jaarsalaris
wil verhogen van ƒ 400,-- naar ƒ 500,--, haalt dit besluit hem niet over in Hoorn te blijven. 
Zijn verzoek om een schuld van ƒ 125,-- die hij nog heeft staan bij de kerkmeesters, kwijt te 

417 WFA/OAH 0348/110, respectievelijk 25 October 1630 en 21 July 1631, zonder paginanummering.
418 Jeroen Jansen, a.w.
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schelden, wijst men af. Hij moet het gehele bedrag voldoen. Voor 1 april 1634 moet hij al 
naar Utrecht zijn verhuisd, omdat de nieuw benoemde dr. Jacobus Roos de woning krijgt 
toegewezen waarin voorheen de conrector in Hoorn  woonde. In Utrecht vestigt Bocstadius 
zich met zijn gezin aan de Nieuwe Gracht bij de Munt.419

Ondertussen heeft de school ook andere personele problemen. Ondermeester Anthonis 
Symonsz van der Eyck is in het plan van de scholarchen dat ze in 1629 uitbrengen om de 
school te saneren, niet gecontinueerd, maar hij heeft nog wel recht op achterstallig loon. Voor 
“alle syne pretentien” krijgt hij in 1632 nog een suppletie van ƒ 100,--.420

Verder blijkt uit de hiervoor genoemde brief van Bocstadius dat rector Rijckaert een bezoek  
aan Leiden heeft gebracht om uit te kijken naar een andere meester. Wie Rijckaert daar heeft 
bezocht is onduidelijk, ook al omdat het niet past in een raadsbesluit dat de burgemeesters en 
scholarchen machtigt een vierde Latijnse meester aan te nemen, mits men deze in de stad 
zoekt.421 Het gevolg is dat dr Jacobus Roos de benoeming krijgt. Hoewel we daar geen 
zekerheid over hebben, kan zijn aanstelling het gevolg zijn van toename van het aantal 
leerlingen. Roos krijgt een jaartractement van ƒ 325,--, te betalen door de kerkmeesters. Ruim 
anderhalf jaar later verhogen de burgemeesters het met vijfentwintig gulden naar ƒ 350,--.
Bovendien hoeft hij geen huishuur te betalen voor de woning waarin voorheen de conrector 
woonde.422 Merkwaardig is dat dit huis in januari 1634 nog voorbestemd was voor een 
vierde te benoemen predikant.423

Ook ondermeester Jan Dircksz Os heeft al eens gevraagd om vrijstelling van huishuur. In 
eerste instantie wijzen de burgemeesters zijn verzoek af. Een latere vraag daarover, vergezeld 
van een vraag om loonopslag, leidt wel tot vermeerdering van zijn tractement. Op dezelfde 
dag dat dr Roos zijn loonsverbetering krijgt, verhogen de burgemeesters het loon van Os van
ƒ 275,-- per jaar naar ƒ 300,-- met inbegrip van vrijstelling van huishuur.424

Geen woord echter in deze periode over de conrector die er in de plaats van de in het begin 
van 1634 vertrokken Bocstadius moet komen. Noch van de gemeentelijke magistraat, noch 
van rector Rijckaert. Of die trage handelwijze van de rector kwaad bloed heeft gezet is ons 
niet bekend. Duidelijk is dat zijn optreden, wat al in de brief van Bocstadius te lezen is, ertoe 
leidt dat de leerlingen ongezeglijker worden. Mede door dit optreden raakt de school weer in 
verval. Daarom besluiten de burgemeesters in december 1636 net als in 1629 weer uit te zien 
naar een meer bekwame rector. 

De nieuw aan te stellen schoolleider moet ervaring hebben in Latijn en Grieks, “vroom ende 
deugdelick van leven syn” en in staat geacht worden een verdere hervorming van de Latijnse 
school en de schoolmeesters ervan, op zich te nemen.425

Als Rijckaert al in januari 1637 verneemt dat hij het veld moet ruimen, verzoekt hij hem een 
goede woning toe te wijzen die in overeenstemming is met zijn kwaliteiten. Verder verzoekt 
hij zijn normale tractement te mogen houden als tegemoetkoming voor zijn kunst in het 
schrijven en spreken die hij in overeenstemming met zijn leeftijd en de kwaliteit van zijn 
werk, zal aanwenden. Een beslissing over dit verzoek hebben we niet kunnen vinden. Eerst 
omdat de vergadering van burgemeesters en vroedschappen te onvolledig bleek om zo’n 
besluit te nemen, daarna omdat in de latere bronnen er niet meer over is geschreven. Of dat te 
maken heeft gehad met het feit dat hij terzelfder tijd als competitor bij de Westfriese munt 
wordt aangeduid, is ons ook al onbekend.426 Duidelijk is dat Rijckaert na de cursus 1636-

419 WFA/OAH 0348/111, 12-09-1633, fol. 81; 06-11-1633, fol. 85; 29-03-1634, fol. 109vo. J. Jansen, a.w.
420 WFA/OAH 0348/110, 20 January 1632 en 3 July 1632, zonder paginanummering.
421 WFA/OAH 0348/110, 23 Augustus 1631, zonder paginanummering. Met dank aan John Brozius.
422 WFA/OAH 0348/153, 11 Juny 1632, fol. 11. WFA/OAH 0348/111, 29 Maart 1634, fol. 109vo.
423 WFA/OAH 0348/111, 26 January 1634, fol. 75vo.
424 WFA/OAH 0348/111, 12 July 1632, fol. 14vo; 20 Juny 1633, fol. 67. WFA/OAH 0348/139, 29 maart 1634.
425 WFA/OAH 0348/112, 9 December 1636, zonder paginanummering..
426 WFA/OAH 0348/112, 11 February 1637, zonder paginanummering.
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1637 de Latijnse school niet meer heeft geleid. 

3.12 Andreas Cellarius, rector van 1637 tot 1664 
 

Naar aanleiding van hun voornemen om een nieuwe rector te zoeken, bespreken 
burgemeesters en vroedschappen op 15 januari 1637 twee berichten. Eén missive van 
burgemeester Jan van Foreest die tevens scholarch is,  en een brief van schout Albertus 
Sonck. Beide heren bevelen aan om de heer Cellarius uit Den Haag tot rector te benoemen. 
Zij hebben daar een onderhoud met hem gehad over een benoeming in Hoorn. In dat gesprek 
is hem gezegd dat hij naast vrijstelling van huishuur mag rekenen op ƒ 800,-- per jaar. Naar 
aanleiding van het besprokene is Cellarius naar Hoorn gereisd om hierover een contract te 
sluiten. In de bespreking daarover, heeft hij voorgesteld alle drie ondermeesters te vervangen. 
Daarmee ontstaat zijns inziens een goede basis voor een nieuw begin. 

De discussie die nu in het stadsbestuur plaats vindt, leidt tot goedkeuring van de voorwaarden 
voor tractement en huishuur. Verder machtigt men burgemeesters en scholarchen om samen 
met de nieuwe rector nieuwe meesters aan te nemen. Tevens zal de rector de school zodanig 
moeten hervormen als de school zelf, de stad en de burgerij dat vereisen. Daarbij krijgt de 
rector volkomen zeggenschap over de ondermeesters. Tenslotte krijgt de heer Cellarius 
eenmalig een bedrag van ƒ 400,-- als vergoeding voor gemaakte kosten wat in de lijn ligt van 
zijn salaris, en anders niet.427 

Andreas Cellarius is afkomstig uit Neuhausen in de Pfalz en is daar waarschijnlijk in 1595 
geboren. Zijn vader is er predikant. Op het  Sapierzcollege in Heidelberg, waarvan zijn vader 
ooit regent is geweest, bereidt hij zich voor op de studie aan de universiteit in die stad. Deze 
bestaat sinds 1386 en is na 1559 een belangrijk centrum van het calvinisme geworden. 
Andreas heeft al een uitstekende kennis van Latijn en Grieks opgedaan als hij zich op 26 
oktober 1614 als student in Heidelberg laat inschrijven. Onbekend is wat in de jaren daarna 
geschiedt. Hij studeert  waarschijnlijk nog in Heidelberg als én in Bohemen en én de Pfalz in 
1618 de laatste grote Europese godsdienstoorlog uitbreekt. Deze is bekend geworden als de 
Dertigjarige Oorlog. Frederik V, de keurvorst van de Pfalz, is dan in Bohemen en wordt daar 
door de ‘stenden’ die sinds 1618 in opstand zijn tegen de Habsburgers, in 1619 tot koning 
gekozen. Zo komen katholieken en calvinisten feller dan ooit tegenover elkaar te staan. Een 
jaar later lijdt Frederik met het Boheemse leger bij Praag een verpletterende nederlaag. 
De dag erop vlucht Frederik als ‘winterkoning’ met zijn gezin naar het hof in Den Haag. 
Omdat zijn vrouw een nicht is van Prins Maurits, ontvangt men hen gastvrij. 
 
De strijd breidt zich ook uit tot in de Pfalz. Het is daarom denkbaar dat Andreas Cellarius met  
andere vluchtelingen eveneens uitwijkt naar de Republiek. Ook wordt Polen genoemd omdat 
hij dat land in later jaren geografisch beschrijft. Zekerheid hierover hebben we niet.  
 
Zeker is wel dat Andreas Cellarius zich in 1625 in Amsterdam bevindt. Hij trouwt op 27 april 
in de Nieuwe Kerk met Corine Eltmans. In dezelfde kerk houden ze op 1 maart 1626 hun 
zoon Andreas ten doop.428 Ten tijde van zijn huwelijk woont hij in Amsterdam aan de Oude 
Zijds. De rector van de Latijnse school in de Koestraat aan de Oude Zijds, Matthew Slade 
(Mattheus Sladus), is getuige bij het huwelijk. Daarom mogen we ervan uitgaan dat de dan 
30-jarige Andreas Cellarius  ook aan deze Latijnse school verbonden is.  
1626 is niet alleen het geboortejaar van zijn eerste kind, het is ook het jaar waarin de Staten-
Generaal hem op 2 november octrooi verlenen op het maken van staal, mits van goede 
kwaliteit.429 We kennen noch de datum van zijn octrooiaanvraag noch de omstandigheden 
waaronder hij bezig is geweest staal te maken. Het besluit getuigt van de veelzijdigheid van 

                                                 
427 WFA/OAH 0348/112, 15 January 1637, zonder paginanummering. Met dank aan John Brozius 
428 Met dank aan John Brozius die ons alle genealogische gegevens heeft verstrekt. 
429 Huygens Instituut Onderzoeksproject Besluiten Staten-Generaal, 1626-1651 
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Cellarius die eveneens veel belangstelling heeft voor alchemie. 
Twee jaar na de octrooiverlening vindt op 22 oktober 1628, eveneens in de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam, de doop plaats van een dochter, Catrijna Cellarius. 
Enkele jaren daarna verhuist het gezin naar Den Haag. Daar worden de zoons Johannes (op 
25 maart 1631) en Joris (op 29 april 1635) gedoopt in de Grote of Sint Jacobskerk. In de 
tussenliggende tijd vindt op 31 januari 1634 in de Kloosterkerk in De Haag ook de doop 
plaats van ‘een [kind] van Andreas Cellarius’. Hoewel we de naam niet kennen, gaan we er 
vanuit dat het hier betreft Hendrick of Hendricus Cellarius, de jongste broer van Andreas jr. 
Gezien de doopdata van de kinderen is Cellarius na zijn vertrek uit Amsterdam in 1629 of 
1630 in Den Haag begonnen. In het oud archief van Den Haag bevindt zich een aantekening 
dat hij in mei 1633 een tractement ontvangt van ƒ 300,-- per jaar.  
In de hofstad neemt Cellarius op 20 mei 1633 de plaats in van Johannes Coddaeus die ook uit 
Heidelberg afkomstig is. Evenals Coddaeus werkt hij als vierde meester aan de Latijnse 
school die aan de Zuilingstraat gevestigd is in het voormalige St. Agnietenklooster. In 1635 
geeft men hem een extra toelage van ƒ 150,--. Enerzijds om zijn verdiensten voor de school te 
honoreren. Anderzijds omdat zijn huis besmet is door de pest waardoor hij al zijn kostgangers 
kwijt raakt. Hiermee samenhangende maatregelen waardoor hij in financiële problemen raakt, 
spelen door tot in 1637. Schulden nopen hem dan om de stad te verlaten.430 Hij vertrekt in 
april 1637 definitief naar Hoorn. Zijn vrouw is dan in verwachting van hun zesde kind. Het is 
een dochter, Cornelija Cellarius. Haar doop vindt plaats op 12 november 1637 in de Grote 
Kerk te Hoorn. 
 
Gezien zijn schulden, zal het aanbod uit Hoorn om rector te worden hem niet onwelgevallig 
zijn geweest. Ruim twee weken na zijn bezoek aan Hoorn schrijft Andreas Cellarius op 31 
januari 1637 in het Latijn een uitgebreide brief aan de scholarchen Van Foreest en Rulaeus. 
Hij memoreert het verzoek van de Hoornse magistraat om vaste afspraken met hen te maken. 
Hij wil dat graag doen omdat hij ervan overtuigd is, dat ook bij hen het algemeen welzijn 
voorop staat. Juist omdat de leiding van de school zorgvuldigheid vereist, staat een komend 
examen en het grote aantal huisgenoten dat Cellarius onder zijn hoede heeft, dit verlangen in 
de weg. Omdat hij er vertrouwen in heeft dat men hem goed kan vervangen is hij toch naar 
Hoorn gegaan om deze zaak te bespreken.  
 
Sommige begunstigers zien hem liever niet vertrekken om deze zware taak op zich te nemen.  
Immers hij stelt zich bloot aan het leedvermaak van velen als zijn missie mislukt. Dat zal dan 
ook het gevolg zijn als men de ondermeesters,  door wier nalatigheid of boosaardigheid naar 
hij hoort de school is afgegleden, hem toewijst. Zij kunnen blokken aan het been zijn en de 
gewoonte hebben alles tegen te spreken onder het oude gezegde: “jij denkt er zus over, ik 
zo”. U, scholarchen, kent hen en bent met hun opvattingen op de hoogte. Hij, Cellarius, weet 
echter niet of ze wel goed op de hoogte zijn met datgene wat op een school moet gebeuren. In 
dat geval zal voor het onderricht van meesters én leerlingen dezelfde inspanning moeten 
worden gedaan.  
Als daar pas achteraf over kan worden gesproken, ziet hij niet hoe hij een bepaalde 
koppigheid kan bedwingen of verdrijven. Eerder zou er dan een Hercules nodig zijn om de 
Augiasstal grondig te reinigen. En altijd weer zullen ze zich beroepen op hun devies: jij denkt 
er zus over, ik zo. En wat zou het voor u onprettig zijn om elke dag weer ruzies aan te horen 
en de magistraat daarmee lastig te vallen.  
De conclusie is dan gemakkelijk. Hij zal zich proberen te vormen naar het ideaal beeld van 
een rector. De ondermeesters moeten ontslagen worden. En de scholarchen zullen 
zorgvuldige afwegingen moeten maken opdat de burgerij geen schade oploopt, uw reputatie 
geen verlies lijdt en niet alle ellende op het hoofd van de rector terecht komt. Hij eindigt: 
“Aan uw vooruitziende blik vertrouw ik de gehele zaak toe en ik heb er het grootste 
                                                 
430 R.H. van Gent, De hemelatlas van Andreas Cellarius. Het meesterwerk van een vergeten Hollandse  
    kosmograaf, in:  Caert-thresoor, 19de jaargang, 2000, nr. 1, pp. 9-25. 
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vertrouwen in dat ik onder uw zeer verstandige en succesvolle leiding en opperbevel iets 
zodanigs tot stand zal brengen dat voor de burgerij, voor u en mij altijd tot eer en voordeel zal 
zijn.431

Wat zich na de ontvangst van deze brief heeft voorgedaan weten we niet precies. 
Eind april 1637 is de wens van Cellarius vervuld. De burgemeesters, geadviseerd door de 
scholarchen en de kerkmeesters, stellen dan de jaartractementen vast en benoemen een 
conrector, een tweede en een derde meester, te weten:
conrector meester Pieter Over ’t Water, ƒ 500,--;
derde meester Petrus Dircksz Blochovius, ƒ 400,--;
vierde meester Anthony  Simonsz van der Eyck, ƒ 350,--.432

Na het vertrek van Bocstadius in 1634, drie jaar eerder,  is er pas nu weer officieel een 
conrector, Pieter Over ‘t Water. Petrus Dircksz Blochovius uit Haarlem is als derde meester 
eveneens voor het eerst nieuw aangesteld. Hoewel Anthony Simonsz van der Eyck in 1629 
niet was herbenoemd, is hij voor Cellarius geheel nieuw. Van Eyck moet zich door deze 
benoeming gerehabiliteerd gevoeld hebben.
Een heel nieuwe personeelsformatie is dus tot stand gekomen. Rector Rijckaert is definitief 
van het toneel verdwenen, terwijl de ondermeesters Jan Dircksz Os en Jacobus Roos niet in 
aanmerking zijn gekomen voor continuering.

De eerste actie van Cellarius die we na vier maanden in de archieven tegen komen, is zijn 
verzoek om het schoolgeld van de leerlingen te verhogen. Ze betalen dan 15 stuivers per 
kwartaal. Hij vraagt het met 100% te verhogen, tot 30 stuivers. Zijn verzoek wordt 
ingewilligd.433 Het schoolgeld is daarmee sinds 1586 vijf maal zo hoog geworden. 
Wellicht heeft het besluit te maken met een groeiend aantal leerlingen, want in dezelfde 
vergadering, krijgt dokter Jacobus Roos op zijn verzoek een aanstelling als vijfde meester
op een jaartractement van ƒ 200,--. Zes weken later stelt het stadsbestuur hem ook aan tot 
derde stadsdokter op een salaris van ƒ 100,-- per jaar.434

Het lijkt erop dat daarna een periode van rust aanbreekt voor de Latijnse school. De rector 
heeft op 12 november 1637 alle tijd om bij de doop van zijn dochter Cornelya te zijn en op 20 
december voor het eerst deel te nemen aan het avondmaal.435

Toch slaagt Cellarius er niet in rust te brengen. Hijzelf blijkt zich niet altijd met schoolzaken 
bezig te houden. Dat veroorzaakt onrust bij de ouders. Uiteindelijk vinden alle opmerkingen 
in 1648 een gewillig oor bij de magistraat, ook al omdat die geconstateerd heeft dat Cellarius 
zich niet doorlopend voor de school inzet. Iets wat na zijn “brandbrief” van 1637 verwacht 
mocht worden. Verder is er geen continuïteit, noch bij de scholarchen, noch bij het personeel. 
Daar kan Cellarius weinig aan doen, maar het speelt wel een rol in het oordeel over hem.

Jan van Foreest bedankt in 1640 als scholarch, vooruitlopend op zijn aftreden als 
burgemeester en lid van de vroedschap in 1644. Burgemeester Allard de Groot neemt zijn 
plaats als scholarch in naast ds. Philippus Rulaeus. De laatste wordt in 1645 ziek. Hij wordt 
vervangen door ds. Georgius Goethalsius. Twee echte steunen in de rug van Cellarius zijn 
daarmee weggevallen

431 Regionaal Archief Alkmaar. Archief familie Van Foreest, 1422-1979, particulier no. 58.
Brief gericht aan Jan van Foreest (1586-1651). 
Met dank aan Jonh Brozius die ons op deze brief wees, en aan Ben Leek die deze brief voor  ons uit het Latijn 
vertaalde. Voor de samenvatting ervan zijn wij verantwoordelijk.

432 WFA/OAH 0348/113, 29 April 1637, zonder paginanummering
433 WFA/OAH 0348/113, 8 en 28 Augustus 1637, zonder paginanummering. 

Heeft de notulant zich vergist of schrijft hij de naam van de rector met opzet fout? Hij noemt hem’Salarius’.
434 WFA/OAH 0348/113, 8 Augustus 1637, en 21 September 1637, zonder paginanummering.
435 WFA, Doopboekje 1264, na Sonck onder de letter n, 12-11-1637. WFA/NHG 0646/581, 20-12-1637. 
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Daarnaast doen zich mutaties bij het personeel voor. 
Dokter Jacobus Roos vertrekt in mei 1639. Zijn opvolger is Michael Tiesbeeck. Hij is uit 
dezelfde streek in de Pfalz afkomstig, als waar Andreas Cellarius vandaan komt. De stad 
neemt hem voorlopig voor een half jaar aan als vijfde meester. Hij krijgt het zelfde salaris als 
zijn voorganger Roos. Twee maanden later  blijkt uit zijn kerkelijke attestatie dat hij uit 
Amsterdam is gekomen.436 Van deze Michael Tiesbeeck die in de Ramen dicht bij de Latijnse 
school woont, heeft Cellarius waarschijnlijk de meeste steun ondervonden. Bij de doop van 
diens zoon Elias Tiesbeeck op 21 mei 1641, zijn de rector en zijn huisvrouw Corine Eltmans 
de getuigen. Als Tiesbeeck in hetzelfde jaar vrijstelling van huishuur vraagt, kennen de 
burgemeesters hem ƒ 50,-- voor het lopende jaar toe. Twee jaar later krijgt hij van 
burgemeesters en kerkmeesters ƒ 60, -- per jaar.437

In november 1639 vertrekt conrector “ultra aquinus” (dat willen zeggen Pieter Over ’t 
Water) naar Oost-Indië. De burgemeesters zullen, met toestemming van de rector en de 
scholarchen, in overeenstemming met het belang van de leerlingen een besluit nemen over 
zijn opvolging. Ze zullen daarbij letten op leeftijd en ervaring van Blochovius en die van de 
jongere broer van Pieter,  Simon Over ’t Water. We moeten aannemen dat Blochovius 
benoemd is, hoewel we die beslissing niet aangetekend hebben gevonden.438 Ook
Blockhovius blijft niet.
Uit een later stuk blijkt namelijk dat er in 1648 al enige tijd een vacature is voor de post van 
conrector.439 Dat stemt overeen met het feit dat niet lang na 1645 Petrus Blockhovius zich 
bereid heeft verklaard om als speciale gezant naar Japan te reizen om daar te bemiddelen in 
een gespannen situatie tussen de Republiek en de Japanse bestuurders. Al voordat hij in 
Batavia aankomt, is hij ziek. Desondanks stuurt men hem door naar Nagasaki. 
Tijdens zijn reis daar naartoe sterft Blockhovius in 1649. Zijn lichaam wordt gebalsemd om 
aan de Japanners te kunnen tonen dat hij echt onderweg was.440 Op het einde van 1648 was er 
voor hem in de Latijnse school nog steeds geen vervanger als conrector.
In augustus 1640 zijn er  toch ook weer problemen met Anthony Simonsz van der Eyck. Hij 
wordt te oud vindt de magistraat. Die wil hem ontslaan en heeft voor hem een plaats in het 
‘provenhuis’ in gedachten. Maar die zaak blijft 10 jaar slepen. In de zomer van 1641 besluit 
het stadsbestuur nogmaals hem te ontslaan als meester van de Latijnse school met  behoud 
van tractement. Hoewel men vindt dat hij zijn leerlingen onvoldoende onderwijst, wordt dan 
toch eerst nog gewacht op het onderzoek van de scholarchen. In de herfst is hij nog steeds in 
“dispositie”. Hij blijft ontslagen van zijn werkzaamheden, krijgt een tractement voor het 
leven, maar hij mag geen bijscholen houden. Deze situatie blijft een half jaar op proef! Hoe 
nu precies de positie van Van der Eyck daarna is, is voor ons onduidelijk. Te meer omdat men 
in 1645 schrijft zijn zaak aan te houden tot na de reformatie van de Latijnse school. Pas vijf 
jaar later komt dan in 1650 het einde van deze, toch ook wel voor Andries Cellarius 
onverkwikkelijke, zaak. Na het overlijden van haar vader krijgt Maritgen Simonsdr van der 
Eyck voor het laatst een alimentatie van ƒ 100,--, gelijk aan het tractement  per jaar zoals haar 
vader dat de laatste jaren genoten heeft.441

Tenslotte zijn er in 1645 ook nog klachten over het gedrag en het onderwijs van Simon Over 
’t Water. Een aanstelling van hem hebben we niet kunnen vinden. We nemen aan dat hij in de 
jaren ervoor in de plaats is gekomen van Van der Eyck. De burgemeesters ontbieden hem om 
hem een berisping te geven wegens wangedrag in en buiten de school.442

436 WFA/OAH 0348/113, 16 Mey 1639, zonder paginanummering. WFA/NHG 0646/581, 3 July 1639.
437 WFA Doopboekje 1176, letter n: Elias, 1641. WFA/OAH 0348/114, 7/8 July 1641, ongepagineerd.

WFA/OAH 0348/114, 17 February 1643, ongepagineerd.
438 WFA/OAH 0348/113, 25 November 1639, zonder paginanummering.
439 WFA/OAH 0348/115, 19 November 1648, fol. 293vo en volgende pagina’s.
440 Nederlanders in Japan  1641-1853, website
441 WFA/OAH 0348/114, 28 Juny 1641 en WFA/OAH 0348/114, 17 September 1641, beide ongepagineerd.

WFA/OAH 0348/115, 1 April 1645, fol. 54vo. WFA/OAH 0348/116, 25 February 1651, fol. 57.
442 WFA/OAH 0348/115, 24 April 1651, fol. 60.
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Ondertussen stagneert in deze periode ook nog de economische vooruitgang die Hoorn tussen 
1620 en 1640 kent. Het stadsbestuur besluit daarom erven te verkopen in verband met de 
stadsfinanciën die ze onderwerpen aan een reorganisatie. Daardoor komen enige lasten niet 
meer bij de thesaurier van de stad, maar bij de kerkmeesters. Die kenden in de jaren ervoor 
jaarlijks in de maand mei een bedrag van 1000 carolus guldens toe aan de thesaurier om de 
huishuren van de predikanten en van de aan de grote stadsschool, de Latijnse en Franse 
school verbonden schoolmeesters te betalen. In de nieuwe situatie overhandigen de 
kerkmeesters deze vergoedingen zelf direct aan de belanghebbenden. 
Uit het overzicht dat de kerkmeesters geven over 1645 en 1646 blijkt dat er ook drie 
ondermeesters van de Latijnse school zijn die een vergoeding voor de huishuur ontvangen. 
Daaronder (toch weer? nog?) Anthonis Symonsz van der Eyck ƒ 60,--, mr Michael Tiesbeeck 
ƒ 60,-- en mr Simon Over ’t Water ƒ 75,--.443

In de jaren erna komen er klachten uit de burgerij over de “ongeregeltheden” van de Latijnse 
school. De burgemeesters en de vroedschapsleden die Latijn kennen, krijgen het verzoek om 
samen met de scholarchen een rapport over deze kwestie op te stellen, in bespreking te 
brengen en dan nader te beslissen.444

Burgemeester Ripperstsz en de andere commissarissen dienen medio november 1648 hun 
rapport in.445 Zij hebben in tweeërlei opzicht onderzoek gedaan. Niet alleen beoordelen ze de 
noodzakelijke hervormingen in de Latijnse school maar ook die in de Franse school. 
Wij schrijven hier alleen  over datgene wat betrekking heeft op de Latijnse school.
De commissarissen constateren dat het er ontbreekt aan autoriteit, orde en gedrag van hen die 
in de school werkzaam zijn. Volgens een nog in te stellen reglement hebben de scholarchen 
het absolute gezag, zowel over de rector als over de ondermeesters. Gelet op diezelfde 
bepalingen oefent de rector het gezag uit, niet alleen over zijn eigen klas, maar ook over alle 
andere klassen. De meesters daarvan moeten de rector op een behoorlijke wijze respecteren. 
De rector zelf dient, indien de andere meesters daarom vragen, de kwaadwillige leerlingen in 
die klassen een behoorlijke discipline bij te brengen.

De orde in de school is voorts het best ermee gediend dat de rector wordt gecontinueerd.
Daartoe moet hij het eerst worden gehoord. De commissarissen vinden dat hij capabel genoeg 
is als hij al zijn kwaliteiten gebruikt voor het onderwijs aan de op zijn school toegelaten 
kinderen. Zeer opmerkelijk echter heeft hij zich tot nu toe meer bezig gehouden met enerzijds 
“Alcumisterie” (alchemie) én het schrijven van boeken die voor zijn beroep niet van belang 
zijn, en anderzijds met privé onderwijs aan jongeren die niet de triviale school bezoeken.
Daarom moet het stadsbestuur hem serieus aanzeggen dat hij ontslagen wordt van zijn functie 
als rector indien hij de op de school toegelaten jeugd en de school zelf tekort blijft doen. Om 
zijn familie te kunnen onderhouden zal men hem vijf honderd carolusgulden netto mogen 
laten houden.
Na hun mening over de rector geuit te hebben, gaan de commissarissen in op de functies van 
conrector en ondermeesters.
Voor de vacature van conrector  hebben de commissarissen op het oog de heer Bruno, zoon 
van een predikant te Alkmaar. Hij schijnt echter als rector beroepen te zijn in Rhenen. 
Wellicht is hij te bewegen naar Hoorn te komen.
Ondermeester Simon Over ’t Water is een bron van zorg geworden, nu hij dronken op straat is 
gesignaleerd en zo ook de school betreedt. Mocht dit zich weer voordoen dan zal hij eerst 
geschorst worden en tijdens die schorsing geen tractement  krijgen, terwijl hij bij een tweede 
waarneming ontslag krijgt. “Alsoo men niet en verstaen dat de Scholen van droncken 
meesters wel kunnen worden bedient”.
Over de onderste meester Michael Tiesbeeck merken de commissarissen op, dat hij noch een  

443 WFA/OAH 0348/115, 29 Juny 1654 (na fol. 60) en fol. 108-109vo, 15 January 1646.
444 WFA/OAH 0348/115, geschreven 20 July, maar waarschijnlijk 20 Juny 1648, fol. 266.
445 WFA/OAH 0348/115, 19 November 1648, fol. 293vo, 294, 294vo, 295, 295vo.
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andere meester, zich in mag laten met onderwijs aan leerlingen buiten zijn klas. Bovendien 
moet hij de rector gehoorzamen als die hem het reglement toont. Tenslotte verdient het 
aanbeveling dat hij de kinderen wat meer ondervraagt. 
 
De commissarissen vinden het verder heel geschikt als zowel op de Latijnse als op de Franse 
school de meesters hun leerlingen op zondag voor de middag naar de preek begeleiden. Om 
ze daarna weer terug naar hun school te brengen en hen pas na een behoorlijke ondervraging 
vrij van school te geven. 
Wat betreft het reglement van de school geven de commissarissen de voorkeur aan nadere 
instructie van de heren bestuurders gepaard aan het advies van de rector. Als tenminste prijs 
wordt gesteld op continuering van zijn dienstverband. De commissarissen menen dat op die 
manier de Latijnse school het beste is gediend. 
“Aldus gedaen den 12 en 13 november 1648”. 
 
De overige burgemeesters en vroedschappen bedanken de commissarissen voor hun werk. Ze 
besluiten het rapport om te zetten in een formele resolutie en verzoeken op grond daarvan 
maatregelen te nemen omtrent de in het rapport genoemde punten en het reglement zodanig 
vast te stellen als het beste voor de stad is. Daarop krijgen de Latijnse en Franse meesters een 
uitnodiging om naar oudergewoonte zich op de eerstvolgende maandag te komen 
verantwoorden voor het stadsbestuur.  
Rector Cellarius is de eerste die te horen krijgt op deze voorwaarden verder te mogen werken. 
Als hij dat niet wil, moet hij de school verlaten. Na enige discussie voor en tegen aanvaardt 
hij het bepaalde. Dat doet ook Simon Over ’t Water met inbegrip van de erkenning van het 
gezag van de rector. Voorts hebben rector en meesters te horen gekregen en aanvaard dat ze 
niet aan elkaars leerlingen privé lessen mogen geven. Verder moet Michael Tiesbeeck de 
rector respecteren en de kinderen ijverig blijven oefenen. wat hij samen met meester  Simon 
Over ’t Water toezegt. 
 
Tenslotte is onder akkoord van de heren commissarissen, de scholarch Goethals én de rector 
vastgesteld dat het volgende reglement446 wordt bekend gemaakt: 
 
Artikel 1 
Dominus Rector et ludi Latini magistri cum omnibus suis discipulis, quorum parentes 
religioni reformatae addieti sunt, vel fuere, singulis et omnibus diebus dominicis, navitatis  
Christi, paschates et pentecostes, matutines, sub horam seninonam, conciones adeunteo,  
discipulos in debita modestia, inter conciones continento, mox in scholas reductos,  
pro captu, super concione examinanto. 

Meneer de rector en de schoolmeesters moeten met al hun leerlingen, waarvan de 
ouders aanhangers zijn of waren van de hervormde godsdienst, telkens op iedere 
zondag, met Kerstmis, Pasen en Pinksteren ’s ochtend om half negen naar de diensten 
gaan; zij moeten de leerlingen tijdens de diensten met de verschuldigde ingetogenheid 
rustig houden en daarna, als zij naar de school teruggebracht zijn, ieder naar hun 
begripsvermogen ondervragen over de dienst. 

 
Artikel 2 
Ad lectiones Latinas nemo admittur nisi lectiones vernaculas satis gnarus, in quem finem, 
inferiores ludi  magistro requirante, Dominus Rector pueritam Latinitati destinatam accurate 
examinabit, remittendamque ad Belgica scholas, si debito examini non suffecerint. 

Tot de Latijnse school mag niemand worden toegelaten die niet voldoende weet van 
de  lessen Nederlands, tot welk doel meneer de rector, op verzoek van de leraar van de 

                                                 
446 WFA/OAH 0348/115, 19 November 1648, fol. 295vo/296. Met dank aan Ben Leek voor de vertaling van dit  
       reglement dat in het Latijn een plaats heeft gekregen in de vroedschapsbesluiten.  
       Door ons zijn de artikelnummers er boven geplaatst. 
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lagere  school, de jeugd, die voor het Latijn is aangemeld, nauwgezet zal toetsen en 
hen zal laten terugsturen naar de Nederlandse scholen, als zij niet voldaan zullen 
hebben aan het vereiste examen. 

 
Artikel 3 
Sint quatuor huius Latinae scholae calsses et in in unaquaque classe bini ordines. 

Er moeten vier klassen zijn van deze Latijnse school en in iedere groep telkens twee  
niveaus. 

 
Artikel 4 
Infimae classis inferiori ordini incumbet, ut addiscant paradigmata declinationum et 
coniugatinonum, et quidem memoriter simulque vocabula in rudimentis expressa, ita tamen 
ut vocabulis a ludi magistro propositis, latini vel belgice possint dissipuli reddere belgicum 
vel latinam significationem. 

De leerlingen van het laagste niveau van de laagste klas moeten zich erop toeleggen, 
dat zij de voorbeelden leren van de verbuigingen en vervoegingen, en wel uit het 
hoofd, en tevens de woorden die in lettergrepen zijn weergegeven, met dien verstande 
dat zij, wanneer de leraar hen de woorden opleest in het Latijn of in het Nederlands, 
de Nederlandse of  Latijnse betekenis kunnen geven. 

 
Artikel 5 
Dicti classis auperior ordo ediscet generaliores et facillimas Ethymologiae et Syntaxeos 
regulas a Domino Rectore extrahendas; lisque super ludimagister instituet examen, additis 
dictorum rudimentorum vocabulis quae secundum istas regulas discipuli tenebuntur 
coniungere. 
     De leerlingen van het hoogste niveau van de genoemde klas moeten de meer algemene en  
     de gemakkelijkste regels van de vormleer en van de zinsbouw leren, waarvan door meneer  
     de  rector een uittreksel gemaakt is. Aan hen moet de schoolmeester een examen afnemen,  
     nadat de woorden met de genoemde lettergrepen eraan zijn toegevoegd, die de leerlingen  
     volgens die regels ermee moeten kunnen combineren. 
 
Artikel 6 
Proximi sequentis classis minori ordini ediscendae erunt faciliores Ethymologiae et 
Syntaxeos regulae, componendaque themata iis affinia, nec non edicenda Catonis disticha, 
super quibus et continuum institueter examen. 

De leerlingen van het laagste niveau van de direct erop volgende klas zullen de    
gemakkelijkere regels van de vormleer en de zinsbouw moeten leren en oefeningen 
die daarop slaan, moeten gemaakt worden, en ook moeten de Dysticha van Cato van 
buiten worden geleerd, waarover ook voortdurend getoetst zal worden. 

 
Artikel 7 
Superiori ordini tota Ethymologia et Syntaxis erit ediscenda et explicanda cum thematibus, 
maiori captui idoneis, simulque explicanda, cum examine, Corderi colloquia. 

In het hoogste niveau zullen zij de gehele vormleer en zinsbouw moeten kennen en 
met  behulp van oefeningen kunnen uitleggen, die voor een hoger begripsniveau 
geschikt zijn; Tevens moeten op een examen de Dialogen van Corderius worden 
verklaard. 

 
Artikel 8 
Antepenultimae classis inferioribus sub presupposita Ethymologiae et Syntaxeos repetitione  
erit ediscenda cum examine prosodia, explicabiturque ipsis Terentius, ut et dicti discipuli 
addiscent rudimenta Graecae linguae. 
     De leerlingen van het laagste niveau van de voorlaatste klas moeten de versleer kennen,  



143

die geëxamineerd zal worden, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de vormleer en de 
zinsbouw herhaald worden; ook moet hen Terentinus worden uitgelegd, met de bedoeling 
dat genoemde leerlingen ook de beginselen van Grieks erbij leren.

Artikel 9
Superiores ediscent cum explicatione et examine rudimenta rhetorica, nec non faciliores 
Graecae grammaticae regulas, explicabiturque ipsis Ovidius de Tristibus.

De leerlingen van het hoogste niveau moeten met uitleg en toetsing de beginselen van de 
welsprekendheid leren, alsmede de gemakkelijke regels van de Griekse grammatica; ook 
zal hen de Tristia van Ovidius worden uitgelegd.

Artikel 10
Supremae classis minor ordo perget in rhetoricis rudimentis accingetque ad explicationem 
novi testamenti Graeci, cum inverstigatione thematum, ut et ipsis explicabitur Virgilius. 

De leerlingen van het laagste niveau van de hoogste klas moeten doorgaan met de       
beginselen van de welsprekendheid en zich voorbereiden op het verklaren van het 
Nieuwe Testament in het Grieks, tezamen met een onderzoek naar specifieke 
deelgebieden, zodat aan hen ook Virgilius kan worden onderwezen.

Artikel 11
Maiori ordini explicabuntur cum rhetorico examine Ciceronis orationes, Horatius cum 
distinctione versuum; idque cum continuo exercitio, in principiis Logices, compositione 
carminis (X… et orationis  et investigatione Graecorum ex poetis thematum nec non 
distinctione Graecarum dialectorum.

Aan het hoogste niveau zullen met een examen in de welsprekendheid de 
redevoeringen van Cicero worden uitgelegd en Horatius met zijn verschillende 
metrische systemen; dit  alles onder voortdurende oefening van de grondbeginselen 
van de logica, de compositie van een gedicht (nog uit te zoeken) en van een 
redevoering, het onderzoek van onderwerpen uit de Griekse dichters, evenals ook de 
verschillen tussen de Griekse dialecten.

Artikel 12
Lectiones in omnibus classibus incipiantur a precibis, catechesis latina ediscatur in classibus, 
pro discipulorum captu; et in tribus superioribus classibus nemo nisi latine loquitur; nec 
quisquam post prefixam horam veniat, nec ante horam, nisi cum consensu, exeat sub multam
pecuniariam a Domino Rectore et ludimagistris, per successivos catalogi custodes, cum 
rigore, exigendam, salvis nihilominus aliis poenis quae Domini Rectoris et ludimagistrorum 
arbitrio permittuntur.

In alle groepen moeten de lessen beginnen met een gebed, de catechismus moet in het 
Latijn worden geleerd in de klassen naar gelang het opnamevermogen van de 
leerlingen. In de drie hoogste klassen  moet iedereen alleen maar Latijn spreken. 
Niemand mag na het tevoren vastgestelde tijdstip arriveren en ook niet eerder, tenzij 
met toestemming, weggaan op straffe van een geldboete, die door meneer de rector en 
de schoolmeesters, via de opeenvolgende toezichthouders op de namenlijsten, met 
onbuigzame strengheid moet worden opgelegd, nog afgezien van andere straffen, die 
aan de beoordeling van meneer de rector en de schoolmeesters worden overgelaten.

Met de aanvaarding van deze schoolorde kunnen de scholarchen aan het werk om de Latijnse 
school weer in eer en aanzien te herstellen. Bovendien vindt men op die manier aansluiting 
bij het bepaalde in de in 1625 voor het gewest vastgestelde Hollandse Schoolordre. Daarvoor 
hebben ze de steun nodig van rector Andreas Cellarius, de conrector Henricus Bruno die 
inderdaad vanuit Rhenen naar Hoorn komt en van de ondermeesters Simon Over ’t Water en 
Michaël Tiesbeeck. Als gevolg van het overlijden van Anthonis van der Eyck mag de rector 
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in november 1649 als vijfde schoolmeester toevoegen Andreas Cellarius jr., zijn oudste zoon. 
Die krijgt ƒ 100,-- als salaris, te betalen door de kerk. Hij zal zijn leerlingen twee maal daags 
moeten leren schrijven, evenals hij op woensdag- en zaterdagmiddag verplicht is schrijfles te 
geven aan de Latijnse leerlingen. Gezien zijn goede optreden direct nadat Van der Eyck aan 
de school ontvallen is, verhoogt men later het bedrag van ƒ 100,--.
De rector zelf en de ondermeesters Over ’t Water en Tiesbeeck ontvangen voor de periode 
dat er geen conrector was een tegemoetkoming, respectievelijk ƒ50,-- voor de rector en ƒ25,--
voor de ondermeesters.447

In de weerbarstige praktijk van het onderwijs blijkt al spoedig dat men met conrector Bruno 
geen gelukkige keus heeft gedaan, al is hij erudiet genoeg. Misschien zou het in de 
eerstvolgende jaren nog wel goed hebben kunnen gaan, maar als we alleen naar de resoluties 
van burgemeesters en vroedschappen kijken, is de start al niet gelukkig. Wat gebeurt?
Henricus Bruno neemt in april 1649 bij zijn verhuizing naar Hoorn zijn moeder en zuster 
mee. Op grond daarvan is hem een groot huis toegewezen. Hij vraagt toestemming om hierin 
ook leerlingen van de Latijnse school als kostgangers op te mogen nemen. Hem moet 
duidelijk gemaakt worden dat het houden van “kostkinderen” alleen aan de rector is 
toegestaan. Ook Beatrix Damels, conciërge bij de Gecommitteerde Raden, neemt graag een 
deel van het grote conrectors huis in gebruik. De magistraat moet daarom uitgebreid aandacht 
aan deze zaak schenken, maar ze besluit “hetselve te laten in syn geheel voor den conrector 
en syne familie.”448 Een half jaar later nemen op 10 oktober 1649 conrector Henricus Bruno 
van Rheenen en zijn zuster Jannetje Bruno van Rheenen in Hoorn voor de eerste maal in 
Hoorn deel aan het avondmaal des Heeren.449

Henricus Bruno is in 1617 geboren in Middelie. Hij ontvangt zijn opleiding in Leiden en 
studeert daar van 1634 tot 1638 vier jaar theologie aan het zg. Statencollege. Daar raakt hij 
goed bekend met Constantijn Huygens bij wie hij van 1638 tot 1647 in Den Haag gouverneur 
is van diens zoons. Die verbintenis eindigt in 1647. Later oordeelt Huygens dat Henricus 
Bruno niet de juiste geschiktheid heeft om met jongens om te gaan. En dat mag toch van een 
goed leraar worden verwacht. In hetzelfde jaar dat er een eind komt aan het gouverneursambt 
bij Huygens, benoemt men Henricus in Alkmaar tot  praeceptor aan de Latijnse school. 
Daarvan is zijn vader Martinus Bruno, die gereformeerd predikant is, scholarch. 450 Na 
Alkmaar is hij in 1648 en het begin van 1649 rector in Rheenen. Na een korte periode gaat hij 
daar weg: de jeugd maakt zoveel lawaai. Daarna begint hij als conrector in Hoorn. Dat blijft 
hij tot 1660, in welk jaar hij ontslag krijgt wegens ongeschiktheid. 
Jarenlang is dan al gebleken dat Henricus Bruno een wispelturige persoonlijkheid is, die 
waarschijnlijk meer op heeft met het maken van dichtwerk dan het geven van onderwijs. In 
zijn uitgebreide briefwisseling met Huygens komt het onderwijs er dan ook maar bekaaid van 
af ten opzichte van de andere aangesneden onderwerpen.
Zo schrijft Bruno in 1651 aan Huygens dat hij maar weinig tijd heeft omdat hij nog twee 
bruiloftszangen moet dichten. En in 1654, als hij een aanbeveling vraagt voor zijn sollicitatie 
naar  de secretarispost van Naaldwijk, merkt hij op:”Ik zou gaarne van de schoolboel af zijn”.
Twee jaar later verzoekt hij aan Huygens zijn uitgave van de “Psalmen” van een lofdicht te 
voorzien. Zo’n ode wil hij in 1658 ook graag hebben voor zijn nieuwe uitgave van “Het 
Boeck Iobs, Den Predicker, Spreucken en Hooghe-Liedt Salomons, Mits gaders de 
Klaegliederen Ieremiae. In Neder-duytsche Rijm na de Nieuwe Oversettinge gestelt door 
Henrick Bruno …..”

447 WFA/OAH 0348/116, 18 November 1649, fol. 40.  WFA/OAH 0348/116, 25 February 1650, fol. 57:
Maritgen Symonsdr van der Eyck krijgt voor de laatste maal een jaar tractement zoals haar vader dat 
genoten heeft, ƒ 100,--.

448 WFA/OAH 0348/115, 1 April 1649, fol. 317.
449 WFA/NHG 0646/581,  Ledematen te Hoorn van 1615-1666.
450 Visser, a.w., pag. 50-51 + noot 29



145

Eveneens in 1658 deelt Bruno aan Huygens mee dat diens gedichten in Hoorn door velen 
worden bewonderd. Een Brabantse vrouw, getrouwd met een Hoornse advocaat, bewondert 
de nauwkeurige weergave van het Antwerpense dialect in het door Huygens gemaakte 
blijspel “Trijntje Cornelisdochter”. En Bruno zelf? Die hoopt met zijn versjes de gunst van 
de vorstinnen te verwerven!451

Meer een smeekbede dan een verzoek richt Bruno tot de succesvolle toneelschrijfster 
Catharina Questiers. Hij heeft van haar “Den Geheymen Minnaer” gezien en wil graag een 
exemplaar van het stuk. Hij toont zo wel interesse voor het stuk, maar hij wil de uitgave 
ervan  niet kopen.
Ook publiceert Bruno opdrachten voor overleden inwoners van Hoorn, waaronder Vormers 
van Schoonen, Jan de Groot, Albertus Sonck, Naning Keyser, Hadrianus Junius, admiraal 
Pieter Florisz., Voorts komt van zijn hand “Mengelmoes van gedichten” waarin de 
puntdichten niet ongeestig zijn.452 Het eerbetoon aan Hadrianus Junius is memorabel::

Adriaan Junius befaamd door zijn bedrijven ……
En siet sijn Boeken selfs getuygen aldermeest
Sijn schrandere diep vernuft en brave stijl daar neven
Dienstig tot Onderwijs de Geleertheyd verheven.

Dit alles, nu gedenkwaardig en voor de geschiedenis van de stad van belang, levert tijdens 
Bruno’s schoolmeesterschap van 1649 tot 1660 ergernis op. In het voorjaar van 1660 barst de 
bom. Opnieuw brengt een speciale commissie, net zo als in 1648, een rapport uit over de 
Latijnse school. Hoewel de commissarissen tevreden zijn over Cellarius Sr., Tiesbeeck en 
Cellarius Jr., constateren zij dat de leerlingen bij Bruno geen vooruitgang boeken. 
Daardoor nemen de burgemeesters unaniem het besluit hem te ontslaan en hem een jaar 
alimentatie te verlenen. Voorlopig geeft men hem uit hoogachting voor zijn geleerdheid 
gedurende een jaar een plaats in het Leprozenhuis aan het Keern. Kort daarna is er op zijn 
verzoek ruimte als prove voor hem in het oude mannen- en vrouwenhuis, het Sint Pietershof 
waar hij zijn oude dag zonder financiële zorgen kan slijten.453 In 1665 overlijdt Bruno tijdens 
een bezoek aan Alkmaar.

We pakken nu de draad weer op na het aanstellen van Henricus Bruno tot conrector. Naast de 
opmerkingen in het Hoornse oudarchief over personele aangelegenheden, vinden we niets 
aangetekend over de toepassing van het nieuwe reglement. Dat er naast de rector en de 
conrector drie ondermeesters zijn, duidt op een constant aantal leerlingen. Wel vragen de 
Latijnse schoolmeesters Michael Tiesbeeck en Andreas Cellarius jr. in 1656 om een 
salarisverhoging omdat het werk zoveel zwaarder is geworden, ook al omdat hun collega 
Simon Over ’t Water is overleden en voor hem geen vervanger is aangesteld. Opnieuw stelt 
men, als in 1648, een commissie van redres in. Die zal onderzoeken en adviseren. Alle te 
nemen besluiten over salarisverhoging, benoemingen van meesters of scholarchen, onderzoek 
van leerlingen, worden dan voor zich uit geschoven, vanwege het bestaan van deze 
commissie. 454 Dat ondervindt ook rector Cellarius, die in 1655 klaagt over zijn beloning. Hij
is in 1637 aangenomen op het salaris van een predikant, ƒ 800,-- per jaar. 
Dat predikantensalaris is nu al gestegen naar ƒ 1000,--, terwijl zijn tractement in 1648/9 is 
verlaagd tot ƒ 500,--.  De burgemeesters schuiven een  beslissing voor zich uit.455 Als de 

451 Briefwisseling met Constantijn Huygens, DBNL, De briefwisseling, ddel 5
452 Opdrachten aan overleden inwoners van Hoorn en anderen:

WFA/OAH 0646/589, pagina’s 25, 195, 207-211, 250-251, 277, 287, 289.
453 WFA/OAH 0348/118, 25 Maart 1660, fol. 197; WFA/OAH 0348/119, 3 Mey 1660, fol. 7.
454 WFA/OAH 0348/118, 10 November 1656, fol. 26vo. Zie voor geen genomen beslissingen:

WFA/OAH 0348/118, 26-06-1657, f. 61; 09-08-1658, f. 119vo; 23-06-1659, f. 160vo; 23-01-1660, f. 190.
455 WFA/OAH 0348/117, 13 November 1655, fol. 230.
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commissie in augustus 1658 een tussenrapport uitbrengt, besluiten de burgemeesters slechts 
de hele gang van zaken op de Latijnse school voor een half jaar te continueren.456 
 
Niet alleen de rector lijdt onder deze besluiteloosheid. Ook zijn zoon Andreas Cellarius jr. 
ondervindt er last van. Hij, wonende in de Kruisstraat, trouwt op 4 februari 1657 met 
Cathrijna Coomans die afkomstig is van de Italiaanse Zeedijk. Het paar vestigt zich er. Daar 
wordt op 27 januari 1658 hun eerste kind, een dochter Catrijna geboren.457 Zij hadden een 
salarisverhoging best kunnen gebruiken. Wel machtigen de burgemeesters de kerkmeesters in 
maart 1660, gezien de goede diensten die meester Andreas Cellarius jr. verricht, zijn 
achterstallige jaar huishuur te betalen. Pas in de herfst van 1660, en dan nog na een nieuw 
verzoek van meester Andreas, staan de Hoornse regeerders  een verbetering van zijn 
tractement toe tot ƒ 350,-- met inbegrip van de huishuur. Daarbij geeft men aan dat hij door 
moet gaan met de schrijflessen.458 Een maand later krijgt hij ƒ 25,-- extra verhoging omdat de 
ingangsdatum is vervroegd van Allerheiligen (1 november) naar Sint Jacob (25 juli).459  
 
Michael Tiesbeeck  komt na zijn in november 1656 aangehouden verzoek om 
salarisverhoging in deze besluiten al helemaal niet meer voor. Daarom probeert hij het 
nogmaals in april 1661. Hij verzoekt dan vermeerdering van tractement wegens “sijne hooge 
ouderdom en groote noot.” Men komt hem tegemoet met een verhoging van ƒ 25,-- per jaar, 
uit te betalen door de kerkmeesters.460 
 
Niet eerder dan in maart 1660 overhandigt de speciale commissie haar eerste bevindingen 
over de Latijnse school, die tot doel hebben de Latijnse school te perfectioneren.  
De commissarissen zijn tevreden over de rector Andreas Cellarius sr. en over de 
ondermeesters Michael Tiesbeeck en Andreas Cellarius jr. De leerlingen tonen bij hen een 
goede vooruitgang.  
Helaas is dat bij conrector Bruno niet het geval. Het gevolg is dat hij in het voorjaar van 1660 
zijn ontslag krijgt, zo hebben we hiervoor aangegeven.461 
 
De constatering dat de rector naar behoren functioneert is goed nieuws voor Andreas 
Cellarius. Want juist in 1660 komt bij de drukker en uitgever Janssonius in Amsterdam als 
laatste deel van een elfdelige serie de door Cellarius ontworpen Hemelatlas of Harmonia 
Macrocosmica van de pers, een fenomenale prestatie.462 Toch zal zijn schoolwerk van die 
werkzaamheden ook wel eens te lijden hebben gehad. Maar de commissie concludeert dat de 
vorderingen van de leerlingen voldoende zijn. Het enige wat men in rector Cellarius kan 
laken is, dat hij te weinig tijd heeft besteed aan de begeleiding van Bruno. Maar dat verwijt 
maakt niemand hem.  
Verder blijkt uit een enkel geschrift dat hij in contact is gebleven met Jan van Foreest. De 
laatste bedankt in een brief van 30 maart 1651 al bij voorbaat voor de zorg die Cellarius op 
zich wil nemen om een gedichtbundeltje van Foreest aan dezelfde drukker Janssonius te 
overhandigen.463 
                                                 
456 WFA/OAH 0348/118, 26 September 1658, fol. 121 
      Met de eerder ingediende verzoeken is en wordt niets gedaan. Een later verzoek ondergaat hetzelfde lot. 
457 WFA Trouwboekje 134, jaar 1657. WFA Doopboekje 1099, 1658. 
458 WFA/OAH 0348/118, 25 Maart 1660,  fol. 197.WFA/OAH 0348/119, 29 October 1660, fol. 30vo. 
459 WFA/OAH 0348/119, 29 November 1660, fol. 38vo. 
460 WFA/OAH 0348/119, 14 April 1661, fol. 61vo. 
461 WFA/OAH 0348/118, 25 Maart 1660,  fol. 197. 
462 Alle wetenschappelijke publicaties van Cellarius werden uitgegeven in Amsterdam tijdens zijn rectorschap in  
     Hoorn: Atlas Novus,  Architectura Militaris (1645), Regni Poloniae (1659), Harmonia Macrocosmica (1660). 
     In 2007 verscheen een door R. van Gent nieuw gemaakte reprint van de Hemelatlas, die veel publiciteit  
     kreeg.  Hoorn eerde hem nadien door in een nieuw stadsdeel een steeg de  Andreas Cellariussteeg te noemen. 
463 Regionaal Archief Alkmaar, Inventaris Familie van Foreest, no. 72. 
     Met dank aan Ben Leek voor de vertaling van de in het Latijn geschreven brief. 
     Voor de gedichten van Van Foreest verwijzen we naar het proefschrift  dat mevrouw M. de Vries  
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De beslissing over het personeel van de Latijnse school is de eerste stap die in 1660 gezet is 
om de Latijnse school weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Voor de volgende fase 
krijgen de vroedschapsleden De Groot, Sonck, Lambertschaag, Rippertsz, Olfertsz, Hovius 
en Van Schoonen en de scholarch Goethalsius de opdracht naar directe verbeteringen in de 
Latijnse school uit te zien.  
Na twee weken is hun rapport klaar. In de eerste plaats willen ze de vier klassen met twee 
niveaus handhaven zoals dat in 1648 is bepaald. Daarnaast achten ze het noodzakelijk een 
nieuwe conrector aan te stellen. Ze zien Dominicus Sminckius uit Leiden als een goede 
kandidaat. Hij is zoon van de predikant te Berkhout. De vroedschap besluit over de vier 
klassen volgens het advies, maar de burgemeesters houden de benoeming van een nieuwe 
conrector nog even aan.464 Omdat uitgangspunt blijft de Latijnse school de gelegenheid te 
bieden het onderwijs zo goed mogelijk te geven, is na nader beraad de conclusie dat er door 
vier meesters les moet worden gegeven. In die formatie is meteen een nieuwe conrector 
noodzakelijk. Het Hoornse stadsbestuur besluit daarom Dominicus Sminckius gedurende een 
jaar in de conrectorvacature te laten voorzien. Ondanks de mededeling dat het tractement niet 
verhoogd en de huishuur niet vergoed wordt, gaat Sminckius hiermee in mei 1660 akkoord. 
Ruim vier jaar later nemen de burgemeesters, geadviseerd door de kerkmeesters, een ander 
besluit, en krijgt hij ƒ 75,-- per jaar als vergoeding voor de huishuur.465 Met de benoeming 
van Dominicus Sminckius tot conrector is het personeel van de Latijnse school weer 
compleet. Steunend op hem en de ondermeesters begint Andreas Cellarius aan een nieuwe 
onderwijsperiode. Het wordt zijn laatste. Hij ziet hoe zijn nieuwe conrector die op het Oude 
Noord woont, op 23 september 1663 trouwt met Luydewijntje Waerdes uit dezelfde straat.466 
Maar de ouderdom begint mee te tellen. Zijn enorme energie verlaat hem, waardoor het hem 
onmogelijk wordt veel langer door te werken. Andreas Cellarius overlijdt op het einde van 
1664, bijna 70 jaar oud. Op 30 december wordt hij begraven op het koor van de Grote Kerk te 
Hoorn in een voor acht gulden gehuurd graf, genummerd 61.467  
In de resoluties wijdt men geen woord aan het overlijden van Cellarius. Daar lezen we alleen 
maar in: “Ende syn na deliberatie de Heeren Commissarissen bedankt voor de genomen 
moeiten, geauctoriseert na een capabel, ervaren en geleert persoon, om het rectoraatschap te 
bedienen, te willen omsien”.468  
De zoektocht naar een nieuwe rector kan beginnen. 
 
3.13 Joannes van Brienen, rector van 1665 tot 1668 
De eerste die zich begin april 1665 aanmeldt is Henricus Cellarius, een jongere broer van 
Andreas jr. Hij verzoekt gepromoveerd te worden tot rector van de Latijnse school. De 
burgemeesters bedanken hem voor de moeite maar gaan niet op zijn sollicitatie in omdat de 
Hoornse bestuurders op zoek zijn naar een goed, ervaren en geleerd persoon als rector.469 
Halverwege de maand is een groter aantal  sollicitaties binnen van personen van behoorlijke 
capaciteit die de rectorpost ambiëren. Over hen zijn aanbevelingen binnen gekomen van 
professoren en predikanten.  
Na lezing ervan besluiten burgemeesters en vroedschappen tot rector te benoemen doctor 
Joannes van Brienen, doctor in de beide rechten.470 Hij krijgt ondersteuning van conrector 
Dominicus Sminckius en de ondermeesters Andreas Cellarius jr. en Michiael Tiesbeeck. 

                                                                                                                                                        
     op 16 mei  2007 aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen verdedigde:  
     “Het dichtwerk van Jan van Foreest (1586-1651)”. Aanwezig in de bibliotheek van het WFA.       
464 WFA/OAH 0348/118, 25 Maart 1660, fol. 197; WFA0/OAH 0348/119, 6 April 1660, fol. 1vo. 
465 WFA/OAH 0348/119, 8 Mey 1660, fol. 8. WFA/OAH 0348/155, 31 Maart 1665, fol. 11vo. 
466 WFA Trouwboek 190, periode 1661-1670, jaar 1663. 
467 WFA, DTB 82. Met dank aan John Brozius.  
      Testament van Andreas Cellarius in WFA/ONA 1685/2092, 13 Februery 1650. Met dank aan Piet Boon. 
468 WFA/OAH 0348/119, 14 Maart 1665, fol. 207. 
469 WFA/OAH 0348/119, 2 April 1665, fol. 210. 
470 WFA/OAH 0348/120, 20 April 1665, fol. 5. 
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Onderwijskundig hebben we vrijwel niet kunnen reconstrueren hoe zijn rectorperiode die al 
in mei 1665 begint, verloopt. Na zijn onverwachte overlijden in 1668 is duidelijk dat hij geen 
vuist heeft kunnen maken om de school beter te laten functioneren. 
Wat het personeel betreft heeft Van Brienen als rector met persoonlijk leed te maken gehad 
van zijn medewerkers. De vrouw van conrector Sminckius, Luydewijntje Wijntje, overlijdt. 
Sminckius hertrouwt nog in de periode van Van Brienen met Haasje Herkes.471 
In de herfst van 1665 overlijdt Andreas Cellarius jr. Die wordt op 21 oktober 1665, net als 
zijn vader, begraven  in een huurgraf op het koor van de Grote Kerk, nr. 135.472  
Als opvolger stellen de burgemeesters aan desselfs broeder Henricus Cellarius op het 
tractement en de emolumenten die erbij behoren. Henricus doet in januari 1666 belijdenis.473 
In het begin van 1668 verzoekt Henricus Cellarius zijn tractement te verhogen van ƒ 350,-- 
naar ƒ 400,-- per jaar en vrijstelling van huishuur. De bestuurders gaan alleen akkoord met de 
salarisverhoging.474  
De opdracht om op woensdag- en zaterdagmiddag schrijfonderwijs aan de leerlingen van de 
Latijnse school te geven, gaat niet naar Henricus Cellarius. Het schrijfonderwijs wordt 
uitbesteed aan Jan Pietersz Mettius, schoolmeester van de grote stadsschool.475 
Over Michael Tiesbeeck is geen enkele opmerking gemaakt. 
Eind oktober 1668 ontvangt het stadsbestuur bericht van het overlijden van doctor Joannnes 
Briemer, de rector van de Latijnse school.  
Burgemeesters en vroedschappen achten het wenselijk zo spoedig mogelijk in de 
rectorvacature te voorzien. Zij wijzen daarom enkele gedeputeerden uit hun midden aan om 
te overleggen met de bestuurders van Haarlem. Daar is doctor Hobius van der Vorm 
conrector. Aan het Haarlemse stadsbestuur zullen de afgevaardigden vragen in te stemmen 
met zijn ontslag aldaar opdat benoeming in Hoorn plaats kan vinden. Zodra Van der Vorm in 
Hoorn is, moet verder voorzien worden in ordre en redres van de Latijnse school.476 
 
3.14 Hobius van der Vorm, rector van 1669 tot 1694 
 
Hobius  van der Vorm is 40 jaar als men hem vraagt in Hoorn rector te worden.477 
Hobius van der Vorm is in Brouwershaven geboren op 4 augustus 1628. Zijn doop vindt 
plaats op 17 augustus. Al vlug daarna overlijden zijn vader en zijn moeder. Zijn grootvader 
voedt hem daarna op. Die krijgt daarbij ondersteuning van een neef van moederszijde, de 
raadpensionaris Jacob Cats.  
Cats  moedigt Hobius tussen 1639 en 1646 meermalen aan bij diens studie op de Latijnse 
scholen in Zierikzee en Vlissingen. Op de laatste school bereidt rector Abraham Beeckman  
hem voor op een academische studie. In 1646 laat Hobius zich in Utrecht inschrijven voor 
een universitaire studie in de geneeskunde en de wijsbegeerte. Daar promoveert hij in 1651 
tot doctor in de medicijnen en meester in de vrije kunsten.  
Na daarna in Brouwershaven korte tijd als arts gewerkt te hebben, keert hij naar Utrecht terug 
en vestigt hij zich als stadsdokter. Op 7 juli 1654 trouwt hij er met Elisabeth Swalmia uit 
Schiedam.  
Hoelang het echtpaar in Utrecht is gebleven, is ons niet bekend, maar al in 1655 is in Naarden 
hun eerste kind, Martha Maria, geboren. Er volgden nog acht kinderen. Van de negen in 
Naarden geboren kinderen overlijden er vier voordat ze vier jaar oud zijn, waarvan twee 

                                                 
471 WFA/ONA 1685/2163, 24 Juny 1668, fol. 232vo, vlg. Testament. Met dank aan Piet Boon. 
472 WFA Hoorn DTB  82, jaar 1665. Met dank aan John Brozius. 
473 WFA/OAH 0348/120, 22 November 1665, fol. 32vo. WFA/NHG 0646/581, January. 
474 WFA/OAH 0348/120, 26 February 1668, fol. 113. 
475 WFA/OAH 0348/155, 29 January 1667, fol. 25vo. 
476Met dank aan Piet Boon die een laat testament van Van Brienen vond in  WFA/ONA 1685/2277,  11-05-1683. 

De opmerking over Van der Vorm in: WFA/OAH 0348/120, 29 October 1668, fol. 146. 
477 Alle hierna volgende familie- en opleidingsgegevens zijn ontleend aan: W.J. Versteeg, Dr. Hobius van der  
     Vorm, stadsarts en rector van Latijnse scholen. in: Nederlandse Historiën, 14de jg. nr. 1, 1980, pg. 16-19 en  
      genealogie van het Van der Vorm uit Brouwershaven. 



 

149 
 

 

binnen een maand en één binnen 11 maanden. Later worden in Hoorn nog zes kinderen 
geboren, 2 meisjes (Maria, 21-02-1669, Adriana, 03-10-1670) en 4 jongens (Jacobus, 18-12-
1673, Christianus, 14-09-1675, Florentius, 15-03-1677, Cornelis, 18-12-1679). 
Hobius van der Vorm is in Naarden werkzaam als stadsdokter en als rector van de Latijnse 
school. In deze functies brengt hij de z.g. Hortensiaanse school weer tot bloei. Deze school is  
gevestigd in een oud klooster. In 1663 mag Van der Vorm dit gebouw huren om er zijn 
Latijnse school in te houden. In Naarden publiceert hij enige opvoedkundige werken, 
waaronder een oratie over het onderwerp “Hoe een goede rector behoort te zijn”  
(‘Oratio de bono scholae Latinae rectore habita Nardae cum scholae Latinae regimae ibidem 
esset redintegraturus’, uitgegeven in 1656 in Utrecht). 
In mei 1668 verhuist Hobius van der Vorm van Naarden naar Haarlem en werkt daar verder 
als conrector. In die hoedanigheid ontvangt hij de Hoornse delegatie. Zij slaagt erin zowel de 
Haarlemse magistraat als de betrokkene zelf eind oktober 1668 over  te halen akkoord te gaan 
met een benoeming tot rector in Hoorn. Wat daarna precies is voorgevallen is onbekend, 
maar al op 3 januari 1669 zijn de burgemeesters het eens met de scholastieke wetten die dr. 
Hobius van der Vorm heeft ontworpen. Ze geven de opdracht om die “door den druk gemeen 
te maken”.478  
En zo kennen we ze:  
Officia Scholastica, gymnasii Latini Hornani. Publica Autoritate in usum Humaniorum 
Literarum. Ibidem Sancita. Hornae.  
Apud Cornelium Croockium, Typographum. CI .I . c. Lxix. (1669)479 
Het is een uitgebreid reglement dat het gehele schoolleven omvat. Minutieus is er in 
aangegeven op welke uren de lessen in de verschillende klassen vallen. De lestijden wijken af 
van die welke gelden als richtlijn in de Hollands Schoolorde van 1625. In Hoorn zijn er nu ’s 
morgens op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vier lesuren van 8 tot 12 en ’s middags 
drie van 2 tot 4. Op woensdag en zaterdag is er alleen ’s morgens les en is de middag vrij, 
terwijl er op de zondagmorgen in het eerste lesuur aandacht is voor het Nieuwe Testament, in 
het Grieks of in het Latijn. 
Of dat laatste plaats vindt aan de hand van kerkbezoek of door het volgen van lessen in de 
school is ons uit de aanwijzingen niet duidelijk. 
Hobius van der Vorm is dus na het verzoek aan hem om het rectoraat op zich te nemen, 
energiek aan de slag gegaan.  
Niet alleen het reglement voor de school heeft zijn aandacht. Waarschijnlijk heeft hij ook 
invloed gehad op de uitbreiding van het aantal scholarchen met één, tot drie. De magistraat 
benoemt de oud-burgemeesters en raden Herman de Groot en Jacob van Schoonen tot 
scholarchen ‘zonder vergoeding’. Daarnaast blijft ds. Goethalsius scholarch ‘met een 
vergoeding’ van ƒ 50,-- per jaar.480 Gedurende het verdere bestaan van de Latijnse school 
blijven er drie scholarchen, later meestal curatoren genoemd. 
In dit kader van een algehele reorganisatie van de Latijnse school bepaalt het stadsbestuur 
verder dat de scholarchen de gelegenheid krijgen om in overleg met de kerkmeesters en de 
rector in de Parochiekerk (zo wordt de Grote Kerk op het Kerkplein nog steeds genoemd) “te 
doen uytdeelen alle half jaeren eenige premieën, ende promotieën, oratiën etc. daer te laeten 
geschieden”. 
Ook krijgen de burgemeesters machtiging om in overleg met de scholarchen en de rector een 
bekwaam schrijfmeester voor de Latijnse school aan te stellen. Zij moeten zijn tractement 
met emolumenten vaststellen op een in hun ogen behoorlijk bedrag. Uit een later stuk blijkt 
dat de aangestelde meester waarschijnlijk Albert van Dam is geweest.481 Schrijfmeesters zijn 
al eerder benoemd, te beginnen met Lucas Fopsz in 1612. De les in  schoonschrijven gebruikt 
de meester niet alleen om tot een beter handschrift te komen. Hij oefent er ook het spellen en 

                                                 
478 WFA/OAH 0348/120, 3 January 1667, fol. 157. 
479 Gedrukt Reglement Latijnse school Hoorn, 1669. Dossier Monté Verloren, Westfries Museum. 
480 WFA/OAH 0348/120, 10 February 1669, fol. 162. 
481 WFA/OAH 0348/120, 03-01-1669, f. 157vo en 10-02-1669, fol. 162. 0348/156, 17-12-1692, f. 130. 
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het gebruik van leestekens mee. In 1761 vinden de scholarchen dat dit onderwijs weinig 
effect sorteert. Op grond van hun argumenten schaft het stadsbestuur het vak af. De dan 
werkzame schrijfmeester houdt zijn ambt en zijn emolumenten tot zijn overlijden. Daarna 
geeft men ook geen zilveren pennen meer als prijs. In plaats daarvan mogen de scholarchen 
het ervoor bestemde bedrag aan andere prijzen besteden.482 
Tenslotte is Hobius van der Vorm de eerste rector die begint met het bijhouden van een 
leerlingenlijst, de Discipuli scholae latinae.483 Dit overzicht begint kort na  zijn aantreden in 
1669. Alle 111 leerlingen die dan naar school gaan, staan erin. Slechts 18 ervan waren niet in 
Hoorn geboren, schrijft Van Vessem.484 Ouders kunnen hun kinderen het hele jaar laten 
inschrijven. Het meest gebeurt  dat tussen april en augustus. Naast hun namen zijn de 
plaatsen van herkomst in het Latijn aangetekend. De ingeschreven leerlingen komen uit 
geheel West-Friesland en niet te vergeten Waterland. Hun leeftijd varieert van 7 tot 19 jaar, 
maar de meesten zijn op het moment van toelating 10 tot 13 jaar. Tot de toegelaten leerlingen 
behoren onder andere Johannes van der Vorm, geboren op 8 februari 1661, Abraham van der 
Vorm, geboren op 11 april 1662 en Petrus van der Vorm, geboren op 7 juli 1664. Alle drie 
zijn zoons van de rector en in Naarden geboren. Johannes wordt ingeschreven op 16 april 
1671, Abraham en Petrus op 1 mei 1673, op de leeftijd van respectievelijk tien, elf en bijna 
negen jaar. De toelatingsleeftijd beperken de curatoren pas in 1824. Dan moet je minimaal 
tien jaar zijn om aan de studie op de Latijnse school te mogen beginnen.485  
Naast rector Hobius van der Vorm zijn met het onderwijs belast conrector Dominicus 
Schminckius, tweede meester Henricus Cellarius en eerste meester Michael Tiesbeeck. 
Rector Hobius van der Vorm ontvangt voor de vele werkzaamheden die hij in zo korte tijd 
heeft verricht in april 1669 een salarisverhoging van  ƒ 100,-- per jaar. In 1686 bepaalt het 
stadsbestuur dat die verhoging niet geldt voor zijn opvolger.486 
Conrector Dominicus Schminckius ondergaat opnieuw persoonlijk leed als ook zijn tweede 
vrouw overlijdt. Hij trouwt een derde keer. Nu met Dieuwertje Berkhout. Drie kinderen 
worden gedoopt: Johannes op 27 oktober 1671, Sijtje op 22 november 1672 en Geertruyd op 
12 augustus 1678. Het echtpaar woont dan in de Kerkstraat.487 Over zijn functioneren op 
school lezen we geen enkele opmerking. Hij blijft conrector tot zijn overlijden in januari 
1687. Om te voorzien in de daardoor ontstane vacature kiezen de burgemeesters dr. Johannes 
van der Vorm, een zoon van de rector.488 
Tweede meester Henricus Cellarius vertrekt in het begin van 1681 naar Haarlem. Tot zijn 
opvolger stelt men aan Johannes ten Tije. Hij is pedagoog van de kinderen van de Baljuw 
Ruytenburch. Tien jaar later ontvangt hij boven zijn gewone tractement jaarlijks ƒ 50,--. 
Burgemeesters en kerkmeesters hopen zo te bewerkstelligen dat hij zijn ambt kan en wil 
continueren.489 
Eerste of laagste meester Michael Tiesbeeck overlijdt in het najaar van 1679. Tiesbeecks 
vrouw krijgt op haar verzoek wegens haar sobere staat de eerstkomende vacante plaats in het 
gasthuis toegewezen. Tot de opvolger van Tiesbeeck benoemt men de 26-jarige Eustatius 
Manglerius. Hij is na een studie in Leiden nu in Medemblik werkzaam vanaf 1670 en krijgt 

                                                 
482 Zie in het bijzonder E.J. Kuiper in De Hollandse “Schoolordre” van 1625, pag. 81-82. Voor Hoorn: 
Lucas Fopsz in: WFA/OAH 0348/93, 07-01-1612, f. 59-60 en WFA/OAH 0348/103, 07-01-1612, f. 7.  1761 in: 

WFA/OAH 0348/142, 28-01-1761, f. 108. Ook in: 0348/2470, 28-01-1761, geen pag. nr .en WFA/OAH 
0348/131, 28-01-1761, zonder paginanummer.  

483 Te vinden in het Oud Archief van Hoorn, nr. 2470: WFA/OAH 0348/2470. Het overzicht eindigt in 1868 bij  
      de opheffing van de school. 
484 H.A. van Vessem, De Latijnse school in Hoorn,  in: Westfrieslands Oud en Nieuw,  43e bundel  
     van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, 1976, pp. 51-76, hier: pp. 63-64. 
485 WFA/OAH 0348/2470, 1671, 1673. Van Vessem, a.w., pag, 64, noot 60. 
486 WFA/OAH 0348/120, 16 April 1669, fol. 168vo.WFA/OAH 0348/123, 10 April 1686, fol. 240vo. 
487 WFA Doopboek 928 (1671-1681), 27 October 1671, 22 November 1672, 12 Augustus 1678. 
488 WFA/OAH 0348/123, 27 January en 3 February 1687, fol. 297vo en 298. 
489 WFA/OAH 0348/123, 8 February 1681, fol. 31vo. WFA/OAH 0348/140, 12 April 1691, fol. 298. 
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daar jaarlijks ƒ 300,--. Wel moeten de scholarchen oordelen over zijn bekwaamheden, 
enerzijds in het lesgeven, anderzijds over zijn kennis van de Latijnse taal.490 
Zo zijn in 1681 werkzaam rector Hobius van der Vorm, conrector Dominicus Schminckius, 
en de praeceptoren (voordien meestal ondermeesters genoemd) Johannes ten Tije en 
Eustatius Manglerius. Als Schminkius in 1687 overlijdt, vervangt dr. Johannes van der Vorm, 
een zoon van de rector, hem. 
 
Zij staan onder constant toezicht van de drie scholarchen. In deze inspecterende groep doen 
zich in de periode van Hobius van der Vorm nogal wat mutaties voor. Vrijwel alle het gevolg 
van overlijden. In 1694 zijn scholarch: ds. Florentinus Costerius (1676-1703), Georgius 
Goethalsius (1679-1719) en mr. Cornelis de Groot (1682-1697). Na het overlijden van De 
Groot benoemen burgemeesters als zijn vervanger mr. Jacob van Foreest (1687-1708). 
 
Voor alle meesters is in 1676 bepaald dat niemand van de Latijnse school bijlessen mag 
geven, omdat dat heel nadelig is voor de andere jeugdigen. Het verzoek om met dat gebod 
wat soepeler om te gaan, houden de bestuurders aan.491 Een beslissing hebben wij pas ruim 
10 jaar later aangetroffen. Of men  dan, op het einde van de jaren tachtig van de 17de eeuw, 
ontevreden is over het onderwijs op de Latijnse school, melden de resoluties niet. Toch 
machtigt de vroedschap begin februari 1687 de burgemeesters om door de scholarchen en de 
meesters van Latijnse school onderzoek te laten doen naar de noodzaak om de scholastieke 
wetten te veranderen.  
 
Twee maanden later hebben de burgemeesters zelf en enige gestudeerde vroedschapsleden  
eveneens nagedacht over zo’n wijziging. Ze zijn van oordeel dat de regels zo kunnen blijven 
op één uitzondering na. De kinderen die onder de Latijnse meesters school gaan, mogen van 
hen particulier onderricht krijgen, maar verder niet.492  
Het betreffende artikel wordt uit de Scholastieke Ordre van 1669 ‘gelicht’: aan de meesters 
wordt de vrijheid gelaten om private instructie te geven, maar alleen aan hen die de Latijnse 
school bezoeken en alle lasten daarvan voldoen.493 
 
Omdat het stadsbestuur geldelijke middelen nodig heeft, besluit het per 15 mei 1681 van elke 
ambtelijke benoeming een ambtsgeld te vragen, genoemd afleg aan de stad. Voor een 
benoeming aan de Latijnse school betekent dat voor de rector ƒ 175,--, de conrector ƒ 100,--, 
de 1e praeceptor ƒ 75,-- en de 2e praeceptor ƒ 50,--.494 Ook de particuliere schoolmeesters en 
die van de grote stadsschool en van de Franse school betalen deze afleg. Voor hen geldt 
respectievelijk ƒ 25,--, ƒ 100,-- en ƒ 30,--. De afleg blijft gehandhaafd tot in de Bataafse 
republiek (1795-1806). 
 
In de vergadering van april 1691 krijgt Johannes ten Tije ƒ 50,-- per jaar meer toegezegd. In 
dezelfde bijeenkomst besluiten de burgemeesters unaniem dat de uitreiking van boeken als 
prijzen voor de meest gevorderde leerlingen van de Latijnse school, in de toekomst altijd acht 
dagen voor de zogenaamde Witte Donderdag dient plaats te vinden.495 
 
3.15 Rectorloos experiment faalt; Johannes van der Vorm, rector van 1698-1704. 
 
Het rectoraat van dr. Hobius van der Vorm eindigt plotseling in april 1694. De scholarchen 
delen dan mee dat de rector wegens “indispositie en krankzinnigheid” niet meer in staat is 

                                                 
490 WFA/OAH 0348/122, 11 November 1679, fol. 249vo. 
491 WFA/OAH 0348/122, 6 September 1676, fol. 115. 
492 WFA/OAH 0348/123, 3 February 1687, fol. 198. WFA/OAH 0348/124, 15 April 1688, fol. 67. 
493 WFA/OAH 0348/125, 27 Februari 1693, fol. 99vo.  
494 WFA, Handschrift 168, pp. 94-95 
495 WFA/OAH 0348/124, 12 April 1691, fol. 301. 
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zijn functie uit te oefenen. Daarom moet of de Scholastique Ordre van 1669 worden 
gewijzigd of het rectoraat vacant worden gesteld. Vroedschap en burgemeesters besluiten een 
nieuwe rector te benoemen. Tot diens komst ontvangt Hobius van der Vorm normaal zijn 
tractement.496  
Voorlopig zorgen de conrector en de twee praeceptoren voor de voortgang van het onderwijs 
in drie in plaats van vier klassen. Kort daarop  besluiten de burgemeesters op advies van de 
scholarchen dr. Hobius van der Vorm met ingang van 1 februari 1695 tijdens zijn ziekte 
jaarlijks ƒ 500,-- uit te keren. Met zijn gezin mag hij in zijn huidige woning blijven, totdat 
een andere rector benoemd is.497  
Hoewel als zodanig geen beslissing is genomen over het rectoraat, betekent het dat op de voet 
van gelijkwaardigheid optreden Johannes van der Vorm als derde meester, Johannes ten Tije 
als tweede meester en Eustatius Manglerius als eerste meester. Het stadsbestuur heeft vrede 
met de situatie en laat die zo. Het betekent wel dat vier jaar later, in het voorjaar van 1698, 
nog steeds geen besluit is genomen over de leiding en de organisatie van de Latijnse school.  
Daarom wenden de drie meesters zich in maart als praeceptoren met een uitgebreid request 
tot burgemeesters en vroedschappen van Hoorn. Zij wijzen er op dat al in 1693 het de rector 
Hobius van der Vorm aan krachten ontbrak om zijn schooldienst goed te kunnen vervullen.. 
Rond Pasen 1695 lukte hem zelfs de administratie niet meer.  
 
Toen daarna de rectorspost vacant kwam, hebben de praeceptoren verzocht het aantal klassen 
van vier op drie te stellen. Zij zegden toe een zodanige methode te gaan gebruiken dat er 
alleen maar voordeel uitkwam. Allereerst bespaarde het personele kosten als er drie in plaats 
van vier praeceptoren waren die  op voet van gelijkheid zouden onderwijzen. Ten tweede zou 
een minder moeilijke methode voor de leerlingen het leren gemakkelijker en efficiënter 
maken. Daardoor zou hun ijver en werklust toenemen en zou men de triviale studiën kunnen 
perfectioneren. In de derde plaats zou het door de leerlingen te betalen schoolgeld worden 
verlicht, zodat zij met meer genoegen naar school zouden gaan. 
De supplianten echter hebben nu – na vier jaar – gemerkt dat hun opzet niet effectief is 
geweest. Zo zelfs, dat men nu buiten de stad spottend spreekt over “een lichaam zonder 
hoofd”. Daarom verzoeken zij de oude gezagssituatie te herstellen, om het respect weer op te 
vijzelen en de verlangde orde in en van de klassen te bevorderen,. Zij beloven tegen 
voorstellen van de burgemeesters daartoe, niet te zullen “chagrineren”. 
De burgemeesters besluiten naar aanleiding van dit verzoek dat de school verdeeld blijft in 
drie klassen tegen over de vier daarvoor. Verder gaan ze akkoord met het voorstel dat de 
derde meester (Johannes van der Vorm) weer de naam krijgt van rector, de tweede meester 
(Johannes ten Tije) die van conrector  en de eerste meester (Eustatius Manglerius) die van 
ondermeester, in een later stadium altijd aangeduid als praeceptor,. Hun jaarsalaris wordt 
verhoogd met ƒ 80,-- voor de rector, en ƒ 60,-- voor de conrector en de eerste meester elk.498 
Zo wordt in 1698 het onderwijs op de Latijnse school voortgezet met deze drie leerkrachten. 
Ondanks de drie klassen zijn als grondslag voor hun onderwijs de Scholastique Wetten van 
1669 blijven gelden.  
Of het overlijden van Hobius van der Vorm op 17 januari 1700 van invloed is geweest op het 
functioneren of op de beloning van het drietal, vinden we niet in de resoluties. 
Onderwijskundige zaken worden er niet altijd in genoemd. Wel komen ze aan de orde nadat 
rector Johannes van der Vorm op 26 september 1704 in functie overlijdt. Dan wordt er aan de 
scholarchen gevraagd of de scholastique wetten van 1669 moeten worden herzien.    
 
In deze periode zijn we voor het eerst een opdracht bij het uitreiken van een prijs aan een 
leerling van de Latijnse school tegen gekomen: Jurianum Erhardt diligentiae ornamento 

                                                 
496 WFA/OAH 0348/125, 8 April 1694, fol. 150; 0348/140, 8 April 1694, fol. 305. 
497 WFA/OAH 0348/125, 8 October 1694, fol. 171vo, 172. WFA/OAH 0348/125, 25 January 1697, fol. 185vo. 
498 WFA/OAH 0348/126, 27 Maart 1698, fol. 40, 41 en 41vo. WFA/OAH 0348/140, 27 Maart 1698, fol. 35. 
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commendatum atque in ciurriculo litterario graviter operatum, praemio hoece donant 
Ampliss. D.D. Scholarchae Gymnasii Hornani, ad ipsum diem XVI Calend. Aprilis MDCCI. 
Georgius Goethals, Van Foreest, Florentius Costerius, J. v.d. Vorm (oudst aanwezige). 499 
wat betekent: 
Aan Jurianus Erhardt, die aanbevelenswaardig is door het sieraad van zijn nauwgezetheid en 
die op indrukwekkende wijze effectief is in zijn literaire loopbaan, geven de heren 
scholarchen van Hoorn dit geschenk. 17 maart 1701. 
 
3.16 Johannes ten Tije, rector van 1704 tot 1708. 
 
De scholarchen Georgius Goethalsius (1679-1719), Jacob van Foreest (1697-1708) en  
Ds. M. Harlingius (? – 1708) adviseren twee maanden na het overlijden van rector Johannes 
van der Vorm over de  herziening van de scholastieke wetten en de rectoropvolging. 
Ze dateren hun voorstel tot aanpassing van de reglementen op 17 november 1704 en geven 
het als titel: Decretum in rem scholasticam Gymnasii Hornani authoritate publica sancitum. 
Dat wil zeggen:  
De door het openbaar gezag vastgestelde schoolorde van het gymnasium in Hoorn.  
De onderwerpen zijn hoofdstukgewijs geordend, maar niet genummerd, beslaan 21 
handgeschreven pagina’s en volgen in hoofdlijnen het reglement van 1669 .500  
Aan de orde komen 
de praeceptor; de rector; de conrector; de schrijfmeester; de leerlingen; het niet-onderwijzend 
personeel, het schoolgeld; de leermethoden en de gebruikte leerboeken in de klassen; de 
indeling  van de klassen (de novitii in de beginklas); de leerstofbehandeling op alle dagen van 
de week. 
Afwijkend van 1669 zijn de adviezen achteraf (post monita). Hierin suggereren de opstellers 
van het reglement dat de leraren verstandig om moeten gaan met het weekprogramma. Waar 
nodig dienen ze hierover de rector te raadplegen. Het kan niet zo zijn dat ze zichzelf of hun 
leerlingen te zwaar belasten: het maakt immers niet uit hoeveel je leert, maar wat je leert. Het 
geheugen mag niet zijn kracht verliezen, omdat er teveel dingen tegelijkertijd paraat moeten 
worden gehouden. De talrijke mondelinge overhoringen en geschreven opdrachten moeten al 
naar gelang de omstandigheden en de vereisten van het gezonde verstand, in een goede 
verhouding worden gebracht met het lezen. En, tenslotte, er mag in overleg met de rector best 
ook wel eens een ander boek worden gelezen.501  
We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit laatste gedeelte is geschreven naar 
aanleiding van de ervaringen uit de jaren 1694-1698 toen er officieel geen rector was. Hoewel 
dit reglement in hoofdlijnen de schoolzaken regelt tot na de Bataafse revolutie van 1795 zijn 
in curatorenvergaderingen van de 18de eeuw belangrijke aanvullingen vastgesteld. Indien 
nodig vermelden wij ze in de rectorperioden in de 18de eeuw. 
 
Uitgaande van dit reglement hebben de scholarchen burgemeesters en vroedschappen 
geadviseerd Johannes ten Tije tot rector te benoemen op een  jaartractement van ƒ 600,--. Als 
toelage met inbegrip van vrij wonen, krijgt hij jaarlijks ƒ 50,-- extra.  
Eustatius Manglerius volgt Ten Tije op als conrector. Hij ontvangt per jaar ƒ 460,--.  
En tenslotte wordt Henricus Eswijler praeceptor. Zijn loon stelt men vast op ƒ 360,-- per jaar. 
Wel moeten alle drie de afleg aan de stad betalen.502 
Na de vaststelling en de invoering van dit schoolreglement in januari 1705 is er weinig 
aangetekend over het directe schoolleven. In verband met bezuinigingsmaatregelen bepalen 
burgemeesters en kerkmeesters dat het tractement van ƒ 50,-- voor de functie van de 
“ecclesiastique scholarch” bij diens overlijden vervalt. Dat duurt nog tot 1744 als ds. Petrus 

                                                 
499 WFA, Handschrift 211 (E456). Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
500 WFA/OAH 0348/2470 
501 Met dank aan Ben Leek die ons speciaal op deze tekst heeft gewezen. 
502 WFA/OAH 0348/127, 17 November 1704, fol. 32vo, 33re, 33vo. 0348/140, 17 November 1704, fol. 360. 
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Wallendal overlijdt. Hij was scholarch sinds 1703. In 1708 vervangt Hercules de Vries, 
regerend burgemeester en raad van de stad, de overleden scholarch Jacob van Foreest.503 
In dat jaar 1708 wordt de Latijnse school ook getroffen door heer het overlijden van rector 
Johannes ten Tije.  
 
3.17 Johannes Doitsma, rector van 1708 tot 1735. 
 
De scholarchen (Goethalsius, Wallendal en De Vries) brengen ook advies uit over de 
opvolging van Ten Tije. Hun voorkeur gaat uit naar Johannes Doitsma uit Sneek. 
Onderhandelingen vinden met hem plaats over zijn salaris. Men biedt hem ƒ 750,-- per jaar. 
Doitsma eist ƒ 800,-- 
Burgemeesters en scholarchen hebben hiertegen geen bezwaar en ook de vroedschap volgt 
unaniem. Mits hij de afleg aan de stad ten bedrage van ƒ 175 voldoet, ontvangt hij ook de 
buitengewone emolumenten die bij het ambt behoren (bijv. vrij wonen).504 
De rector wordt terzijde gestaan door de conrector Eustatius Manglerius en de praeceptor 
Henricus Esweiler. Met de laatste raakt Doitsma in en buiten school verwikkeld in een  
onverkwikkelijke affaire.  Al in de eerste jaren van zijn rectoraat heeft Doitsma praeceptor 
Esweiler enkele malen moeten berispen over zijn alcoholmisbruik. Ongeacht alle gegeven 
straffen, gevolgd door beloften van beterschap van diens kant, continueert hij zijn 
drinkgedrag. Daardoor is hij overgeleverd aan de spot van de leerlingen. Esweiler is al 
gewaarschuwd dat zijn ambt hem ontzegd zal worden. In februari 1710 barst de bom. Na een 
zoveelste dronkenschap machtigen de vroedschappen de burgemeesters en scholarchen 
Esweiler uit zijn functie van eerste of laagste meester te ontslaan.505 
Er komt nu grotere werkdruk op rector Doitsma en conrector Manglerius doordat de laagste 
meestersplaats vacant is. Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat in die vacature moet worden 
voorzien door de aanstelling van een bekwaam persoon. Die is nodig, zowel voor de 
instructie aan de jeugdigen als om de werkdruk op de andere twee meesters te verminderen. 
Daar is niets overdreven aan. We hebben in de schoolorde van 17 november 1704 al kunnen 
lezen hoeveel werk er door leerlingen en meesters moet worden verzet. Daarom benoemen de 
burgemeesters en vroedschappen zonder de gestelde tijd in acht te nemen  op 17 april 1710 
tot praeceptor meester Petrus van den Heuvel die dan eerste meester is van de Latijnse school 
in Enkhuizen. Hij krijgt het bijbehorende jaartractement van ƒ 360,-- en de bij de functie 
behorende emolumenten en is verplicht de afleg aan de stad van ƒ 75,-- te betalen.506 
 
Ondertussen is het gewone onderwijs doorgegaan en heeft  rector Doitsma op 29 maart 1710 
een plezierige dag gehad als aan de leerling Van der Burgh een prijs kan worden uitgereikt: 
Praestantissimum Adolescentem Wilhelmus van der Burgh ob bonos probatosque mores 
egregios in literis, quas liberos  adolescentes scire aequum est, progressus, carmine publice 
dicto declaratos, hoc praemio donarunt Ampliss ; D :D : Gymnasii Hornani Curatores 
A,D.IV Id April MDCCX. 
H. de Vries, Mart. Van Harlingen (scolarchen). Joannes Doitsma S.H.R. 507 
Wat betekent: 
 
Vanwege zijn voortreffelijke levenswandel en zijn uitstekende vorderingen in de literatuur, 
die terecht door opgroeiende kinderen moet worden geleerd en waarvan in een in het 
openbaar voorgedragen gedicht duidelijk rekenschap is afgelegd, hebben de zeer 
vooraanstaande curatoren van het gymnasium van Hoorn aan deze uitmuntende jongeman 
Wilhelmus van der Burgh deze beloning gegeven. 29 maart 1710. 

                                                 
503 WFA/OAH 0348/127, 10 December 1707 (f. 243), 5 Maart 1708 (f. 260vo), 12 Maart 1708 (f. 268). 
504 WFA/OAH 0348/127, 19 Maart 1708 (f. 268), 26 Maart 1708 (f. 270vo). 
505 WFA/OAH 0348/140, 26 February 1710, fol. 394. 
506 WFA/OAH 0348 140, 17 April 1710, fol. 395; WFA/OAH 0348/128, 17 April 1710, fol. 114. 
507 WFA, Handschrift verzameling 210 (E457) April 1710. 
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Daarna hebben we nog één keer gelezen dat rector J. Doitsma zo’n prijs heeft uitgereikt en  
wel in het voorjaar van 1733 aan Johannes Verloren met als ondertekenaars hijzelf en de 
scholarchen A. Coninck en ds. Petrus van Wallendal.508 
 
In die jaren neemt het aantal leerlingen af. Een tendens die we in vrijwel  
geheel de 18de eeuw zien.509 Daardoor komt er weinig “turfgeld” binnen en lijdt de rector 
nogal wat schade. Doitsma vraagt dan om een extra toelage. De magistraat kent hem ƒ 50,-- 
toe.510 Dat extraatje houdt hij tot zijn overlijden in maart 1735.511 
In 1718 is een nieuwe schrijfmeester nodig. Daartoe stelt men aan de schoolmeester in de 
zeevaartkunde, Jan Albertsz van Dam. Hij is oud-leermeester van tsaar Peter de Grote en is 
meester van de zogeheten konstschool512. Hij moet gedurende vier dagen elke dag een uur 
schrijfles geven. Hij krijgt vrij wonen in het huis van de overleden Franse schoolmeester Jan 
Visser dat in de Nieuwstraat staat. Hij mag tegen ƒ 30,-- per jaar gebruik maken van de 
stadsschool die aan het betreffende huis annex is. Reparaties aan het huis en aan de school 
zijn voor zijn rekening.513 
 
Conrector Eustatius Manglerius overlijdt in 1723. Hij heeft in Hoorn meer dan veertig jaar 
aan de Latijnse school gewerkt, eerst als praeceptor later als conrector. Hij is afkomstig uit 
Wormer waar hij op 29 januari 1652 geboren is. Als hij 16 jaar is laat hij zich inschrijven aan 
de Hoge School in Leiden. Twee jaar studeert hij daar. Hierna krijgt hij een benoeming als 
praeceptor aan de Latijnse school in Medemblik. Daar blijft hij tot 1680. Dan solliciteert hij 
naar Hoorn. Nog onder rector Hobius van der Vorm stelt het stadsbestuur hem aan als 
praeceptor. In 1704 volgt zijn promotie tot conrector. Een functie die hij bij zijn overlijden 
nog vervult. Landelijke bekendheid krijgt hij door Latijnse poëzie die verspreid is in 
dissertaties en in “De Boekzaal der Geleerde Wereld (1723)”.514    
 
Raden en vroedschappen van Hoorn, benoemen volgens hun resolutie van 3 januari 1724 
Curtius Nordingh Doitsma, zoon van de rector, tot opvolger van Manglerius.  
In de zomer van het jaar daarop bewijst hij door middel van proeven  aan de scholarchen zijn 
bekwaamheid en ervarenheid in en zijn goede kennis van de Latijnse en Griekse taal. Op 30 
juli 1725 besluiten men daarom het tractement als conrector te handhaven op ƒ 460,-- per 
jaar, ingaande op 3 juli daarvoor. Hij krijgt vrij wonen in het huis waarin nu de weduwe 
Manglerius woont. Maar dat gaat pas in als de weduwe overleden is. Verder krijgt hij de 
emolumenten die bij het conrectoraat behoren. Opmerkelijk is dat de afleg aan de stad niet 
wordt genoemd. 
De beslissing eindigt met een zinsnede zoals we die niet eerder hebben gelezen: “… Lastende 
en bevelende een ijgelijck die het soude moghen aangaan voorn. Curtius Nordungh Doitsma 
als Conrector van meergenoemde Triviale Scholen te erkennen en te respecteren.” 515 
 
Niet alleen om zijn conrectorschap respecteert men de jonge Doitsma. Hij valt bij de regenten 
van de stad ook op door belangrijke redevoeringen in het Latijn. Zijn geleerdheid en kennis 
blijkt eruit. Ook vermeldt men hem als dichter op onder andere het Vervolg van de Historie 
van de Stad Enkhuizen door Sebastiaan Centen met een uitvoerig vers (1744), en op  
huwelijken. Dat laatste bijvoorbeeld bij: 1) François van Bredehoff en Amarantae Velius op 
                                                 
508 Collectie Verloren, Westfries Museum te Hoorn. 
509 Door Van Vessem in 1976 aangetoond met het 10-jarig verloop van leerlingenaantallen; a.w., pag. 64. 
510 WFA/OAH 0348/128, 16-02-1713, f. 233. 0348/140, 16-02-1713, f. 413. 0348/157, 16-02-1713. 
511 WFA/OAH 0348/141, 18 en 25 Maart 1735, fol. 94. 
512 Zie voor het nautisch onderwijs het verderop volgende hoofdstuk V. 
513 WFA/OAH 0348/158, 4 February 1718, fol. 78/78vo. 
514 In WFA/OAH 0348/158 pas op 30-07-1725, fol. 201vo-202. 
      Zijn testamenten in WFA/ONA 1685/2291, 19-07-1713; 06-12-1714; 1685/2293,  20-08-1721. Mda P.Boon. 
515 WFA/OAH 0348/158, 30 July 1725, fol. 201vo-202. 
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24 oktober 1728; 2) Herman Berckhout en Debora de Vries op 29 juli 1729; 3) Herman 
Aukema, stedehouder van Muyden, en Cornelia van Nieuwstadt op 26 maart 1730.516 
Zelf trouwt Curtius Doitsma op 8 april 1731 met de dan 31-jarige Maria de Jong, tweede 
dochter van dr. Jan de Jong (1671-1712) in een voor haar tweede echtverbintenis.517 Nog 
geen jaar later koopt hij een tuin, groot 55 roeden aan de noordzijde van de Tweeboomlaan.518 
Burgemeesters en vroedschappen controleren op gezette tijden de huizen die gemeentebezit 
zijn. Daaronder vallen in 1733 de woningen van conrector Doitsma en de mathematicus en 
schrijfmeester van de Latijnse school Jan Albertszn van Dam. Het onderzoek wijst uit dat ze 
bouwvallig zijn. Het verdient de voorkeur ze af te breken en te vervangen door nieuwbouw. 
Wellicht zou het nog beter zijn beiden een tegemoetkoming te geven in de huishuur, de beide 
woonhuizen af te breken en de vrij gekomen grond te verkopen aan de eigenaars van de 
huizen aan de westzijde van de Nieuwstraat ter verlenging van hun erven. Deze idee krijgt 
geen uitvoering. Wel geeft men conrector Doitsma een tegemoetkoming van ƒ 100,-- in de 
huishuur per 1 mei 1733, zolang hij in een stadshuis woont.519 
Dan overlijdt in maart 1735 rector J. Doitsma. 
 
3.18 Curtius Nordingh Doitsma, rector van 1735 tot 1754. 
 
Het optreden van Curtius Doitsma is zodanig dat burgemeesters en vroedschappen hem na 
het overlijden van zijn vader in maart 1735 direct zonder procedure tot rector aanstellen. Zijn 
geleerdheid, zijn dichtwerk voor meer vermogende stadgenoten en zijn huwelijk met een 
regentendochter hebben ons inziens tot die benoeming bijgedragen.520 Hij begint zijn 
betrekking in september 1735 met een oratie. Die houdt hij ook wel bij andere gelegenheden 
zoals we hiervoor aangaven. 
Na zijn aanvaarding van het rectorsambt blijft hij ook actief buiten de school. Zo is hij van 
1735-1748 regent van de Noorderkerk, van 1736 tot 1747 kerken- en armenvoogd en van 
1748 tot 1753 regent van het gasthuis. Hij sterft in zijn functie van rector op 29 maart 1754. 
Zijn vrouw overleeft hem bijna vier jaar tot haar overlijden op 28 januari 1758. 
 
Het benoemingsbesluit van Curtius Doitsma is gedateerd op 25 april 1735. Hij betaalt ƒ 200 
als vereiste afdracht aan de stad en de kerk. Net als zijn vader in 1713 krijgt hij  in 1736 ƒ 50 
voor de aanschaf van turf omdat het aantal leerlingen blijft afnemen. Wel wordt besloten die 
steun na hem niet meer te geven. 
   
Door de benoeming van C.N. Doitsma tot rector is de conrectorfunctie vacant.  
Het stadsbestuur  besluit op 23 april 1735 tot conrector aan te stellen Aäron Hermanni. Hij is 
kandidaat-dominee en voorzitter van de classis te  Edam en is rector van de Latijnse school 
aldaar. Hij krijgt in Hoorn vrij wonen, maar moet wel de afleg aan de stad betalen. Mits ze 
zijn schoolwerkzaamheden niet belemmeren mag Hermanni preekbeurten vervullen, echter 
alleen op zaterdagmiddag of op de zondag.521 
 
Drie docenten zijn nu aan de school verbonden. Rector Doitsma sinds 1724 als conrector, nu 
als rector, conrector Hermanni en praeceptor Van den Heuvel sinds 1710. Samen bereiden ze 
de leerlingen voor op de examens, twee maal per jaar. Eén in het voorjaar en één in de herfst. 
Al vanaf 1669 eindigen ze met oraties door leerlingen in de Grote Kerk. Zo bijvoorbeeld in 
                                                 
516 In 2007 op internet gevonden in aanbiedingen van antikwariaat A.G.van der Steur. 
517 Curtis Nording Doitsma trouwt hiermee met de dochter van een vermogend man. Uitgebreidere gegevens in  
      L. Kooijmans, Onder regenten. De elite in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1780. 
      Hollandse Historische Reeks , nr. 4,  1985; pag.  219, 331. 
518 WFA/ORA 0003/4534, fiche 6, fol. 243, 25-01-1732. Met dank aan A.E. Groot uit Enkhuizen. 
519 WFA/OAH 0348/130, 24-04-1733, zonder paginanummer. WFA/OAH 0348/159, 29-06-1733, fol. 113vo. 
520 WFA/OAH 0348/130, 25 Maart 1735, zonder paginanummer.  
     WFA/OAH 0348/2470, zelfde datum in notulen van de scholarchen. 
521 WFA/OAH 0348/130, 23 april 1735 en 26 september 1735, zonder paginanummering. 
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1737 door Floris Abbekerk uit Binnenwijzend en door Johannes Verloren uit Hoorn.522  
 
Rector Doitsma en preceptor Van den Heuvel523 blijven aan de school verbonden tot hun 
overlijden, respectievelijk in 1754 en 1753. Anders is dat met de conrectoren, zoals hierna 
wordt weergegeven. 
 
Of het  les geven en het prediken te veel is geweest voor Aäron Hermanni is niet bekend, 
maar hij overlijdt  vrij plotseling op 14 november 1739, zaterdagavond.524 Men roept een 
vervanger op. Voorlopig neemt de rector ook de conrectorlessen waar. 
 
Arnold Bolt uit Kampen neemt de plaats van Hermanni in. Het stadsbestuur benoemt hem op 
26 maart 1740 tot conrector. Zijn jaartractement is ƒ 500,-- in plaats  van ƒ 460,--, zoals 
daarvoor. Hij hoeft de afleg ten behoeve van de stad en van de kerk niet te betalen en krijgt 
een vrije woning.525 Rector Doitsma ontvangt 150 carolus guldens voor de waarneming van 
10 november 1739 tot 2 mei 1740.526  
De scholarchen J. van Hoolwerf en P. van Wallendal besluiten kort nadat Bolt is begonnen de 
paasvakantie van 2½  week te verkorten en de pinkstervakantie één week langer te maken. De 
redenen voor dit besluit kennen we niet. Maar het weerhoudt Bolt niet  al in juli 1742 te 
vertrekken naar de triviale school te Amsterdam waaraan hij tot praeceptor is benoemd.  
 
Louis François Crayenhoff uit ‘s-Hertogenbosch en aldaar praeceptor van de 2e klassen van 
de Latijnse school, volgt Bolt op met ingang van 8 september 1742. Rector Doitsma ontvangt 
op de eerste dag van mei 1743 volgens besluit van de burgemeesters van de kerkmeesters 75 
carolus guldens voor de waarneming van het conrectoraat van 27 juli tot 4 oktober 1742.527 
Crayenhoff blijft ook niet langer dan twee jaar.  
 
Rector en scholarchen zoeken het daarna dichter bij huis.528 Zij komen terecht bij een oud-
leerling van de Latijnse school, Nicolaas Hinlopen. Hij is 20 jaar en in Hoorn geboren en 
getogen. Hij heeft veel op met de letterkundige studiën die hij ook op de academie heeft 
gevolgd. Zijn aanstelling op 29 januari 1745  bevat dan ook de omschrijving ”jurisprudentiae 
et litterarun studiosus”, wat betekent ‘student in de wets- en rechtskennis en literatuur‘. Ook 
van Hinlopen eist men de afleg aan de stad verhoogd met een kwart ten behoeve van de Grote 
Kerk. Het volle pond behoeft hij niet te betalen. De burgemeesters vinden ƒ 75,-- genoeg.529 
Hij trouwt op 16 augustus 1750 met Anna Maria van der Heuvel, dochter van de praeceptor. 
Zij ontvalt hem na tien jaar. 
Hinlopen blijft aan de school verbonden tot december 1754. In augustus van dat jaar geeft hij 
te kennen onmiddellijk zijn ontslag in te willen dienen. 530 De burgemeesters en de dan nieuw 
benoemde rector Biman vragen hem aan te blijven tot een opvolger is gevonden en zijn 
functie waar te nemen  zoals hij dat ook na het overlijden van rector Doitsma heeft gedaan en 
nog doet. Hinlopen verklaart zich akkoord ter wille van de leerlingen. Ook hij vindt het 
praktischer om te blijven werken tot na het einde van de vakantie met inbegrip van de oraties 
en promoties van de leerlingen  
Zo slaat het stadsbestuur twee vliegen in één klap. De nieuwe rector J. Biman kan in 
september beginnen, terwijl een akkoord met een nieuwe conrector, M.I. de Crane uit 

                                                 
522 Dossier Monté Verloren, Westfries Museum. 
523 WFA/OAH 2470, 27 Maart 1753.  Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
524 WFA/OAH 2470, 19 November 1739. Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
525 WFA/OAH 0348/141, 26 Maart 1740, fol. 135. Ook WFA/OAH 0348/2470, 25 Maart 1740. 
526 WFA/OAH 0348/2470, 10 July 1740. 
527 WFA/OAH 0348/141, 22 Augustus 1740, fol 158. 
528 Zie voor de persoonlijke gegevens van Hinlopen: L. Kooijmans, Onder regenten.  
     De elite in een Hollandse stad 1700-1780. Hollandse Historische Reeks 4, z.pl., 1985; pag. 162, 195, 326. 
529 WFA/OAH 0348/130, 22+ 29 January 1745, ongepagineerd. WFA/OAH 0348/2470, 1 February 1745. 
530 WFA/OAH 0348/131, 1 augustus 1754, ongepagineerd. 
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Culemborg, in de herfst volgt. Hinlopen kan nu zonder gewetenswroeging de school verlaten.  
 
Na het overlijden van Petrus van den Heuvel in het begin van 1753,  is in april van dat jaar 
voorzien door de aanstelling tot praeceptor van de uit  Leiden afkomstige Frederick Duym. 
Voor zijn aanstelling wordt deze zeer leergierige student in de klassieke talen op zijn kennis 
van Latijn en Grieks onderzocht door rector C.N. Doitsma in aanwezigheid van de curatoren 
burgemeester H. Berkhout en dominee C. de Feijfer. Voor de vuist weg, zoals men dat zegt, 
heeft hij uit het eerste boek Flores van Tibullus veertien versregels, uit Het leven van 
Damiatus van Cornelius  Nepos de eerste acht hoofdstukken en uit de Orator van Cicero 
ongeveer twee hoofdstukken gelezen. Nadat  die voldoende bleken mocht hij overgaan op het 
Grieks, waar hij het eerste hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen kreeg voorgelegd. 
De curatoren toonden zich zeer tevreden en wensten Duym alle succes in zijn nieuwe functie 
die op 19 juli ingaat.531 Hij gaat dan aan de slag op tractement en emolumenten zoals Van den 
Heuvel die ontving, voldoet voor de afleg aan de stad van ƒ 50,-- en betaalt een kwart 
verhoging ten behoeve van de Grote Kerk. Duym heeft zich eerder in 1745 onderscheiden 
door het schrijven van een treurspel “De broedermoord” [op de gebroeders De Witt in 1672]. 
Waarschijnlijk aardt de Leidenaar niet helemaal in Hoorn. Al in april 1754 geven de 
burgemeesters kennis van zijn vertrek.  
De stadsbestuurders stellen  voor in zijn plaats te benoemen  Johannes Fortmann, ook uit 
Leiden. Hij krijgt dezelfde voorwaarden als Duym voorgelegd. Een examen door de 
scholarchen, de gewone afleg ten behoeve van de stad en van de Grote Kerk zoals die in een 
stedelijke resolutie van 27 juni 1753 is hernieuwd. Het is voor Fortmann geen bezwaar.532 
 
Zoals hierboven is gebleken, functioneren de scholarchen nog steeds. Juist in deze periode 
komt ook de naam van curator naar voren. Hun taak is echter dezelfde.  
Ze adviseren over de benoemingen, geven studievoorschriften en bemoeien zich in dit 
midden van de 18de eeuw  meer dan daarvoor met de inhoud van het onderwijs. Die gang van 
zaken is tijdens de rectorperiode van C.N. Doitsma in hun ontkleuringen goed te volgen   
Zo besluiten de drie curatoren F. Abbekerk, C.C. van Akerlaken en P. van Wallendal op 24 
maart 1744 dat iedere maandagmiddag een schriftelijke oefening moet worden gemaakt door 
de leerlingen van de drie klassen. De leraar van iedere klas dicteert de oefening en geeft die 
ter bewaring aan de rector. De rector is verplicht ze te corrigeren en aan de curatoren te laten 
zien bij ieder openbaar halfjaarlijks examen. Aan de hand van deze oefeningen en de daarin 
gemaakte fouten, worden de beloningen op hetzelfde moment tijdens de drie examens door 
de curatoren uitgedeeld.533 Kort na dit besluit overlijdt ds. Petrus Wallendal. Hij is meer dan 
40 jaar scholarch/curator geweest. Ds. Cornelis de Feijfer neemt zijn plaats in..  
 
De Feijfer en Abbekerk besluiten in 1745 om geen nieuw boek te gaan gebruiken in de 
tweede klas of een al vastgestelde methode te gaan wijzigen, omdat er genoeg boeken zijn 
waarmee aan de leerlingen in de tweede klas les kan worden gegeven. Voorts wordt besloten 
dat geen dankbetuigingen door de leerlingen van andere klassen dan de hoogste, geuit mogen 
worden. Tenslotte spreken ze af dat bij wijzigingen of toevoegingen eensgezindheid bij de 
curatoren moet blijken die voltallig aanwezig dienen te zijn.534 
In maart 1747 wijzen de curatoren Abbekerk, Van Akerlaken en De Feijfer erop dat onlangs 
in januari 1743 is geïntroduceerd het Liberg memoriales van Cellarius.  
Dit werk moet van het begin tot het eind uit hoofd worden geleerd. Dit moet minstens vier 
maal per week gebeuren door dagelijks een hele pagina aan het geheugen toe te vertrouwen. 
Verder moeten de lessen, zowel die gewoonlijk uitgelegd worden, als die van buiten zijn 

                                                 
531 WFA/OAH 0348/2470, 2 Juny 1753. Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
532 WFA/OAH 0348/2470, 11 april 1754. Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
      WFA/OAH 0348/131, 11 April 1754, ongepagineerd. 
533 WFA/OAH 0348/2470, 24 Maart 1744.  Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
534 WFA/OAH 0348/2470, 15 September 1745. Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
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geleerd, in de volkstaal worden uitgelegd. Curatoren voegen er aan toe dat niet al te 
omvangrijke lesstof wordt opgelegd.  
In de eerste klas moeten alle hoofdstukken van de zelfstandige naamwoorden door alle 
leerlingen ten minste drie maal per semester in volle omvang van buiten worden geleerd om 
zich zo een bestand aan woorden eigen te maken. 
Voorts moeten aan het geheugen worden toevertrouwd de lessen zowel uit de Rudimenta 
Latina en de syntaxis als uit Cato.  
Zij moeten ook in de volkstaal in het geheugen worden geprent.535 
 
De curatoren C.C. van Akerlaken, F. van Bredehoff, heer van Oosthuizen en C. de Feijfer 
besluiten op 24 februari 1749 dat een rede of een gedicht dat door een leerling bij wijze van 
oefening moet worden voorgedragen, niet gedrukt wordt of aan een drukker wordt 
overhandigd. Maar wanneer de schoolloopbaan van de leerlingen ten einde is gekomen en de 
leerlingen zelfs al aan hun eindexamen toe zijn, moet een rede of een gedicht op de 
gebruikelijke manier verspreid worden onder geleerde en eminente heren.536 
 
Soms tonen de curatoren zich gepikeerd. C.C. van Akerlaken en H. Berkhout, burgemeesters 
en ds. De Feifer merken op 15 september 1750 op dat Johannes Berkelman in 1720,  Petrus 
Carbasius en Abraham Zwaerts in 1741 en Mattheus Verboom in 1749 de school hebben 
verlaten zonder rede of gedicht te hebben uitgesproken. Om die reden hebben ze zich niet 
kunnen verheugen op een geslaagd eindexamen. De curatoren zijn nu voornemens deze 
maatregel ook van toepassing te laten zijn op Adraen Ruyter, die op het punt staat de school 
te verlaten en zodoende dit besluit kracht van wet te laten hebben.537 
 
Op 18 augustus 1752 zijn het de curatoren H. Berkhout, F. de Vicq en C. de Feijfer die het 
komende herfstexamen en de plechtigheden van de rede en de bevordering bespreken. Ze 
besluiten op de woensdagen die direct voorafgaan aan de veertiende september de redes etc. 
te laten uitspreken door de leerlingen op het koor van de Grote Kerk. En zo leggen ze vast dat 
voortaan zowel bij het voorjaarsexamen als bij het herfstexamen altijd op de woensdagen (en 
niet op de donderdagen zoals vroeger) de plechtigheden van de bevorderingen en het uitdelen 
van de prijzen gevierd gaan worden in een voor iedereen toegankelijke gehoorzaal.538 
 
Soms is iemand ziek tijdens de bevorderingen. Dat overkomt bijvoorbeeld Johannes 
Klinkhamer die ernstig ziek was in die periode. De curatoren stellen zijn examen uit. Hij mag 
nu op de zaterdagochtend van 28 april 1753 zijn rede uitspreken.539 
 
Meestal zijn de besluiten van de curatoren in het Latijn geschreven.  
Soms echter is er zo maar één in het Nederlands geschreven 
Zo staat er in 1746 in de Nederduitse taal een aanvulling op het leerprogramma.540  
Rector, conrector en praeceptor krijgen de opdracht stipt ervoor zorg te dragen: 
1°  dat de pensa (dat zijn de stukken van een Latijnse tekst) niet te groot, noch wijdlopig 
zijn,;  
      maar wel worden geëxpliceerd (uitgelegd) worden. 
2° dat er in de twee hoogste scholen (dat zijn klassen) phrases gedicteerd worden over de te  
     expliceren en te vertalen auteurs (dat betekent dat er stukjes dictaat worden gegeven over  
     de schrijvers); 
3° dat in die twee scholen (klassen) zonder conniventie (spieken of overschrijven van  

                                                 
535 WFA/OAH 0348/2470, 21 Maart 1747.      Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
536 WFA/OAH 0348/2470, 24 February 1749. Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
537 WFA/OAH 0348/2470, 15 September 1750. Met dank aan Ben Leek voor de vertaling 
538 WFA/OAH, 0348/2470, 18 Augustus 1752. Met dank aan Ben Leek voor de vertaling 
539 WFA/OAH 0348/2470, 28 April 1753. 
540 WFA/OAH 0348/2470, 14 September 1746. 
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     anderen), overzettingen (vertalingen) door de discipelen gemaakt en door de meesters  
     gecorrigeerd , en kort daaraan (daarna) thuis in het net geschreven worden; ’t welk moet  
     geschieden daags voordat iedere les, zo (zoals) uit de auteurs, als de catechesis (tekst)  
     geëxponeerd (uitgelegd) moet worden; moeten verder voor en na de explicatie (uitleg)  
     eerst de Duytse ( Nederlandse) en naderhand de Latijnse phrases van die les gevraagd  
     worden, en, na de middag, thema’s uit dezelver gedicteerd en gemaakt worden; 
4° in het eerste alleen vocabula (woordenschat- of lijst) uit de Colloq. Cord.541 et Catechesis  
     te maken en te corrigeren; en daarna alle dagen in huis vertalingen voordat ieder les  
      geëxpliceerd wordt, te maken, en die netjes in het Duyts en bij de repetitie van het  
      Pensum in het Latijn over te schrijven; 
5° dat in de twee laagste scholen (klassen) alle na [de] middagen een thema wordt gemaakt: 
     1) Maandags, één voor de prijs (welke de Rector zal moeten corrigeren en daar ordentelijk  
          aantekening van houden; 
      2) en verder alle namiddagen een thema uit het boekje van Reitz na ’t opzeggen der   
           lessen of volgens de phrases, volgens de inhoud van artikel 3. 
Aanwezig de burgemeesters/curatoren F. Abbekerk en C. de Feijfer.  
Dat er één ontbreekt blijkt dus geen reden te zijn geweest om dit besluit niet te nemen. 
 
Wij hebben de indruk dat de curatoren met dit soort  opdrachten de docenten zodanig hebben 
willen beïnvloeden dat het vele werk der leerlingen wat meer ondersteund wordt door vele 
herhalingen van niet zo gemakkelijke leerstof. In zoverre sluit het ons inziens direct aan bij 
het hiervoor genoemde post monita uit de eerder vermelde regels uit 1704. Ook kan de 
achterliggende geachte dat er meer nieuwe leerlingen daardoor aangemeld zouden worden, 
een rol hebben gespeeld. 
 
3.19 Johannes Biman, rector van 1754 tot 1776. 
 
Johannes Biman wordt op 27 juli 1754 benoemd. Zoals we hiervoor schreven, geeft Biman 
die uit Enkhuizen komt, er de voorkeur aan in dienst te treden na de promotie en oratie in 
september van 1754 in de Grote Kerk. In feite betekent dat nà de grote vakantie. In de 
praktijk betekent het dat Nicolaas Hinlopen reglementair in die periode optreedt als 
waarnemend rector tot eind september. Stadsbestuur noch Hinlopen maken bezwaar.   
Nicolaas Hinlopen blijft daarna nog in de school tot 1 januari 1755. Per die datum wordt tot 
zijn opvolger aangesteld Martinus Isaäc de Crane uit Culemborg. Johannes Fortman is dan al 
vanaf  1 juni als praeceptor werkzaam voor de vertrokken Duym.542 
 
De Latijnse school is met dit drietal, Biman, De Crane en Fortman, goed van personeel 
voorzien om dreigende concurrentie van de Franse scholen het hoofd te bieden. Biman houdt 
vanaf 1756 minutieus in de Ordo Discipulorum543 het aantal leerlingen bij zoals dat is 
verdeeld over de drie klassen.  
Ze beginnen als novitii, gaan daarna eerst naar de minores en later naar de majores van de 
infimae classis. Dat alles onder leiding van de praeceptor. Dan komen ze bij de conrector in 
de mediae classis, ook weer verdeeld in minores en majores en tenslotte bij de rector in de 
supreme classis, die dezelfde onderverdeling in tweeën heeft: minores en majores.  
 
Maar het aantal nieuw toegelaten leerlingen neemt na het midden van de 18e eeuw af. Zijn het 
in het begin van de 18de eeuw gemiddeld 15 leerlingen per jaar die deelnemen aan het 
herfstexamen, in de tijd van rector Biman en de jaren na hem daalt dit aantal. Eerst 

                                                 
541 Colloquia corderii in : E.J. Kuiper, a.w., p. 215. Waarschijnlijk de door Kuiper genoemde uitgave uit 1643. 
542 WFA/OAH 0348/131, 11-04-1754, 20+27-04-1754, 20+27-07-1754, 01-08-1754, 12+19-12-1754. 
      WFA/OAH 0348/142, pag. 45 (04+11-04),  pag. 53/54 (20+27-07 ), pag. 54 12+19-12-1754). 
543 WFA/OAH 0348/2471, passim. 
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geleidelijk, later sneller tot er in het laatste jaar van zijn opvolger rector De Crane in 1803 
nog maar vijf leerlingen deelnemen aan dit examen. 
 
Die verminderde belangstelling voor de Latijnse school is deels toe te schrijven aan 
demografische factoren. Deels aan economische.544 Hoorn is sinds 1650 sterk achter 
uitgegaan in bevolkingsaantal als gevolg van verminderde werkgelegenheid.  
De regenten sturen hun kinderen soms liever naar een Franse school.545 Die is meer praktisch 
van aard en besteedt rond 1760 in een nieuw opgerichte particuliere school met gemeentelijke 
steun meer aandacht aan het Frans. De school is meer praktisch gericht. Met vloeiend Frans 
bereikt men meer dan met de moeilijkere actieve beheersing van het Latijn. Latijn blijft zo 
alleen van belang voor hen die naar de universiteit gaan. En dat zijn er steeds minder. De 
Franse school daarentegen is veel geschikter voor een algemene vorming, ook van de 
kooplieden. Op de Franse scholen onderwijst men naast Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, 
algebra, meetkunde, natuurkunde en voorts alles wat tot een goede opvoeding behoort. 
Daarmee is ze ook geschikt voor meisjes. 
Ook speelt de zogenaamde Verlichting in de 18de eeuw een belangrijke rol. Er ontstaat een 
groeiende belangstelling voor opvoeding en onderwijs. De stedelijke elite acht het dan van 
belang dat hun kinderen bepaalde omgangsregelen kunnen hanteren én toepassen. Hebben de 
jongens  eerst nog bij een particuliere schoolmeester of in de grote nederduytse stadsschool 
lezen, schrijven en rekenen geleerd, als ze die vakken onder de knie hebben, gaan de 
regentenzoons daarna bijna allemaal naar de Latijnse school.  
 
Onderzoek van Kooijmans heeft hem geleerd dat tussen 1700 en 1780 uit de 151 families die 
leden van de Hoornse magistraat leveren 133 zonen de Latijnse school in Hoorn hebben  
bezocht. Hun toelatingsleeftijd ziet er als volgt uit: één is acht jaar, 11 zijn negen jaren, 31 
tellen tien jaren, 43 zijn elf jaren en 30 twaalf jaar of ouder. Onder hen is de hiervoor 
besproken conrector Nicolaas Hinlopen, die als zoon van een schepen de Latijnse school van 
1734 tot 1738 heeft bezocht. Het automatisme echter waarmee de regenten hun zoons naar de 
Latijnse school sturen, verdwijnt na 1760. Na een tijd van stilstand slaagt een aantal  Hoornse 
prominenten erin om in dat jaar weer een Franse meester en zijn vrouw met een Franse 
school te laten beginnen.546 Rector Biman voelt het bijna meteen aan de nieuw toegelaten 
leerlingen. Zijn het er in 1760 nog vier, in de jaren daarna komt dat alleen voor in 1771 en 
1774 en is het in de andere jaren tweemaal 3,  vijfmaal 2,  eenmaal 1 en vijfmaal 0. 
Gemiddeld iets meer dan één.547 
Misschien past het in het kader van het voorgaande de beslissing in 1761 om het ambt van 
schrijfmeester aan de Latijnse school af te schaffen. Omdat dit onderwijs weinig effect heeft 
op het handschrift van de leerlingen gaan de burgemeesters met dit voorstel van de 
scholarchen akkoord. De huidige schrijfmeester Dirk van Dam mag zijn werk afmaken.. Hij 
houdt zijn emolumenten tot zijn overlijden.548 Zilveren pennen worden niet meer als beloning 
gegeven. In de plaats daarvan mogen scholarchen het ervoor bestemde geld aan andere 
prijzen besteden.549 
Met schrijven wordt hier meer bedoeld de calligrafie. Met dit onderwijs is  in de Hoornse 
Latijnse school al in 1612 door Lucas Tops een begin gemaakt. Vier dagen per week. Elke 
week een uur, heel vaak van 11 tot 12 uur, maar soms ook van twaalf tot één uur.  
Of het vak in aanzien heeft gestaan, is ons niet bekend. Wel wordt in Leiden in de zestiger 
jaren van de 17de eeuw gerept van hulp van de andere docenten voor de ordehandhaving.  
                                                 
544 Zie Kooijmans, a.w., pag. 188-190, 289-372. 
545 Zie voor de ontwikkeling van de Franse school  ons aparte hoofdstuk daarover. 
546 Kooymans, a.w., pag. 193. 
547 WFA/OAH 0348/2471, passim. 
548 We nemen aan dat Dirk van Dam in 1778 is overleden. Vóór dat jaar was hij net als zijn vader examinateur  
      bij de Hoornse Kamer van de VOC. Nadien niet meer en staat een ander als zodanig te boek. 
549 WFA/OAH 0348/142, 28 January 1761, fol. 108. Ook in WFA/OAH 03848/2470,  
      woensdag 28 January 1761. Extract uit de resoluties van Burgemeesters en Vroedschappen. 
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Maar Constantijn Huygens last het schrijfonderwijs opzettelijk in bij het onderwijs aan zijn 
beide zoons, Constantijn (1596-1687) en Christiaan (1629-1685). Hij hamert er op dat een 
ieder die deze kunst enigszins verstaat, een hulpmiddel heeft om zich staande te houden als 
hem iets zou overkomen.  
Mocht het meer om het leren van het aanvankelijke schrijfonderwijs gaan dan om calligrafie 
dan was het wellicht een mooi tussenuur(tje) in het opdoen van de kennis van het Latijn. Of 
heeft men daar toen nooit aan gedacht?  
Hoe dat zij, de schoonschrijfles is ook gebruikt voor het leren van de orthografie (dat is het 
leren van de juiste spelling) en de interpunctie (dat is de plaatsing van de leestekens). 
Praktisch kunnen ook de benodigde ambtenaren in de republiek ermee uit de voeten. Een 
fraai handschrift is ook in die kring heel wat waard. 550  
En zelf genieten we van het prachtige handschrift waarin de reglementen van 1704 en andere 
onderdelen zijn geschreven in de door ons gebruikte  bronnen, in tegenstelling tot het veelal 
priegelige handschrift van de verslagen van de curatoren.  
Is Hoorn dus één van de steden waarin al vroeg, in 1612 een schrijfmeester de school binnen 
treedt, nu, na bijna tweehonderd jaar, is Hoorn in 1778 één van de laatste steden in het gewest 
Holland waarin het ambt van schrijfmeester in de Latijnse school verdwijnt. Wellicht hadden 
ook bezuinigingen met deze maatregel te maken. 
 
Keren we terug naar de docenten  rector Biman, conrector De Crane en praeceptor Fortman. 
Biman is aangesteld op een maandsalaris van ƒ 800,--. Hij krijgt ook vrij wonen in het huis 
bij de school. Maar hij ontvangt geen turfgeld van ƒ 50,-- per jaar zoals zijn voorgangers 
vader en zoon Doitsma kregen. Wel verplicht hij zich om scholieren in de hele en halve kost 
te houden. Zowel de rector, als de conrector en de praeceptor mogen geen benoeming in 
enige kerkelijke dienst aannemen, hetzij van ouderling, hetzij van diaken. De kerkenraad 
wordt hiervan in kennis gesteld.551 
 
De curatoren blijven alert op het onderwijs. Een jaar nadat Biman is begonnen, besluiten ze 
dat in de hoogste klas Curtius en in de middelste klas de Tristia van Ovidius en Nepos 
worden behandeld.552 
 
Drie jaar later besluiten de curatoren in het voorjaar van 1758 dat  
1°. Alleen de rector doceert in zijn eigen klas met stijlfiguren verfraaide retorica en syntaxis. 
2°. Als één van de leerlingen op het moment dat de thema’s worden gemaakt niet op het  
      gymnasium aanwezig is zullen elke keer de fouten die hij maakt in het eerste thema na  
      zijn afwezigheid, erbij worden geteld. 
3°. Zilveren pennen zullen in iedere klas alleen aan hen worden gegeven, die in de 
     schrijfkunst de zegepalm voor de anderen hebben weggekaapt, maar niet meer dan één  
     keer. 
4°. Door de leerlingen zal niet alleen op het gymnasium, maar ook zolang zij voor schooltijd 
binnen de schoolpoort verblijven, Latijn moeten worden gesproken.553 
 
Ten tijde van Biman komt er in 1765 een nieuwe organist in de Grote Kerk. In zijn reglement 
staat niet alleen dat hij de stadskinderen in muziek moet  onderwijzen en een instrument moet 
leren bespelen, maar ook  dat hij “ten tijde van de promotie van de Latijnse school “na 
behoren” op het orgel moet spelen”.554 Niet tot ongenoegen van Biman die trouw elk jaar in 
lente en herfst de oraties en promoties regelt.555 Daarover delen de curatoren op 13 september 

                                                 
550 E.J. Kuiper, a.w., pag. 82-83, 156. 
551 WFA/OAH 0348/142, 20+27 July 1754, pag. 53-54. 
552 WFA/OAH 0348/2470, 10 September 1755. 
553 WFA/OAH 0348, 2470,  22 Maart 1758. 
554 WFA/OAH 0348/131, 7 November 1768, geen paginanummer. 
555 WFA/OAH 0348/2470 en 2471, passim. 
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1773 mee, dat in aanwezigheid van mr. F. de Vicq, mr. J.C. van de Blocquerie en ds. S. 
Hubert, curatoren en rector besloten hebben dat de plechtigheid van het herfstexamen 
voortaan weer op de gebruikelijke wijze plaats zal vinden. En wel op de maandag van de 
week die voorafgaat aan de kermis van Amsterdam. 
 
Dit besluit valt midden in de periode dat een hevige economische krimp de Republiek teistert. 
In het voorjaar van 1776 besluiten de burgemeesters maatregelen te nemen in verband met de 
achteruitgang van de financiën, in de laatste 16 jaar met ƒ 90.484,--. Er moet  dus bezuinigd 
worden. Ook op het onderwijs. Zij besluiten voor de Latijnse school: 
1°. Als de rector van de Latijnse school overlijdt, wordt de conrector benoemd tot rector op  
      een salaris van ƒ 800,-- per jaar plus vrij wonen in de huidige rectorswoning. 
2°. De huidige praeceptor wordt benoemd tot conrector op een  gage van jaarlijks ƒ 600,--. 
      Hij krijgt geen tegemoetkoming meer van vrijwonen. 
3°. De conrectorwoning wordt verkocht. 
4°. Het ambt van praeceptor wordt gemortificeerd , dat wil zeggen wordt opgeheven. 
5°. De afleg aan de stad bedraagt voor de rector op ƒ 150,--, voor de conrector ƒ 100,--.556 
 
Joannes Biman neemt dit besluit goed in zich op en bespreekt de zaak met zijn docenten. 
Biman wijst in het gesprek op het feit dat hij ouder is dan 70 jaar is en al 50 jaren 
onderwijstaken in Gouda, Enkhuizen en Hoorn tot een goed einde heeft gebracht. Hij voelt 
zich dagelijks zwakker worden en wil daarom liever de school verlaten. De Crane en Fortman 
zijn het met hem eens. Daarom vraagt Biman aan de burgemeesters hem van zijn gewone 
ambtsverplichtingen te ontslaan en hem te verklaren “Emeritus  salvo Honore et Stipendii” 
(dat wil zeggen gezond gepensioneerd met behoud van eer en salaris). Voorts verzoekt  hij De 
Crane als rector aan te stellen en Fortman als conrector. Over een praeceptor rept hij niet. 
Burgemeesters en raadsleden willigen zijn verzoek in onder de voorwaarde dat Biman in de 
stad blijft wonen. Aan de scholarchen vragen ze de noodzakelijke schikkingen te treffen nu er 
een klas minder komt en na te gaan of een praeceptor gemist kan worden.557  
In de praktijk werkt de school met ingang van het nieuwe cursusjaar 1776-1777 met  twee 
docenten, een rector, M.C. de Crane, en een conrector, J. Fortman. Op 25 september 1778 
delen zij mee dat Johannes Biman, oud-rector van het Hoornse gymnasium, op 73-jarige 
leeftijd is overleden. 
 
Zowel  Fortman als De Crane voelden zich na hun benoeming in 1754 en 1755 spoedig thuis 
in Hoorn. In 1759 treden beiden  toe tot de plaatselijke letterkundige vereniging “Magnum 
molimur parvi”, wat wil ‘zeggen:’Kleine mensjes als wij zijn, brengen  wij toch grootse 
dingen tot stand’. Nicolaas Hinlopen hoort eveneens tot de verdienstelijkste leden, evenals de 
in 1763 uit Kolhorn in Hoorn beroepen predikant Engelbertus Mattheus Engelberts.  
Samen bewerken en vertalen ze buitenlandse toneelspelen. 
Bijvoorbeeld het treurspel “De Belegeringe van Calais”. Stadsdrukker Willem Breebaart 
geeft het stuk in 1766 uit en de beroemdste toneelspeler van die tijd, Marten Corver uit Den 
Haag, vermaakt er in dat jaar het publiek op de Hoornse kermis mee.558  
Drie jaar ervoor is onder auspiciën van de Hoornse letterkundige vereniging een “Proeve van 
Mengelpoëzy” gepubliceerd, ook een uitgave van Willem Breebaart.559  
Van De Crane zijn niet minder dan zeven stukken opgenomen.  
 
Samen met letterkundige verenigingen uit Utrecht en uit Leiden richt het Hoornse “Magnum 
molimur parvi” in 1766 te Leiden de Maatschappij van de Nederlandse Letterkunde op, waar 

                                                 
556 WFA/OAH 0348/132,  16 Maart 1776, geen paginanummer. 
557 WFA/OAH 0348/132, 18 en 23 September 1776, ongepagineerd. WFA/OAH 0348/2470, 18 en 23-09-1776.  
      Pas in 1782 brengen de scholarchen verslag over hun bevindingen. 
558 A. van Zoonen, Van Koffijhuis tot Theater. Hoorn, 1994, pag. 20-21. 
559 Aanwezig in de biblotheek van het Westfries Archief. 
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Hinlopen en Fortman tot de eerste leden behoren. Spoedig daarna volgen Engelberts en De 
Crane. Fortman levert trouw zijn bijdragen, maar bezoekt minder de landelijke vergaderingen 
dan Hinlopen.560  
Fortman is in 1762 als gast aanwezig in een bijeenkomst van het genootschap Minima 
Crescunt. Samen met Hinlopen is hij in 1766 in Leiden aanwezig bij de 
oprichtingsvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Hij 
onderscheidt zich niet door veel haar vergaderingen te bezoeken. Wèl is hij een geregeld 
briefschrijver waarmee hij een aantal bescheiden bijdragen levert en is hij lid van tal van 
commissies over taal- en woordkunde.  
Zelfstandig publiceert Fortman in 1772 “Dichtlievende mengelingen, ver[ge]zeld van taal- en 
dichtkundige aanmerkingen”, uitgegeven door T. Tjallingius te Hoorn. Hierin houdt hij de 
lezer onder meer voor dat dichten en taalkunde onverbrekelijk zijn.561 
 
Engelberts treedt niet alleen op als predikant. Maar hij publiceert eveneens. Het zijn meestal 
historische stukken. Bijvoorbeeld de in 1763 in Amsterdam uitgegeven “Verdediging van de 
eer der Hollandsche natie”. Of later:  “De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde 
Nederlanden”, waarin hij ons een burgerlijke deugdenspiegel voorhoudt. Met het begrip natie 
kondigt hij als het ware de geboorte van de moderne Nederlanden aan.562 Maar ook al 
prekend doet hij van zich horen.  
Op biddag 19 februari 1777 staat hij op de kansel in de Grote Kerk van Hoorn om aandacht 
en hulp te vragen voor tweeërlei plannen om kinderen van onvermogende ouders te laten 
leren en hen te onderwijzen. Eén plan van Cornelis Ris en één van het stadsbestuur van 
Hoorn en de diaconie aldaar.  
Hij haalt zijn onderwerp uit Jesaja vers 10, 11en 12 wat gezien het hier voorafgaande niet 
verwonderlijk is: “Wanneer gij de hongerige schenkt, wat gij zelf begeert en de verdrukte 
verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de 
middag.”563 Beide scholen beginnen kort daarna. Voor de geschiedenis ervan verwijzen we 
naar onze aparte hoofdstukken daarover. 
 
De Crane houdt op 10 september 1755 zijn intree-oratie: “De ortu et progressu cultae 
Latinitas” , wat betekent: ‘Over de oorsprong en ontwikkeling van verzorgd en correct 
Latijn’564.  Kort daarop trouwt hij met Claasje van Beek, die uit een zeer oude familie in 
Hoorn afkomstig is. Op 11 april 1758 wordt hun zoon Jan Willem de Crane geboren. Zoon 
Jan begint al op tienjarige leeftijd aan zijn studie op de Hoornse Latijnse school.  
Zes jaar studeert hij er en sluit die af met een oratie: Theologo esse timide non licere, wat 
betekent: ‘Een theoloog mag niet angstig zijn’.565 
 Daarna heeft hij een zeer gevarieerde loopbaan, die hij beëindigt als hoogleraar van de 
Academie in Franeker. Hij  vergeet Hoorn daarin niet.  
Hij schenkt in 1821 aan de burgemeesters van de stad een gebonden redevoering die hij in 
1820 heeft gehouden over de Vossiússen en de Juniússen. Deze is bestemd voor de 
stadsbibliotheek die zich in de Grote Kerk bevindt. Ds. B. van Marken beheert daar prachtige 
werken waarvan sommige al erg oud. Zo heeft Israel Jacobszn van der Meersche in 1614 de 
Spiegel der behoudenissen van Laurens Janszn. Koster uit Haarlem aan de stad Hoorn 
geschonken. Het geschenk nu dat Jan Willem de Crane aan de stad schenkt, streelt het 
stadsbestuur extra omdat zijn vader in de periode van 1756 tot 1803 als conrector en rector 
                                                 
560 Kroon & Kapteyn, Nieuwe Kroniek van Hoorn. Hoorn, 1891, pag. 145 linkerkolom. 
561 F.K.H. Kossmann, Opkomst en voortgang der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1966  (pag. 83-85) 
562 J. Kloek/W. Mijnhardt, Nederlandse cultuur in Europese context. 

1800. Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag, 2001.  
Pag. 161, 213-214, 216, 220-227, 226-227, 233, 237, 262, 291, 421, 423, 488, 544.       

563 H.W. Saaltink (ed)., Vervolg op de Chronyk der stad Hoorn van de heer Dr T. Velius.  
     De boeiende jaren tussen 1630 en 1799.  Hoorn, 1992, pag. 162-163. 
564 Met dank aan Yolande Hentenaar voor de omschrijving van deze tekst. 
565 Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
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stad en vaderland kwekelingen schonk die konden wedijveren met grote mannen als 
Ceratinus, de Beetsen en de Hogerbeetsen, een Coen en Pieter Floriszn.  
Het exemplaar dat nu geschonken wordt, krijgt inderdaad een plaatsje in Hoorns stedelijke 
boekerij.566 Niet te voorzien is dat door brand in de Grote Kerk in 1838 vrijwel het gehele 
boekenbestand aldaar  verwoest wordt.567  
De Crane is niet alleen classicus met alleen maar belangstelling voor de oude talen, hij wordt 
in Hoorn ook lid van een muziekcollege dat al in de 17de eeuw is ontstaan. Voor het eerst 
wordt erover geschreven in 1619 in de instructie voor een nieuwe organist in Hoorn. Daarna  
wordt het genoemd in een notariële akte in 1684. De leden blijken dan tot allerlei 
beroepsgroepen te behoren, waaronder de praeceptor van de Latijnse school Johannis ten Tije 
en de Franse schoolmeester Johannes Visscher. Gezamenlijk kopen zij een “positief 
speelwerk”  en krijgen van de Hoornse burgemeesters toestemming dit instrument 
individueel te bespelen in de bovenzaal van de Waag, die “als een musiekkamer aan de 
liefhebbers wert gegunt”.  
De leden van dit in 1769 nog bestaande muziekcollege machtigen De Crane in dat jaar om 
voor duizend gulden het oude roomse kerkgebouw in de Peperstraat te kopen teneinde het in 
te richten als concertzaal. Als zodanig is het gebouw tot 1866 in gebruik. 568  
Het zal duidelijk zijn dat zowel letterkundige vereniging als muziekcollege, gevormd uit 
kringen rond de Latijnse school, een belangrijke culturele invloed moeten hebben gehad op 
de Hoornse elite, maar waarschijnlijk ook doorgedrongen zijn in de lessen die zowel De 
Crane als Fortman hebben gegeven op de Latijnse school. 
 
3.20 Martinus Isaac de Crane, rector van 1776 tot 1803. 
 
De Crane en Fortman beginnen vol goede moed aan hun opdracht de school in goede banen 
te leiden. In de eerste paar jaar bezoeken gemiddeld  bijna 16 leerlingen de school. Dat is niet 
zo slecht. Maar het gemiddeld aantal nieuwe leerlingen is in die jaren niet meer dan twee. 
Rector en conrector zullen het er druk mee gehad hebben de dan aanwezige leerlingen het 
volle pond te geven.569  
Als op 25 september 1778 Joannes Biman overlijdt570, hebben de scholarchen nog geen 
antwoord gegeven op de vraag of men zonder een praeceptor kan werken. Hun overwegingen 
worden pas op 15 augustus 1781 openbaar als de scholarchen J.Chr. van de Blocquery, Pieter 
Schagen en Nic. Verloren hun rapport hebben kunnen uitwerken na het bijwonen van het 
halfjarig voorjaarsexamen op 9 april 1781. 
De scholarchen hebben nu iets meer dan vier jaar ervaring opgedaan hoe het onderwijs op de 
Latijnse school het best kan worden geregeld. Enerzijds om de er schoolgaande jeugd op de 
Academische lessen voor te bereiden en anderzijds het gehele verloop van hun vorderingen in 
twee klassen (die van de conrector en van de rector) te bepalen. De scholarchen hebben zowel 
bij dit examen als bij voorgaande examens gezien hoezeer rector en conrector zich van hun 
taak hebben gekweten. Juist daardoor zijn de scholarchen in het geheel niet in staat om voor 
te stellen hoe het onderwijs ingericht zou kunnen worden. Wellicht zouden ze dat kunnen 
doen als er drie of vier praeceptoren aanwezig zouden zijn. De verschillende soorten van 
lessen en de verschillende soorten thema’s die alleen al de conrector moet geven, zijn er 
zoveel, dat er onmogelijk tijd voor hem is om dieper in te gaan op gemaakte fouten en uitleg 
ervan. 

                                                 
566 WFA/OAH 0349/148, 5 December 1821, fol. 115vo, 0349/571, 14 December 1821 , fol. 82vo. 
567 C.A Abbing, Beknopte geschiedenis der stad Hoorn en verhaal van de stichting, voltooijng en verfraaijng 

van de Groote  Kerk, tot op den brand, die haar vernielde op den 3den Augustus 1838. Hoorn, 1839, pag. 
16-17. 

568 A. van Zoonen, De Concertzaal te Hoorn, 2e versie, aanwezig in het Westfries Archief.  
569 WFA/OAH 0348/2470. Uit de periode van rector De Crane hebben we geen verslagen van  
      curatorenvergaderingen gevonden.  
570 WFA/OAH 0348/2470, 25 September 1778. 
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Alleen  al deze situatie brengt de scholarchen ertoe te vragen de mortificatie van het 
praeceptorschap op te heffen, naar een bekwaam persoon om te zien en weer een derde 
meester aan te stellen. De Hoornse burgemeesters besluiten aldus en beslissen de betreffende 
betrekkingen, genoemd in het besluit van 6 maart 1776, met een kwart te belasten als afleg 
aan de stad en de Grote Kerk.  
Een maand later, op 29 april 1782, heeft Feyo Jacobus Winter uit Franeker de door de 
stadhouder sinds 1747 vereiste eed van zuivering uitgesproken en de vereiste afleg voor stad 
en Grote Kerk voldaan in handen van de burgemeesters en regeerders.571 
Ondanks de vele bronnen hieronder genoemd hebben we in geen enkele latere bron iets over 
hem kunnen vinden. We weten dus niet eens of hij ooit in Hoorn is begonnen. Over een 
praeceptor als derde meester wordt niet meer gesproken of geschreven.572 
 
De Crane en Fortman zetten hun dagelijks schoolwerk op de oude voet voort. Daarvan 
hebben we vrijwel geen gegevens aangetroffen. Het zou kunnen zijn dat de in die periode 
oplaaiende conflicten tussen patriotten en prinsgezinden daaraan ten grondslag liggen. De 
stad schenkt dan minder aandacht aan het onderwijs.  Hoewel de politieke  voorkeur van 
beide schoolmeesters aan de Latijnse school ons onbekend is, blijkt uit een veel later gegeven 
dat Fortman na zijn pensionering nog een bijdrage levert aan het bestuur van de stad 
Hoorn.573  
Johannes Fortman die  62 is geworden op 18 mei 1793, deelt op 2 July 1793 mee “door 
swakheyd buyten Staat [te zijn] omme voorsz. post [van conrector] nog langer waar te nemen 
en hem dismissie [= ontslag] te verlenen”.  Burgemeesters willigen zijn verzoek in. Ze 
vragen hem zo lang aan te blijven totdat er een bekwaam vervanger is. Daar gaat Fortman 
mee akkoord.  
 
De scholarchen krijgen de opdracht naar een vervanger uit te zien.574Verschillende personen 
solliciteren. De scholarchen achten weinigen geschikt. Slechts één komt hen benoembaar 
voor, Adam L. Kaldenbach die rector is in Hattem. Maar hij wil vrijgesteld zijn van de afleg 
aan de stad. Daarin stemt men toe en zo wordt de benoeming van de 26-jarige Kaldenbach op 
19 november 1793 geëffectueerd.575 De Crane en Kaldenbach  dienen de Latijnse school 
gezamenlijk tot in 1802. Dan wordt Kaldenbach benoemd tot rector in IJsselstein. Wellicht is 
de loop van het leerlingental voor Kaldenbach in 1802 reden geweest naar IJsselstein te 
solliciteren, hoewel het totaal aantal leerlingen in die jaren nog wel mee valt:  
17 in 1793, 14 in 1794, 13 in 1795, 11 in 1796, 10 in 1797,  9 in  1798, 1799 en 1800,  
7 in 1801 en 1802, 14 in 1803!  
                                                 
571 WFA/OAH 0348/2624, met potlood erop geschreven  15 Aug. 1781 . 
      WFA/OAH 0348/142, 4 January 1782, pag. 267 (onjuist jaar genoemd 1781). 
      WFA/OAH 0348/393, 4 January 1782, zonder paginanummering. 
      WFA/OAH 0348/132, 4 January 1782, 16 February, 16 Maart, 23 Maart, alle zonder paginanummering. 
      WFA/OAH 0348/162, 29 April 1782, folio 77. 
572 John Brozius heeft ons op dinsdag 28 augustus 2012 laten zien dat Feyo Jacobus Winter in 1776 met zijn  
     studie van de oude talen begonnen is aan de Academie van Franeker. Hij kan dus best in 1782 naar Hoorn  
     gesolliciteerd hebben. John is gebleken dat Feyo  Jacobus Winter in 1761 te Vlissingen geboren is, dat hij  
     in 1787 als conrector in Zaltbommel werkt, dat hij daar op 7 mei getrouwd is met Wilhelmina de Gier. Het  
     jaar daarop voegt hij Tromp aan zijn naam toe. Als Feyo Jacbus Winter-Tromp biedt hij ca. 1790  
     een albuminscriptie aan letterkundige Petronella Moens (1762-1843) aan in een album amicorum, fol. 22r. 
     Hij behoort tot de officieren van het eerste bataillon artillerie in dienst van de Bataafse Republiek en is daar  
     in 1797 regimentsschrijver. In  1786 en 1787 is hij niet in dienst geweest Van 1786 tot 1792 is hij in  
     Zaltbommel buitengewoon lid geweest van de letterkundige vereniging Kunst liefde spaart geen vlijt. 
     Maar dit alles laat nog niet zien dat hij in Hoorn één voet in de Latijnse school heeft gezet, ook al omdat  
     WFA/OAH 0348/2470  en 0348/2471 zijn naam niet  noemen in de curatorenverslagen. 
573 L. Hoogeveen & A. van Zoonen, 1795-2002, Twee eeuwen stadsbestuurders van Hoorn.   
      Hoornse Historische Reeks deel 3. Hoorn, 2002. Pag. 50, 54, 157, 168, 170, 172, 445, 485, 525. 
574 WFA/OAH 0348/143, 2 July 1793, fol. 200. WFA/OAH 0348/134, 2 July 1793, zonder paginannummer. 
575 WFA/OAH 0348/143, 25 October 1793, pag. 203 en 19 November 1793, pag 207. 
      WFA/OAH 0348/134, 22 October 1793, 12 en 19 November 1793, zonder paginanummering. 
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Veel verontrustender is de aanmelding van nieuwe leerlingen: 0 in 1793, 1 in 1795, 1798 en 
1800, 2 in 1794, 1796, 1797, 1801 en 1802, 5 in 1799 en 6 in 1803. 
 
De Crane beleeft dus nog samen met Kaldenbach de “fluwelen revolutie” die in de winter en 
in het vroege voorjaar van 1795 ons land verandert in de Bataafse Republiek. Plaatselijk, 
gewestelijk en landelijk  bestuur ondergaan grote wijzigingen. Alle mensen zijn gelijk, zo is 
de slogan en worden aangesproken met “burger” of “burgeresse”. De aparte gemeenten zijn 
niet meer autonoom en krijgen of toestemming van de landelijke of van de departementale 
overheid om besluiten te nemen en uit te voeren.576 Die invloed blijkt al in augustus 1795. De 
dan aanwezige scholarchen mr. Reep Verloren, Mattheys Over ’t Water Verboom en ds. 
Cornelis van der Leeuw worden vervangen door “de burgers”  mr. Jacob Cornelis van de 
Blocquery, dr. Jan Frederik Guillermet Welman en ds. Engelbert Matthias Engelberts.  
Dr. M. I. de Crane en dr. A.L. Kaldenbach worden gehandhaafd op grond van hun benoeming 
in 1776 en 1792.577 De afleg aan de stad wordt bij benoeming van een nieuwe functionaris 
gehandhaafd, voor de rector op ƒ 300,--, voor de conrector op ƒ 187,50.578 Dat de schoolse 
prestaties gewoon doorgaan, blijkt in 1797 als Petrus Verloren een bewijs van slagen krijgt.579 
 
Toch blijken de veranderingen groot. Na de stichting van de Bataafse Republiek verliest de 
gereformeerde kerk zijn bevoorrechte positie. Katholieken, de verschillende protestantse 
groeperingen waaronder de doopsgezinden, en de joden hebben alle eind september 1796 
gelijke rechten gekregen. Daarbij komt ook het onderwijs om de hoek kijken. Een Agent voor 
de Nationale Opvoeding, die als aparte functionaris, minister zouden wij zeggen, in 1798 is 
aangesteld om het onderwijs nieuw in te richten, stuurt aan op plannen voor een eerste 
onderwijswet. Daarvoor moet hij een basis hebben.  
 
Pas dan kan hij van staatswege leiding  geven  aan een totale herinrichting en reorganisatie 
van het onderwijs, van de maitressenschooltjes tot en met de Latijnse school. De 
enquêteformulieren daartoe komen in 1798 en 1799 bij de gemeente binnen. Ook in Hoorn.580 
De situatie van de Latijnse scholen op 1 juli 1799 is door Boekholt kolomsgewijs beschreven.  
Wij hebben aperte bij ons bekende omissies toegevoegd en een enkel abuis verbeterd. 
 
1. Vestigingsplaats: Hoorn.  
2. Aantal zielen: 9551. 
3. Aantal curatoren door de Municipaliteit benoemd: 3. 

Mr. J.C. van de Blocquery, dr. J.F.G. Welman en ds. Engelbert Mathheus Engelberts. 
4. Zij genieten geen jaarwedde of stedelijke tegemoetkoming.  
5. Er zijn 2 onderwijzers, de rector Martinus Isaac de Crane, oud 68 jaar, en de conrector  
      A.L. Kaldenbach, oud 32 jaar. Hun jaarwedde is respectievelijk ƒ 800,-- en  ƒ 600,--. 
       Beiden genieten vrij wonen. De wedde is aanvankelijk betaald uit de kerkelijke kas. 
6. De school telt 15 à 16 leerlingen. Die betalen een minerval  (schoolgeld) van ƒ 3:3:--,  

per kwartaal. Daarvan krijgt de Claviger (conciërge/portier) per kwartaal 3  stuivers.. 
 7.  Er is een kleine stadsbibliotheek in de Grote Kerk onder beheer van de kerkmeesters. 
 8.  Soms worden minvermogenden aangenomen en gratis onderwezen. 

 

                                                 
576 Jos M.M. Leenders, Hij komt van Hoorn. Hoorn tussen 1795 en 1914, een geschiedenis in 64 verhalen. 
      Hoorn 2012, passim. Hoornse historische reeks-deel 6.  
      Uitgegeven ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van de Vereniging  Oud Hoorn. Passim. 
577 WFA/OAH 0349/314, 11 Augustus 1795, fol. 279-297vo. 
578 WFA/OAH 0349/352, 12 Juny 1798. 
579 West fries Museum. Dossier Monté Verloren. 
580 Prof. Dr. P.Th.F.M. Boekholt heeft De Onderwijsenquête van 1799. Overzicht van scholen en onderwijs in  
     Nederland opnieuw uitgegeven via het internet. Wij maakten daarvan gebruik voor het lezen ervan. 
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Uit de landelijke onderwijsenquête blijkt dat De Crane in 1799 68 jaar is. Hij is 71 als drie 
jaar later conrector Kaldenbach naar IJsselstein vertrekt. De nieuwe municipaliteit heeft dan 
al een reglement opgesteld voor de raad van de stad Hoorn. Artikel 66 daarvan geeft  aan: 
“De zorg voor de instandhouding van de Latijnse school is aan de raad, alsmede de 
verkiezing en benoeming van de scholarchen”. 581 
 
Het zijn de curatoren die nu aan het Comité voor Algemeen Welzijn, het nieuwe dagelijks 
bestuur van de stad, meedelen dat er een vacature is voor het ambt van conrector.  
Rector De Crane geeft het comité te kennen dat hij, gezien het klein aantal leerlingen, minder 
dan tien, bereid is om alleen verder te gaan. Als tegemoetkoming vraagt hij daarvoor zijn 
tractement met ƒ 200,-- te verhogen tot ƒ 1000,-- en hem vrij te stellen van alle stedelijke 
heffingen.  
Hoorns dagelijkse stadsbestuur komt hem gedeeltelijk tegemoet. De conrectorspots vervalt. 
Vrijstelling van de heffingen wijst men af. Wel ontvangt hij van het door de leerlingen te 
betalen schoolgeld één gulden in driekwart jaar.  
De Crane gaat hiermee akkoord en geeft verder alleen onderwijs aan de Latijnse school.582  
 
Of Martinus Isaac de Crane zijn krachten heeft overschat of dat hij ondertussen ziek is 
geworden, weten we niet. Maar hij werkt slechts één jaar alleen. Op 15 november 1803 deelt 
de president van de raad van de stad aan de kamer van wethouders583 mee dat rector De 
Crane op 7 november 1803 is overleden.  
Hij is bijna 50 jaar werkzaam geweest niet alleen ten dienste van Hoornse jeugdigen, maar 
ook van tal van anderen. Gedateerd 7 november 1803 herdenken de curatoren hem als volgt: 
“Martinus Isacus de Crane, rector van het gymnasium hier ter stede, is overleden, ouder dan 
70 jaar. Hij laat bij zijn weduwe en zijn zoon, J.W. de Crane, hoogleraar in de geschiedenis, 
de poëzie en de welsprekendheid aan de Academie van de Friezen in Franeker, en bij alle 
anderen een bedroefd verlangen naar hem achter. Hij was een man die over opvallende 
gaven beschikte van geest en talent en die doordrenkt was met een belangstelling voor rechts- 
en wetskennis, waarmee hij velen heeft geholpen en die met zijn hulp en adviezen velen aan 
zich heeft verplicht”.584 
 
3.21 Epke Epkema, rector van 1803 tot en met 1813. 
De wethouders bespreken de opvolging van De Crane op 15 november 1803. De president 
vraagt hen in te stemmen met de aanstelling van een nieuwe rector. Zolang hij alleen les geeft 
is zijn tractement ƒ 800,-- plus ƒ 200,-- ‘douceur’. Hij krijgt van elke leerling een minerval 
(schoolgeld) van ƒ 16,--. Hem wordt vrij wonen toegezegd in het huis annex de school waarin 
de vorige rector woonde. Hij is verplicht de afleg aan de stad en aan de Grote Kerk, samen 
driehonderd gulden,  af te dragen conform de resolutie van 1776.585 
Een week later vragen de wethouders aan de curatoren bericht te zenden aan Epke Epkema te 
Enkhuizen dat men hem wil benoemen op de voorwaarden zoals hiervoor uiteengezet, 
behalve dat het schoolgeld op ƒ 36,-- is gezet. Verder verzoekt het stadsbestuur aan de 
Commissie tot instandhouding van de openbare Hervormde Godsdienst het vastgestelde 
honorarium uit te betalen586 
De curatoren vermelden in hun verslag op 22 november 1803 dat besloten is de vacant 
gekomen rectorspost door het overlijden van de zeer geleerde M.I. de Crane te laten innemen 
door Ecco Epkema. Epkema is vanaf 1789 rector in Enkhuizen en begint in januari 1804 in 
                                                 
581 WFA/OAH 0348/357, 19 October 1802. 
582 WFA/OAH 0348/357,  9, 16 en 23 November 1802. 
583 Hoogeveen en Van Zoonen, a.w.., pag. 171/172. Juist in januari 1803 had het Departementaal bestuur  
      van Holland de oude municipaliteit ontslagen en een nieuwe stedelijke raad  geïnstalleerd.  Daarvan werd 

het  dagelijks bestuur tot 1808 gevormd door vier wethouders. 
584 WFA/OAH 0348/2470, 7 November 1803. 
585 WFA/OAH 0348/358, 15 November 1803. 
586 WFA/OAH 0348/358, 22 November 1803; alsmede in WFA/OAH 0348/2528. 
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Hoorn met zijn lessen. Hij neemt enkele leerlingen die bij hem in de kost zijn, mee.  Kort na 
zijn komst betaalt hij de afdracht aan de stad en de kerk. 587   
 
Voor Epkema wordt  afwisselend Epke en Ecco als voornaam gebruikt. Wij houden het op 
Epke. Epke Epkema is 44 jaar als hij in Hoorn wordt benoemd.. Hij is op 31 oktober 1759 in 
Winsum geboren. Hij begint in 1778 zijn studie aan de Latijnse school te Harlingen en is daar 
in juli 1782 met grote lof tot de Academische lessen te Franeker bevorderd.  
Zijn oratie is een geheel eigen stuk werk, een meesterstuk onder de titel , “De praetestantia 
at que utilate poesos”  wat wil zeggen: ‘Over de voortreffelijkheid en nuttigheid van de 
dichtkunst’. Nog  tijdens zijn studie te Franeker vraagt de grietman van Haskerland hem in 
juni 1785 rector in Joure te worden. Epkema slaat die gunst af. Daardoor kan hij in mei 1786 
in Franeker zijn proefschrift verdedigen dat hem de doctorstitel brengt.   
Twee jaar is hij daarna praeceptor in Leeuwarden, waar hij in juni 1788 hartelijk afscheid 
neemt om in Dokkum Jan Willem de Crane op te volgen als rector.  
Als De Crane nog in hetzelfde jaar uit Enkhuizen vertrekt, na een benoeming tot hoogleraar  
aan de Academie in Franeker, volgt Epkema hem ook in Enkhuizen op. In mei 1789 houdt 
Epke Epkema daar zijn intreerede met een uitmuntende rede over de eisen van het onderwijs 
op de Latijnse school en de manier waarop hij die invult. 
In 1792 trouwt Epkema er met Johanna van der Vlugt. Een dochter wordt in 1793 geboren, 
maar overlijdt al na vier maanden. Haar moeder volgt kort daarop. Het leed is groot. Toch zit 
hij niet bij de pakken neer. Hij was in zijn studiejaren bevriend geraakt met een dochter van 
één van zijn leermeesters, P. Bruining. Die vriendschap hernieuwt hij en zij reageert niet 
terughoudend. Zo trouwt hij in de herfst van 1795 in Enkhuizen met een oude liefde, Sijbilla 
Bruining.588  Zes kinderen worden geboren. Vijf groeien voorspoedig op, maar de oudste 
zoon overlijdt tijdens zijn studie aan de Academie. Dan is Epkema al in Middelburg. 
 
In Enkhuizen ontvangt hij  in november 1803  het verzoek uit Hoorn om de overleden rector 
De Crane op te volgen. Hij aarzelt niet en antwoordt bevestigend. Op 3 december 1803 
vestigt het gezin zich in de hoofdstad van West-Friesland, en begin januari 1804 vangt hij zijn 
onderwijs in Hoorn aan vanuit de leus “homo munus, non munus ornat hominum”, wat 
betekent: ‘de mens maakt iets fraais van zijn werk, niet het werk van een mens’.589 
Hij heeft een bijzondere gave om de leerlingen een waarachtig gevoel van het schone en 
verhevene der oude talen voor te houden. Men moet ook kunnen ‘declineren’ en ‘conjugeren’ 
(dat wil zeggen vervoegen en verbuigen) en in het maken van ‘analyses’ goed  zijn, maar 
Epkema meent dat dit te weinig is. Wanneer de docent de Latijnse scholier geen gevoel, geen 
smaak, geen echte behandeling en lust voor en in het vak der letteren heeft ingeprent, zal dat 
alles heel moeilijk alleen maar worden verkregen door de lessen van de professoren.590 
 
De schoolorganisatie waarin Epkema in Hoorn terecht komt, is nog steeds die zoals men die 
in 1704 voor ogen had, 100 jaar eerder. Er zijn drie klassen, suprema, media en infima, ook 
wel tertiae, secunda en prima genoemd. Elk is onderverdeeld in majores (oudsten) en minores 
(jongsten). De nieuwe leerlingen, de novitii, zijn apart ingedeeld bij  de infima minores. 
“Epkema is voor het eerst op 26 maart 1804 verantwoordelijk voor het schoolonderzoek,  
“hiervoor al genoemd als voorjaarsexamen. Twee dagen later houdt hij voor veel publiek 
“zijn intreerede in de Grote Kerk onder de titel: “De vero Doctore Scholastico viro bono”,  
“wat zoveel betekent als: ‘Over de ware schoolmeester, een voortreffelijk man’, waarvoor hij  
“een krachtig pleidooi houdt. 
“Bevorderingen waren er  

                                                 
587 WFA/OAH 0348/2470, 22 November 1803. 
588 Archieven.nl-1702 Enkhuizen 61 DTB Enkhuizen 61. Ondertrouwinschrijving. 
589 Met dank aan Yolande Hentenaar en Ben Leek voor de omschrijving van de leuzen. 
590Zie voor al deze aspecten Zijn Levensschets. Thet freske Riim met Aanteekeningen van E. Epkema, 1835 
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“van de benedenste tot de bovenste rang der hoogste klasse voor  
“A. Verwijs en R. Scheffer;  
“van de bovenste rang der tweede tot de benedenste rang der hoogste klasse voor 
“G.C. van Balen Blanken en S. Gerardi  
“van de bovenste rang der eerste klasse tot de benedensten rang der tweede klasse, voor 
“J. Hulleman met een prijs voor naarstigheid; 
“van den benedenste tot den bovenste rang der eerste klasse voor 
“G. Egeling en G.H. Starre de Graaf .  
“De curatoren werden met veel bevalligheid bedankt voor hun ereprijzen. Voor en na het 
“houden van deze plechtigheid was er aangename orgelmuziek.  
Dit soort plechtigheden vindt al plaats sinds de komst van rector Van der Vorm in 1669 en de 
toen aangenomen scholastieke wetten waarin ze voor het eerst zijn opgenomen. Niet eerder 
echter zijn verslagen van deze hoogtepunten in een schooljaar zoals hierboven zo uitgebreid 
vermeld. Op dezelfde wijze vinden we verslagen van 1805 en 1807.   
De gang van de schoolzaken na het herfstexamen van 1804  wijkt echter enigszins af. Dan 
besluiten curatoren en rector: 
1°. Voortaan wordt in iedere klas slechts één prijs toegekend aan de winnaar met dien       
verstande echter, dat als het aantal fouten bijna gelijk is, er naar bevind van zaken wordt       
gehandeld en er een prijs van nauwgezetheid wordt toegekend aan de tweede plaats. 
2°. De prijzen worden ingebonden in Engels leer, nadat een verguld wapen van de stad 
Hoorn is aangebracht op de zijkant, met vergulde regels, en nadat op de rug de naam van het       
boek is  aangebracht. 
3°. Als een leerling met gegronde reden toevallig afwezig is op het tijdstip waarop thema’s      
worden gemaakt, mag hij later, nadat hem daartoe de gelegenheid is geboden, dezelfde     
thema als zijn medeleerlingen maken. En opdat dit des te zorgvuldiger en beter gebeurt, 
neemt de rector de gemaakte thema’s onder zijn hoede, samen met de in de  volkstaal 
geschreven toelichtingen. 
4°. Er komt een verandering in de schooltijden, waarschijnlijk op verzoek van Epkema.  In de 
vier wintermaanden november, december, januari en februari opent de school ‘s morgens om 
09.00 uur en sluit ze om 11.30 uur Na de middag is ze open van 2 tot 4 uur. In de zomer-
maanden is de school open van 08.30 tot 11 uur en ‘s  middags van 14.30 uur  tot 16.30 uur.  
De lessen worden slechts onderbroken voor schoolonderzoeken en examens, meestal in het 
voorjaar en in de herfst, soms ook nog in juli.591 
 
In april 1805 worden A. Verwijs en R. Scheffer toegelaten tot de academische lessen. Ingeleid 
door rector Epkema houden zij een oratie waarvan zij de stof zelf gekozen en bewerkt 
hebben. Verwijs spreekt over “De animo grato”, wat betekent: ‘Over de dankbare geest’. 
Scheffer over “De cogitatione boni, quo fruimur, optimo veri ac peerpetui gaudii praesidio”, 
592, waarmee de spreker ons iets meedeelt: ‘Over het denkvermogen van een voortreffelijk 
man, waar wij van genieten, de beste steun voor een ware en eeuwige vreugde.’ 
Curatoren en rector houden zich steeds bezig met een zo goed mogelijke schoolgang. In 
februari 1806 besluiten ze daarom dat de bevordering die binnenkort plaats zal moeten 
vinden, met toestemming van de gemeenteraad dit jaar op  28 mei wordt gehouden. Dan 
hebben de jongelui, om hun zaakjes op orde te krijgen, beter de tijd om de stap naar de 
Academie te maken. Daardoor vindt de promotie in juli plaats, zodat de vakantie van de 
naamdag van Laurentius in de grote vakantie valt. In samenhang hiermee wordt dan de 
winterbevordering in de maand december gehouden, in de week voor kerstmis. De overige 
vakanties blijven zoals ze tot nu toe hebben gegolden, behalve dat, omdat de vakantiedagen 
                                                 
591 WFA/OAH 0348/2470, 24 Sepember 1804. Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
592 Met dank aan Yolande Hentenaar en Ben Leek voor de omschrijving van beide oraties. 
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na het herfstexamen er nu bij in schieten, de vakantie na de winterbevordering in de maand 
december met zoveel dagen verlengd wordt.593 
Op 26 augustus 1807 opent rector Epkema de jaarlijkse bijeenkomst waarin de bevordering 
van de schooljeugd aan de orde is. Hij begint met een vers waarin hij de overleden curator 
ds. E.M. Engelberts herdenkt. Hij wenst diens opvolger ds. Th.P. Avinck du Pré geluk met 
deze post. J. Hulleman, die tot de academische lessen is toegelaten, houdt daarna een door 
hemzelf bewerkte oratie over het gezegde van Ovidius:“Publica Virtuti per mala facta via 
est”, wat zoveel betekent als: ‘De weg naar voortreffelijkheid  in het openbare leven loopt 
langs lelijke feiten’. 594 
Nadat dit gedeelte is afgerond komen de bevorderingen tot een hogere klas aan de orde. 
Naar tertiae classis majores:      
P. van Akerlaken en G.H. Starre. 
Naar tertia classis minores:       
G.L. Carbasis en H. de Graaf. 
Naar secundae classis majores:  
D. Bakker, J. Bent Sombeek, M. Merens en G. du Pré. 
Naar secundae classis minores:  
J.C. van de Blocquery, C.G. van Genderen, J. Korver en L. Stokbroo. 
Naar infimae classis majores:     
L. Merens en H. Tangman. 
Naar infimae classis minores:     
M. van Genderen, L. de Hart, P. Kalker en D. Schuurman,  
die tot nu toe ‘novitii’ waren. 
Toegelaten als novitii  drie leerlingen. 
Beloningen zijn uitgedeeld aan Hulleman, Van Akerlaken, Starre, Carbasius, Bakker, Merens, 
Stokbroo en Tangman.  
Deze uitmuntende jongelingen bedanken zowel in proza als in dichtvorm de curatoren van de 
school op een gepaste wijze. 595 
De curatoren besluiten op 11 juli 1808 om aan de Commissarissen ter instandhouding van de 
Hervormde Godsdienst te verzoeken om, als er jongelingen naar de Academie promoveren, 
het programma voor hun rekening te laten drukken. En mocht dit problemen opleveren aan de 
burgemeester te vragen dit voor de rekening van de stad te laten doen, teneinde de leerlingen 
die een oratie houden te vrijwaren voor die uitgave. 
In 1811 besluiten de curatoren de promotie (=bevordering) voortaan te houden op dinsdag in 
plaats van woensdag. 596 
Verder zijn over de periode van rector Epkema in Hoorn weinig opmerkelijke dingen te 
vermelden.  
De Latijnse school blijft bestuurd door de gemeente onder toezicht van drie curatoren, J.C. 
van de Blocquery, Hendrik Carbasius en Engelbertus Matthias Engelberts. De laatste 

                                                 
593 WFA/OAH 0348/2470, 28 February 1806. Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
594 Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
595 Uit Maandelykse uittreksels of Boekzaal der geleerde waerelt  (1804, pag. 566), evenals de hiervoor 
      geciteerde verslagen over  april 1805 (pag. 405/406) en 1807. 
596 WFA/OAH 0348/2470, 11 July 1808. 
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overlijdt in 1807 en wordt opgevolgd door ds. Avinck du Pré.  De nieuwe gemeentelijke 
regeling van 12 mei 1807 voor de lagere en Franse scholen noemt de Latijnse school niet 
eens.  
Begin 1809 wordt op verzoek van de landdrost een ‘staat van de Latijnse school’ aan hem 
toegezonden. Een afschrift hebben we niet gevonden.  
Het tractement van Epkema blijft constant ƒ 1000,--. 597 
Begin november 1813 bericht Epkema dat hij ontslag vraagt in verband met zijn aanstelling  
tot rector in Middelburg waar zijn benoeming ingaat op1 januari 1814.  
Hoorn benoemt per die datum Joannes Samuel Swaan uit Culemborg tot zijn opvolger. 
Epkema heeft in het geestelijk intellectuele leven van Hoorn niet zo’n centrale plaats 
ingenomen als zijn voorganger De Crane, maar in de Latijnse school heeft hij als rector goed 
gefunctioneerd.  
Enerzijds omdat het totaal aantal leerlingen vrij constant is gebleven, 14 als hij komt, 14 als 
hij weggaat. Anderzijds omdat zijn opvolger Joannes Samuel Swaan lovend over hem schrijft 
als “een man in alle opzichten zeer geleerd”.598  
Dat blijkt ook in Middelburg waar Epkema de Latijnse school tot 1827 leidt.  
Daarna is hij tot zijn overlijden in november 1832 in die stad blijven wonen. Vandaar uit  
assisteert hij bij het vervaardigen van de Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Tale, 
volume 2, uitgegeven te Groningen bij J. Oomkes in 1832, maar eerder al in Leeuwarden in 
1821. Een nog grotere prestatie volgt in 1824 bij het gereedmaken van een Fries 
woordenboek, waarbij Epkema een weergaloze kennis van de Friese taal aan de dag legt. 
Tenslotte vertaalt hij in zijn laatste levensfase het Hooglied van Salomo op trocheïsche 
versmaat.599 
Van al die geleerdheid is in Hoorn niet veel naar buiten gekomen, maar voor de insiders is ze 
ook dan al heel duidelijk. Geen wonder dat Swaan zelf bij het vertrek van Epkema uit Hoorn 
zich moeilijk in staat acht het verlies te verminderen dat door dat vertrek aan de school is 
toegebracht. Hoogstens kan hij proberen die wond wat te verzachten.600 
 
3.22 Joannes Samuel Swaan, rector van 1814 tot 1826. 
 
Swaan neemt in een roerige tijd de leiding van de school op zich. De Fransen die het sinds 
1806 voor het zeggen hebben in ons land, trekken zich op het eind van 1813 terug uit onze 
gewesten. Prins Willem Frederik landt vanuit Engeland op 30 november  in Scheveningen en 
begeeft zich via Den Haag naar Amsterdam. Daar aanvaardt hij op 2 december 1813 de titel 
van soeverein vorst. Geen stadhouder Willem VI dus, maar vorst Willem I, soeverein van 
Nederland. Drie weken later benoemt hij een commissie die een grondwet moet ontwerpen. 
Op 29 maart legt Willem I de eed af op die grondwet. Op 16 maart 1815 neemt hij, onder de 
indruk van Napoleons terugkeer van Elba, de titel van koning der Nederlanden aan. Op 21 
september 1815 volgt te Brussel de inhuldiging van koning Willem I.601 
Al op 20 maart 1814 heeft Willem I besloten, dat de onderwijswet van 3 april 1806 
gehandhaafd blijft als de grondslag van de inrichting van het lager schoolwezen in Nederland. 
Drie maanden later voegt hij eraan toe dat al ingevoerde en bijzondere huishoudelijke 
schoolreglementen ook gehandhaafd blijven.  
Pas een jaar later volgt een regeling voor de Latijnse school. Daarvoor komt op  2 augustus 
1815 een uit 34 artikelen bestaand reglement dat het onderwijs op de Latijnse scholen tot in 

                                                 
597 WFA/OAH 0348/2530 B; 0348/366, januari en maart 1809; 0348/1133, maart 1810; 0348/2470, July 1811. 
598 WFA/OAH 0348/2470, fol. 289 curatorenverslag. 
599 Zie noot 239. En voorts met dank aan Yolande Hentenaar en Ben Leek die aan hebben gegeven dat het hier  
     gaat om een soort versvoet die lang kort (-^) is, bijvoorbeeld Jántje zág eens prúimen hángen. ….., waarbij je  
     de beklemtoonde lettergreep langer en sterker uitspreekt dan de volgende. 
600 WFA/OAH 0348/2470, eerste curatorenverslag na het vertrek van Epkema in november 1813. 
601 D.H.Couvée & dr. G. Pikkemaat, 1813-1815, ons koninkrijk geboren. Alphen aan den Rijn, 1963. Passim. 
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detail regelt. Het is onderdeel van het besluit waarbij de organisatie van het Hoger Onderwijs 
in de Noordelijke Provinciën wordt vastgesteld.602

Onder deze tijdsomstandigheden begint rector Swaan aan zijn werkzaamheden in Hoorn. 
Joannes Samuel Swaan is dan 40 jaar oud. Hij is in 1774 in Den Haag geboren. In zijn jeugd 
bezoekt hij de Latijnse school, waar hij een grote interesse ontwikkelt voor de oude talen. 
Daarna volgt hij een opleiding voor artsenijmengkunde in Amsterdam, waarna hij in Gouda 
belast wordt met de waarneming van de Apothecariswinkel van Dr. Imans. 
In die opleidingsjaren en later ook in de praktijk, bekwaamt hij zich daarnaast steeds meer in 
Latijn en Grieks. Op basis van die kennis vertaalt hij in 1803 uit het Latijn de 
grondbeginselen van de scheikunde van J.J. Plenck.
Als in Culemborg in 1805 een conrector nodig is in de Latijnse school, solliciteert hij. Op de 
curatoren maakt hij meteen een uitstekende indruk. Omdat hij geen universitaire opleiding 
heeft gevolgd, willen ze toch zijn kennis van het Latijn en Grieks testen. Ze vragen aan rector 
Nagel uit Utrecht dat onderzoek uit te voeren. Die vindt hem ten zeerste voldoen. 
Drie jaar later komt ook het rectorsambt vacant. Swaan vraagt aan de Culemborgse 
magistraat om voor deze functie eveneens in aanmerking te komen. Bij dat verzoek overlegt 
hij een getuigschrift van de Amsterdamse professor Bosscha. Het resultaat is dat  hij naast 
zijn conrectorschap in 1808 in Culemborg ook aangesteld wordt als rector. 
Hoewel de curatoren hem daar graag willen behouden, kunnen ze hem er in 1813 niet vanaf 
brengen naar de vacante rectorsplaats van Epkema in Hoorn te solliciteren. Als Swaan daar 
dan eind 1813 wordt benoemd, ziet men hem in Culemborg met leedwezen vertrekken.
Swaan is dan al een verlichte geest, bekend met allerlei nieuwe denkbeelden. Dit komt ook 
doordat hij lid is van verschillende wetenschappelijke genootschappen in binnen- en 
buitenland. In 1798 maakt hij naam in Amsterdam door in de Maatschappij ‘Felix Meritis’ 
een voordracht te houden over: “De Laster en haare schadelyke gevolgen  geschetst”.
Voorts is hij een vurig voorstander van de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van ‘t 
Algemeen. Hij verdedigt het Nut in drieërlei anoniem ingezonden publicaties en krijgt voor 
elk ervan een gouden medaille als ereprijs. 
In 1807 schrijft hij “Eens Christens’ Reize naar de eeuwigheid”, gekant tegen ds. Speelman.
Vervolgens komt in 1809 van zijn hand een “Waarschuwing tegen kansspelen”. En tenslotte 
wordt aan hem – als hij al in Hoorn werkzaam is - in 1815 door de meerderheid van de 
beoordelaars de gouden ereprijs toegekend van het door de Maatschappij tot Nut van ‘t 
algemeen uitgegeven leesboek voor jongeren: 
“De invloed en de grenzen der vermakelijkheden voor de jeugd, Leesboek”. 603

Los daarvan verschijnt in 1808: “Cajus Marius op de puinhoopen van het verwoeste 
Carthago in dichtmaat”.
En als hij nog maar pas in Hoorn is, vervaardigt hij “Wilhelmus van Nassauwen, in den geest 
van het oude lied, toepasselijk gemaakt op de gezegende omwenteling van 1813”.
Het boek is in 1814 uitgegeven door J. ten Brink Gzn te Amsterdam, met een dichterlijke 
opdracht van de auteur aan Zijne Koninklijke Hoogheid, de Soevereine Vorst. 
Het eerste couplet luidt aldus:

“Wilhelmus van Nassauwen,        
“ Geteeld uit Neêrlands bloed, 
“Heb ik op God vertrouwen,        
“ Hij sterkte mijn gemoed.
“’k Heb reeds mijn jeugdig leven, 
“Voor Neêrlandsch heil gewaagd,
“Hij deed geen vijand beven,        
“Schoon door geweld geschraagd.”

602 WFA/GAH 0349/M296, 20 April 1816.
603 1784-1934. Gedenkboek Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Leiden/Amsterdam, 1934. Pag. 249.



174

Voorts is hij lid van de redactie van het  Algemeen letterlievend Maandschrift. In die 
hoedanigheid schrijft hij tal van recensies voor dit blad. 
Daarnaast levert hij bijdragen voor andere periodieken en publiceert hij diverse afzonderlijke 
geschriften over uiteenlopende onderwerpen. Eén daarvan betreft het verlichtingsdenken.
Als vertegenwoordiger daarvan zet hij zich af tegen mr. Willem Bilderdijk en mr. Isaac da 
Costa, die zich tegen de verlichte opvattingen keren. Swaan schrijft dan in 1824 “Na het 
lezen van De Duivel” van Bilderdijk:

“De duivel heeft ook nu, schoon weinig, enk’le vrienden
“Die, hoe zijn rijk meer zonk, hem steeds meer hart’lijk dienden
“Zij deden d’armendroes hun leven niet te kort
“Bij hen was hij meer zwart dan hij geschilderd wordt
“Natuurlijk! Kon men Joost het zondenpak doen dragen
“Werd d’eigen schouder vrij; nu deed geen schuld meer klagen
“En Joost die voor zijn magt steeds ijvrig werkzaam was
“Verleende ook trouw zijn hulp aan ’t duisterminnend ras
“En leerde het voor de kracht der waarheid ooit te zwichten,
“Zijn eigen kleur aan ’t ware en edele aan te dichten
“En, na deez’ duiv’len proef-praktijk van hunne leer, 
“Dunkt elk dier dienaars zich nog knapper dan zijn Heer.604

En ook van Da Costa’s persoonlijke opvattingen moet Swaan niets weten.  Da Costa keert 
zich in 1824 in Bezwaren tegen de geest der eeuw tegen de vrijheid van drukpers en tegen de 
pokkenvaccinatie. Daarmee treft Da Costa de verlichte denkbeelden in het hart.605

Dat kan Swaan niet over zijn kant laten gaan en hij schrijft dan: 
“Bedenkingen op de bezwaren tegen den geest, der eeuw, van Mr. I. da Costa en 
Mr. W. Bilderdijk, gelijk ook tegen de toetsing der vaccine aan godsdienst en rede, door 
A. Capedose”, gemaakt door J.S. Swaan, rector der Latijnsche Scholen. De prijs is ƒ 1,--.
De Haagse krant voegt er aan toe dat beide stukken door bekende mannen geschreven zijn, de 
lezing overwaardig. Ze worden o.m. uitgegeven bij Schuts en Vermande te Hoorn.606

Swaan houdt ook voorlezingen. Zo vertelt hij in 1822 en 1823  in de Departementen Hoorn 
en in Wognum van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen de Bijbelse verhalen van Jona 
en Esther.607

In juli 1823 herdenkt hij voor het Hoornse departement van de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen het vierde eeuwfeest  ter gelegenheid van de uitvinding van de boekdrukkunst.608

Als in 1825 de Hoornse bevolking uitgenodigd wordt om tegen een entree van één à twee 
kwartjes in de Lutherse kerk gezangen ten behoeve der noodlijdenden door de watersnood 
van februari, uitgevoerd door het gezelschap S.V., onder directie van den heere C. Christiaans 
bij te wonen, spreekt Swaan op de 10e van lentemaand een bezielend en bezinnend woord.609

Mochten al deze onderwerpen niet direct bij het schoolwerk behoren, anders is dit met zijn 
feestrede die hij houdt bij de inwijding van de Genees-, heel-, vroed- en 
artsenij(meng)kundige scholen in Hoorn in september 1825. Zelf is Swaan naast zijn
rectoraat van de Latijnse scholen als lector van deze geneeskundige school belast met de 

604 A. Kagchelland en M. Kagchelland, Van Dompers en Verlichten. Een onderzoek naar de confrontatie tussen 
het vroeg protestantse Reveil en de Verlichting in Nederland (1815-1826). 2009, pag. 235 en noot 301.

605 Kloek en Mijnhardt, a.w,( zie noot 21), p. 579.
606 ’s-Gravenhaagsche Courant, 5 May 1824. in: www.kb.nl.kranten
607 Boekzaal der geleerde wereld; en Tijdschschrift voor de Protestantse Kerken in het Koningrijk der 

Nederlanden. Gepubliceerd door de Erven Onder de Linden en zoon, 1825. Pag. 147/148. Prijs ƒ 0,80.
608 WFA/Bibliotheek  0219/128C33. H. Kroon Dz. en F. Kapteijn, Nieuwe kroniek van Hoorn. Hoorn, 1891. Pag. 

170, r.k.
609 J.S. Swaan, Redevoering ter gelegenheid etc. Hoorn, J. Vermande, 1825. 18 pagina’s.

Kroon en Kapteijn, a.w., p. 171 l.k. en F.D. Zeiler,  1825: De vergeten watersnood. in: Tijdschrift voor 
Waterstaatsgesch. 16, (2007 ), pp. 19-26.
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lessen in scheikunde en de natuurlijke historie. Ook zal hij in uren die hij op zijn eigen school 
kan inpassen, aan de medische studenten lessen  verzorgen om het tekort aan kennis van het 
Latijn weg te werken.610 
Met de Hoornse arts T.A. Jorrritsma vertaalt hij in 1825 en 1826 uit het Frans respectievelijk  
Iets over de oogontsteking, die bij het Nederlandsche leger geheerscht heeft,” zoals die 
waargenomen werd door de ridder J.R.L. van Kirkhoff, oud geneesheer der eerste klasse bij 
het leger; alsmede een Verhandeling van de Dampkringslucht en der zelver invloed  op de 
dierlijke huishouding, geschreven door J.R.L. von Kirkhof. Beide werken  uitgegeven bij 
 J. Vermande te Hoorn.611 
Na deze uitweiding over buitenschools werk, keren we terug naar het onderwijs in Hoorn 
waarvoor de rector Swaan verantwoordelijk wordt. De curatoren melden Swaan nog als 
absent in hun vergadering van  9 februari 1814. Zij merken op dat de lessen gedurende enkele 
maanden onderbroken zijn. In die periode hebben sommige leerlingen hun tijd besteed aan 
hun talen, maar kregen anderen geen les. Wel moet nu de volgorde van de leerlingen volgens 
het systeem van de bevorderingen worden vastgesteld en op de gebruikelijke wijze worden 
ingeschreven in de juiste opeenvolging. Omdat het winterexamen geen  plaats heeft kunnen 
vinden, is dat niet eerder gebeurd. Waarbij komt dat de opmerkingen ten aanzien van de 
lessen toegevoegd dienen te worden toegevoegd aan de fouten bij de schriftelijke oefening. 
Ook moet iedere les die minder nauwkeurig is opgezegd als een fout in een schriftelijke 
oefening worden aangerekend bij de leerlingen die naar een prijs streven.  
De curatoren voegen in 1814 deze regels toe aan het onderwijs, zoals  Epkema het heeft 
gegeven en waartoe in 1704 is besloten. Zij het dat nadien door de curatoren enkele apart 
geldende regels zijn opgesteld. Tenslotte geeft men aan dat de onlangs aangestelde rector zijn 
intreerede zal houden op dezelfde dag waarop de zomerbevordering plaats vindt.612 
Groot verschil met zijn voorgangers is, dat Swaan in Hoorn te maken krijgt met de wetten 
van het rijk die aan de gemeenten worden voorgeschreven, terwijl het bestuur van de stad 
Hoorn voor 1795 zeker en in feite tot 1815 autonoom was op het gebied van het onderwijs.  
Op 2 augustus 1815 echter laat koning Willem I weten dat hij bij koninklijk besluit de 
organisatie van het Hoger Onderwijs in de Noordelijke Provinciën  heeft vastgesteld.  
Volgens dit besluit horen de Latijnse scholen die al bestaan, tot dit hoger onderwijs. Ze zijn 
de eerste trap ervan. Ze zijn vooral bestemd voor hen die tot een andere stand in de 
maatschappij worden opgeleid. Daarom mogen leerlingen alleen tot de Latijnse school 
worden toegelaten na een met goed gevolg afgelegd toelatingsexamen in “lezen, schrijven, 
rekenen, de gronden van de Hollandsche taal en de beginselen van aardrijkskunde en 
geschiedenis”.  
Uit de plaatselijke commissie van schooltoezicht worden twee leden belast met de controle 
ervan. Twee maal per jaar moet er gelegenheid zijn dit examen af te leggen, kort voor het 
begin van de halfjarige cursus. De leerlingen die toegelaten willen worden, hetzij voor de 
eerste klas, hetzij voor een andere klas, dienen zich bij hen aan te melden.  
De burgemeesters van Hoorn delen aan de curatoren en de rector mee dat met dit toezicht zijn 
belast ds. H. van IJssel Groothuis en mr. J. Pan, leden van de plaatselijke schoolcommissie.  
Omvatte het onderwijs voordien alleen Latijn en Grieks, nu moet de leerlingen extra 
kundigheden opdoen die bestaan uit: “de beginselen der wiskunde, de nieuwe en oude 
aardrijkskunde, de nieuwe en de oude geschiedenis, de Griekse en Latijnse fabelkunde”.613 

                                                 
610 WFA/Bibliotheek 0219/123E57.  Kroon en Kapteijn, a.w., pag. 171 r.k. Voor het lectoraat van Swaan aan de  
     Geneeskundige school in Hoorn, verwijzen we naar ons aparte hoofdstuk over deze school. 
611 Revue bibliographique du royaume des Pays-Bas et de l’étranger, où lindicateur général de l’imprimerie et de  
      la librairie, 1825. Nr. 1668, p. 292, 293. 
612 WFA/OAH 0348/2470, fol. 289, (a.d. 9 Februarii MDCCCXIV) = 9 February 1814. 
      Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
613 Bovendien kwam er een doctoraat in de Letteren naast de al bestaande doctoraten. Onderwijsbevoegdheid  
      heeft een leraar slechts door de graad van kandidaat in de letteren. Een rector moet doctor zijn. Een  
      conrector hoeft deze titel alleen te bezitten in steden van meer dan 20.000 inwoners. Ontleend  aan  
      E.J. Kuiper, De Latijnse school omstreeks 1836, in: 125 jaar jaren arbeid op het onderwijsterrein,  
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Alle dagen van de week is er les, uitgezonderd de woensdag- en zaterdagmiddag en de zon- 
en feestdagen. ’s Morgens van 9 tot 12 uur en ’s middags van 2 tot 5 uur.  
Er is een zomervakantie van zes weken en ook de kerstweek is vrij. Bovendien is er geen 
school in de week die op de halfjaarlijkse examens en promoties volgt. 
De leerlingen op de Latijnse school worden ingedeeld over zes klassen, van hoog naar laag: 
prima, secunda, tertia, quarta, quinta en sexta, elk meestal verdeeld in twee afdelingen, 
minores en majores met als nieuwelingen de novitii. Let erop dat op dat moment deze 
indeling in de praktijk van alle dag net andersom wordt uitgevoerd. De reden ervan kennen 
wij niet. 
Aan elke klas geeft de docent gedurende de eerste twee uren van de morgenschooltijd Latijn 
en Grieks, en ’s middags gedurende de gehele schooltijd in de wintermaanden en gedurende 
de twee eerste schooluren in de overige maanden van het jaar.  
Het laatste uur van de ochtendschooltijd gedurende het gehele jaar en het laatste half uur van 
de middagschooltijd gedurende de overige negen maanden, besteedt hij aan het opzettelijk 
onderwijzen van “de beginselen der wiskunde, de nieuwe en oude aardrijkskunde, de nieuwe 
en de oude geschiedenis, de Griekse en Latijnse fabelkunde”. 
Gezien het aantal leerlingen draait in de Hoornse situatie van 1816 tot 1823 rector Swaan 
voor alle lessen op, hij is dan rector, conrector en praeceptor tegelijk. Het nieuwe én het oude 
onderwijs moet hij zo inrichten dat alle leerlingen op een nuttige wijze bezig zijn.  
Qua bevoegdheden regelt het nieuwe besluit de vereiste graad voor Latijn en Grieks. Dat 
geldt met name voor Swaan die onbevoegd is. Pas nadat een Koninklijk Besluit van 25 juli 
1825 de vereiste graad officieel verplicht heeft gesteld, krijgt Swaan op 3 november de 
gevraagde ontheffing, voorlopig voor de tijd van twintig jaar.614  
Bij de overige, nieuwe vakken, streeft men bij voorkeur naar eigen docenten van de school 
die voor de meerdere arbeid een evenredige verhoging van hun gewone tractement krijgen. 
Zij krijgen geen aandeel in het minerval (schoolgeld). Dat blijft  alleen  weggelegd voor de 
rector en – als die er is – de conrector. 
Geheugenoefening beveelt men ten sterkste aan, maar het van buiten leren moet plaats vinden 
buiten de schooltijd. Daarvan kan dus alleen maar sprake zijn als de behandelde stof duidelijk 
verklaard en uitgelegd is. De oefeningen in iedere klas van de Latijnse scholen en de te 
vertalen auteurs, staan in een nader door het departement van binnenlandse zaken uit te 
vaardigen reglement. Een commissaris voor de Latijnse scholen krijgt landelijk de inspectie 
over de naleving ervan. 
Plaatselijk wijst het stadsbestuur tenminste drie curatoren aan om toezicht te houden op het 
nakomen van de regels. Samen met het stadsbestuur stellen ze de tractementen en het 
minerval (=schoolgeld) vast. Ze zien toe op zedelijk gedrag en vorderingen van de leerlingen. 
Ze controleren  de leerlingen door  tweemaal in het jaar examens te houden.  
Daarna bespreken ze van elke leerling vlijt, gedrag en vorderingen en het aantal gemaakte 
fouten in de themata. De leerlingen zelf tonen aan de curatoren hun bekwaamheid in het 
gevolgde onderwijs.  
Na afloop van deze examens vindt bevordering van een lagere naar een hogere klas plaats.  
Acht men de leerling bekwaam om tot de academische lessen te worden toegelaten, dan krijgt 
hij daarvoor een loffelijk getuigschrift in de Latijnse taal. De leerling zelf heeft dan het 
gehele laatste jaar doorgebracht  in de hoogste of rectorsklas. Slechts om gewichtige redenen 
zal iemand deze klas eerder mogen verlaten.  
Het departement beveelt de curatoren aan om de in Hoorn al bestaande openbaarheid van 
bevorderingen en de daarbij behorende prijsuitdeling te handhaven. Degenen die met een 
loffelijk getuigschrift bevorderd worden naar de academische lessen en tevens één der eerste 

                                                                                                                                                        
      1836-1961. Jubileumuitgave van J.B. Wolters’ Uitgeversmaatschappij N.V. Groningen 1961, p. 63. 
614 WFA/GAH 0349/152, 07-09-1825, fol. 31-31vo. 0349/575, 15-09-1825, fol. 94.  0349/657, Oct. 1825. 
      WFA/GAH 0349/152, 05-10-1825, fol. 46vo.  0349/575, 06-10-1825, fol. 111. 0349/152, 09-11-1825, f. 66. 
      WFA/GAH 0349/152, 16-11-1825, fol. 71.     0349/575, 23-11-1825, fol. 142. Zie ook noot 280. 
      WFA/OAH 0348/2470, vóór 20 december 1825. Met dank aan  Ben Leek voor de vertaling 
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prijzen hebben gewonnen moeten in het openbaar een bewijs leveren van hun vorderingen.  
Zij doen dit door het houden van een Latijnse oratie of het voordragen van een door henzelf  
opgesteld gedicht. 
Het gehele besluit komt aan de orde in de curatorenvergaderingen van 1 november en 29 
december 1815 en 8 juli 1816. De bedoeling is dat de nieuwe regels in het nieuwe schooljaar 
van 1816 ingaan.615  
Swaan maakt een verslag van de curatorenvergaderingen, gehouden op de eerste van 
Slachtmaand, november, 1815. Daarin besluit men de inrichting van het nieuwe schoolrooster 
per 1 augustus 1816 als volgt aan te passen aan de nieuwe regels.  
Zoals hiervoor is aangetoond komen die er onder meer op neer, dat ook andere vakken aan de 
orde moeten komen.  
Rector en curatoren besluiten dat de week er als volgt uitziet: 
1°. 
 ’s Morgens van 09.00 tot 11.00 uur Latijn en Grieks, en  ’s middags van 14.30 tot 16.30 uur  
Latijn en Grieks. Met dien verstande dat de rector tweemaal per week de leerlingen van elke 
klas de auteur die in die klas pleegt te worden voorgelegd, laat vertalen. De rij fouten die bij 
die vertaling wordt gemaakt aan de curatoren bij gelegenheid van het examen voorlegt en op 
grond daarvan, samen met de fouten in de schriftelijke oefeningen, wordt vastgesteld welke 
leerlingen met prijzen bekroond moeten worden. 
2°.  
Op de maandagen en donderdagen wordt van 11.00 uur tot 12.00 uur les gegeven in de  oude 
en nieuwe geschiedenis uit het handboek dat uitgegeven is door Curas en Schrock. 
Op de dinsdagen en vrijdagen op dezelfde uren de oude en de nieuwe aardrijkskunde, 
waarvan de eerstgenoemde vooral toegespitst op de voorgelegde auteurs. 
3°. 
Op de woensdagen wordt van 11.00 uur tot 12.00 uur de mathesus (wiskunde) gegeven. 
4°. 
Op de zaterdagen wordt van 11.00 uur tot 12.00 uur de Latijnse en Griekse mythologie 
(=fabelkunde) onderwezen uit het handboek van Damnius. 
5° 
In de negen zomer maanden wordt van 16.30 uur tot  17.30 uur les gegeven in de wiskunde 
op maandag en donderdag;  in geschiedenis op dinsdag en in mythologie op vrijdag. 
 
Voorts besluiten curatoren en rector op 1 november 1815 dat op het grond van het Koninklijk 
Besluit de oudere leerlingen van de hoogste klasse ‘zesde klas’ heten, de jongeren ‘vijfde 
klas’, de ouderen van de middelste klas ‘vierde klas’, de jongeren ‘derde klas’, de ouderen  
van de laagste klas ‘tweede klas’, de jongeren ‘eerste klas’. 
In de op grond hiervan gemaakte overzichten komen belangrijke verschillen voor.  Tot de 
invoering van het nieuwe besluit per 1 augustus 1816 telt de Hoornse school zes klassen 
waarbij zoals hiervoor is aangegeven de zesde klas (de sexta classe) de hoogste is en de prima 
classe de eerste klas, voorafgegaan door de novitii. 
Na 1 augustus 1816 brengt rector Swaan daarin een wijziging aan: de situatie wordt dan 
precies andersom aangegeven. De prima classe is dan de hoogste, gevolgd door secunda, 
tertia, quarta en quinta, en is de sexta classe de eerste of de laagste klas, voorafgegaan door 
novitii. Die volgorde blijft bestaan tot de opheffing van de school in 1868.  
Tevens stelt de vergadering van 1 november 1815 vast, dat de kinderen op dezelfde manier 
als tot nu toe vakantie hebben na het zomerexamen. De overige vakanties duren een week en 
vallen in dezelfde tijd waarin Kerstmis, Pasen en Pinksteren zitten. Tenslotte benadrukken 

                                                 
615 WFA/GAH 0349/297, 21 July 1816, zonder paginanummer. 
      WFA/OAH 0348/2470, curatorenvergadering  a.d. 1 November MDCCCXV = 1 november 1815. 
.     Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
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curatoren dat aan de wetsbepaling van 24 september 1804 ten aanzien van het toekennen van 
tweede prijzen voortaan streng de hand moet worden gehouden.616 
Het bij het Koninklijk Besluit behorende reglement dat de oefeningen en de te vertalen 
schrijvers voor de onderscheiden klassen van de Latijnse school bevat, wordt op 20 april 
1816 vastgesteld door Repelaar van  Driel, Commissaris-generaal voor O.K. en W.  
Het wordt in Hoorn ingeboekt op 10 mei 1816 en ter kennis  gebracht van rector en 
curatoren.617 Dat is precies op tijd voor het nieuwe schooljaar. Het omvat 34 artikelen die wij 
hierna zo goed mogelijk in hedendaags Nederlands hebben omschreven, maar aangepast aan 
de situatie in Hoorn. 
 
Bekend is al dat er 6 klassen zijn 
 
KLAS VI, dat is klas sexta, de laagste klas. 
 
Artikel 1. 
De zesde of laagste klas is verdeeld in twee onderdelen. 
Artikel 2. 
De eerstbeginnenden worden in de onderste klasse geoefend  in de declinatiën (verbuigingen 
van de naamwoorden) en conjugatiën (verbuigingen van de werkwoorden), en het leren van 
Latijnse woorden. 
Artikel 3. 
Voor het eerste doel moet men gebruik maken van een welingerichte spraakkunst zoals die 
van Scheller of Weytingh of van De Kleyne of van de kleine Latijnse grammatica van Breider 
Voor het leren van de Latijnse woorden moet men gebruiken het kleine woordenboek van 
Scheller. Diens grote woordenboek, met uitsluiting van andere, is voor gebruik in de hoogste 
klassen. 
Artikel 4. 
De voorbeelden van de verschillende declinatiën en conjugatiën worden aan de leerlingen in 
tabellarische vorm gegeven. Naar deze voorbeelden moeten de leerlingen de andere woorden 
of werkwoorden bewerken. 
Artikel 5. 
De meer gevorderden, verwerken naar deze opgegeven voorbeelden de eerste en nodigste 
regelen der syntaxis (de zinsbouw). 
Artikel 6 
De gemelde regels van de Latijnse spraakkunst moet de onderwijzer duidelijk uitleggen aan 
zijn leerlingen. Die moeten ze van buiten leren en opzeggen. Om de onderwijzer er van te 
overtuigen dat zijn leerlingen de geleerde regels zich volkomen eigen gemaakt en begrepen 
hebben, zal hij elke gelegenheid dienen aan te grijpen, om ze toe te passen. Daarvoor lenen 
zich in het bijzonder de themata of overzettingen (vertalingen) van uit het Nederduits in het 
Latijn, en de zogenaamde explicatiën (verklaringen) uit het Latijn in het Nederduits. . 
Artikel 7. 
Voor deze explicatiën zal men zich bedienen van de even gemelde grammatica van Bröder, 
het 2de deel van het Latijns leesboek voor eerst beginnenden of vervolgens van de Initia 
lectionis scholasticae van Bossche. Ook zal het de onderwijzer vrij staan daartoe zijn eigen 
opstellen te geven. Daartoe dient hij zoveel gebruik te maken van ‘plaatsen’ uit de oude 
schrijvers. Voor de themata zal men gebruiken de vertalingboeken van Werner of Weytingh. 
Artikel 8. 
Het zogenaamde partes maken moet zoveel mogelijk verkort gebeuren, terwijl alle omslag als 
gevolg van het overschrijven vermeden dient te worden. Begint men aan het construeren dan 

                                                 
616  WFA/OAH 0348/2471. Deze Ordo Discipulorum begint  op 14 april 1756. De klassenindeling blijft daarin  
      ongewijzigd tot 1806. Na éen jaar is er een nieuwe indeling die tot en met 8 juli wordt gevolgd.  
      Op 23 juli  1816 begint de laatste indeling tot de opheffing van de school in 1868. 
617 WFA/GAH 0349/M296. WFA/GAH 0349/M297, Ingek. St. 
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dient men ook al het omslachtige te vermijden. 
Artikel 9. 
Bij het optekenen der fouten in de explicatiën, moeten ook die tegen de regels der 
Nederduitse taal in aanmerking komen. De onderwijzer houdt niet alleen aantekening van de 
fouten in themata en explicatiën, maar ook van de meerdere of mindere vlijt en vorderingen 
van de leerlingen in al de delen van het onderwijs. 
Artikel 10. 
In deze zesde klas begint men ook met het lezen en schrijven van het Grieks. 
Artikel 11. 
Het laatste uur van de schooltijd wordt in deze klas besteed aan het onderwijs in de algemene 
geschiedenis en in de nieuwe aardrijkskunde. Voor het eerste vak is aanbevolen het Kort 
begrip der algemene geschiedenis, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 
Voor de nieuwe aardrijkskunde verwijst men naar de Eerste regelen der staatkundige 
aardrijksbeschrijving, door Blussé te Dordrecht gedrukt. 
Ook kan men in deze klas een begin maken met het onderwijzen der wiskunde.. 
 
KLAS V, dat is klas quinta. 
 
Artikel 12. 
In de vijfde klas beginnen de leerlingen oude Latijnse schrijvers te vertalen. Behalve de 
fabels van Phaedrus en enige van de gemakkelijkste brieven van Cicero moet de onderwijzer 
daarvoor gebruiken het Kort begrip der Romeinsche geschiedenissen van Eutropius. De 
leerlingen moeten hiervan de inhoud zich zoveel mogelijk eigen maken. 
Artikel 13. 
Bij het expliceren van deze en andere oude schrijvers in het algemeen, zal de onderwijzer 
ervoor zorgen zijn leerlingen bekend te maken met de zeden en gebruiken der ouden, als die 
dienstig zijn om de werken van de schrijver te begrijpen. 
Artikel 14. 
Het bewerken van themata en explicatiën, wordt in deze klassen en alle volgende klassen 
voortgezet. In de hogere klassen kan men daarvoor gebruiken de vertalingproeven van 
Döhring. 
Artikel 15. 
De leerlingen worden in het Grieks geoefend, zowel in de verbuiging van de naamwoorden, 
als in de vervoeging van de werkwoorden. Bij voorkeur dient men de Griekse taal te 
onderwijzen vanuit het Nederduits, maar ook vanuit het Grieks in het Nederduits. 
Artikel 16. 
Hierbij zal men dezelfde leerwijze volgen, zoals die bij artikel 4 voor het Latijn is bepaald. In 
het bijzonder moet de  formatio temporum duidelijk voorgesteld worden aan de leerlingen. 
Artikel 17. 
Het laatste deel van de schooltijd zal men in deze klas wijden aan het aanvankelijk of 
voortgezet onderwijs in de beginselen der wiskunde, aan dat der oude geschiedenis en de 
oude aardrijkskunde. De laatste uit het verkorte werk van Cellarius, of enig ander kort begrip. 
Bij voorbeeld het compendium geographiae antique in usum scholae Goudanae; vooral ook 
met aanwijzing van het verband der oude en nieuwe aardrijkskunde tot de oude geschiedenis 
wordt het in artikel 11 genoemde kort begrip weergegeven. 
 
KLAS IV, dat is klas quarta. 
 
Artikel 18 
In de vierde klas zal wat het onderwijs in het Latijn betreft, naast de brieven van Cicero in 
proza, ook Cornelius Nepos worden vertaald. In de poëzie wordt een begin gemaakt met de 
Tristia van Ovidius. Voorts worden de leerlingen nader en uitvoerig geoefend in de regels der 
Latijnse spraakkunst, hetzij volgens het leerboek daarover door de beroemde G.J. Vossius in 
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de Latijnse taal vervaardigd, hetzij volgens de grammatica van Scheller. 
Artikel 19. 
Het onderwijs in de basis van het Grieks wordt in deze klas voortgezet om de leerling meer 
en meer in die taal te oefenen, met behulp van vertalingen uit de een of andere geschikte of 
gemakkelijke christomachia (= bloemlezing). 
Artikel 20. 
Het laatste gedeelte van de schooltijd wordt in deze klas toegewijd aan het voortgezet 
onderwijs in de oude geschiedenis, de wiskunde en de oude aardrijkskunde. Daarbij komt nu 
ook het onderwijs in de Griekse en Latijnse fabelkunde. Daartoe wordt aanbevolen het 
gebruik van Fabulosa decorum et herarim historia in usum scholarum edita, alsmede 
Dammie compendium historiae fabulosae, in het Latijn vertaald door C.F. Nagel. 
 
KLAS III, dat is klas tertia. 
 
Artikel 21 
In de derde klas vertalen de leerlingen, om zich verder in de Latijnse taal te oefenen,  de 
Metamorphones van Ovidius, en de Historiae Philippica van Justinus. Van de laatste moeten 
zij zich ook de geschiedkundige inhoud zoveel mogelijk eigen maken. Voorts wordt met 
behulp van het Leerboek van Vossius vooral ook de Latijnse *prosodie beoefend. 
(*De prosodie is de leer van het gebruik der woorden en lettergrepen in de versbouw van een 
taal; te onderscheiden van metriek, de leer van de versbouw). 
Artikel 22. 
Voor het Grieks worden hier gebruikt de leerboeken op de manier van Gedicke en Jacob. 
Artikel 23.  
Het laatste gedeelte van de schooltijd besteedt men in deze klas aan het verder oefenen van de 
wiskunde en de oude fabelkunde en het onderwijs in de nieuwe geschiedenis. Daartoe wordt 
vooral aanbevolen het in artikel 11 vermelde werk van Schrock. 
 
KLAS II, dat is klas secunda 
 
Artikel 24. 
In de tweede klas wordt de leerling ertoe gezet om de redevoeringen van Cicero te vertalen, 
die uit de vorige jaren zijn uitgezocht en afzonderlijk zijn uitgegeven. Daarbij komt de 
voortgezette behandeling van de Metamorphoses van Ovidius. Die wordt aangevuld met 
vertalingen van Terentius en/of Heroïdes van Ovidius, terwijl ook een begin wordt gemaakt 
met het behandelen van Virgilius. 
Artikel 25. 
Ook zal men zich er in het bijzonder op toeleggen om opstellen te maken over gegeven 
onderwerpen. Daarbij dienst men vooral toe te zien op klassieke latiniteit en 
welsprekendheid. 
Artikel 26. 
Voor het Grieks vertalen de leerlingen de Samenspraken van Lucianus, en ‘de zware plaatsen’ 
uit Christomathiën van Jacobs of Gedicke. Op de zaterdagmorgen wordt een of ander 
Kapittel uit het Nieuwe Testament behandeld. 
Artikel 27. 
In het laatste gedeelte van de schooltijd, houdt men de leerlingen bezig met het opnieuw 
doorlopen ervan.  
 
KLAS I, dat is klas prima  
 
Artikel 28. 
In de eerste of hoogste klas gaat de rector met zijn leerlingen door met én het vertalen van de 
uitgekozen redevoeringen van Cicero, én het behandelen van de uitgezochte plaatsen van 
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Livius, naast hen verder te oefenen in Virgilius en Horatius. Daardoor kunnen de leerlingen 
leren deze schrijvers grondig te verstaan. Maar dat niet alleen. Ze dienen nu ook het gepaste 
van elke uitdrukking te begrijpen, en het fraaie van de figuren en van de sieraden van 
dichtkunst  en welsprekendheid leren op te merken. 
Artikel 29. 
Vooral in deze klas wordt er geoefend in het maken van opstellen over gegeven onderwerpen, 
met inachtneming van het bepaalde bij artikel 25. Ook zal men de leerlingen aanmoedigen tot 
de beoefening van de Latijnse poëzie. Verder zal men hen vragen voorstellen te doen uit het 
vak van de geschied- en fabelkunde, opdat zij de vragen daarover in goed Latijn met kortheid 
en duidelijkheid kunnen beantwoorden. 
Artikel 30. 
Het behandelen van één of ander boek van de Ilias of de Odyssee, van een of ander stuk van 
Herodotur of Xenophon, uit de Selecta Historicum van Wytenach, alsmede het vertalen van 
enig deel van een Latijnse schrijver, of van enig Nederduits opstel in het Grieks, zal een 
leerling in deze klas verder tot het Akademisch Onderwijs voorbereiden. 
Artikel 31. 
Het onderwijs in het laatste gedeelte van de schooltijd in deze klas, wordt geheel aan het 
oordeel en de keuze van de rector overgelaten. 
 
ALGEMEEN. 
 
Artikel 32.  
Bij het begin van elke halfjaarlijkse cursus overlegt de rector met de conrector en de  
praeceptor, welk gedeelte van de opgegeven schrijvers door elk van hen in zijn klas wordt 
behandeld, opdat hierin een geregelde orde plaats vindt. 
Artikel 33. 
Tegen het einde van een schooljaar zal door iedere rector onderwerpen aan curatoren of  
scholarchen mogen worden ingezonden, om in overweging te nemen voor een jaarverslag, 
waarin staat: 
1.datgene wat naar zijn oordeel voor verbetering vatbaar is in het huidige reglement; 
2.aan welke van de later uitgekomen leer- en leesboeken hij nu de voorkeur geeft; 
3.welke van de genoemde oude schrijvers in dit reglement de voorkeur verdient. 
De curatoren of scholarchen zullen de opmerkingen van de rector, vergezeld van hun 
aanmerkingen, inzenden aan het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Artikel 34. 
Tengevolge van de ingezonden opgaven en op- of aanmerkingen zal het Reglement nader 
kunnen worden uitgebreid of veranderd. 
In het vervolg wordt een premie toegekend aan iedere schrijver van enig leer- of leesboek, en 
aan de uitgever van enig oud auteur, wanneer zijn werk het verdient om ten gebruike van de 
Latijnse scholen door het Departement aanbevolen te worden. 
 
Rector Swaan maakt waarschijnlijk van de laatste mogelijkheid gebruik door een Latijnse 
spraakkunst voor eerstbeginnende op te stellen. Het werk is gecompleteerd met de Tytel voor 
zeven plano tafels van de verbuigingen, vervoegingen enz. 
De Hoornse boekhandelaar en drukker Vermande geeft dit leerboek op het eind van 1816 uit. 
Vermande vindt het aangenaam dat hij hiermee iets heeft kunnen bijdragen dat tot het nut en 
het gemak der Jeugd in het aanleren van deze taal strekt en biedt het Hoornse 
gemeentebestuur een exemplaar aan. De presidentburgemeester deponeert het ontvangen 
werk ter secretarie.618  
De Prefect van de Kunsten en Wetenschappen te Den Haag vraagt om toezending van deze 
Grammatica die door de rector is uitgegeven en op het Hoornse gymnasium gebruikt gaat 

                                                 
618 WFA/GAH 0349/298,  28 January 1817. WFA/GAH 0349/144, 30 January 1817, fol. 17vo. 
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worden619. Goed- of afkeuring hebben we niet gevonden, hoewel in een boekbespreking uit 
die tijd er op gewezen wordt, dat er toch wel erg veel correcties in aan te brengen zijn.  
En meer dan 100 jaar later, in 1949, schrijft zijn achterkleinzoon, H.H. Mallinckrodt, leraar in 
de klassieke talen aan het Westfries Lyceum te Hoorn van 1948 tot 1958, dat zijn 
overgrootvader vanuit een modern didactisch standpunt beschouwd, toch wel een 
onoverzichtelijke opeenstapeling van feiten heeft laten drukken.620 
Als Swaan in 1814 met zijn werkzaamheden in Hoorn begint, tekent hij in de Ordo 
Discipulorum op 9 februari aan dat 6 leerlingen examen doen: 1 in de secundae classis 
minoris, 2 in de infimae classis majores, 2 in de ejusdom classis minores ordinis II, en 1 van 
de novitius.  
Omdat dit overzicht daarna tot zijn overlijden twee maal per jaar is opgeschreven, in juli en 
december,  kunnen we het aantal leerlingen in de periode van Swaans rectoraat precies 
nagaan. Als richtlijn nemen we de maand december van elk jaar:  
 
1814: 10 ll.; 1815: 12 ll.; 1816: 10 ll.; 1817:   5 ll.; 1818:   8 ll.; 1819: 17 ll.; 1820: 14 ll.; 
1821: 14 ll.; 1822: 21 ll.; 1823: 25 ll.; 1824: 25 ll.; 1825: 23 ll.; 1826: 14 ll. 
 
In deze overzichten is een belangrijk verschil waar te nemen. Tot de invoering van het 
nieuwe besluit per 1 augustus 1816 telt de Hoornse school zes klassen waarbij de zesde klas 
(de sexta classe) de hoogste is en de prima classe de eerste klas, voorafgegaan door de novitii. 
Na 1 augustus 1816 brengt men daarin een wijziging aan: de situatie wordt dan net andersom 
aangegeven. De prima classe is dan de hoogste, gevolgd door secunda, tertia, quarta en 
quinta, en de sexta classe is de eerste of de laagste klas, voorafgegaan door novitii.621  
Bij de bestudering van de Hoornse Latijnse school moeten we dit verschil goed in het oog 
houden om misverstanden of  fouten in de telling van leerlingen te voorkomen.622 
Hiervoor hebben we al aangegeven dat de rector door de nieuwe bepalingen een drukker 
bestaan krijgt. Het komt er voor Swaan op neer dat hij in plaats van vier uur onderwijs zes 
uur onderwijs per dag geeft. De Hoornse gemeenteraad verhoogt daarom zijn tractement in 
evenredigheid daarvan met ƒ 250,-- per jaar tot ƒ 1250,--.623 Rector Swaan toont zich ten 
uiterste gevoelig voor deze salarisverhoging.  
Hij geeft aan dat hij daardoor nog meer het uitzicht heeft zijn gehele leven aan de dienst van 
de Hoornse school, die thans door slechts weinigen in ons vaderland wordt geëvenaard,  te 
kunnen wijden. Zo zal hij voortgaan in zijn plicht en alles aanwenden  “om aan deze stad 
kundige, verlichte en brave mannen te verschaffen, mannen om eens waardige opvolgers van 
UW Edelachtbaren te zijn. Verwaardigt U Edelachtbare Heeren, de gevoelens mijner 
dankbaarheid aan te nemen, en Uw Edel Achtbaren verzekerd te houden van den 
onbepaalden eerbied van Uwer Edelachtbaren zeer gehoorzamen Dienaar, Jo. Sam. Swaan, 
Rector der Latijnsche Scholen”624 
. 
Twee jaar later maakt het stadsbestuur in een justificatoire staat een vergelijking tussen 1793 
en 1818 van de uitgaven voor de salarissen. Het salaris van de rector, toen ƒ 1000,-- per jaar, 

                                                 
619 WFA/GAH 0348/2470, a.d. XXIV JAN. MDCCCXVII = 24 January 1817. 
      Met dank aan Ben Lek voor de vertaling. 
620 Boekzaal der geleerde wereld. 1819, pag. 40-41. Bespreking  publ. van J.S. Swaan uit 1816. 
      H.H. Malinckrodt, Over een rector uit oude tijden en toenmalig leerlingenmateriaal.  Hoorn, 28 Juni 1949. 
      in: ’t Weekblad van 20 Juli 1949, pag. 1080-1082. 
621  WFA/OAH 0348/2471. Deze Ordo Discipulorum begint  op 14 april 1756. De klassenindeling blijft daarin  
      ongewijzigd tot 1806. Na éen jaar is er een nieuwe indeling die tot en met 8 juli wordt gevolgd.   
      Op 23 juli  1816 begint de laatste indeling tot de opheffing van de school in 1868. 
622 Vergelijk voor de landelijke situatie: P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in     
      Nederland. Assen/Maastricht 1987. Pag. 60-66 (met name p. 62)) en pag. 123-127.. 
623 WFA/GAH 0349/M2, 9 July 1816, fol. 45vo-46. 0349/143, 24 en 31 July 1816, fol. 111en fol. 111vo. 
      Ged. Staten autoriseren dit besluit met het verzoek voor 1816 deze post te boeken in onvoorziene uitgaven. 
624 WFA/GAH 0349/M297, 23 July 1816. 



 

183 
 

 

is in 1793 betaald uit kasgelden van de Grote Kerk. In 1818 is de jaarwedde ƒ 1000,-- plus 
een verhoging van ƒ 250,-- met ingang van 1 januari 1816, in totaal ƒ 1250,--, welk bedrag 
betaald wordt door de gemeente Hoorn. 
Aangezien de verhoging voor 1816 geboekt is op een suppletoire begroting en de 
jaarrekening over 1817 ontbreekt, treffen we het nieuwe bedrag voor het eerst aan in de 
gemeentelijke jaarrekening van 1818. Dan staat men de Latijnse school ƒ 1400,-- toe. 
Daarvan is ƒ 1250,-- voor het  tractement van de rector.  
De overige uitgaven bestaan uit geleverde prijzen ten dienste van de leerlingen van de 
Latijnse school ( ƒ 42,40), voor prijzen, schrijfbehoeften en drukkosten ten behoeve van de 
Latijnse school (ƒ 69,80) en ƒ 19,85 voor steenkool. Honderd jaar eerder kreeg rector 
Doitsma nog een verhoging van het turfgeld! 
In 1823 verandert de begroting met de komst van een conrector. Dan is het totaal ƒ 2300,-- ,. 
waarvan voor de rector ƒ 1250,-- en voor de conrector ƒ 800,-- en ƒ 250,-- voor andere 
kosten.  Betreffende de examens van de leerlingen valt het op dat in de jaarrekening van 1826 
een nota van ƒ 106,35 is ontvangen van J.C. Bendorp uit Dordrecht. Hij heeft daarvoor 200 
diploma’s afgedrukt voorzien van het wapen van de stad.625 
De huisvesting van de school blijkt een heikel punt. We weten niet of rector Swaan de 
toestand van de school aan de orde heeft gesteld, of dat het onderdeel is van het beleid van 
het college van burgemeesters en de gemeenteraad. In september 1818 krijgt de raad een staat 
die alle goederen en kapitalen bevat die aan de stad Hoorn toebehoren. Daarin is opgenomen 
de huizing en annexe gebouwen die hun ingang hebben in de Kruisstraat.  
Daarbij wordt opgemerkt: 
 --De Huizing van den Heer Rector en de daarbij behoorende gebouwen, worden 
geëmployeerd voor de Latijnsche scholen; in gevalle van een beter locaal zoude een groot 
gedeelte kunnen worden geamoveerd (= gesloopt)”.626  
Twee jaar later attendeert de burgemeester de raadsleden op de zeer vervallen staat van het 
lokaal van de Latijnse school. Volgens de huidige richtlijnen is het ongeschikt voor het 
gymnasiale onderwijs en heeft het een te grote omvang voor het huidige aantal leerlingen dat 
14 bedraagt. Maar de kosten om die situatie te verbeteren zullen aanzienlijk zijn. Daarom is 
aan stadsarchitect J. van der Horst gevraagd na nauwkeurige inspectie een plan voor de 
aanbouw van een nieuw lokaal te maken en het huidige lokaal te slopen. De burgemeester 
legt nu aan de raad een bouwtekening voor met bestek en voorwaarden ter voltooiing van dit 
lokaal en tot sloop van het huidige gebouw. De bouw- en sloopkosten zullen ƒ 200,-- 
bedragen. De raad gaat hiermee akkoord.627  
Nog geen half jaar later op 5 augustus 1820 heeft aannemer J. Genis de klus geklaard voor  
ƒ 300,--, welk bedrag is opgebouwd uit ƒ 125,-- voor gedeeltelijke sloop en vernieuwing én  
ƒ 175,-- voor bijwerk als het vernieuwen van een katheder, lessenaars, tafels en banken.628  
Het toezicht op de Latijnse scholen wordt anders. Het berust niet alleen meer bij de stad maar 
komt in handen van het rijk, de provincie én de stad.  
Het rijk stelt op 1 april 1816 Hendrik Wijnbeek (1772-1866) aan tot Commissaris der 
Latijnsche Scholen. Wijnbeek die vanaf 1 januari 1814 directeur is van de Nederlandsche 
Staatscourant, krijgt de opdracht de nieuw voorgeschreven organisatie der Latijnse scholen in 
te voeren.  
Hiervoor is al aangetoond dat rector Swaan daaraan met verve meewerkt. We kennen dan ook 
geen bezoek van Wijnbeek aan Hoorn ten tijde van rector Swaan. Pas over 1828 en 1832 
hebben we gegevens over inspectiebezoeken van Wijnbeek aan de Hoornse school.  
Elders krijgt de nieuwe commissaris met veel tegenzin te maken. Gedeeltelijk omdat meer 
tijd aan het Grieks moet worden besteed. Maar gedeeltelijk en voornamelijk eveneens door de 

                                                 
625 WFA/GAH 0349/1210, Jaarrekening 1826, pag. 135-136, plus bijlage 6383, nr. 501. 
626 WFA/GAH 0349/3, 29 September 1818, fol. 54. 
627 WFA/GAH 0349/4, 15 Maart 1820, fol. 48vo-49.  
      Alle naspeuringen ten spijt hebben we bouwtekening en bestek niet in één der archieven kunnen vinden. 
628 WFA/GAH 0349/1198, bijlagen 107, 108 en 109. 
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vermeerdering der leervakken als nieuwe en oude geschiedenis, nieuwe en oude 
aardrijkskunde en vooral wiskunde. Die tegenzin ontspruit ook uit afkeer van elke 
nieuwigheid, maar eveneens uit het opzien tegen de meerdere daartoe noodzakelijke 
uitgaven. Langzamerhand slaagt hij er echter in de gewenste verandering tot stand te brengen. 
Dan heeft hij al een nieuwe functieomschrijving.  
Vanaf 1818 duidt men hem aan als Inspecteur der Latijnsche Scholen in de Noordelijke 
Provinciën. Een taak die hij van 1816 tot 1832 uitoefent. Dan belast men hem eveneens met 
het toezicht op het lager onderwijs, dus ook op de ongeveer tachtig schoolopzieners,omdat hij 
toch van noord naar zuid het land doorkruist! Aangezien zijn jaarsalaris blijft vastgesteld op  
ƒ 3000,--, is dit een regelrechte bezuinigingsmaatregel. En dat in zijn zestigste levensjaar.629 
Het  toezicht van de provincie berust bij de gouverneur, de gedeputeerde staten en hun 
ambtenaren. Zij geven, bijvoorbeeld, in 1823 toestemming om naast rector Swaan een 
conrector aan te stellen in verband met de toename van het aantal leerlingen. In 1816 hebben 
zij ook al ingestemd met een salarisverhoging voor Swaan. 
De aanvraag daartoe is voorbereid door de curatoren, die namens het stadsbestuur de gang 
van het onderwijs op de school nauwlettend volgen. Zij zijn belast met het toezicht bij de 
examens en andere zaken.  
Heten ze op het eind van de 16e eeuw  en in het begin van de 17e eeuw nog  opzien(d)ers over 
de scholen, na 1630 noemt men hen tot ver in de 18de eeuw scholarchen. 
Als Swaan in 1814 in Hoorn zijn ambt aanvaardt, spreekt men niet meer over scholarchen 
maar zijn het curatoren die het toezicht op de school uitoefenen.  
Drie zijn het er: mr. J.C. van de Blocquery, mr. H. Carbasius Bzn. en ds. Th. Avinck du Pré. 
Carbasius vraagt al in 1816 zijn ontslag omdat hij een groot deel van het jaar niet in Hoorn is 
wegens zijn benoeming tot lid van de Staten-Generaal. In zijn plaats stellen de burgemeesters  
mr. F. Alewijn, lid van de raad, aan. Alewijn overlijdt op 11 september 1817 in de Beemster. 
In december van dat jaar benoemen de burgemeesters mr. J. Pan tot zijn vervanger.630 Mr. 
Pan is dan al samen met ds. H. van IJssel Groothuis vanuit de plaatselijke schoolcommissie 
aangewezen als lid van de toelatingscommissie voor de Latijnse school, hetzij voor de eerste 
klas, hetzij voor een hogere klas. Ds. Avinck du Pré overlijdt in 1818. De burgemeesters 
stellen ds. B. van Marken aan als zijn opvolger.631  
In januari 1817 krijgen de curatoren meer aanwijzingen uit Den Haag van de Prefect van de 
Kunsten en Wetenschappen voor het geven van informatie over alle schoolzaken, vorderingen 
en zedelijke gedragingen van de kinderen. Na de toekenning en uitreiking van de prijzen bij 
het winterexamen zullen ze hier uitleg over geven. Ook zal hem ter goedkeuring worden 
toegezonden sommige veranderingen in de nieuwe vakken die door de rector zijn 
voorgesteld, opdat de jeugd daardoor beter zou worden onderricht. Dit geldt ook voor de 
Grammatica die door de rector is uitgegeven en die op het gymnasium in Hoorn gebruikt 
moet gaan worden. De curatoren eindigen met de opmerking “dat de toelichting die onlangs 
over het Koninklijk Besluit is gegeven als beter passend in de smaak valt, dat de zesde klas 
voortaan luistert naar de naam ‘eerste’, de vijfde naar ‘tweede’ en zo door  tot en met de 
zesde”.632 
 
De drie curatoren burgemeester J.C. van de Blocquery, mr J. Pan en ds. B. van Marken 
vergaderen voor het eerst samen met de rector op 5 mei 1818.  
Het eerste bericht voor hen is van de Prefect van het Openbaar Onderwijs in Den Haag. Hij 
deelt mee dat het openbaar onderwijs ondergebracht is bij een andere afdeling van het 
rijksbestuur.  
Die heeft vanaf 1 april 1818 de titel van Ministerie van Openbaar Onderwijs en Koloniën. 

                                                 
629 Schoolmeesters Remery en het onderwijs in de 19e en 20e eeuw, Verslag van H.Wijnbeek, 1839: 
630 Zie voor mr. J. Pan: DBNL  Jaarboek van de Maatschappij  der Nedderlandse Letterkunde, 1872 
631 De verslagen van de curatoren zijn aangetekend in WFA/OAH 0348/2470. 
632 WFA/OAH 2470, a.d. XXIV JAN. MDCCCXVII = 24 januari 1817.Met dank aan Ben Leek voor de 
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De Prefect heeft kort daarvoor meegedeeld dat het niet alleen aan de curatoren en de rector, 
maar aan alle overige leraren van de gymnasia vrij staat hem zaken voor te leggen die leiden 
tot een betere vorming van de jeugd. Ook kondigt hij een bezoek van de inspecteur aan op 13 
mei 1818 om te overleggen over schoolzaken. Tenslotte spreken de curatoren over het tijdstip 
van de prijsuitreikingen. Hoewel die tot nu toe plaats hebben gevonden vóór het examen, 
moeten in het vervolg de bevordering en het uitdelen van prijzen in het openbaar worden 
aangekondigd. Daarom zal in de toekomst deze plechtigheid pas na de zomervakantie plaats 
vinden, terwijl de winterbevordering plaats gebeurt op de eerste dinsdag van de maand 
februari.633  
Op het eind van december van 1825 stellen de curatoren in aanwezigheid van allen vast om 
geen prijzen toe te kennen aan leerlingen, ook al hebben zij hun sporen verdiend in de 
klassieke talen, wanneer zij geen serieuze moeite hebben gedaan voor de erbij aangeboden 
wetenschappen. De rector heeft opdracht gekregen de afwezigen en nalatigen te noteren en de 
lijst met hun namen bij ieder examen aan de curatoren te overhandigen.634 
In het laatst van december 1820 evalueren de curatoren de nieuwe gang van zaken bij de 
bevorderingen. Ze besluiten daarna om de prijsuitreiking alleen nog maar na het 
zomerexamen te houden. Na het winterexamen volgt dan een bevordering in besloten kring, 
opdat op deze wijze de prijzen met meer pracht en praal kunnen worden uitgedeeld.635 
De curatoren hebben met veel onderwerpen te maken: de halfjaarlijkse examens en de 
vorderingen van de leerlingen, de bloei van de school genoemd in jaarverslagen van de 
gemeente, de personeelsuitbreiding met een conrector, en tal van andere zaken waaronder 
tussentijdse toelatingen tot een hogere klas. Zo is curator J.C. van de Blocquery aanwezig bij 
de toetsing van Johannes Henricus Groothuis die na de kerstvakantie plaats mag nemen in de 
vijfde klas. Samen met curator F. Alewijn vindt Van de Blocquery de vorderingen van 
Stephanus Henricus Schutstal voldoende om hem toe te laten tot de derde klas.636 
De curatoren wonen de halfjaarlijkse examens trouw bij. Zij zien de school niet alleen 
gestaag groeien maar merken ook dat de prestaties toenemen. Hiervan maakt het jaarverslag 
van de gemeente over 1821 melding.. Dan schrijven de burgemeesters in hun bericht aan de 
gemeenteraad:  
“Naar de tijden gerekend is de school in een bloeiende toestand geraakt. De school telt 
momenteel 14 leerlingen. De uitmuntende leermethode die door de rector van de school,  
J.S. Swaan is geïntroduceerd, draagt daartoe bij. Ook verdienen de ijver en de vlijt waarmee 
deze Swaan de aan zijn onderwijs toevertrouwde jongelingen in de voorbereidende 
wetenschappen voor de studiën instrueert, alle lof. Bovendien geeft hij – om niet – tweemaal 
per week les in de scheikunde. De promoties met  prijsuitdelingen vinden in het openbaar 
plaats”.637  
Als dan in 1822 de stijging van het aantal leerlingen oploopt tot boven de twintig, kan de 
rector het niet zo goed alleen meer aan. Op 3 februari 1823 leidt dat ertoe dat Gedeputeerde 
Staten de gemeenteraad toestaan om ƒ 800,-- als tractement voor een conrector op de 
begroting te zetten.  
De burgemeesters vragen aan de curatoren om een voordracht in te dienen van een geschikt 
en bekwaam persoon. De drie curatoren zijn het al spoedig eens. Ze dragen als conrector voor 
Cornelis Alard Abbing, philosophicae, Theoreticae et Literarum humaniorum candidatus aan 
de Hoge School te Utrecht. Gezien de door hen ingewonnen inlichtingen achten ze Abbing 
een alleszins geschikt persoon om als conrector te fungeren638. 
                                                 
633 WFA/OAH 0348/2470, a.d. V MAJI MDCCCXVIII = 5 mei 1818 en  
                                            a.d. XXI DEC. MDCCCXVIII = 21december 1818. 
634 WFA/OAH 0348/2470, a.d. XX DECEMBER <Anni> MDCCCXXV = 20 december 1825. 
635 WFA/OAH 0348/2470, a.d. XII DECEMBR.  A<nn>iMDCCCXX =  12 december 1820. 
636 WFA/OAH 0348/2470, a.d. XXIX DECEMBRIS MDCCCXV = 29 december 1815 en  
      a.d. VIII JULII MDCCCXVVI = 8 juli 1816.  Met dank aan Ben Leek voor de vertalingen. 
637 WFA/GAH 0349/571, 31 December 1821, fol. 95vo-96vo. 
638 Mr. J. Pan wordt in diens levensbeschrijving speciaal genoemd als de man die hierop heeft aangedrongen. 
      Pag. 291 in Jaarboek van de Maatschappij der  Nederlandse Letterkunde, 1872  
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De burgemeesters nemen dit advies onverkort over en ook de gemeenteraad gaat akkoord.  
Zodat op 12 maart 1823 Cornelis Alard Abbing benoemd wordt tot conrector van de Latijnse 
Scholen te Hoorn op een tractement van ƒ 800,-- per jaar.639 
Abbing uit schriftelijk zijn dank voor de hem bewezen eer en het in hem gestelde vertrouwen. 
Hij neemt de benoeming dan ook graag aan. Zo enigszins mogelijk wil hij nog voor 1 mei 
naar Hoorn komen om met zijn onderwijs te beginnen. Hij hoopt steeds aan de hem gestelde 
verplichtingen te kunnen voldoen om de goedkeuring van  de raad en de burgemeesters 
doorlopend te kunnen wegdragen. Zowel de raadsleden als de burgemeesters nemen zijn 
dankwoorden voor kennisgeving aan. Gezien de jaarrekening over 1823 ligt het begin van  
Abbing als conrector inderdaad in april van dat jaar.640 
De drie curatoren hebben dan besloten dat de rector en de nieuwbenoemde conrector 
evenveel klassen toebedeeld krijgen, met dien verstande dat de drie hoogste klassen les 
krijgen van de rector en de overige klassen van de conrector. Ze wijzen er verder op dat rector 
en conrector het schoolgeld dat alle leerlingen betalen, op gelijke wijze onderling verdelen. 
Opdat de rector geen verlies aan inkomsten lijdt, zal hij ondersteund worden door zijn 
belasting uit de publieke middelen te betalen.641 
Ook uit het generaal verslag over 1824 blijkt de bloei van de Latijnse school. De curatoren 
tonen zich zeer tevreden over het in december van 1824 gehouden examen, zowel in de 
klassen van de rector als in de klassen van de conrector. Toen is gebleken dat behalve de 
Latijnse en de Griekse taal ook de wetenschappen die nieuw bepaald zijn in het Koninklijk 
Besluit (wiskunde, oude en nieuwe aardrijkskunde, oude en nieuwe geschiedenis alsmede 
fabelkunde) grondig worden onderwezen. De vorderingen in de geschiedenis en 
aardrijkskunde waren niet tot sommige leerlingen bepaald, maar algemeen.642  
Tenslotte hebben curatoren en rector op het einde van het jaar besloten dat geen leerling 
jonger dan tien jaar als beginnende leerlinge het gymnasium binnentreedt.643 
Een jaar later begint het verslag over 1825 betreffende de Latijnse school met de opmerking 
dat de rector Joännes Samuel Swaan niet de vereiste graad heeft voor de klassieke talen. Hij 
heeft zich daarom tot koning Willem I gewend om hem dispensatie te verlenen.  
De koning persoonlijk heeft op 3 november 1825, onder no. 179, de rector voor een periode 
van 20 jaar de vrijheid verleend om met het geven van het onderwijs in het Latijn en Grieks 
door te gaan. 
25 leerlingen volgen de lessen. Na het laatste examen in december 1825 gehouden, blijken de 
curatoren opnieuw voldaan over de vorderingen, zowel in de klas van rector Swaan als van 
conrector Abbing. Vooral bij het Grieks zijn uitmuntende vorderingen gemaakt, terwijl 
opnieuw de bij K.B. aangewezen wetenschappen grondig en met vrucht zijn onderwezen.644 
 
Een artikel over de promotie aan de Latijnse school te Hoorn is in 1825 landelijk nieuws in: 
Boekzaal der geleerde waereld en Tijdschrift voor de Protestantsche Kerken in het koningrijk 
der Nederlanden. Gepubliceerd door de Erven D. Onder de Linden, 1825, p. 371-372.  
Onder het kopje Schoolnieuws. Hoorn staat het hele verhaal dat we letterlijk overnemen: 
Den 6den van de Herfstmaand 1825 (=september). 
Na vooraf gehouden examen, bij het welk H.H. curatoren hun genoegen betuigden, zoowel in 
de talen, als wetenschappen, had heden de promotie der Latijnsche schooljeugd plaats in de 

                                                 
639 WFA/GAH 0349/150, 3 February 1823. WFA/ GAH 0349/307, 13 February 1823 en 10 Maart 1823 
    . WFA/GAH 0349/150, 12 Maart 1823. WFA/GAH 0349/5, 12 Maart 1823, fol. 42-42vo. 
640 WFA/GAH 0349/307, Utrecht 23 Maart 1823. WFA/GAH 0349/5, 3 April 1823, fol. 47 (raad).  
      WFA/GAH 0349/150, 9 April 1823 (burgemeesters). WFA/GAH 0349/1204, pag. 144 (jaarrekening 1823). 
641 WFA/OAH 0348/2470, a.d. XXXIMARTII A<nn>I MDCCCXXIII = 31 maaart 1823. 
                                             Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
642 WFA/GAH 0349/574, 12 January 1825, folio 134vo. 
643 WFA/OAH 0348/2470, a.d. XXI DECEMBR. <Ann>I MDCCCXXIV – 21 december 1824. 
                                            Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
644 WFA/GAH 0349/576, 18 January 1826, 11-16, met name fol. 16. 
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Oosterkerk. De conrector, de zeer geleerde Heer C.A. Abbing, hield eene redevoering, zijnde 
eene ’inquisitio in causus, quibus Graeci in artibis et disciplinis tant opere profecerunt’ 
wat betekent: ‘onderzoek naar de oorzaken, waardoor de Grieken zo’n grote vooruitgang 
hebben gemaakt in de kunsten en de literatuur’.645 
 
De verdienstelijke kwekeling N. van Goudoever deed vervolgens een oratio 
‘De Cajo Marcio Coriolano’ wat betekent : ‘Over Gaius Marcius Coriolanus’.646 
Hierop werden bevorderd: 
naar de Hooge School: N. van Goudoever; 
naar de eerste klas:        N.M. de Bruyn, J.S. Swaan, J.C. van Marken,  
                                      C. Gallis Merens, P.J. Costerus; 
naar de tweede klas:      W. Boon; 
naar de derde klas:         J.F. Juttingh; 
naar de vierde klas:        T. Juttingh; 
naar de vijfde klas:        W. Alewijn en D. van Velden; 
naar de majores van de zesde klas: W.F.G. Hackenberg de Jong en D. Merens; 
naar de minores dier klasse:   H.W. Cockuyt, P.L. Loeterbach, W.J. Baret, J. Nottelman, 
                                              G. de Ruyter Korver en T.F. Goldman; 
terwijl onder de novitii werden opgenomen: J. Boldingh, P. Husem, C. de Boer, C. Bijl, 
                                                                       P. Rubens, F.J. Juttingh en J. Tromp. 
De Jongelingen N. van Goudoever, W.M. de Bruin, J.S. Swaan, P.J. Costerus, J.F. Juttingh,  
T. Juttingh, W. Alewijn, D. van Velden en W.C.F. Hackenberg de Jong werden hierop met 
aanzienlijke boekgeschenken vereerd; waarvoor zij, op eene bevallige wijze, in Latijnsche 
dichtmaat, H.H. curatoren hunnen dank betuigden. 
Eindelijk ontvingen zij in de vorm van belangrijke Nederlandsche werken, de blijken van 
goedkeuring, wegens uitstekende vorderingen in de onderscheidene wetenschappen:  
J.C. van Marken, P.J. Costerus,  C. Gallis Merens, J.F. Juttingh en W. Alewijn. 
Wordende deze plechtigheid, die door orgelspel afgewisseld, en door een talrijk en 
aanzienlijk gehoor bijgewoond was, door den Rector der School, J.S. Swaan, met gepaste 
aanspraken besloten. 
 
Swaan heeft het maar druk in dat jaar.  
Naast zijn rectoraat benoemt de Hoornse gemeenteraad hem tot lector in de scheikunde en de 
natuurlijke historie aan de nieuw op te richten geneeskundige school in Hoorn. Als zodanig is 
hij met vier andere lectoren op 4 mei 1825 geïnstalleerd. De school moet dan nog beginnen. 
Volgens het rooster doceert hij elke middag van één tot twee. In de daarop volgende maanden 
is men bezig met de voorbereidingen voor de inwijding van de school en de start van de 
cursus. De inwijding vindt plaats op 16 september 1825. Het lot bepaalt dat Swaan de 
inwijdingsrede houdt. Dat komt goed uit. Hij heeft én als rector van de Latijnse school én bij 
tal van andere gelegenheden al blijk gegeven van zijn oratorische en stilistische 
bekwaamheden.  
Hij eindigt zijn toespraak met de wens uit te spreken dat deze nieuwe school waardige 
kwekelingen aflevert,“waardig tot eer van een stad, die zijne Hogerbeetsen, Boelissen, 
Veliussen en zoo veele anderen aan Nederland schonk”.647 
Uit de verslagen van en over de Latijnse school blijkt niet dat dit extra werk van Swaan 
enigszins nadelig werkt op zijn inzet als rector. De promotie van 1826 vindt op 7 september 
naar gewoonte plaats in de Oosterkerk.  
Tot de academische lessen worden vijf leerlingen toegelaten: W. de Bruijn, P.J. Costerus,  

                                                 
645 WFA/OAH 0348/2470, 6 september 1825. De stadsbestuurders hadden Abbing uitgenodigd om alsnog een  
      entreerede te houden over de redenen waardoor het gekomen is, dat de Grieken zulke grote vorderingen  
      hebben gemaakt op het gebied van de kunsten en literatuur.  
646 Met dank aan Ben Leek voor de vertaling van de titels van deze oraties. 
647 Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar ons aparte hoofdstuk over de Geneeskundige School. 
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C. Gallis Merens, B. van Marken en J.S. Swaan. W. de Bruyn is door ziekte verhinderd. Hij 
zou een oratie houden over “De Hierosolymis directis , optimo veritatis doctrinae doctrinae 
Christianae argumento”, wat betekent: ‘over de rechte lijnen van Jeruzalem, het beste bewijs 
van de waarheid van de christelijke leer’. Voorts zijn er oraties over Pompeji (Costerus), 
Cicero (Gallis Merens), Caesar (Van Marken) en Cijro (Swaan). 
Bevorderd zijn                   
naar de eerste klas      N. Boon.     
naar de tweede klas         J.F. Juttingh. 
naar de derde klas         T. Juttingh,  D. van Delden en W. Alewijn. 
naar de vierde klas          geen 
naar de vijfde klas             C.F. van Hackenberg, N. de Jong, D. Merens,  
                                             J. Tromp, P. Rubens. 
naar de zesde klas majores    J.F. Swartsenburg, J.F. Goldman, W.J. Baret.   
naar de zesde klas minores C. Bijl, N. de Vicq, F.J. Juttingh.  
als novitii toegelaten       H. Bakker, P.L. Guden, P. du Pré. 
Voor hun uitmuntende prestaties krijgen de volgende leerlingen als geschenk een boek: 
P.J. Costerus, W. de Bruijn, J.S. Swaan, C. Gallis Merens, J.C. van Marken, N. Boon,  
J.F. Juttingh, D. van Velden, T. Juttingh en J. Tromp. Zij betuigen daarvoor op bevallige wijze 
hun dank. Voor hun vorderingen in de verschillende wetenschappelijke vakken krijgen een  
boek uitgereikt: W. Alewijn, P.J. Costerus, T. Juttingh en J.C. van Marken. 
Zoals in 1825 is voor dit promotiefeest in 1826 een aanzienlijk aantal toehoorders in de kerk 
aanwezig. Rector Swaan sluit met een passend woord deze plezierige bijeenkomst. Hij 
smaakt het genoegen dat zijn jongste zoon, een jonge man waarvan men veel verwacht, tot de 
academische lessen is toegelaten.648 
Toch wreekt  zich korte tijd later waarschijnlijk de grote hoeveelheid arbeid die rector Swaan 
op zich heeft genomen. Hij zet zich onvermoeibaar in voor zijn Latijnse school en de 
geneeskundige school. Na de bijeenkomst in de Oosterkerk komt echter een nieuwe uitdaging 
op zijn pad.  
Van 1826 tot 1829 doet zich in de kustgebieden een epidemische ziekte voor waarvan later 
blijkt dat het om malaria gaat. Velen lijden aan de ermee gepaard gaande koortsen.  
De lessen aan de geneeskundige school vallen geheel uit. Hoornse doktoren zijn niet bij 
machte de vele zieken adequaat te helpen. Hulp wordt ingeroepen van artsen uit Rotterdam.  
Maar ook Swaan helpt waar hij kan en ontziet zich niet. Dat is teveel gedaan. Slechts weinig 
weken na de promotiefestiviteiten in de Oosterkerk, meldt ook hij zich ziek. Geen les meer 
kan hij geven. 
 
Deze verdienstelijke, onvermoeid werkzame man, bekend door zijn uitnemende gave van 
onderwijs, en nuttige geschriften van verschillende aard, bezwijkt in maar weinig dagen. Op 
26 oktober ’s avonds om zeven uur overlijdt hij in de Kruisstraat op de leeftijd van 52 jaar. 
Zacht ruste zijn stof! Zijn gedachtenis blijve in ere.649  
Hij wordt op 30 oktober bijgezet in graf no. 322 in het middenschip van de Grote Kerk.650 
De curatoren en conrector Abbing herdenken Swaan in hun bijeenkomst van 26 oktober: 
(…) Diem supremum obiit Joannes Samuel Swaan, Gymnasii hujus per tredecim annos 
Rector. Fuit vir doctrina varia, ingenio summo, studio lierarum acerrim,  docendi facultate 

                                                 
648 Boekzaal der geleerdewereld; en Tijdschrift voor de Protestantsche Kerken 1826, p. 842. 
649 Zie voor de officiële waardering voor Swaan:   WFA/GAH 0349/577, Algemeen Verslag van de gemeente  
      Hoorn, 27 February 1827, fol. 39vo, letter H, het cursief gedrukte. 
      Voor de epidemische ziekte verwijzen wij naar Beekink, Boonstra, Engelen en Knippenberg die  
      veronderstellen dat er sprake is geweest van malariakoortsen. Voorts blijkt volgens de tienjarige tafels op het 

overlijden in de gemeente  Hoorn dat in 1826 veel meer personen zijn overleden dan in andere jaren.  
      In het Hoornse onderwijs overlijden al  eerder dan Swaan de 42 jaar oude Arend van Weye, schoolmeester  
      van de tweede graad op 2 maart 1826 en de 28 jaar oude tekenmeester Jan Willem May op 2 oktober 1826. 
650 Mededeling van H.H.  Malinckrodt in zijn artikel over zijn overleden overgrootvader. Zie noot 265. 
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singulari. De  Gymnasio bene meritus, omnibus comis et facilis, plurimus et docendo et 
familiaritate profuit - viduam reliquit cum duo bus filiis et quinque filiabus (…). 
 
Dat betekent: 
‘Joannes Samuel Swaan is overleden, gedurende dertien jaren rector van het gymnasium 
hier.Hij was een man met wetenschappelijke kennis op allerlei terreinen, zeer intelligent, met 
een zeer gedreven belangstelling voor de klassieke literatuur en met een buitengewoon talent 
om les te geven. Hij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het gymnasium, was voor 
iedereen vriendelijk en gemakkelijk benaderbaar. Zeer velen heeft hij goede diensten 
bewezen door zijn lesgeven en zijn vriendschappelijke omgang. Hij laat een weduwe met twee 
zonen en vijf dochters na.’651 
 
Al vrij kort na het overlijden van haar man wendt mevrouw Swaan zich met een verzoek tot 
de koning haar een beurs te verlenen voor haar nog studerende zoon. Burgemeester en 
wethouders laten weten dat de door haar aangevoerde argumenten niet overdreven zijn. Dat 
haar man zich letterlijk opofferde om de epidemische ziekte te lijf te gaan. Dat hij 
buitengewoon kundig in zijn vak was. Dat drie van de zeven kinderen al in een betrekking 
zijn geplaatst. Wat de jongste zoon betreft hoeft niet getwijfeld te worden dat hij eveneens 
braaf en oppassend is.  
Aangezien hij nog thuis woont, is het voor de onvermogende weduwe onmogelijk hem 
zonder financiële hulp naar de academie te laten gaan. B&W achten het daarom geheel en al 
te billijken dat de koning haar verzoek inwilligt. Begin maart 1827 deelt de gouverneur van 
de provincie mee dat de koning heeft toegestaan dat de gedeeltelijke beneficie (=gunst) die 
tot 30 september 1826 is genoten door J. Hooykaas, met ingang van 1 januari 1827 wordt 
toegekend aan de jongste zoon van wijlen rector Swaan.652 
Conrector Abbing heeft er gedurende de ziekte van Swaan en direct na het overlijden van de 
rector voor gezorgd dat de schoolzaken zo goed mogelijk zijn doorgegaan. Daarom besluiten 
curatoren en de burgemeester om de vrij gekomen functie aan Cornelis Alard Abbing te 
geven. Hij is anderhalf jaar eerder te Utrecht gepromoveerd tot magister in de theoretische 
filosofie en doctor in de klassieke letteren en heeft al ruim drie jaar de functie van conrector 
vervuld.653 
De gemeenteraad van Hoorn besluit op 14 november 1826 unaniem Cornelis Alard Abbing te 
benoemen op de vrij gekomen rectorspost en verklaart het conrectoraat vacant. 
 
3.23 Cornelis Alard Abbing, rector van 1826 tot 1868. 
Abbing is op 11 oktober 1800 in Hoevelaken geboren. Hij is net 26 jaar als de Hoornse raad 
hem benoemt tot rector. Veertien jaar eerder is hij als leerling op de Latijnse school in 
Amersfoort begonnen. Hij heeft daar de lessen gevolgd van rector Van Engelen en conrector 
Lijnweber. Hij doet slechts vier jaar over de opleiding. Op het moment dat hij slaagt, is hij 
nog te jong om tot de Academie te worden toegelaten. Daarom bereidt hij zich, gedeeltelijk 
door zelfstudie en gedeeltelijk¨door privéonderwijs, nog een jaar thuis voor om bekwamer de 
universitaire studie te kunnen volgen. Nog net geen 17 jaar laat hij zich inschrijven als 
student in de theologie te Utrecht.  
Zijn vriend Ekker schrijft daarover dat zij in Utrecht in een gouden eeuw terecht waren 
gekomen wat de literaire studies aangaat. Reden waarom zij de theologische studie lieten 
varen en in september 1820 overgegaan zijn naar de literaire faculteit. In november 1822 
slaagt Abbing voor zijn doctoraal examen. Nog voor zijn promotie benoemt het stadsbestuur 
van Hoorn hem tot conrector en begint hij in april 1823 met zijn lessen. Derhalve moet hij 

                                                 
651 WFA/OAH 0348/2470, a.d. XXVI OCTOBRIS A>nni< MDCCCXXVI - 26 October 1826.  
      Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
652 WFA/GAH 0349/577, 5  January 1827, fol. 4vo-5vo. WFA/GAH 0349/ 312, 05-03-1827, no. 51, 14-03-1827. 
653 WFA/OAH 0348/2470, a.d. XXVI OCTOBRIS A<nni> MDCCCXXVI = 26 October 1826.  
      Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
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zijn dissertatie in Hoorn schrijven. Dat gebeurt. Hij promoveert in  Utrecht aan de faculteit 
der letteren en wijsbegeerte op 14 april 1825 bij professor A. van Goudoever op het 
onderwerp “Specimen literarium de Solonis laudibus poëticis” wat betekent: ‘Proefschrift 
over de lofprijzingen van Solon als dichter.’ Daarmee is hij doctor in de “Philosofiae 
theoreticae, Litterarum humaniorum”, wat betekent: ‘dr. In de theoretische filosofie en in de 
klassieke letteren’. Het titelblad van zijn proefschrift vermeldt: “Gymnasii Hornani Rector; 
Hs.: Scholae Hornanae Conrector, “ wat betekent ‘Rector van het gymnasium te Hoorn, van 
diezelfde school te Hoorn conrector’. 
Uit de gemeentelijke jaarverslagen blijkt dat zijn lessen niet onder de afwikkeling van zijn 
proefschrift geleden hebben.654 Als rector Swaan op 26 oktober 1826 overlijdt, delen de 
curatoren kort daarna aan de burgemeester mee dat zij van oordeel zijn dat Abbing geschikt is 
om Swaan op te volgen. Ook de gemeenteraad is daarvan overtuigd.  
Unaniem besluit de raad op 14 november Abbing te benoemen tot rector van de Latijnse 
school. Hij staat dan echter alleen voor het onderwijs en de andere zaken die van belang zijn 
voor een goede voortgang van de lessen op de Latijnse school. Daarom verklaart de raad zijn 
betrekking als conrector vacant.655 
Een oproep voor een conrector in Hoorn aan de Latijnse school vindt plaats. Eén sollicitatie 
bevalt de curatoren onmiddellijk. Zij geven hun bevindingen door aan het college van B&W.  
Het college neemt hun voorstel over om tot conrector te benoemen Absalom Fredericus 
Verburg, geboren in Amsterdam en dan woonachtig in IJsselstein, en stelt  de raad voor A.F. 
Verburg te benoemen. Op 5 februari 1827 verklaren ook de raadsleden zich akkoord. Verburg 
reageert met grote dank op het benoemingsbesluit en geeft aan op alle mogelijk wijzen te 
proberen het in hem gestelde vertrouwen niet te beschamen.656  
Voordat hij naar Hoorn komt, moet hij echter zijn proefschrift in Utrecht nog in het openbaar 
verdedigen.657 Zijn promotie aan de faculteit der letteren en wijsbegeerte aldaar vindt plaats 
op 14 februari bij professor H. Arntzenius en heeft als onderwerp  “Specimen literarium 
inaugurale de Carneade Romam legato”, wat betekent:’ ‘Proefschrift dat handelt over het 
gezantschap van Cameades naar Rome’. A.F. Verburg is nu doctor  in de “Philosofiae 
theoreticae, Litterarum humaniorum”, wat betekent: ‘‘dr. in de theoretische filosofie en in de 
klassieke letteren’. 
Vrijwel direct daarna begint hij op 1 maart 1827 in Hoorn658, waar Abbing hem goed kan 
gebruiken. Ook al omdat Verburg bereid is de vacerende lessen van Swaan in Latijn aan de 
geneeskundige school op zich te nemen.659 Maar de komst van Verburg kan het meest 
nijpende probleem van dat moment, dat van het onderwijs in de wiskunde, niet oplossen.  
Rector Swaan heeft zelf vanaf 1816 de lessen in de wiskunde aan de Latijnse school 
verzorgd. Toen hij in de zomer van 1825 ook nog benoemd werd als lector in de scheikunde 
en natuurlijke historie aan de geneeskundige school, is met ingang van het nieuwe schooljaar 
1825-1826 een afzonderlijk onderwijzer in de wiskunde aan de Latijnse school aangesteld. 
Die is echter door een langdurige ziekte verhinderd om met dit wiskundeonderwijs door te 
gaan, hoewel hij eerlang deze lessen zal hervatten.660 
Nog tijdens rector Swaan is bij Koninklijk Besluit van 9 september 1826 het onderwijs in de 
wiskunde herzien. De wijziging houdt het volgende in:661:  
Er wordt onderwijs gegeven in de grondbeginselen der rekenkunde en de beginselen der 

                                                 
654 Gegevens over Abbing ontleend aan:Hoorns Biografisch Woordenboek, VOH        
655 Rectorsbenoeming en vacant verklaring conrectoraat: WFA/GAH 0349/6, 14 November 1826, fol. 86-86vo. 
656 Benoeming conretor: WFA/GAH 0349/6, 5 February 1827. 0349/577, 9 February 1827, fol. 23-23vo. 
      WFA/GAH 0349/ 153, 21 February 1827, fol 20vo. WFA/GAH 0349/312, 27 February 1827. 
657 Album Promotorum, Universiteit Utrecht. 
658 WFA/GAH 0349/1212 Gemeentelijk financieel verslag over 1827, pag. 130, 131. 
659 Zie ons hoofdstuk over “De Geneeskundige school te Hoorn, 1825-1865, pag. 32. 
660 WFA/GAH 0349/577, 9 February 1827, behorend bij 28 Febr., no. 22. De naam van de wiskundeonderwijzer  
      wordt niet genoemd, ook niet in de jaarrekeningen. Wellicht is het de latere onderwijzer in de wiskunde,  
      S. van Milligen, geweest.. 
661 WFA/GAH 0349/312, behorende bij vergadering van 27 Januari 1827, no. 13a. 
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stelkunst tot en met de vergelijkingen van de 2de macht, en de meetkunst tot aan de platte 
driehoeksmeting. Het getuigschrift dat aan het einde van de Latijnse school wordt uitgereikt, 
moet uitdrukkelijk inhouden dat de leerling in de reken-, stel en meetkunde genoeg ervaren is 
bevonden om tot de academische lessen te worden toegelaten. Daarna wordt uitvoerig 
ingegaan op de eisen die voor de toelating tot de faculteit der wis- en natuurkunde gelden.
De betreffende artikelen zal men voor het eerst toepassen  op degenen die na 1 januari 1827 
van de Latijnse scholen tot de Hoge Scholen worden bevorderd.
Ondertussen is er al eerder van de administrateur voor het onderwijs, de kunsten en de 
wetenschappen een bericht binnengekomen over 
“de motivering van het meerdere belang van het onderwijs in de wiskunde. Die ligt in het feit 
dat ze het denkvermogen bevordert, de geest oefent om gevolgtrekkingen te maken, met 
juistheid te oordelen, te betogen en te besluiten.”
Daarmee is wiskunde bijzonder nuttig voor de geleerde stand. Reden waarom de beoefening 
ervan verplicht gesteld is op de hoge scholen en de daartoe opleidende gymnasia. 
Maar een behoorlijke naleving van dit besluit ontbreekt echter, waardoor de kennis van veel 
studenten nog oppervlakkig en gebrekkig is. Vandaar dat de administrateur een uittreksel bij 
zijn bericht heeft gemaakt hoe het betreffende vak onderwezen moet worden. 
De allereerste grondslagen van de cijferkunst en die van de stelkunde kunnen het best 
bestudeerd worden aan de hand van het werk van de hoogleraar J. van Gelder. Maar zo 
besluit hij: “de grenzen ervan mogen best overschreden worden”.662

Naar aanleiding van het bericht over de wiskunde vanaf het ministerie in Den Haag, delen de 
curatoren mee dat het K.B. van 9-9-1826 al meermalen door hen is besproken. De eerste 
beginselen van het vak wiskunde zijn in Hoorn reeds regelmatig gegeven. Voor de geslaagde 
leerlingen in de hoogste klas die na de komende zomer naar de Hoge School gaan, zien ze 
toch nog een bezwaar. Zij hebben onvoldoende tijd gehad om goed geoefend te zijn in de 
beginselen van de stel- of rekenkunde om het getuigschrift voor toelating tot de academie 
uitgereikt te krijgen. Ze pleiten er daarom  voor dat de invoering van deze maatregel wordt 
uitgesteld. 
B&W schrijven in deze geest aan de gouverneur van de provincie. De gouverneur antwoordt 
dat het toelatingsbesluit er van uitgaat dat de vorm van het getuigschrift geen gelijke tred kan 
houden met de gemaakte vorderingen in de wiskunde, waardoor in de praktijk pas per 1829 
het bezwaar  van de curatoren zou gaan gelden, en dan dus vervalt.663

Betreffende de wiskunde houdt koning Willem I de vinger aan de  pols. In de herfst van 1827 
laat hij weten meer eenheid in het onderwijs na te streven. Daarom mogen alleen zij die de 
graad van kandidaat of doctor in de wis- en natuurkunde bezitten op de Latijnse scholen dit 
vak onderwijzen. Afwijking van deze maatregel mag alleen met toestemming van het 
ministerie van binnenlandse zaken.664

Gaan we naar de Hoornse situatie terug en kijken we terug op het gehele jaar 1827 via 
jaarrekening665 en gemeentelijk jaarverslag666, dan is opvallend de post 
Betaald aan Mejufvrouw Weduwe J.S. Swaan wegens een gratificatie verleend  uit 
aanmerking wijlen haar man, Rector, voor bewezen diensten en hare ongelukkige en 
hulpeloze toestand ƒ450,--. Maar van een doorlopend weduwepensioen is nog geen sprake.
De extra gelden die aan de rector en de conrector ten goede komen voor het geven van het 
onderwijs in de oude en nieuwe geschiedenis, oude en nieuwe aardrijkskunde, de Griekse en 
Latijnse fabelkunde, vinden we in de gemeentelijke jaarrekeningen terug onder de naam 
collegiegelden. Er is ƒ 400,-- voor uitgetrokken, waarvan rector en conrector elk de helft 
ontvangen. De bedragen worden per kwartaal uitbetaald. Zo ontvangt Abbing dus ƒ 300,-- per 

662 WFA/GAH 0349/312, 25 September 1826, circulaire 11.
663 WFA/GAH 0349/312, bij vergadering van 7 February 1827, no. 29. 0349/577, 9 February 1827.

WFA/GAH 0349/312, 28 February 1827, no. 22.
664 WFA/GAH 0349/312, 19 September 1827. WFA/GAH 0349/153, 1 November 1827, fol. 56vo-57.
665 WFA/GAH 0349/1212, pag. 130-131.
666 WFA?GAH 0349/578, 17 January 1828, fol. 43-43vo.



192

kwartaal (ƒ 1000,-- + ƒ 200,- = ƒ 1200,-- : 4). Verburg ontvangt voor vijf/zesde jaar in totaal 
ƒ 666,66 + ƒ 166, 67 = ƒ 833,33 (voor de eerste maand maart 1827 ƒ 66,66 + ƒ 16,67 = ƒ 
83,33. en voor elk  volgend kwartaal ƒ 200,-- + ƒ 50,-- = tezamen ƒ 250,--). 
Verder zijn er de kosten van geleverde boeken (ƒ 95,35), geleverde steenkolen (35,15), het 
inbinden van boeken (ƒ 13,20), en het drukloon en schrijf behoeften (ƒ 19,90).
In het gemeentelijk jaarverslag over 1827 tonen de curatoren zich voldaan over het onderwijs 
van rector en conrector. Dit onderwijs geschiedt volgens de voorgestelde leermethode, ook in 
de mathesis (=wiskunde). 19 leerlingen hebben de school bezocht. Vijf van hen zijn 
gepromoveerd naar de Hoge School, te weten W. de Bruyn, G. Costerus, J.C. van Marken, 
C:G: Merens en J.S. Swaan.
In de hieronder volgende staat is de toelating van leerlingen weergegeven onder rector 
Abbing. Alleen voor het jaar 1868, het jaar van opheffing van de school, hebben we daarbij 
gekeken naar het aantal leerlingen dat bij het promotiefeest van dat jaar genoemd wordt, 
1+8=9.667 Voor de overige jaren zijn we net als bij rector Swaan uitgegaan van het aantal 
leerlingen dat aanwezig is bij het zg. winterexamen in december.

1827: 19 ll; 1828: 18 ll; 1829: 20 ll; 1830: 19 ll; 1831: 21 ll; 1832: 18 ll; 1833: 17 ll;
1834: 22 ll; 1835: 21 ll; 1836: 18 ll; 1837: 22 ll; 1838: 20 ll; 1839: 13 ll; 1840:  8 ll;
1841: 11 ll; 1842: 10 ll; 1843: 10 ll; 1844: 12 ll; 1845: 11 ll; 1846:   8 ll; 1847:   5 ll;
1848: 10 ll; 1849: 11 ll; 1850:   8 ll; 1851:   8 ll; 1852: 11 ll; 1853:   9 ll; 1854: 14 ll;  
1855: 12 ll; 1856:   8 ll; 1857:   9 ll; 1858:   7 ll; 1859:   7 ll; 1860:   7 ll; 1861: 12 ll;
1862: 12 ll;1863:  12 ll; 1864: 11 ll; 1865: 12 ll; 1866:   8 ll; 1867:   7 ll; 1868:   9 ll.668

Verloopt het jaar 1827 betrekkelijk rustig, al in januari 1828 en daarna komt de gouverneur 
van de provincie weer meer naar voren in zijn toezichthoudende functie. Hij wijst op de 
bepalingen in het K.B. van 2 augustus 1815. Eén daarvan is het verplicht inzenden van een 
jaarverslag. Naast het noemen van de docenten en het aantal leerlingen, is het doel ervan na te 
gaan welke vlucht het onderwijs in ieder vak heeft genomen , het niveau ervan en de 
middelen die zijn aangewend tot verbetering. Dit alles om erachter te komen welk onderwijs 
het meest doeltreffend is. Dit verslag moet éénmaal per jaar, na de zomer worden ingestuurd. 
Met als aandachtspunten:
1°. Het belangrijkste van het door elke leraar gegeven onderwijs en of  verbetering nodig is.
2°. Opmerkingen van de rector op de berichten van zijn ambtgenoten
3°. Opmerkingen van Burgemeester en Wethouders.
Een maand later volgt de aanvulling dat de briefwisseling van de curatoren met het ministerie 
van binnenlandse zaken, voortaan via de gouverneur loopt. Dat gebeurt voor het eerst met het 
verslag van de Latijnse school over het tweede halfjaar van 1827.669

De gouverneur  reageert daarop als volgt: hem is uit de woorden van de conrector en met 
name die van de rector de ijver gebleken om het onderwijs te verbeteren. De conrector echter 
klaagt over de onervarenheid in de eerste beginselen der rekenkunde bij de nieuw toegelaten 
leerlingen. Zij moeten tenminste toch ervaren zijn in de bewerking van de vier hoofdregels 
van de gehele en gebroken getallen. 
Maar dat betekent dat de conrector een geringere mate van kennis der rekenkunde vraagt dan 
vermeld in art. 6 van het K.B. van 2 augustus 1815, no. 14. Daarin staat dat geen leerling tot 
een Latijnse school mag worden toegelaten dan degene die bij het examen heeft getoond dat 
hij wel bedreven is in die wetenschap en meer weet dan de vier regels der gehele en gebroken 
getallen. 
De gouverneur vleit zich nu met de gedachte dat de curatoren hierop toezien bij de toelating 
der leerlingen. Toch vraagt hij aan B&W om de curatoren mee te delen bij de komende 

667 WFA/Bibl.,  0219/170F3, pag. 57-58.
668 WFA/OAH, 0348/2471, alle cijfers ontleend aan de jaren genoemd in de Orde Discipulorum
669 WFA/GAH, 0349/313, 18 Jan. 1828, no. 45. WFA/GAH, 0349/153, 6 Febr. 1828, fol. 75/75vo.

WFA/GAH, 0349/578, 14 Febr, 1628, fol. 57/57vo + 16 Febr. 1828, fol. 57/57vo.
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examens daarop te letten.  
B&W voldoen aan dit verzoek en schrijven aan de curatoren “dat bedrevenheid in de 
rekenkunde meer vraagt dan alleen bekendheid met de vier hoofd bewerkingen van de gehele 
en gebroken getallen”.670 
 
In het begin van 1829 reageert de gouverneur op het onderwijs in de oude talen op de 
Latijnse scholen. Zijn opmerkingen betreffen niet direct de Hoornse school. Hij benadrukt in 
het algemeen dat de onderwijzers die de vakken Latijn en Grieks geven, in het bezit moeten 
zijn van een bij een Hoge School behaalde graad van candidaat of doctor in de letteren. Op 
hen rust de verplichting hun onderwijs te onderwerpen aan een geregelde inspectie van 
regeringswege. Eensdeels om zich te verzekeren van de goede gang van zaken in het 
onderwijs. Anderdeels om te waken dat niets geleerd wordt wat strijdig is met de beginselen 
der grondwet, met name  die welke de gehoorzaamheid aan den koning en de burgergerlijke 
gehoorzaamheid betreffen”.671  
We kunnen ons voorstellen dat zowel burgemeester Van de Blocquery als rector Abbing en 
conrector Verburg hun wenkbrauwen hebben opgetrokken als dit schrijven hen onder ogen 
komt. 
Het jaarverslag van de gemeente over de Latijnse school in 1828 munt uit door beknoptheid: 
Het onderwijs op de Latijnse school is geregeld gegeven naar de bestaande verordeningen. 
Het aantal leerlingen is meer dan in voorgaande jaren.672 De provincie blijft goed opletten. De 
gouverneur mist het verslag van de rector over de vorderingen van de leerlingen.  
B&W zorgen voor nazending van hetgeen ontbreekt.673 Aan het einde van 1829 verzoekt de 
gouverneur aan de curatoren bij hun verslag gebruik te maken van de blanco toegezonden 
tabellen. B&W vragen de curatoren aan dit verzoek te voldoen.674 
Rector Abbing wordt in het voorjaar van 1829 geconfronteerd met de ontslagaanvraag van 
conrector Verburg wegens diens benoeming tot praeceptor in Haarlem. De curatoren geven in  
hun vergadering van 17 april aan dat Verburg, magister in de theoretische filosofie en doctor 
in de klassieke talen, vertrokken is. Twee jaar heeft hij aan het hoofd gestaan  van de drie 
laagste klassen en naast de lessen in Latijn en Grieks alle lessen in wiskunde en 
aardrijkskunde gegeven, zoals de rector voor de drie hoogste klassen naast de klassieke talen 
alle lessen in geschiedenis en mythologie heeft verzorgd.675 
Tot opvolger van Verburg benoemt de gemeenteraad Jan Karel Badon Ghijben676, ook 
genoemd Janus Carolus Badon Ghijben. Ghijben, in 1805 geboren in Arnhem, werkt nog aan 
zijn proefschrift als hij als conrector in Hoorn begint.  
Hij promoveert op 14 maart 1833 magna cum laude bij professor P.W. van Heusde in de 
letteren en wijsbegeerte op het onderwerp “Diatribe in Socratis ironiam” wat betekent  
“(geleerde) verhandeling over ironie bij Socrates’.677 
Net als Abbing is hij doctor in de theoretische filosofie en in de klassieke letteren.  
Hoewel we daar geen exacte gegevens van hebben gevonden, blijken Abbing  en Badon 
Ghijben op hetzelfde spoor te zitten. Zijn intreerede bij de bevorderingen en promoties van 
dat jaar houdt hij over de uitspraak van Socrates ‘dat hij niets wist’ (“ de Socrates dicto: se 
nihil scire”).678 Badon Ghijben is vooral een liefhebber van muziek. Hij beschouwt muziek 
als een middel om de mens zedelijk te ontwikkelen. Dat blijkt ook in Hoorn, waar een ieder 
die zich daar door beschaving onderscheidt, zijn gezelschap zoekt.  

                                                 
670 WFA/GAH 0349/314, 29-11-1828, no. 217; 0349/153, 10-12-1828, no. 14, fol. 140. 
      WFA/GAH 0349/579, 23-12-1828, fol. 51-51vo. 
671  WFA/GAH 0349/154, 21 January 1829, fol. 7-7vo. 
672  WFA/GAH 0349/579, 12 January 1829, fol. 67vo-68. 
673  WFA/GAH 0349/315, 29-05-1829;  0349/ 154, 03-06-1829, fol. 76; 0349/579, 09-06-1829, fol. 135. 
674  WFA/GAH 0349/316, 02-12-1829; 0349/154, 02-12-1829, fol. 145vo-146, nr. 225. 
675  WFA/GAH 0348/2470, 17 April 1829, curatorenvergadering. Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
676  WFA/GAH 0349/2470, 17 April 1829, ibid.  WFA/GAH 0349/6, 28 April 1829. 
677  Proefschrift van Badon Ghijben ‘Diatribe in Socratis  ironiam, Utrecht 1833 
678 Over de intrerede in WFA/GAH 0349/2470, 17 april 1829 (verslag curatorenvergadering. 
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Maar een aanmatigende toon acht hij uit den boze. Hij geeft zelf het voorbeeld door zijn 
onderwijs op vriendelijke toon te geven. Hij is een sieraad voor de school, die in de periode 
dat hij naast rector Abbing het conrectoraat bekleedt, voortdurend ongeveer 20 leerlingen telt. 
Daar komt bij dat het voor hem een eer is de wiskunde op de juiste manier te onderwijzen.  
Hij ontvangt voor de maanden dat hij in 1829 les geeft ƒ 700,--, dat is ƒ 600,-- voor het 
onderwijs in zijn klas en voor de lessen in de collegiën ƒ 100,--. Abbing krijgt voor de 
periode dat hij als vervanger is opgetreden tijdens de ontstane vacature ƒ 400,--, ƒ 200,-- voor 
waarneming in de klas van de conrector en voor de lessen in de collegiën ƒ 200,--.. 
Het betekent dat er geen wijzigingen zijn gekomen in de jaartractementen na 1816. De rector 
ontvangt per jaar ƒ 1000,-- +  ƒ 200,-- = ƒ 1200,--.De conrector ƒ 800,-- + ƒ 200,-- = ƒ 1000,- 
 
Het kan haast niet anders dan dat Abbing eerst, en later ook Badon Ghijben, met vreugde 
kennis nemen van een schrijven van de gouverneur van mei 1829.679 Die stuurt een uittreksel 
uit de verslagen over het schooljaar van 1828 over het onderwijs in de gymnasia. Hierin staan 
verbeteringen van en aanmerkingen op het onderwijs, met middelen tot verbetering. Ze zijn 
gedrukt op het ministerie van binnenlandse zaken en zijn bedoeld om overhandigd te worden 
aan de curatoren en de docenten van de scholen. Op het departement ziet men graag dat de 
docenten er gebruik van maken. Bovendien rekent men erop dat in het verslag van schooljaar 
1828/1829 staat aangegeven of dit uittreksel aanleiding heeft gegeven tot verbetering, en zo 
ja in welke vorm. 
In dit rapport staan prachtige didactische aanwijzingen, waarachter wij de hand van 
inspecteur Wijnbeek vermoeden. De inhoud is verdeeld in zeven hoofdstukken:  

1) Schoolorde en discipline.  
2) Grieksche en Latijnsche talen.  
3) Aardrijkskunde en Geschiedenis.  
4) Mythologie (fabelkunde).  
5) Wiskunde.  
6) Middelen van aanmoediging.  
7) Algemene aanmerkingen. 

 
Een gemeentelijk oordeel over de school staat in het gemeentelijk jaarverslag van 1830, maar 
niets wijst erop dat het hiervoor genoemde rapport van invloed is geweest op het onderwijs.  
Wel tonen de curatoren zich zeer tevreden over het onderwijs op de Latijnse school.  
Rector en conrector geven geregeld les volgens de voorgeschreven leermethoden, ook 
betreffende mathesis. 17 leerlingen volgden de lessen. Twee van hen zijn gepromoveerd naar 
de Hoge School.680  
Ook inspecteur Wijnbeek geeft een oordeel en wel over het jaar 1831681. We citeren: 
 
“Sedert het laatste bezoek, (zo’n vier jaar geleden) is op het Hoornse gymnasium het aantal 
leerlingen bijna met een derde vermeerderd. Het bedraagt thans 21. 
Er zijn twee onderwijzers: C.A. Abbing, doctor in de letteren, die bij het vorig bezoek even 
tevoren de overleden rector Swaan was opgevolgd (14 november 1826), en J.C. Badon 
Ghijben, die sedert twee jaar met het conrectoraat is bekleed (28 april 1829) en thans gereed 
staat voor zijn promotie (18 maart 1833). Zij zijn beiden door kunde en gepaste leerwijze 
voor hun taak wel berekend. 
Hier worden de leerlingen geoefend in het lezen der oude schrijvers. Ondertussen heb ik 
opgemerkt, dat het werktuigelijke, vooral prosodie en rhetorica, niet dan oppervlakkig was 
behandeld, en dat de leerlingen der hoogste klassen niet geoefend waren in het Latijn 

                                                 
679 WFA/GAH 0349/315, Haarlem 14 Mei 1829, nr. 108. 
680 WFA/GAH 0349/581, 22 February 1831, fol. 129vo-141, Latijnse school op fol. 135. 
681 Schoolmeester Remery, Verslag van H.Wijnbeek, 1839. Hij geeft in dit verslag aan dat hij de school ook in 

1827 heeft bezocht, net na het overlijden van rector  Swaan. Wij hebben in de bronnen geen vermelding 
hiervan gevonden. 
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spreken, en dus niet voorbereid voor het responderende op de Hogeschool. Op deze gebreken 
heb ik beiden, ieder zoveel hem betrof, oplettend gemaakt, en geenszins vruchteloos, zoals ik 
vermeen te mogen vertrouwen. 
Het overige onderwijs gaf mij alleszins reden van tevredenheid,, zoals dat van de conrector in 
de oude en nieuwe aardrijkskunde; dat van de rector, zo in de fabelleer, als in de algemene 
geschiedenis, waarbij deze de eerst gemelde geenszins verwaarloosde, terwijl hij voor het 
onderwijs der vaderlandse geschiedenis, ofschoon niet tot de vakken van onderwijs der 
Latijnse scholen behorende, iedere zaterdagmorgen een uur afzondert. 
Verder heb ik het onderwijs in de reken-, stel- en meetkunst, alsmede de behandeling der 
globe, welk een en ander aan de conrector is opgedragen, alleszins voldoende bevonden”.  
 
De globe waarover de inspecteur schrijft, staat  in 1828 verantwoord in de jaarrekening van 
de gemeente en is als volgt geboekt: Aan rector Abbing wegens aankoop globe met kompas 
en mathematische instructie ƒ 115,60. Er komt in 1830 een aardglobe bij van ƒ 50,60. 
Aangezien de oude en nieuwe aardrijkskunde door de conrectoren worden onderwezen, 
hebben zij veel baat bij de aanschaf van deze leermiddelen. In het jaar dat  Abbing in de 
school is gekomen, zorgde rector Swaan al voor een kistje mathematische figuren in 
natuurhout à ƒ 42,--. 682 
Der rectoren geven voorzichtig uit, want vrijwel altijd is er een voordelig verschil tussen het 
toegestane en het uitgegeven bedrag. Onder rector Swaan wordt het uit te geven bedrag 
verhoogd van ƒ 1400, -- naar ƒ 2300,-- als conrector Abbing in functie treedt. De bedragen 
fluctueren onder rector Abbing, afhankelijk van het aanwezig zijn van een conrector en een 
onderwijzer/lector voor de wiskunde.  
Immers naast de leermiddelen treffen we in de jaarrekeningen  ook de gelden aan die zijn 
uitgegeven voor de tractementen van de rector, conrector en onderwijzer/lector in de 
wiskunde vanaf 1823. 
 
Rector Abbing geeft les totdat hij ontslagen wordt in verband met opheffing van de school 
per 1 september 1868. Zijn tractement is in die gehele tijd ƒ 1200,--, vanaf 1 november 1826. 
Conrectoren staan Abbing ter zijde van 1827 tot 1840 en van 1865 tot 1868.  
A.F. Verburg van 1827 tot 1829. 
J.K. Badon Ghijben van 1829 tot 1835. 
P.J. Costerus van 1835 tot 1840.  
Van 1840 tot 1860 is er geen conrector.  
R.J. Lambrechts van 1860 tot 1865.  
K.W.W. Montijn uit Brielle van 1865 tot 1868.  
Hoewel op een verschillende manier samengesteld bedraagt hun tractement ƒ 1000,-- per jaar. 
Een onderwijzer/lector in de wiskunde is er voor het eerst in 1825, als rector Swaan ook tot 
lector aan de geneeskundige school wordt benoemd. We nemen aan dat S. van Milligen. was, 
de onderwijzer die later met het onderwijs in de wiskunde is belast.  
Na het overlijden van Swaan zijn tijdens rector Abbing de conrectoren belast met het geven 
van het vak wiskunde.  
Na het vertrek van conrector Costerus in 1840 is van  het midden van 1840 tot 1855 
onderwijzer in de wiskunde, S. van Milligen. Hij krijgt in dat jaar eervol ontslag met 
pensioen wegens gevorderde leeftijd en ziekte  
Zijn plaats wordt ingenomen door ingenieur H. Linse die in 1857 de leiding heeft gekregen 
over de dan opgerichte gasfabriek. Linse werkt maar tot 1858.  
S. van Milligen keert daarna als  waarnemend onderwijzer in de wiskunde terug. Maar gezien 
zijn gezondheid en zijn ouderdom valt niet te bouwen op zijn aanwezigheid. Die conclusie is 

                                                 
682 Alle financiële gegevens ontlenen wij aan de jaarrekeningen van de gemeente Hoorn vanaf 1816. Ze zijn in  
      het Westfries Archief  aanwezig onder de zoekterm 0349/1195, rekening over 1816. Wij hebben de nummers  
      0349/1195(over 1816) tot en met  0349/1250(over 1850) geraad pleegd. Daarna ontbreken er vele, maar  
      hebben we vele gegevens kunnen putten uit de vanf 1852 in druk verschenen jaarverslagen. 
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juist: in 1859 overlijdt Van Milligen.  
In de vacante onderwijzersplaats voor wiskunde wordt  daarna tijdelijk voorzien.  
In 1860-1861 door H. Werkman (vertrokken naar Arnhem),  
in 1861-1862 door J. Doornbos (vertrokken naar Assen,   
van 1862-1864 door W. Gleuns, (vertrokken naar Maastricht),  
van 1864-1868 door H. Schoo, (ontslagen  i.v.m. de opheffing van de school per 1-9-1868.  
Aan hen is per jaar ƒ 150,-- als tractement betaald. 
Naast de bedragen van leermiddelen en tractementen komen jaarlijks terug de kosten van  
1) de prijsaankopen in verband met bevorderingen en promoties; 
2) druk- en bindloon en schrijf benodigdheden; 
3) voorschotten betaald door curatoren; 
4) geleverde steenkolen. 
 
Incidenteel worden gelden beschikbaar gesteld voor  
onderhoud, verbouwing en vernieuwing van het schoolgebouw en het huis van de rector 
inclusief het verven en behangen van de rectorswoning zowel inwendig als uitwendig,, 
het maken en schilderen van een schrijfbord,  
het maken van tafels, banken en verder ameublement in het lokaal van de conrector;  
kosten gemaakt door de stadsarchitect,  
geleverde houtwaren en metselmaterialen en het loon voor reparaties,  
schoonmaaklonen en onderhoud kachels,  buitenschilderwerk. 
Eénmaal slechts hebben we apart de kosten aangetroffen voor het graveren van diploma’s, 
voorzien van het stadswapen. Eénmalig ook is er een vergoeding voor reis- en verblijf kosten 
naar Haarlem van rector Abbing. 
Keren we terug naar het verloop van het onderwijs. Curieus is dat de inspecteur in zijn 
verslag over 1831 schrijft over het gymnasium in plaats van over de Latijnse school.  
Ook de curatoren schrijven in hun verslagen, in navolging van de berichten van rijk en 
provincie, geregeld over het gymnasium. Aangezien er verschil bestaat tussen beide termen, 
gebruiken wij zo veel mogelijk Latijnse school. 
In 1830 worden tot leden van de toelatingscommissie benoemd dr. C.A. Abbing en ds. B. van 
Marken, omdat ds. H.C. van IJssel Groothuis naar elders is vertrokken en dr. J.G. Repelius is 
overleden.683  
Doorlopend houdt de gouverneur de vinger aan de pols voor de toezending van de 
halfjaarlijkse verslagen.  
In het algemeen verslag van de gemeente Hoorn over 1830 tonen de curatoren zich zeer 
tevreden over het onderwijs op de Latijnse school. Rector zowel als conrector geven geregeld 
het onderwijs volgens de voorgeschreven leermethode. Dat betreft ook de wiskunde (de 
mathesis), welk vak onderwezen wordt door de conrector.684  
De curatoren beslissen in 1832  dat de zomervakantie altijd op een vaste dag moet beginnen, 
de eerste vrijdag van de maand juli nadat het examen  ofwel in dezelfde week ofwel in de 
week daar voorafgaande is gehouden.685  
In de periode van rector Abbing en conrector Badon Ghijben staan er gemiddeld zo’n 20 
leerlingen per jaar ingeschreven. Tien van hen slagen in die periode  voor toelating tot de 
academische lessen. De geluiden in de stad zelf over het onderwijs aan de Latijnse school zijn 
ook niet ongunstig. Men acht de rector zowel als de conrector Badon Ghijben hoog.  
Badon Ghijben zelf stelt zijn eigen eisen ook hoog. Veel tijd besteedt hij aan zijn school. 
Daarnaast probeert hij zich met de gehele oudheid vertrouwd te raken. Die inspanningen 
eisen hun tol in 1833. Hij wordt vrij ernstig ziek, maar herstelt gelukkig spoedig. Vrienden  
raden hem aan het wat rustiger aan te doen. Hij  antwoordt: geen werk valt mij te zwaar, want 
daarin bestaat mijne voorname uitspanning.  
                                                 
683 WFA/GAH 0349/7, 20 July 1830, fol. 25vo-26. 
684 WFA/GAH 0349/581, 22 Februarij 131, fol. 129vo-141. 
685 WFA/GAH 0349/2470, curatorenvergadering 10 Julij 1842, met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
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Wat hem bewogen heeft naar Arnhem te vertrekken, hebben we niet kunnen achterhalen. 
Wellicht het feit dat hij daar geboren is, maar waarschijnlijk lokt ook de rectorvacature. Zijn 
sollicitatie wordt gehonoreerd. Hij vraagt en krijgt in Hoorn zijn ontslag per 1 september 
1835.686  Zes jaar heeft hij als conrector de leiding gehad over de laagste klassen. 
De gemeenteraad volgt de voordracht van de curatoren aan de burgemeester om in de plaats 
van Badon Ghijben de oud-leerling Pieter Jacob Costerus, die dan in Oldenzaal conrector is, 
te benoemen.  
Maar in een kritische kanttekening in de raadsvergadering zelf, geeft de raad aan de 
burgemeester zijn ongenoegen over de gevolgde procedure te kennen:  
 
“Zoowel om het belang der zaak in het algemeen en der sollicitanten in het bijzonder als om 
deszelfs eigen waardigheid, had de raad het niet ongeschikt gevonden als alle sollicitanten 
waren vermeld met getuigschriften en inlichtingen en men als raad omtrent hen meer in het 
brede was ingelicht.  
Alles tot meerdere en ruimere leiding van deze vergadering en het uiten harer vrijer keuze 
waartoe dezelve ingevolge de reglementaire bepalingen onbetwistbaar de bevoegdheid 
bezit”.687  
 
Pieter Jacob Costerus is op 3 oktober 1806 in Edam geboren.688 Zijn vader is kaashandelaar 
en burgemeester van Edam. Pieter Jacob is van 1817 tot 1820 leerling van de Franse school 
aldaar. Hij bekwaamt zich er in het Nederlands, de eerste wetenschappen in het Frans en 
Engels.  
Daarna werkt hij in een handelszaak. Hij voelt zich daar niet op zijn plaats, omdat hij zich 
meer aangetrokken voelt tot de theologie. Daarvoor moet hij kennis hebben van Latijn en 
Grieks. Zodoende vertrekt hij op 26 mei 1823, onder de hoede van zijn oudste broer, naar 
Hoorn waar hij bij een kostschoolhouder op een vrije manier inwoont. Van daaruit bezoekt hij 
de Latijnse school in Hoorn waar hij al op 10 Januari 1823 is ingeschreven. Daar maakt hij 
een begin van zijn studie in Latijn en Grieks onder rector  Swaan en conrector  Abbing.  
Op 10 juli daarop volgend slaagt hij voor zijn eerste examen in de classis sexta majores.  
Zijn laatste examen legt hij af op 7 juli 1826 in de classis prima. Hij heeft hard gestudeerd zo 
blijkt uit het feit dat hij na elk examen met een prijs is onderscheiden. Hij sluit zijn leertijd op 
de Latijnse school in Hoorn af in september 1826 met het houden van een oratie cum laude 
die hem toegang verleent tot de academische lessen.689  
Nog in de zomer begint hij dan te Utrecht aan de studie theologie die hij in 1833 beëindigt, 
waarna hij in Oldenzaal een benoeming krijgt als conrector aan de Latijnse school aldaar.  
In april 1835 promoveert hij op het onderwerp “In Euripideae philosophiae locum, qui est de 
amore”, wat betekent “over de tekst in de filosofische opvattingen van Euripides, die handelt 
over de liefde”. 
 
Niet alleen dr. Pieter Jacob Costerus is een oud-leerling van Abbing waarvan we kunnen 
zeggen dat hij het ver heeft gebracht. Er zijn er meer. 
Van de volgende vijf weten we het zeker:  
 
Jonkheer  meester Dirk van Akerlaken (Hoorn 18 december 1815- Hoorn 8 januari 1892). 
Leerling Latijnse school Hoorn van 1828 tot 1833. Studeert Romeins en hedendaags recht in 
Leiden en wordt advocaat. Lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. 
Gemeenteontvanger van Hoorn. Lid van de Tweede Kamer.  Lid van de gemeenteraad van 
Hoorn. President van de arrondissementsrechtbank te Hoorn. Lid van de Eerste Kamer. 

                                                 
686 WFA/GAH 0349/585,  28 en 29 July 1835, folio’s 115vo en 116. 
687 WFA/GAH 0349/8, 28 July 1835, folio 100vo. 
688  Zie voor het verloop van zijn leertijd WFA/OAH 0348/2471, passim 1823-1826. 
       Zie voor de levensloop van Pieter Jacob Costerus Digitale bibliotheek der Nederlandse letteren. 
689  Zie voor zijn periode op de Latijnse school: WFA/GAH 0348/2471, 1823-1826. 
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Wethouder van Hoorn. 
 
Doctor Timon Hendrik Blom Coster (Alkmaar 1817-‘s Gravenhage 20 december 1904). 
Leerling van de Latijnse school van 1833 tot 1835 Studeert te Utrecht geneeskunde en 
promoveert daar in 1843. Oprichter Haags geneeskundig gezelschap. In 1849 secretaris van 
de staatscommissie ter herziening van de geneeskundige wetten. Lid van de geneeskundige 
raad in Zuid-Holland. Lijfarts van prins Frederik der Nederlanden. 
 
Professor doctor Joannes Jacob de Hollander (Aartswoud 28 aug. 1817-Breda 5 nov. 1886), 
Leerling van de Latijnse school van 1829 tot 1834. Studeert daarna in Leiden en promoveert 
daar tot doctor in de letteren en de bespiegelende wijsbegeerte. Leraar  in de oosterse talen en 
de taal en letterkunde van één der Europese Staten aan de Koninklijke Militaire Academie te  
Breda. Wordt aan het KMA benoemd tot hoogleraar en hoofd van het onderwijs in de 
geschiedenis, aardrijkskunde, land- en volkenkunde  van Nederlands Oost-Indië en de 
verschillende talen die aan het KMA worden onderwezen. 
 
Meester Willem Christiaan Jan de Vicq (Hoorn 9 juni 1819-Hoorn 7 januari 1892). 
Leerling van de Latijnse school van 1831 tot 1838. Studeert rechten. Daarna advocaat en 
plaatsvervangend kantonrechter in Hoorn. Raadslid in Hoorn van 1850 tot 1892. Wethouder 
van 1856 tot 1862. Burgemeester van 1862 tot 1875 als opvolger van de in 1862 overleden 
jhr. mr. P. van Akerlaken. 
 
Professor dominee Sytse Hoekstra Bzn. (Wieringerwaard 20 aug. 1822-Ellecom 12 juli 
1898). 
Leerling van de Latijnse school van 1831 tot 1838. Studeert in Amsterdam van 1840 tot 1845. 
Op 15 juni 1845 tot proponent  van de Amsterdamse Doopsgezinde Sociëteit bevorderd. 
Dominee in Akkrum van 1845 tot 1852, in Rotterdam van 1852 tot 1857. Van 1856 tot 1892 
hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarie te Amsterdam. 
 
Op de dag dat Pieter Jacob Costerus in Hoorn als conrector begint, aanvaardt de 
gemeenteraad met algemene stemmen een nieuw Huishoudelijk Reglement voor de 
Latijnse school.  
De curatoren hebben dit nieuwe reglement van 16 artikelen voorgesteld omdat eerdere 
reglementen van 1669 en 1704 verouderd zijn en niet meer overeenkomen met de latere 
verordeningen en de tegenwoordige stand van het Hoger Onderwijs. Het houdt in: 
 
 1° Les wordt gegeven door rector en conrector. 
 2° Toegelaten worden de kinderen die ouder dan 10 jaar zijn. Aanmelding vindt plaats bij de  
      rector. Het toelatingsexamen wordt gehouden in augustus en december. 
 3° Er zijn zes klassen. De zesde, de laagste klas, is in tweeën gesplitst: minores en majores. 
      De rector onderwijst de drie hogere klassen; de conrector de drie lagere. 
 4° Bij ziekte neemt de rector of conrector de andere klassen waar. 
 5° De rector ziet toe op de klassen van de conrector. Die richt zijn onderwijs in conform de 
      verlangens van de rector. Boeken worden gebruikt alleen na raadpleging van de curatoren. 
  6° De rector controleert elke woensdag van de maand de klassen van de conrector,  
      onderzoekt dan ook de vorderingen van de leerlingen en deelt zo nodig zijn aanmerkingen  
      mee aan de conrector. 
  7° Er zijn drie vakanties: 

a. De kerstvakantie die 14 dagen duurt en op vrijdag voor kerst begint. 
b. De paasvakantie die ook 14 dagen duurt en begint op vrijdag voor Pasen. 
c. De grote vakantie die op de eerst vrijdag in juli begint  en eindigt op de derde 

maandag in augustus, in totaal dus zes weken. 
  8° Rector en conrector mogen geen vrij geven zonder voorkennis van de curatoren. Behalve  
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      wanneer ‘s morgens thema’s voor het examen zijn gemaakt, en de schooltijd langer heeft  
      geduurd, want dan wordt ’s middags geen school gehouden. 
 9°  De halfjarige examens worden in december en juli afgenomen wanneer de bevorderingen  
       van lagere naar hogere klassen volgens de wet plaats vindt. 
10° Na afloop volgt een schoolverslag van curatoren en rector over de Staat van de school  
       alsmede de voordracht voor de bevorderingen, de keus voor nieuwe boeken en de 
       verdere inrichting van het onderwijs. 
11° Begin september is de publieke promotie en de prijsuitreiking, zowel voor de vorderingen  
       in de oude talen , als in de bijvakken. 
12° De schooltijden zijn ’s morgens van 9 uur tot 12 uur en ’s middags van 3 uur tot 6 uur,  
       behalve op zon- en feestdagen. In de vier wintermaanden, november tot en met februari  
       eindigen de lessen om vijf uur; van 09.00 tot 11.00 oude talen; van 11.00 tot 12.00  
       bijvakken; van 15.00 tot 17.00 oude talen: van 17.00 tot 18.00 bijvakken zo nodig. 
13° Het onderwijs in de bijvakken is als volgt: 
       De rector geeft oude en nieuwe geschiedenis én de fabelleer in alle zes klassen. 
       De conrector verzorgt het onderwijs in de wiskunde en de oude en nieuwe aardrijkskunde 
       De rector maakt daartoe afspraken met de conrector, onder goedkeuring van de curatoren  
       en ziet toe dat ze goed worden uitgevoerd. 
14° Het schoolgeld (minerval) bedraagt ƒ 25,-- per jaar. Het wordt per kwartaal geïnd. Het 
       wordt tussen beide onderwijzers verdeeld.  
       Als vanouds is er in de winter een toelage voor de verwarming. 
15° Wie zich bij herhaling tegen de goede orde verzet en schuldig maakt aan wangedrag  
       wordt verwijderd en kan pas na een vol jaar terug komen. 
16°  Een afschrift van dit reglement gaat naar elk der curatoren, de rector en de conrector. 
 
Het curatorium bestaat in 1835 nog steeds uit mr. J.C. van de Blocquery, burgemeester,  
mr. J. Pan, advocaat en ds. B. van Marken, hervormd predikant.  
Drie jaar later, in 1838, verandert de situatie. Ds. B. van Marken overlijdt en mr. J. Pan wordt 
benoemd tot raadsheer van het Gerechtshof in Assen. Vooral het vertrek van Pan is spijtig 
voor Abbing. Die is in de voorafgaande jaren tot de vrienden van Pan gaan behoren en hij 
weet zich altijd welkom in diens huiselijke kring.  
Burgemeester mr. J.C. van de Blocquery krijgt als nieuwe curatoren naast zich de hervormd 
predikant ds. J. van Slogteren en  mr. François van Bredehoff de Vicq van Oosthuizen.690 De 
laatste is rechter, en lid van de raad van 1808 tot 1816 en van 1818 tot zijn overlijden in 1849. 
Het vernieuwde curatorium heeft te maken met het hierna volgende verzoek van de minister 
dat via de gouverneur en de burgemeester bij hen binnenkomt. De minister vraagt om 
maatregelen te bevorderen dat zij die zich aan de Hoge Scholen voorbereiden voor het geven 
van onderwijs  op de Latijnse scholen, scholing gehad hebben in de paedagogica.691  
Of het verzoek enig effect heeft gehad blijkt niet uit de curatorenverslagen 
Ruim vier jaar blijft Pieter Jacob Costerus als conrector aan de school verbonden.  
Hij maakt in de eerste drie jaar nog mee dat de school gemiddeld door 20 leerlingen wordt 
bezocht. Of de plotselinge  terugval van 20 naar 13 leerlingen voor hem op het eind van 1839 
reden is geweest om naar de vacant gekomen conrectorplaats in Arnhem te solliciteren, weten 
we niet. Feit is dat in januari 1840 de Hoornse curatoren vermelden dat Petrus Costerus 
benoemd is tot conrector in Arnhem. Hij heeft als doctor in de klassieke talen gedurende vier 
jaar en enkele maanden, tot 1 maart 1840 de leiding gehad over de lagere klassen van de 
Hoornse Latijnse school.  
Juist in die laatste twee maanden brengt inspecteur Wijnbeek een bezoek aan de school.692  
Hij constateert in zijn verslag aan het ministerie dat het aantal leerlingen weer op 20 staat, 
                                                 
690 WFA/OAH 0348/2470, verslag curatorenvergadering 1838. Met dank aan Ben Leek voor de vertaling. 
691 WFA/GAH 0349/162, 9 Mey 1838, fol. 100. Per K.B. is al in 1827 vastgesteld dat voor toekomstige 

docenten verplicht is gesteld het volgen van een college paedagogiek. 
692 Zie voetnoot 683, Wijnbeek, 1839 
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zij het dat dat één minder is dan bij het vorige bezoek in 1832. Zij krijgen les van twee 
leraren: De Rector Abbing, die er tevoren reeds was, schrijver van twee voor enige maanden 
in het licht gekomen werken. Het eerste: Beknopte geschiedenis der Stad Hoorn en van de 
Groote Kerk, het andere: Stultiae Laus (de Lof der Zotheid van Erasmus) met eene voorrede, 
welke ten Proeve kan dienen van de echt klassieke latiniteit, welke de heer Abbing zich eigen 
heeft gemaakt; en 
de conrector  P.J. Costerus, die opgevolgd was aan Badon Ghijben welke van Hoorn als 
conrector naar Arnhem was verplaatst en onlangs tot rector aldaar is bevorderd, alwaar ook 
evengenoemde Costerus tot conrector door Uwe Excellentie is benoemd. 
Deze heeft zich kortelings als een geleerd en smaakvol schrijver doen kennen door de uitgave 
van een werkje over Ironie, Komedie en Satyre, geheel in den Socratischen geest. 
Het onderwijs was hier op geene mindere hoogte dan den vorigen keer, en dus even 
voldoende. Zelfs was op de rectorschool nog bijgevoegd de oefening in het zuiver Latijn 
spreken, over welker gemis ik vroeger aanmerkingen had gemaakt.  
 
Voor de curatoren is het vertrek van Costerus aanleiding aan de raad te vragen om in verband 
met het verminderde aantal leerlingen in de lagere klassen geen opvolger te benoemen. Zij 
dragen een gedeelte van zijn taak over aan rector Abbing, die nu ook de oude en de meer 
recente aardrijkskunde voor zijn rekening moet nemen. De wiskunde dragen zij op aan een 
onderwijzer die zeer bedreven wordt genoemd in dit vak, Simon van Milligen.693  
Ondertussen verzoekt T.J. Gerson die stadsdag- en kostschoolhouder van de Franse school 
voor jongens is, om hem in het belang van zijn instituut, te benoemen tot conrector van de 
Latijnse scholen nu deze post vacant geworden is, door het vertrek van P.J. Costerus. Als aan 
zijn verzoek geen gevolg kan worden gegeven vraagt hij belast te worden met het onderwijs 
in de wis-, stel- en aardrijkskunde en de vaderlandse geschiedenis aan de leerlingen van de 
Latijnse scholen. Als beloning vraagt hij vrije bewoning in een door de stad aan te kopen 
huis, waarin hij ook beter de kostschoolkinderen kan huisvesten.694  
B&W houden zijn verzoek in beraad. Ze brengen het verzoek ter sprake in de eerstvolgende 
vergadering van de gemeenteraad op 26 mei 1840. De raad besluit  met meerderheid van 
stemmen om te handelen conform het verzoek van de curatoren, voorlopig van de vervulling 
van de vacature af te zien en apart voor de wiskunde S. van Milligen te benoemen.695  
Costerus ontvangt over 1840 ƒ 166,66 voor twee maanden les op de collegiën..  
Zijn vertrek en het besluit geen conrector meer te benoemen, betekent voor Abbing een 
vermeerdering van zijn jaarsalaris. Dat bestaat in 1840 uit het normale bedrag van ƒ 1000,-- 
plus ƒ 200,-- voor het extra onderwijs in de collegiën, plus  toelage van ƒ 200,-- voor 
waarneming van de werkzaamheden van de conrector, plus voor het laten schoonhouden van 
de lokalen ƒ 50,--, in totaal ƒ 1450,--. S. van Milligen krijgt voor de wiskunde lessen ƒ 150,--  
Tien jaar later, in 1850 zijn deze bedragen onveranderd. 
Rector Abbing neemt in 1840 onvervaard de zwaardere taak op zich. Zijn werklust lijdt er 
niet onder. Hij heeft in 1838 voor minstens even grote problemen gestaan. 
Toen brandde op 3 augustus de uit de middeleeuwen stammende Grote Kerk af door 
onvoorzichtigheid van de loodgieter. Hij wil zijn steentje bijdragen aan het herstel door 
beknopt weer te geven hoe het de stad is vergaan en uitvoeriger in te gaan op de 
ontstaansgeschiedenis van de kerk. De opbrengsten van dit geschiedwerk bestemt hij voor de 
kerkbestuurders om bij te dragen aan het herstel. 
Al op 3 oktober 1838 verzoeken de Gebroeders Vermande aan Zijne Majesteit de koning in te 
tekenen op dit werk van de Hoornse rector dr. C.A. Abbing, dat als titel heeft:  
 
Beknopte geschiedenis der stad Hoorn en verhaal van de stichting, voltooijng en 
verfraaijng van de Groote Kerk tot op den brand die haar vernielde op den 3den 
                                                 
693 WFA/OAH 0348/2470, verslag curatorenvergaderingen 1838 en 1840. Met dank aan Ben Leek. 
694 WFA/GAH 0349/164, 10 February 1840, fol. 24vo-25.  
695 WFA/GAH 0349/9, 26 Mey 1840, fol. 94vo. 
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augustus 1838. Door C.A. Abbing, Ph. Th. Mag. Litt. Hum. Doct. en Rector der 
Latijnsche scholen. Met platen. Te Hoorn, bij Gebr. Vermande. 1839. 
 
Op een vraag van de gouverneur van de provincie antwoordt het college van B&W dat het 
verzoek conform de waarheid is en dat het werk algemene bijval en deelneming zal 
ondervinden.696 
Natuurlijk mag het schoolwerk er niet onder lijden. En zo valt het op dat in de Hoornse  
archieven juist uit deze periode een verslag van de rector der Latijnse scholen bewaard is 
gebleven. Wij citeren:                                                                      
                                                                                          Hoorn, den 6 November 1838. 
 
Verslag van den Rector der Latijnse scholen te Hoorn. 
Gedurende den laatsten halfjarigen cursus werd het onderwijs aan het Gymnasium geregeld 
voortgezet. Op het gehouden examen gaven de leerlingen over het algemeen blijken van 
goede vorderingen en bij de openlijke promotie werden weder twee jongelingen, de één met 
den hoogsten, den ander met groote lof tot de academie bevorderd. 
Bij deze gelegenheid nam de Wel. Eerw. Zeer gel. Heer J. van Slogteren door den Edelachtb. 
Raad dezer stad tot curator der Latijnsche scholen benoemd zitting in de plaats van wijlen 
den Weleerw. Heer B. van Marken die gedurende twintig jaar die post bekleedde. 
 
                                                            (getekend)            C.A. Abbing, 
                                                                                         Rector. 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken deelt in het voorjaar van 1840 aan de schoolbesturen 
mee dat hij voortaan het landelijk verslag van het onderwijs op de Latijnse scholen kort na de 
opening van de Staten-Generaal bij deze vergadering ingezonden wil hebben. Hij vraagt 
daarom aan het stedelijk bestuur het verslag van de Latijnse scholen voor het begin van de 
maand der opening in te dienen. In de tabellen moet het aantal leerlingen in iedere klas 
worden  opgegeven. B&W verzoeken curatoren aan dit verzoek te voldoen. 697 Wij nemen aan 
dat de curatoren elk jaar deze wens honoreren. In ieder geval heeft de minister het verslag 
ontvangen. 
In de school is dan werkzaam de wiskundeonderwijzer S. van Milligen. Naar aanleiding van 
het verslag over 1842 reageert de Minister van Binnenlandse Zaken in april 1843. Hij 
oordeelt dat Simon van Milligen de graad van kandidaat of doctor in de wis- en 
natuurkundige wetenschappen op één van de Rijks Hoge Scholen verkregen, behoort te 
hebben. 
Van deze bepaling mag alleen door de minister worden afgeweken. Wanneer Van Milligen 
deze graad niet bezit en er bij zijn benoeming niet op is gelet, moet dit abuis alsnog hersteld 
worden. B&W antwoorden onbekend te zijn geweest met deze regel,  bepaald in het K.B. van 
1827. Bovendien is er niemand anders die de bedoelde graad bezit. Ook bezit gemelde 
onderwijzer meer dan gewone bekwaamheden.  
Reden om hem zonder aarzeling het onderwijs in de wiskunde op te dragen. B&W verzoeken 
daarom hem de vereiste dispensatie te verlenen. Binnen een maand deelt de minister via de 
gouverneur mee dat de gevraagde vrijstelling is verleend.698 
Het curatorium verandert van samenstelling in de jaren veertig.  
In augustus 1841 overlijdt ds. J. van Slogteren. Ds. J. van Herderschee, predikant bij de 
Nederlands Hervormde gemeente, volgt hem op.  
Op 15 oktober 1844 sterft burgemeester J.C. van de Blocquery (1765-1844). Bijna dertig jaar 
heeft hij zich als curator voor de Latijnse school, die hem na aan het hart lag, ingezet. Zelf 

                                                 
696 WFA/GAH 0349/162, 3 October 1838, fol. 153vo. 
697 WFA/GAH 0349/164, 10 Maart 1840, fol. 31vo. 
      N.B. De verslagen van de curatoren vermelden dit verzoek niet. 
698 WFA/GAH 0349/167, 11 April 1843, fol. 50-50vo. WFA/GAH 0349/167, 2 Mey 1843, fol. 58vo. 
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was hij leerling van 1776 tot en met 1782. Bij alle bevorderingen was hij onderscheiden met 
een boek als prijs/premie.  
Ruim twee weken na mr. J.C. van de Blocquery overlijdt ds. J. Herderschee.  
De enig overgebleven curator mr. F. van Bredehoff de Vicq van Oosthuizen stelt via het 
college van B&W aan de gemeenteraad voor tot hun opvolgers te benoemen de nieuw 
aangestelde burgemeester mr. P. van Akerlaken en ds. J.A. Coenen, Ned. Herv. Predikant. 
De raad besluit in januari 1845 aldus.699 In het curatorium valt in december 1850 opnieuw 
een plaats open. Nu door het overlijden van mr. F. van Bredehoff de Vicq van Oosthuizen.  
De gemeenteraad stemt op 18 februari 1851 met gesloten briefjes. Van de 15 uitgebrachte 
stemmen krijgt mr. Parker de Ruyter Rocher de la Renays er negen. Daarmee is hij 
verkozen.700 Hij  houdt het echter om gezondheidsredenen niet lang vol en vertrekt uit Hoorn. 
De raad  kiest op 26 oktober 1852 in zijn plaats mr. L. van Styrum met 9 stemmen. Mr. C.A. 
Duker krijgt er twee. In dezelfde vergadering  zijn drie stemrondes nodig voor de uitbreiding 
van het curatorium met één lid. Uiteindelijk wordt J.G. van Pabst Rutgers met zes stemmen 
gekozen, tegen vijf op Duker. 
Het curatorium bestaat daarmee uit burgemeester Van Akerlaken, ds. J.A. Coenen en de 
raadsleden L. van Styrum en J.G. van Pabst Rutgers. Van hen overlijdt ds. J.A. Coenen in 
1853. Ds. J.C. van Brummeler Andriesse volgt hem op. Van Pabst Rutgers overlijdt in 1857. 
De raad benoemt per 1 december tot zijn opvolger jhr. mr. D. van Akerlaken. President-
curator jhr. mr. P. van Akerlaken krijgt in datzelfde jaar op zijn verzoek ontslag.  
De nu vacante post van vierde curator laat men leeg waardoor het aantal curatoren weer 
terecht komt op drie. 
Op 17 oktober 1845 verschijnt in de Staatscourant het verslag van de commissie voor het 
afnemen van de examens die aan studenten toelating verlenen tot de Hoge Scholen of 
Athenea. Namens de minister vraagt de gouverneur deze verslagen te overhandigen aan het 
college van curatoren en aan de rector. Dat gebeurt.  
B&W merken erbij op dat van de curatoren verwacht wordt de vraag te beantwoorden of de 
leemten en gebreken bij de opleiding tot het academisch onderwijs ook voor hun school van 
toepassing is, en zo ja hoe ze die denken op te lossen.701 
Rector Abbing stuurt op verzoek van de curatoren op 9 januari 1846 een uitgebreide 
beschouwing over dit onderwerp naar B&W. Hij wijst erop dat het gestuurde verslag niet 
direct op de Hoornse school slaat, omdat geen leerling van de Hoornse school zich heeft 
aangemeld voor het in Den Haag afgenomen examen. Toch neemt hij de vrijheid om in alle 
bescheidenheid in te gaan op de mindere bekwaamheid van vele jeugdigen. Ook van hen die 
de Latijnse scholen bezochten zoals uit dit verslag is gebleken.  
Daarom gaat hij nu openhartig in op de beste middelen om in tekortkomingen te voorzien:702 
Niemand twijfelt eraan dat velen zonder behoorlijke voorbereiding tot een Academie zijn 
toegelaten. Een heel andere vraag is of de gebreken aan de verzorgers en de leraren van de 
scholen zijn te wijten. Tot het moment dat door het K.B. van 2 augustus 1815 de Academies 
in ere moesten worden hersteld, waren vrijwel alle toekomstige studenten die dat verlangden, 
ingeschreven.  
De verordening dat geen student meer mocht worden toegelaten die niet een diploma van 
promotie kon laten zien van een door de regering erkende Latijnse school of de positieve 
uitslag van een door hem afgelegd examen, had echter niet het gewenste gevolg. Van deze 
bepaling is in de laatste 25 jaar een schromelijk misbruik gemaakt. Zelfs jeugdige personen 
die ternauwernood het onderwijs in de derde of vierde klas konden volgen, zijn langs deze 
weg tot de Hoge Scholen toegelaten. 
Dit heeft er toe geleid dat de Academies een grote toevloed van een menigte slecht opgeleide 
studenten kregen. Maar ook werd het curatoren en rector daardoor vrijwel onmogelijk 

                                                 
699 WFA/GAH 0349/10, 16 January 1845, fol. 109vo-110. 
700 WFA/GAH 0349/633, 18 February 1851. WFA/GAH 0349/15, 18 February, fol. 2vo-3. 
701 WFA/GAH 0349/169, 11 November 1845, fol. 276vo. WFA/GAH 0349/595, 14 November 1845, fol. 203. 
702 WFA/GAH 0349/339, behorend bij de vergadering van B&W van 13 January 1846, no, 58. 
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gemaakt weerstand te bieden  aan het verlangen om álle jongelingen te bevorderen. 
“Wat moesten toch de min  kundige ouders of voogden denken van het onderwijs op de 
scholen, door welke men vijf of zes jaar werd opgehouden, eer dat men daar kwam waar men 
langs eenen anderen weg, in een paar jaren veel gemakkelijker konde komen?”. 
Dit verlangen om zonder grondige beoefening van de oude talen, tot het academisch 
onderwijs toegelaten te worden, was op zich al een gevolg van de tijdgeest.  
De vreemde overheersing die de beoefening der Franse taal noodzakelijk maakte, de 
vereniging met België, smaak en zucht voor een oppervlakkige, vreemde literatuur, trok de 
jeugd weg van de meer ernstige en in den aanvang moeilijker beoefening der literatuur van, 
zo men nu waande, min noodzakelijke oude schrijvers. 
Verder wordt op het keurig schrijven en spreken van de Latijnse taal, ook bij geleerden, 
minder acht geslagen. Filosofische onderzoekingen en staatkundige theorieën vervingen 
veelal een zorgvuldige grammaticale studie. Hoe zoude dan bij de jeugd niet gegolden 
hebben het: « jacentque semper, quae apud quosque improbantur »,  wat betekent: “wat door 
iedereen wordt verworpen, blijft altijd veronachtzaamd”. 
Het toegevoegde onderwijs in de oude en nieuwe geschiedenis, de oude en nieuwe 
aardrijkskunde en de mythologie en het begrijpen van de oude schrijvers werkt heilzaam. 
Anders is dit met de invoering van de mathesis op de Latijnse scholen.  
Naar mijn bescheiden oordeel, zo schrijft Abbing, leidt dit tot minder gunstige gevolgen, of 
dit wiskundeonderwijs nu opgedragen wordt aan rector of conrector of praeceptor of, aan 
aparte wiskundeonderwijzers. In het eerste geval was het doorgaans zeer gebrekkig en voor 
leraren en leerlingen zeer vermoeiend. In het laatste gaf het dikwijls aanleiding tot 
ongeregeldheden en wanorde.  
Om verder er niet over te spreken dat dit onderwijs aan allen die, hetzij door mindere aanleg 
en lust voor dit vak, hetzij door vooroordeel en gebrekkig onderwijs, zich hieraan gedwongen 
en met tegenzin onderwerpen, een schat van tijd zoowel op de Latijnse scholen als op de 
Academiën deed verliezen, of aanwenden tot het in het hoofd prenten van definitiën en 
demonstratiën, die op zulk eene wijze aangeleerd, hun verstand meer verstompten dan 
verscherpten. 
Was integendeel in elk plaats een bekwaam Leeraar in de wiskunde aangesteld,  
was aan alle jongelingen --- vooral aan hen, die zich voor ambten voorbereidende, de 
opscherping en oefening des verstands door de oude letteren, ---de gelegenheid en 
aanmoediging gegeven, om dit voor de exacte wetenschappen te doen,  
dan zoude welligt ook de Mathesis in ons Vaderland door alle beschaafde jongelingen met 
meer achting beschouwd worden, en ook onder de studerende jeugd meer ware vereerders en 
beoefenaars vinden. 
Is het aanleeren der nieuwere talen, in de tegenwoordige tijd onmisbaar voor den beschaafden  
stand, is de tijd daaraan besteed, ook voor de ontwikkeling van verstand en smaak, niet 
verloren, dan behoort in elke stad gelegenheid te bestaan om zich in dezelve te oefenen, en is 
het welligt raadzaam ook van aankomende studenten te vorderen, in dezelve niet geheel 
onbedreven te zijn; dit alles, en meer nog, maakt het naar mijne, misschien bevooroordeelde 
wijze van zien, nog niet raadzaam het onderwijs der Tabellen met dat der Grieksche en 
Latijnsche te vereenigen. 
Hoewel de nieuwere talen gedeeltelijk uit de oude gesproten, of naar derzelver regels 
gevormd zijn, en het dus, oppervlakkig beschouwd, verkieslijk kan schijnen met de oude aan 
te vangen, pleit er mijns inziens, veel meer voor om met de nieuwe te beginnen. 
Ofschoon de declinatiën en conjugatiën (verbuigingen en vervoegingen) der oude talen ook 
voor den teedersten leeftijd niet te hoog zijn, stuit men bij dezen al spoedig op de 
moeijelijkheden, die de Classische schrijvers, zelfs voor een meer ontwikkeld verstand 
opleveren. 
De vreemde woordvoeging, de kortheid en kernachtigheid van den stijl, de gewoonten, zeden, 
godsdienst en wetten der Ouden is voor dien jeugdigen leeftijd moeijelijk op helderen.  
Om niet te gewagen van de historia literaria, verschil van lezingen, chronologie, historische 
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moeijelijkheden, enz., in schriften door de Ouden voor hunne landgenooten geschreven, en 
niet onbedorven tot ons gekomen, ---  dit alles maakt het verreweg verkieslijk, dat de 
ongeoefende knaap aanvangt zich te oefenen in de nieuwe talen, met hare eenvoudige 
constructie, hem in alles, zooveel nadere voorstellingen, uit voor zijne vatbaarheid ingerigte 
leerboeken, waarbij geenen antiquiteit of critiek, geene historische kennis of onderzoek naar 
de schrijvers dadelijk te pas komt;  --- maar is hij eenmaal, door het aanleeren van nieuwere 
talen voor moeijelijker studie gescherpt en voorbereid, dan ook eenige jaren bijna uitsluitend 
werk gemaakt van de Oude Talen, die zooveel aandacht, nauwkeurigheid en gezette studie 
vorderen, dan doorgedrongen in den geest en de schriften der ouden, dan niet gelijktijdig door 
verschillende meesters van Athene naar Parijs, van Rome naar Londen gevoerd,  
dan vooral de spreuk beoefenend: “non multa sed multum”, wat betekent “niet veel 
verschillende dingen, maar veel”.703 
Door het inslaan van eenen anderen weg, door het aanstellen van een groot aantal, tamelijk 
op zichzelfstaande, onderwijzers aan de Latijnsche Scholen heeft men hier en daar naar mijn 
oordeel, met de beste bedoelingen, dezelve verre gesteld beneden welingerigte Instituten, op 
welke het Hoofd der inrigting, geheel onafhankelijk, de Secondanten of onderwijzers geheel 
ondergeschikt zijn. Hier kan wezenlijk eenheid van onderwijs heerschen, hier staan de 
onderwijzers in geene valsche stelling tot elkaar. 
Het verheugt mij te kunnen melden, dat in dit opzigt het onderwijs hier ter stede niets te 
wenschen overlaat.  
De onderwijzer in de nieuwere talen is, volgens zijne aanstelling, verpligt des avonds een 
Collegie te houden voor meer gevorderden. Dit Collegie is bijzonder geschikt voor hen, die 
vroeger gebrekkig onderwijs in de nieuwere talen ontvingen of zich vrijwillig in dezelve 
wenschen verder te oefenen. 
Het Mathematische onderwijs wordt gegeven door éénen man. Hij is bij uitstek in zijn vak 
bedreven en met ijver voor hetzelve bezield.704 
Het weinige aantal leerlingen maakt het mij thans ook gemakkelijk mij met alle klassen 
dagelijks zorgvuldig bezig te houden, en met alle gebreken, die ook aan mijn onderwijs wel 
eigen zullen zijn, maar door mijzelven moeijelijk kunnen opgenoemd worden, geloof ik voor 
het Akademisch Onderwijs zeer geschikte leerlingen gevormd te hebben705, en verder te 
zullen vormen, indien ik leerlingen krijg met een gezond verstand en ijver om te werken, en 
mij de lust en moed niet ontzinkt om op eene liberale wijze den jongelingen liefde voor de 
Oude Letteren in te boezemen. 
Abbing vervolgt:     
Het Besluit van Zijne Majesteit, onzen geëerbiedigden Koning, van Mey laatstleden bedoelde 
voorzeker niets anders, dan eenen waarborg te stellen tegen het toelaten van onbevoegden tot 
de Nederlandsche Akademiën, maar behoefde daardoor aan de Latijnsche Scholen het recht 
van Promotie ontnomen te worden?  
Waren er scholen aan welke van het zelve misbruik werd gemaakt, of het onderwijs niet 
behoorlijk was ingerigt, dan stond het immers aan de Regeringvrij hierin verbetering te 
vorderen, of zoodanige scholen van dit regt te beroven! 
Wat men vreesde is gebeurd, er zijn verscheidene jongelieden aan Gymnasiën gepromoveerd, 
als niet behoorlijk voorbereid, afgewezen, en hierdoor is nu reeds een onuitwischbare vlek, in 
de oogen van het algemeen op die scholen geworpen, daar het telkens bekend zal zijn, 
wanneer een Leerling van de eerste klasse der scholen ontslagen, wordt afgewezen, terwijl 
van het examen der “privatim docti”  als “terrae filii”, wat betekent “(de leerlingen) die 

                                                 
703 Ben Leek verwijst hierbij naar Plinius Minor. Die schrijft in Epistulae 7.9 (de negende brief in boek 7 van 

zijn brievenboeken: >multum legendum est, non multa < (men moet veel lezen, niet veel verschillende 
dingen). 

704 Abbing verwijst hier naar de onderwijzer die is aangesteld voor het leren van de mathesis: S. van Milligen. 
705 Abbing overdrijft hier niet. Wij wezen eerder op vijf abituriënten die het ver gebracht hebben.  
     In totaal zag  Abbing van 1824 tot 1844 25 leerlingen tot de akademische lessen toegelaten.  
     Van 1845 tot 1868 kwamen er  nog eens 24 bij. Bijna 60 in totaal dus aan het einde van zijn loopbaan. 



 

205 
 

 

privé onderwijs hebben genoten als zonen van het land”, niemand notitie zal nemen, of als 
het wel afloopt, dit als een bewijs tegen de Latijnsche Scholen aangevoerd zal worden. 
Maar dit niet alleen. De leerlingen op de hoogere klassen der Scholen, of hun ouders, door 
schrik getroffen, laten nu niet meer de zorg voor het onderwijs aan Curatoren of Leraren over.  
Zij lezen en interpreteren de nieuwe wet op hunne wijze, en door angst gedreven, gaan de 
eerste plotseling van het één naar het ander over, zonder rustig of bedaard ergens bij te 
bepalen, of vermoeijen en verwarren de laatste, de Onderwijzers door aanmerkingen en 
bezwaren. 
Verre zij het van mij te beweren, dat het bij het Examen gevorderde te moeijlijk zij geweest; 
ook de onpartijdigheid en heuschheid van Heeren Examinatoren wordt geroemd, maar het 
onbepaalde van hetgeen bij volgende Examens gevorderd en gevraagd kan worden, heeft 
groote zwarigheden, voor jongelieden op dien leeftijd. 
Indien het Staatsexamen, ook voor leerlingen der Latijnsche Scholen, op den duur 
noodzakelijk geacht wordt, vermeen ik dat het een billijke en heilzame maatregel zijn zoude, 
indien meer nog dan in het Verslag, het vereischte voor het Examen bestemd worde 
aangewezen, en jaarlijks nadat er een Commissie benoemd zal zijn, door haar bepaald,  
niet welke hoofdstukken of paragraphen, maar welke Schrijvers en welke Boeken 
geïnterpreteerd zullen worden, als hetwelk zelfs aan Candidaten en Doctorandi in de Letteren 
en Theologanten voorgezegd wordt. 
Dit zal het examen niet minder zeker maken, daar hierdoor minder van het toeval zal 
afhangen, en aan de Examinandi eenige rust, aan hunne studie eenige leiding zal gegeven 
worden. Teregt heeft men opgemerkt, dat het moeijelijk is het Examen te wijzigen naar ieders 
bestemming, en toch blijft het hard van eenen aanstaande Medicus zooveel historie en 
oudheidkennis als van eenen Literator of Theologant, van den laatsten zooveel 
Mathematische oefening als van den eerst genoemde te vorderen, tenzij de Commissie hare 
eischen zeer laag stelt. Mogt deze moeijlijkheid inderdaad ertoe leiden om datgene wat voor 
allen volstrekt noodzakelijk is, onverbiddelijk gestreng te zijn, zooals in de bekendheid met 
de Latijnsche Taal, en hetgeen vereischt wordt, om met vrucht Hooger Onderwijs te kunnen 
genieten, maar niemand  worde afgewezen, die niet door onvatbaarheid, verwaarloosde 
opvoeding of gebrek aan oordeel, voor deze hoogere opleiding ongeschikt blijkt te wezen, 
zoo zullen de werkzaamheden der commissie zelve kunnen strekken om de leemten en 
gebreken in het onderwijs aan de Latijnsche Schoolen en elders te heelen en te verbeteren. 
Met hoogachting en eerbied heeft de ondergeteekende dus vrijmoedig zijne bezwaren en 
wenschen, op de uitnoodiging van Heeren Curatoren voorgedragen. 
  
                                                                                                  Hoorn, 9 January 1846,     
                                                                     C.A. Abbing,   
                                                                     Ph. Th. Mag. Litt. Hum. Doct. Gymn. Rector 
(“Philosofiae Theoreticae, Magister, Litterarum Humaniorum, Doctor Gymnasii Rector) 
 
B&W noch gemeenteraad bespreken dit uitvoerige stuk.  
Elders, bijvoorbeeld op de Latijnse school in Den Haag, wacht men niet op maatregelen van 
de landelijke overheid, maar is men al in 1838 gestart met een zg. Tweede Afdeling in de 
geest zoals Abbing haar bepleit. De eerste afdeling geeft nu de vooropleiding tot de 
universiteit. De tweede afdeling geeft onderwijs dat algemeen vormend is en waarvan het 
programma gelijk is aan dat op de zg. Franse scholen. De regering doet niet anders dan op 
deze school een nieuw etiket van gymnasium te plakken, schrijven Boekholt en De Booy.706 
Maar vanaf dit moment ‘snelde de praktijk de wetgeving vooruit, zo oordeelt Kuiper. De 
regering verleent nadien steeds meer toestemming  tot het omzetten van de Latijnse scholen 
in zg. Stedelijke Gymnasiën met een tweede afdeling.707 
B&W van Hoorn treden in de verslagen over het onderwijs op de eigen Latijnse school 
                                                 
706 Boekholt/De Booy, a.w., pag. 126. Landelijke ontwikkeling geschetst van pg. 62-66, 125-127. 
707 Kuiper, a.w., p. 72. 
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feitelijk alleen op als een doorgeefluik van de verlangens van rijk en provincie, zoals die elk 
jaar weer, in zomer en in winter, aan hen gestuurd worden door minister of gouverneur.  
Vrijwel altijd is de rector de persoon via wie de gemeente de reactie van het curatorium 
vraagt. Meestal handelt het verzoek over uniforme  invulling van tabellen. Van zulk soort 
tabellen hebben wij bij ons onderzoek geen exemplaar aangetroffen in de Hoornse archieven. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
In december 1851 behandelt de gemeenteraad de begroting voor 1852. Als men toe is aan 
artikel 63 ontstaat discussie over de jaarwedde van de rector. Zowel over de toelage daarop 
als over de ƒ 50,-- die is uitgetrokken over het schoonmaken van de Latijnse school. Deze 
bedragen blijven – na stemming – onveranderd. 
Voorts brengt raadslid Van Styrum bij deze gelegenheid onder de aandacht dat het wenselijk 
is het onderwijs in de oude talen en de nieuwe talen te verenigen, om (in navolging van 
andere steden) de Hoornse Latijnse school meer naar de behoeften van de tegenwoordige tijd 
in te richten. Raadslid C.A. Duker ondersteunt dit gevoelen en verklaart zich voor een 
gymnasium. De voorzitter (burgemeester Van Akerlaken) verklaart zich alleszins bereid 
daartoe ter gelegener tijd aan mee te werken.708 
Een maand later stuurt de rector zijn verslag over het jaar 1852 aan B&W.709  
Het aantal leerlingen op 15 januari en 15 juli is gelijk: 8. Er zijn twee leraren: dr. C.A. Abbing 
voor de oude talen, geschiedenis, aardrijkskunde en fabelkunde. S. van Milligen voor de 
mathesis (wiskunde). Er zijn geen veranderingen in het personeel te melden. 
Het aantal leerlingen dat voor het eerst de school bezoekt is: geen. 
Wat betreft de staat van het onderwijs en de behoefte aan uitbreiding merkt de rector op: 
Het onderwijs op de Hoornse Latijnse school is ingericht naar de in 1815 gemaakte 
schoolwet, de daarna gevolgde besluiten en de legale aanschrijvingen, maar niet geheel naar 
de wenken of verslagen door de commissies voor de Staatsexamens gegeven. Aan de wet 
getoetst is het onderwijs aan de Hoornse school niet alleen voldoende, maar in vele opzichten 
hoger opgevoerd. Of aan de eisen, die door velen in de laatste tijd, met het oog op 
inrichtingen waaraan een talrijk personeel verbonden is, zijn geuit, durven wij niet beweren. 
De beantwoording van de vraag in hoeverre er behoefte aan uitbreiding van het onderwijs 
bestaat, hangt af van de eisen die de regering aan het voorbereidend onderwijs voor toelating 
tot de academie stelt. 
Vergenoegt de regering zich met de gelegenheid voor allen om met kundigheden toegerust, 
die elke student bezitten moet om zijn studiën behoorlijk voort te zetten, aan de Hoge School 
te komen --- het aan elke faculteit over latende of door het aanstellen van lectoren in elk vak 
van studie medewerkend om propraedeutische studiën aan de eisen van de tijd verder te doen 
beantwoorden --- dan geloof ik dat de kleinere scholen van uitgebreid nut kunnen zijn,  
omdat zij alleen uit eigen middelen door de steden van de derde of vierde rang kunnen 
bekostigd worden en toch veel voor hebben op het privaat onderwijs, waartoe men anders 
zijn toevlucht moet nemen. 
Wenst de regering in tegendeel mededinging met de uitgebreidste en best bezette gymnasia en 
meer fabriekmatige volmaaktheid, dan zou in deze stad behoefte bestaan aan uitbreiding van 
het onderwijs en het aanstellen van meer leraren, maar dan ook aan bezoldiging vanwege het 
gouvernement, daar de toestand der stedelijke financiën anders wellicht eerder tot het 
opheffen dan tot het uitbreiden der school zou kunnen leiden.710 
In de raadsvergadering van 26 oktober 1852 pleit raadslid  mr. C.A. Duker bij de behandeling 
van de begroting voor 1853 nogmaals voor “het zoo wenschelijke tot vereeniging van het 
onderwijs in de oude talen met de nieuwe talen en het inrigten der Latijnsche school meer 
naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd te zoeken in de stichting van een 
gymnasium”.  
Voorzitter burgemeester Van Akerlaken houdt nu de boot af. Hij verklaart het er wel mee eens 
                                                 
708 WFA/GAH 0349/663, 2 Raad December 1851, artikel 63. 
709 WFA/GAH 0349/402, January 1852. 
710 WFA/GAH 0349/402, January 1852. Verslag der Latijnsche scholen over 1851. 
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te zijn, maar wil niet overijld handelen, omdat meerdere uitgaven het gevolg zullen. Pas als 
de in 1851 aangenomen gemeentewet nadere uitvoering heeft gekregen, wil hij wel aan 
medewerking denken. Raadslid De Vicq verklaart het met Duker eens te zijn.711 
In de jaren erna komen de raadsleden niet op dit onderwerp terug. Ook rector Abbing merkt 
in het jaarverslag over 1852 op dat het aantal ouders dat in de stad woont en die hun zonen 
naar een academie zouden willen zenden, zo gering is dat er minder directe behoefte bestaat 
om het onderwijs uit te breiden. Hoewel dat altijd wenselijk zou zijn bij een ruimer aantal 
jongens die zouden verlangen er gebruik van te maken. Alleen in het vak wiskunde zou een 
tijdelijke aanstelling van een tweede onderwijzer noodzakelijk geacht kunnen worden.712 
Toch blijven de opmerkingen over dit onderwerp doorgaan.  Nu komt het in 1854 de 
curatoren voor dat het wenselijk is aan het onderwijs enige uitbreiding te geven. Zij begrijpen 
echter dat belangrijke geldelijke bezwaren en de belangen van andere bestaande 
onderwijsinrichtingen, dit verlangen in de weg staan.713 
 
In 1855 krijgt de onderwijzer in de wiskunde, S. van Milligen, wegens gevorderde leeftijd en 
ziekte, eervol ontslag en pensioen. De Minister van Binnenlandse Zaken keurt opvolging 
door H. Linse, burgerlijke ingenieur belast met de leiding van het in 1855 opgerichte 
gasbedrijf, 
goed. Hij kan echter pas na de vakantie beginnen, zodat heel wat lessen zijn vervallen. 
 
In 1855 wordt voor het eerst gemeld, dat er geen behoefte bestaat het onderwijs op de 
Latijnse schol uit te breiden.714 In 1858 stelt men dat uitbreiding van het onderwijs 
afhankelijk is van de eisen van de academie, waartoe in september vier leerlingen werden 
toegelaten. In de jaren vijftig blijft de wens om het onderwijs eigentijds te houden, leven.  
Die gedachte leidt ertoe dat de gemeenteraad in 1859 aan de koning vraagt om een jaarlijkse 
subsidie.  
 
Begin januari 1860 ontvangt de stad bericht dat de Latijnse school een jaarlijkse subsidie van 
ƒ 1200,-- zal ontvangen. De curatoren sturen nu een voordracht aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken voor de benoeming van een conrector en een lector in de wiskunde. De 
laatste is te meer nodig omdat S. van Milligen is overleden. In verband hiermee sturen de 
curatoren mr. L. van Styrum, jhr. dr. D. van Akerlaken en ds. J.C. ten Brummeler Andriesse 
aan het stadsbestuur een voorstel voor een nieuw reglement ter vervanging van dat van 1835. 
Daarop stelt de gemeenteraad op 5 juni 1860 een nieuw reglement vast voor de Latijnse 
school in verband met de komst van een conrector en een onderwijzer in de wiskunde.  
 
Het reglement bestaat uit 7 artikelen. 
 
Artikel 1. Over doel en bestemming van de Latijnse scholen 
De Latijnse school is de eerste trap van het hoger onderwijs.  
Ze is speciaal bestemd voor hen, die na aanvankelijk door het lager en het middelbaar te zijn 
voorbereid, nu verder tot een of andere geleerde stand in de maatschappij zullen worden 
opgeleid.  
Er wordt onderwijs gegeven in Latijn en Grieks, en, wanneer daartoe gelegenheid is 
Hebreeuws. Verder in de beginselen van de wiskunde, de oude en nieuwe aardrijkskunde, de 
oude en nieuwe geschiedenis en de fabelkunde. En tenslotte voor de meer gevorderden in de 
Nederlandse, Franse, Engelse en Hoogduitse taal. 
 
Artikel 2. Over het schooltoezicht en het beheer 

                                                 
711 WFA/GAH 0349/16, 26 October 1852, fol. 169vo-170vo. 
712 WFA/GAH 0349/408, 12-29, B&W, 25 January 1853. 
713 WFA/GAH 0349/170F1, pag. 35-36, jaarverslag 1854. 
714 WFA/GAH 0349/170F2, Jaarverslag 1856, pag. 36. 
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Schooltoezicht en beheer zijn opgedragen aan drie of vier curatoren. De raad van de 
gemeente benoemt een curator uit een voordracht van twee personen, opgemaakt door het 
curatorium. Bij de benoeming gaat de voorkeur uit naar degene die aan een Rijks Hoge 
School de graad van doctorandus heeft verkregen.  
De curatoren zijn belast met het toezicht over de school, de gedragingen van de onderwijzers 
alsmede die van de leerlingen en hun vorderingen. De leerlingen ondergaan daartoe tweemaal 
per jaar een examen. De onderwijzers schrijven een verslag over vlijt, gedrag en vorderingen 
van elke leerling. De leerling zelf wordt ondervraagd om een bewijs van bekwaamheid in de 
verschillende delen van het onderwijs te tonen. Ook bezoeken de curatoren zowel 
gezamenlijk of afzonderlijk de school om zich te overtuigen van de deugdelijkheid van het 
onderwijs. Bovendien bepalen zij de bevordering van leerlingen van een lagere naar een 
hogere klas en hun toelating tot het academisch onderwijs.  
De curatoren zorgen er verder voor dat het onderwijs ingericht is en blijft op basis van dit 
reglement of door nadere wetten of reglementen wordt voorgeschreven.  
Tenslotte voorzien ze in al datgene wat hun bij nadere bepalingen van dit reglement mag 
worden opgedragen. 
 
Artikel 3. Over de onderwijzers, de aard en omvang van hun werkzaamheden 
Met het geven van onderwijs zijn belast een rector, een conrector en een lector. 
De rector is het hoofd van het onderwijsgevend personeel. Hij mag steeds bij het onderwijs 
van de andere docenten aanwezig zijn. Hij geeft de nodige inlichtingen en deelt hen zijn 
aanmerkingen mee. Geen andere schoolboeken worden gebruikt dan die, die door de 
curatoren na gehouden overleg met de rector, en voor zover het de levende talen en de 
bijvakken aangaat óók na gehouden overleg met de conrector, zijn goedgekeurd. 
De conrector vervangt de rector bij ongesteldheid of afwezigheid. Is de conrector verhinderd 
dan vervangt de rector hem. Rector, conrector en lector mogen zich, met uitzondering van de 
vakanties, niet buiten de stad begeven zonder verlof van de curatoren. Bij onverhoopte 
verhindering geven zij daarvan direct kennis aan de curatoren. 
In geval van vacatures voor rector, conrector of lector, zenden de curatoren, na de gedane 
oproep en in overleg met het gemeentebestuur een voordracht aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken. 
 
Artikel 4. Over de leerlingen 
De jongens die op de Latijnse school willen worden toegelaten moeten 12 jaar of ouder zijn. 
Zij moeten zich voor toelating tot de rector wenden. Die zal hen bekend maken met de dag 
waarop het voorlopig examen, bij artikel 5 van het organiek besluit van 2 augustus 1815 
voorgeschreven, wordt gehouden. Dit toelatingsexamen vindt tweemaal per jaar, in augustus 
en december plaats. Er zullen, behalve de jongens die het onderwijs in de oude talen willen 
genieten, geen andere tot het onderwijs in de nieuwe talen en de bijvakken worden 
toegelaten, dan die 12 jaar oud zijn en het elementair onderwijs, hier of elders op de daarvoor 
bestaande scholen, hebben genoten.  
Indien een leerling zich tegen de goede orde verzet en zich door wangedrag het voorrecht van 
het onderwijs onwaardig maakt, zal hij op voorstel van de rector door de curatoren 
verwijderd worden. Niet dan na verloop van een half of een heel jaar kan hij weer worden 
toegelaten. 
 
Artikel 5. Over de inrichting van de scholen, de schooluren, de examens, de prijsuitdeling 
                en de vakanties. 
De inrichting van de scholen. De schoolloopbaan omvat 6 klassen. De zesde of laatste klas 
wordt verdeeld in majores en minores. De rector geeft de vier hoogste klassen les, de 
conrector de 2 laagste. Het geven van onderwijs in de bijvakken wordt tussen de rector en de 
conrector in gemeen overleg geregeld en verdeeld onder goedkeuring van de curatoren. 
Ten opzichte van het onderwijs in de hedendaagse talen, geschiedt deze regeling door de 
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rector naarmate de bekwaamheden en de vorderingen van de leerlingen. Hetzelfde heeft 
plaats omtrent het onderwijs in de wiskunde dat aan de lector is opgedragen. 
De schooluren. De schooltijden zijn, behalve de zon- en feestdagen, ’s morgens van 09.00 uur 
tot 13.00 uur en op maandag, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 18.00 
uur. Het onderwijs in de oude talen wordt gegeven ‘s morgens en ’s middags gedurende de 
twee eerste uren van de schooltijd. De overige uren worden aan het onderwijs in de bijvakken 
en de wiskunde besteed. De regeling daarvan geschiedt door de curatoren in overleg met de 
rector, conrector en lector. 
De examens en de prijsuitdeling.. De examens worden in de maanden juli en december 
gehouden. Daarna vinden de bevorderingen van een lagere naar een hogere klas plaats. Na 
afloop van deze examens plegen de curatoren met de rector overleg over de toestand van de 
school, zijn verslag en zijn voordracht over de bevorderingen. Ook wordt dan in overweging 
genomen de keuze van nieuwe schoolboeken en de regeling van de verdere inrichting van het 
onderwijs. De publieke promotie van de leerlingen en de prijsuitdeling vinden in september 
plaats. 
De vakanties. Er zijn drie vakanties, de kerst-, de paas- en de grote vakantie. 
De kerstvakantie begint op vrijdag voor Kerstmis en duurt 14 dagen. 
De paasvakantie begint op vrijdag voor Pasen en duurt ook 14 dagen. 
De grote vakantie duurt zes weken, begint op de eerste vrijdag in juli en eindigt op de derde 
maandag van augustus. 
Het geven van enige meerdere vakanties is verboden, tenzij met goedkeuring van de 
curatoren. 
 
Artikel VI. Over de bezoldiging van de onderwijzers en de schoolgelden 
De rector geniet een jaarlijkse bezoldiging van ƒ 1400,-- plus vrije woning. De conrector 
krijgt ƒ 1000,-- plus ƒ 200,-- als vergoeding voor huishuur. De lector ontvangt per jaar ƒ 600. 
Het schoolgeld en de invordering ervan wordt overeenkomstig de gemeentewet in een 
afzonderlijke verordening geregeld. Een gedeelte van dit schoolgeld als tot zodanig bedrag 
door de rector tijdens het in werkingtreding van deze verordening wordt genoten, wordt 
jaarlijks aan hem uitgekeerd.  
Het overschot wordt ten dele bestemd voor de school voor de aankoop van kaarten en 
instrumenten voor algemeen schoolgebruik. Ten dele voor de conrector en de lector zoals 
jaarlijks op voorstel van de curatoren door B&W wordt vastgesteld. De leerlingen moeten 
voor eigen rekening in de aankoop van boeken en schrijfbehoeften en instrumenten voor hun 
bijzonder gebruik bestemd, voorzien. 715 
 
Ondanks het geringe aantal leerlingen moeten er toch nog maatregelen worden genomen om 
wanorde bij het beginnen en eindigen van de lessen in de scholen (=klassen)  en de collegiën 
te voorkomen. Daarom besluiten de curatoren op 17 augustus 1861, na het toelatingsexamen, 
op voordracht van de rector goed gevonden en door de docenten op zich genomen, dat elk 
zijn lokaal of collegekamer voortaan niet zal verlaten voordat er een andere docent is, of de 
leerlingen zijn vertrokken, en ieder voor zich de orde zal zoeken te handhaven.716 
Op het eind van 1862 bepalen de curatoren dat als eerder, voordat het examen begint, de 
docenten aan de rector een lijst moeten overhandigen van hun werkzaamheden en van de 
‘notae’ van de leerlingen van hun klassen en collegiën.717 
De minister van Binnenlandse Zaken  heeft al op 10 mei 1860 dr. R.J. Lambrechts tot 
conrector en de heer H. Werkman tot lector in de wiskunde benoemd. Zij treden in dienst na 
de vakantie.  
Het lectoraat in de wiskunde blijkt aanvankelijk een doorgangshuis. Over waarneming van de 

                                                 
715 WFA/GAH 0349/24,  5 Juny 1860. WFA/GAH 0349/170 F2, Jaarverslag 1860, pag. 37/38. 
     WFA/OAH 0348/2471, curatorenvergadering 5 Juny 1860. 
716 WFA/OAH 0348/2471, 10 Augustus  1861. 
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daardoor uitgevallen lesuren wordt niet geschreven. Al in januari 1861 vertrekt Werkman in 
dezelfde betrekking naar Arnhem. J. Doornbos volgt hem op in april 1861. Doornbos zet zijn 
loopbaan voort in 1862 in Assen. W. Gleuns komt in september 1862 in zijn plaats. Gleuns 
verhuist op 30 september 1864 naar Maastricht wegens benoeming tot lector in de wis- en 
natuurkunde. De Minister van Binnenlandse Zaken benoemt in zijn plaats H. Schoo uit 
Hoorn. Hij begint op 30 november 1864 en brengt stabiliteit in de aanpak van de wiskunde. 
Hij wordt in 1868 wegens opheffing van de Latijnse school eervol  ontslagen, 
maar mag zijn werk voortzetten op de dan nieuw opgerichte Hogere Burgerschool. 
 
Ook het curatorium heeft met wisseling door vertrek te maken. Doordat curator Van Styrum  
de stad verlaat,  benoemt de raad op 24 juli 1860 als zijn vervanger mr. J.H. Gilquin. De 
laatste krijgt eind 1860 eervol ontslag wegens verhuizing naar Haarlem. W. Terpstra komt in 
zijn plaats, maar ook hij blijft niet lang, omdat in november 1862  Den Haag zijn woonplaats 
wordt. Mr. F. Booy neemt op 20 januari 1863 zijn plaats in. 718  
Samen met hem overwegen in het begin van januari 1865 jhr. mr. D. van Akerlaken en ds. 
J.C. ten Brummeler Andriesse, dat het – gelet op artikel 4 van het reglement – voor de orde 
en tucht in de school bevorderlijk kan zijn, dat de onderwijzers op de Latijnse school de 
bevoegdheid krijgen buiten de curatoren om een leerling tijdelijk van de school te 
verwijderen. Zij bepalen daarom dat de rector de bevoegdheid heeft om iedere leerling van de 
school, van welke afdeling of klas ook, die zich tegen zijn gezag verzet, voor de tijd van 
zeven dagen de toegang tot de school en de collegiën te ontzeggen. De rector geeft daarvan 
direct bericht aan de voorzitter van de curatoren of degene die hem vervangt. Conrector en 
lector krijgen deze bevoegdheid ook, zij het voor drie dagen en mits daarvan onverwijld 
kennis wordt gegeven aan de rector.719 
 
In de jaren 1866 en 1867  ontvangen rector, conrector en lector gezamenlijk ƒ3200,-- als 
jaarwedde. Conrector R.J. Lambrechts verlaat in 1866 de school wegens een benoeming tot 
rector in Assen. Zijn plaats wordt ingenomen door dr. K.W. Mitland Montijn, conrector te  
Brielle.720 
 
Ondertussen is in Nederland al enige jaren een debat gaande over het begrip ‘middelbaar 
onderwijs’. Maar noch raadslid Van Styrum noch raadslid  Duker zijn erin geslaagd dit debat 
binnen Hoorn op gang te krijgen. Anders wordt dat als in 1862 op 1 februari het tweede 
kabinet-Thorbecke met zijn werk begint. Thorbecke geeft als minister van Binnenlandse 
Zaken eind april een overzicht van de werkzaamheden die de minister aan de Tweede Kamer 
wil voor leggen. Als laatste punt noemt hij een wetsontwerp  dat het middelbaar onderwijs 
moet regelen. 
 
Bijna een jaar later begint de tweede kamer aan de openbare behandeling ervan, gevolgd door 
de goedkeuring op 12 maart 1863. De eerste kamer  spreekt  haar fiat uit op 1 mei. 
Bekrachtiging door de koning vindt plaats op 2 mei. 
 
De voorbereiding van de inwerkingtreding van de wet betekent het einde van de Latijnse 
scholen. Deze immers zijn vanaf 1815 tot het hoger onderwijs gerekend. Hoewel toen ook 
de leerstof is uitgebreid zoals wij hiervoor aangegeven hebben, is het de school  daarna – net 
als elders – niet gelukt aan de maatschappelijke behoeften te voldoen. En de opleiding voor 
                                                 
718 De gegevens ontleend aan gemeentelijke jaarverslagen : WFA/GAH 0349/170F2, jaarverslagen over  
     1861 (p. 39-40); 1862 (p. 39-40); 1863 (GAH 0349/1816-988, handgeschreven, p. 75); 
     1864 (GAH 0349/1816-989, handgeschreven 1865, p. 69); WFA/GAH 0349/170F3, 1865  (p. 45);  
     1866 (p.  36); 1867 (p. 39); 1868 (p, 10, 11, 15, 57-58). 
719 WFA/OAH 0348/2471, 31 January 1865. 
720 WFA/OAH 0349/170F3, jaarverslag 1866, pag. 36. 
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de academie alleen, trekt onvoldoende nieuwe leerlingen zoals rector Abbing ondervindt. Het 
zijn er in de zomer van 1860 één, van 1861 zeven, van 1862 zes, van 1863  nul (!), van 1864 
weer nul, van 1865 vijf, van 1866 twee. 
 
Alle reden voor de gemeenteraad van Hoorn om mee te gaan met deze nieuwe wet op het 
middelbaar onderwijs. De raad besluit daarom op 29 november 1866 tot oprichting van een 
Hoogere burgerschool met vierjarige cursus.  
De school krijgt huisvesting in het ‘Oostindisch Huis’ in de Muntstraat.  
Op de Latijnse school in de Kruisstraat zijn op dat moment in totaal nog 11 leerlingen, 
waarvan twee nieuw. In de jaren daarna is in 1867 het leerlingental  8, waarvan drie nieuw, en 
uiteindelijk in 1868 bij de laatste promotie, 9.  
 
De ambtelijke voorbereidingen om met de nieuwe hogere burgerschool een aanvang te 
nemen,  beginnen kort daarna in 1867 en vinden hun hoogtepunt in 1868 als de raad op 16 
Juni besluit de Latijnse school met ingang van 1 september 1868 op te heffen.  
 
De curatoren krijgen tegen dat tijdstip eervol ontslag met dankbetuiging voor de door hen 
bewezen diensten. Eerder al zijn op 5 mei tot leden van de nieuwe plaatselijke Commissie 
van toezicht op de scholen voor Middelbaar Onderwijs in Hoorn door de gemeenteraad 
benoemd:  
mr. W.C.J. de Vicq, jhr. mr D. van Akerlaken, J.E. Mullemeister, mr. A. Looijen en  
mr. J. Gerdenier. 
 
Gelijktijdig wordt aan dr. C.A. Abbing op de meest eervolle wijze ontslag verleend als rector. 
Hij ontvangt een pensioen van ƒ 1000,-- per jaar, met vrij wonen zolang als het door hem 
thans bewoonde huis gemist kan worden - met uitzondering van de twee schoolvertrekken die 
steeds ter beschikking moeten blijven van het gemeentebestuur721 - of van ƒ 1200,-- zonder 
meer. 
 
Conrector dr. K.W. Mitland Montijn en wiskundeleraar H. Schoo worden per 1 september 
1868 eervol uit hun betrekkingen aan de Latijnse school ontslagen. Ze krijgen een nieuwe 
benoeming per 15 november 1868 aan de dan te openen hogere burgerschool.  
Mitland Montijn omdat het nodig geoordeeld wordt gelegenheid te blijven geven tot het 
ontvangen  van 3 à 4 uren onderwijs per dag in de oude talen en letterkunde. Hij krijgt 
daarvoor ƒ 1500,-- als jaarsalaris.  
H. Schoo mag doorgaan met  de lessen in de wiskunde omdat die van grote betekenis worden 
geacht, maar nu 26 uur per week, op een tractement van ƒ 1700,-- in het jaar. 
 
De rijkssubsidie ten behoeve van de Latijnse school van ƒ 1200,-- per jaar wordt door het 
ministerie met ingang van 16 november 1868 ingetrokken.  
De gemeentelijke H.B.S. ontvangt per die datum ƒ 5000,-- als subsidie. 
De raad heeft dan al besloten dat, evenals voor het bezoeken van de Latijnse school, ook voor 
het volgen van het onderwijs aan de H.B.S., schoolgeld wordt geheven.  
Het ontvangen schoolgeld (minerval) voor de Latijnse school over 1868, bedraagt op 1 
september ƒ  242,50. Rector Abbing ontvangt  volgens het bestaande reglement een aandeel 
van ƒ 250,--. Aan promotiekosten wordt nog uitgegeven ƒ 25,-- en aan prijzen ƒ 35,90. 
 
De laatste promotie vindt plaats op 27 augustus 1868.  
D. Bakker, afkomstig van Aartswoud, houdt dan zijn oratie omdat hij bevorderd is naar de 
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bestaat om de school voor meer uitgebreid lager onderwijs over te brengen naar het grootste der twee  
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Hoge School. De laatste van zo’n 70 leerlingen die in totaal onder Abbing tot de Academie 
zijn toegelaten. Rector Abbing overhandigt als laatste activiteit in zijn loopbaan, prijzen aan 
J.E.T. Bast, C. Bloem, J. Boldingh, M.E. Booy, W. Schuit, L. Vermande  en F.M.G. van 
Walsem. Het doek is hiermee definitief gevallen voor de bijna 300 jaar oude Latijnse school. 
 
Ook voor Abbing is het doek gevallen. Kijkt hij op deze periode terug, dan is de mening  die 
men in Utrecht heeft als hij in 1823 naar Hoorn vertrekt, volkomen onterecht.  
Men beschouwt tijdens zijn studietijd “de stad Hoorn als het uiteinde der wereld” ver 
“buiten de kring der beschaving gelegen”.  Abbing heeft  dat heel anders ondervonden. In 
een brief die hij in 1866 schrijft aan zijn boezemvriend mr. J. Pan, de man die hem heeft 
aanbevolen als nieuwe conrector en in wiens huiselijke kring hij direct is opgenomen, uit hij 
zich aldus:  
“Na mijn komst ben ik verrast door de degelijkheid en geestbeschaving van vele inwoners 
van Hoorn. Academievrienden konden bijna niet geloven dat ik daar een kring heb gevonden, 
die, hoewel minder uitgebreid, in toon, beschaving en humaniteit voor geen andere behoefde 
te wijken. (…) In de Westfriese steden, Hoorn en Enkhuizen, hoezeer door de omwenteling op 
het einde van de vorige eeuw (de 18de, vZ), van de rang en het aanzien beroofd, gedurende 
meer dan twee eeuwen door haar ijver voor de zaak der vrijheid verworven, waren de 
aanzienlijke geslachten nog niet geheel uitgestorven, en was een verlichte burgerij 
overgebleven, van een bedaarde vooruitgang niet afkerig, vol oude herinneringen, bezield 
met liefde voor het vaderland. De studie der oude letteren vond er steun in het Westfriese 
karakter en achting in beschaafde kringen, begunstigd door de geleerdheid en humaniteit der 
godsdienstleraars, die haar bloei bevorderden. De curatoren van de Latijnse school in welke 
betrekking ik u reeds bij mijn komst in Hoorn ontmoette, verkeerden mede in deze 
stemming”.722 
Latere omstandigheden hebben er toe bijgedragen dat Abbing in Hoorn is gebleven.  
In  belangrijke mate draagt daar natuurlijk zijn benoeming tot rector na het overlijden van 
rector Swaan toe bij.  
Meer nog waarschijnlijk het huwelijk dat hij op 10 juli 1828 sluit met de Hoornse 
Jonkvrouwe Barbera Maria Henriette Alewijn, de oudste dochter van mr. Fred. Alewijn en 
Vrouwe Opperdoes. Daardoor raakt hij verwant aan de belangrijkste Noord-Hollandse 
families.  
Zes kinderen worden uit dit huwelijk geboren: 
 
Tielemannus Derk Abbing,  
geboren 27 september 1829, overleden 6 april 1886 in Rotterdam. 
Frederik Hendrik Abbing,   
geboren 10 februari 1831, overleden 17 augustus 1871 in Oosterblokker. 
Johanna Christina Abbing,  
geboren 15 augustus 1832, overleden 8 juni 1909 in Zweeloo. 
Pieter Cornelis Abbing,  
geboren 10 juli 1834, uitgeschreven op 27 augustus 1870 als vertrokken naar Noord-
Amerika. 
Johan Christiaan Carel Abbing,  
geboren 13 december 1835, overleden 4 maart 1902 in Jisp. 
Margaretha Christina Abbing,  
geboren 8 december 1839, overleden op 22 april 1846 in Hoorn.,  
Persoonlijk leed blijft Abbing niet bespaard. Zijn dochtertje Margaretha overlijdt al vroeg, op 
ruim zesjarige leeftijd, Zijn vrouw Barbera sterft in januari 1868, kort voordat de school 

                                                 
722  De curatoren zijn dan mr. J.C. van de Blocuery, burgemeester van 1808 tot 1844;  
       mr. J. Pan, advocaat en lid van de raad van 1817 tot 1834, 
       Ds. B.C. van Marken, Ned. Herv. Predikant van  1794 tot 1831. 
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definitief wordt beëindigd. Spijtig zal het voor hem geweest zijn dat slechts één van zijn 
zoons de Latijnse school volledig heeft doorlopen, Johan Christiaan. Die wordt later dominee 
in Heeze in Noord-Brabant. Naar hem verhuist Abbing in augustus 1870 waar hij zijn twee 
laatste levensjaren slijt. Daar treft hem in augustus 1871 het nieuws van het plotselinge 
overlijden van zijn zoon Frederik Hendrik, notaris in Ooster-Blokker. De levenskracht van 
Abbing is daardoor aangetast. Na een korte ziekte overlijdt hij op 26 juni 1872 bij zijn zoon 
in Heeze, ruim eenenzeventig jaar oud. 
Kijken we terug op Abbings  periode van bijna vijftig jaar in Hoorn dan zien we dat zijn gang 
direct loopt van huis naar school en van school naar huis. Toch onttrekt Abbing  zich niet aan 
het maatschappelijk leven. In de Ned. Herv. Kerk vervult hij enige jaren de functie van 
diaken, terwijl hij ongeveer 30 jaar lang lid is van het College van Notabelen.  Jarenlang ook 
is hij lid van het Hoofdbestuur van het Genootschap tot afschaffing van het gebruik van 
sterke drank, waarbij hij in 1844 ook als voorzitter van de Hoornse afdeling optreedt. 
Zeer belangrijk is hij geweest voor het Hoornse Departement van de Maatschappij tot Nut 
van ‘t  Algemeen door het vervullen van spreekbeurten. Soms behandelt hij personen of 
gebeurtenissen uit vroeger dagen, maar meestal  zoekt hij aansluiting bij de tegenwoordige 
toestanden in het maatschappelijk leven. Hij spreekt onder andere: over de weelde; over het 
gebruik en misbruik van de tong; over de inbeelding en de verwaandheid; over de troost en de 
bemoediging, die de geschiedenis der wereld bij de lotverwisseling der staten, aanbiedt; over 
de voorzichtigheid, wijsheid en zelfbeheersing, die in tijden van onrust en beroerte vooral 
noodzakelijk zijn; over de belegering van Hoorn in october 1573; over de vrouw; over de 
schaduwzijde van de tegenwoordige opvoeding; over Feith; over Constantijn Huygens; over 
de ontwikkeling des menschdoms; over O. Zwier van Haren; over de middelen om gelukkig 
te leven; over de voordelen van de ligging van Nederland. 
Deze voordrachten brengt hij vaak op humoristische toon en ze ontvangen dan veel bijval. 
Een voorbeeld ervan geeft Jos M.M. Leenders in zijn mooie studie ‘Hij komt van Hoorn’. 
Daarin schrijft hij dat een lezing van Abbing over grafschriften ieder hartelijk doet lachen om 
de wansmaak en naïveteit van vroeger”. Verder noemt hij Abbing een bedachtzaam man. Hij 
keert zich tegen een voorstel om debat in te voeren in de bijeenkomsten van het Nut. En als 
het Nut in 1867 een geschrift over het cultuurstelsel uit wil geven over de uitbuiting  van 
Indiërs door  Nederlanders, in de Max Havelaar door Multatuli aan de kaak gesteld, reageert 
Abbing dat het wellicht reeds te veel is, dat de 75 leden van de Tweede Kamer over de 
kwestie spreken, maar dat het nog erger wordt als de 14.000 leden van de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen zich ermee inlaten.723 
Abbing schijnt op dezelfde manier gedoceerd te hebben. Volgens verschillende oud-
leerlingen is zijn toon aangenaam en onderhoudend en toont hij zich in de school meer als 
een vriend onder zijn jongeren dan als een stroef geleerde. Daarbij is hij in alles ijverig en 
nauwgezet en wint hij volgens tijdgenoten ook het vertrouwen van de curatoren en de achting 
van ambtgenoten. Tenminste als het aantal leerlingen voldoende is om een collega als 
conrector aan te stellen en het vak wiskunde op voldoende wijze kan worden gegeven. 
Als er tijd over is, besteedt hij die momenten aan zijn gezin, aan de studie van de klassieken 
of onderzoekt hij de vroegere geschiedenis van Hoorn.  
Omdat men wat van Abbing uitgegeven wordt over het algemeen van blijvende waarde vindt,  
benoemt men hem in 1840 tot lid van het Utrechts Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen en in 1842 tot lid van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde. 
Zijn voornaamste publicaties zijn: 
 
1.Proefschrift over de lofprijzingen van Solon als dichter: 
  “Specimen literarium de Solonis laudibus poëticis” (1825) 
 
2. In het Grieks : De lof der zotheid, van de hand van Erasmus, vertaald in het Latijn: 
                                                 
723 Jos M.M. Leenders, Hij komt van Hoorn, Hoornse Hist. Reeks, deel 6. Hoorn, 2012, pag. 280, 387-379. 
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    “Stultitiae laus etc.” (Gebr. Vermande, Hoorn, 1839). 
 
3. Bewerking van het handboek van Weytingh over de Griekse en Romeinse letterkunde: 
  “Historia Graecorum et Romanorum Literara. In usum juventutis concinnavit 
    Henricus Weytingh”. (3de druk. Gebr. Vermande, Hoorn 1839). 
 
4. Beknopte geschiedenis der stad Hoorn en Verhaal van de stichting, voltooijng en  
    verfraaijng van de Groote Kerk tot op den brand die haar vernielde op den 3den augustus 

1838. Met platen. (Gebr. Vermande. Hoorn, 1839). 
 

5. Over drie nooit uitgegeven brieven aan voormalig rector Hobius van der Vorm: 
    in: “Anecdota”. (Amsterdam, 1840, pag. 205-210). 
 
6. “Geschiedenis der stad Hoorn, hoofdstad van Westvriesland, gedurende het grootste   
    gedeelte der XVIIde en XVIIIde eeuw, of Vervolg op Velius Chronijk, beginnende met  
    het jaar 1630.” (Met aanteekeningen en bijlagen uitgegeven.  
    Te Hoorn bij Gebr. Vermande, 1841 en 1842, 2 delen): 
 
7. Over Hugo de Groot(1583-1645) en Famiano Strada (Rome 1572-Rome 1649) in: 
   “Hugonis Grotii et Famiani Stradae Latinitas. Loca Selecta e Grotii Annalisbus, et  
     Stradae,  de bello Belgico, Decadibus.  Pars Prima. Edidit et praefatus est C.A. Abbing.  
    Hornae.”  (Typis  fratrum Vermande, Hoorn 1843). 
 
8. “Levensbericht van Thade Pan.”  
     In: Handelingen der Algemeene Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche  
     Letterkunde te Leiden in 1860, pag. 208-241. 
 
9. “Letterkundig leven van Marcus Tullius Cicero, in zijne kindschheid en eerste jongelings    
    jaren”. (Gebroeders Vermande, Hoorn 1866). 
 
Rector Abbing kan bij zijn laatste optreden tijdens de promotie op 27 augustus 1868 met 
tevredenheid op een arbeidzaam leven terugzien, niet alleen in de school, ook daarbuiten..  
Hij is de langst zittende rector van de 20 rectoren die hem vanaf 1575 vooraf zijn gegaan.  
Het zal hem deugd gedaan hebben dat Mitland Montijn, de laatste conrector tijdens zijn 
rectorschap, op de nieuw opgerichte Hogere Burgerschool door mocht  gaan met lessen aan 
zes latinisten.  
Abbing verhuist dan in 1870 naar zijn zoon die predikant is in Heeze, Noord Brabant. Door 
zijn plotselinge overlijden aldaar in de zomer van 1872 heeft hij er geen kennis van kunnen 
nemen hoe het hen is vergaan.  
 
3.24 Samenvatting  
 
Bijna driehonderd jaar heeft de Latijnse school in Hoorn bestaan. Tal van veranderingen heeft 
ze meegemaakt.  
Haar begin lag in de periode dat de strijd met Spanje nog volop aan de gang  was. Toen het 
zelfs nog niet zeker was of de steden en gewesten een zelfstandige onderwijspolitiek zouden 
kunnen blijven uitoefenen. Anders was dat na het sluiten van de Unie van Utrecht in 1579 en 
de moord op Willem van Oranje in 1584. Deze gebeurtenissen leidden er mede toe dat staten 
en steden zich geheel los van Spanje maakten en vrijwel autonoom hun besluiten namen. 
Hoorn had al  in 1572 de zijde van de prins gekozen. En bracht dat meteen tot uiting bij de 
benoeming van schoolmeesters door de stad. Een Latijnse school was er toen nog niet. Wel 
een meester op de grote stadsschool die de leerlingen Latijn mocht leren. 
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Hiervoor hebben wij uiteen gezet hoe we een vaag vermoeden hebben dat de inauguratie van 
de universiteit in Leiden in 1575 haar invloed heeft gehad op de oprichting van de Hoornse 
Latijnse school in dat zelfde jaar. Andries Bas was de eerste rector. Pieter van Rotterdam de 
tweede. Stadsdokter en kroniekschrijver Velius hoorde tot zijn leerlingen. Met Jacobus 
Adamaeus kwam in 1587 een in de Hoornse bronnen vrijwel niet genoemde rector. Na zijn 
vertrek in 1589 ging het in ruim vijf jaar met de school bergafwaarts, hoewel ze, dankzij de 
waarneming van het schoolgezag door een Franse schoolmeester, Abraham Mignon, in het 
beeld van de Hoornse bestuurders bleef.  
Het stadsbestuur besloot in 1595  dat een nieuwe rector de Latijnse school een herstart moest 
geven. Dat gebeurde door de via Engeland uit Vlaanderen afkomstige Josias Justus Wybo. 
Die zette zich meteen in voor de school, die vrijwel direct in leerlingtal toenam. In zijn 
periode deden in 1600 de “schoolopzienders” hun intrede. Kort daarna noemde men ze al 
scholarchen. Honderd jaar later kwam de naam curatoren in zwang. Aanvankelijk twee, later  
drie. Als eersten dokter Velius en dominee Roggius.  
Wybo overleed plotseling in 1608 en werd opgevolgd door dominee Roggius. Hij was een 
hard calvinist en dat had ook invloed op zijn rectorschap. Het stadsbestuur, toen nog 
gematigd hervormd, ontsloeg hem in 1614. Dominee Arnoldi Rodingenus volgde hem op. 
Al onder dominee Roggius maar ook ten tijde van  zijn opvolger, dominee Arnoldi 
Rodingenus, speelden in de Republiek, ook in Hoorn, godsdienstige twisten tussen 
remonstranten en contra-remonstranten een rol. Om de twisten uit de weg te ruimen riepen de 
Staten-Generaal landelijk een grote kerkvergadering, de Nationale Synode, in Dordrecht 
bijeen. Deze synode besloot in 1619 dat bestuurders zowel als schoolmeesters haar 
bepalingen moesten onderschrijven en ondertekenen. Aangezien rector  Arnoldi Rodingenus 
dat in 1620 weigerde, ontsloeg het stadsbestuur hem. Na veel discussie werd dominee 
Rulaeus de opvolger van Rodingenus, hoewel Rulaeus bleef preken.   
Al voor Rulaeus’ komst in Hoorn waren er pogingen geweest om het onderwijs op de 
Latijnse scholen in het gewest Holland (toen nog Noord- en Zuid-Holland samen) uniform te 
laten verlopen. Daartoe bood de Haarlemse rector Schonaeus in 1581 een nieuwe grammatica 
aan. Maar succes bleef uit. Ruim tien jaar later vroeg de senaat van de Leidse universiteit om 
in Holland één grammatica en syntaxis voor Latijn en Grieks in te voeren en een vast lesboek 
voor retorica. Ook nu tevergeefs. Een nieuwe poging in 1619 werd door de Nationale Synode 
van Dordrecht gedaan. Ze vroeg onderdanig en beleefd om “eenparicheyt inde 
onderwysinghe van den Jeugdt, voornamelyck in de praeceptis grammaticae ende 
rhetoricae”. Weer geen reactie. Nadat de senaat van de Leidse universiteit in 1623 nog eens 
een smeekbede deed, reageerden de Staten van Holland positief.724 Juist in de periode van het 
rectorschap van Rulaeus kondigden de Staten van Holland in 1625 een “schoolordre” voor 
de Latijnse scholen af die tot doel had een gelijke indeling en benaming van de klassen en 
een uniform rooster van de lessen en oefeningen in alle Latijnse scholen in het gewest, in te 
voeren. Maar Rulaeus kon of wilde zich daar niet aan houden. Daarvoor was de druk van 
preken én doceren te groot. Na negen jaar kwamen hij en anderen eindelijk tot het inzicht dat 
het ambt van predikant en rector moeilijk te verenigen was. Een compromis was het gevolg.  
Naast Velius die nog scholarch was, kwam nu als tweede scholarch, Rulaeus. Als rector werd 
hij echter vervangen door Nicolaas Rijckaert, 20 jaar eerder docent aan de Latijnse school, 
maar later notaris en procureur. Over hem waren de stadsbestuurders ook niet tevreden, zodat 
hij in 1637 zijn ontslag kreeg.  
Zijn plaats werd ingenomen door Andreas Cellarius. Cellarius was een geleerd man maar 
besteedde soms teveel tijd aan buitenschoolse zaken. Dat leidde én tot conflicten in en over 
het onderwijs, én tot een hoogtepunt van astrologisch werk. De bom van het onderwijs-
conflict barstte in 1648. Ouders hadden bij het stadsbestuur geklaagd dat de rector niet goed 
functioneerde. De burgemeesters hielden de rector voor dat hij zijn koers moest wijzigen. Die 
zegde dat toe met als resultaat een schoolreglement, dat aansloot bij de “schoolordre” van 
                                                 
724 W. Otterspeer, Discipline en daadkracht. Onderwijs en wetenschap in Holland. In: Th. De Nijs en E. Beukers,  
      Geschiedenis van Holland van 1572 tot 1795. Deel II.  Hilversum, 2002, pag. 337-338. 



216

1625. Het was voor ons het eerste reglement dat we van de Latijnse school in de Hoornse 
archieven aantroffen. In astrologisch opzicht was 1660 het hoogtepunt omdat in Amsterdam 
de drukker Janssonius de “Hemelatlas van Andreas Cellarius” van de pers liet komen, 
wereldwijd een hoogtepunt. Een reprint bleef lang uit. Het duurde tot 2007 voordat Rob van 
Gent die klus klaarde. Uiteindelijk heeft Cellarius het onderwijskundig niet slecht gedaan. Op 
het hoogtepunt van zijn loopbaan waren er naast hem als rector, een conrector en drie 
praeceptoren werkzaam. Hoewel we de precieze cijfers niet kennen, betekende dit een flink 
aantal leerlingen, waarschijnlijk zo’n 100. Cellarius overleed in december 1664, bijna 70 jaar 
oud.
Na hem kwam Joannes van Biemen, maar hij stierf plotseling in 1668. Zijn opvolger,  Hobius 
van der Vorm, zorgde in 1669 direct  voor een nog uitgebreider school- reglement. Hij was de 
eerste die een boek achterliet met daarin genoteerd de 110 leerlingen uit zijn aanvangsjaar, 
met hun inschrijvingsdatum, hun geboortedatum en hun plaats van herkomst. Die strekte zich 
uit over West-Friesland en Waterland en in enkele gevallen van ver daarbuiten. 
Dit boek werd later uitgebreid met een overzicht per jaar van de leerlingen in de 
verschillende klassen en naar welke klas ze werden bevorderd. Ook kwam er, na 1700,  een 
tweede boek bij met een vrijwel soortgelijke indeling maar alleen met de leerlingen die een 
premie kregen. 
Het einde van het rectoraat van Van der Vorm was dramatisch. Hij moest, naar men zei,  
wegens krankzinnigheid in 1694 op non-actief worden gesteld. Van Alzheimer of dementie 
had men nog nooit gehoord. De drie overblijvende docenten, conrector Joannes van der Vorm 
(zoon van de rector), Johannis ten Tije en Eustatius Manglerius, kregen op hun verzoek 
toestemming om te proberen het onderwijs rectorloos aan de gang te houden. Helaas bleek al 
na vier jaar dat dit niet lukte. Waarschijnlijk ook omdat de ouders er niet in geloofden. 
In 1704 werd door het stadsbestuur via de curatoren en in overleg met de docenten een nieuw 
reglement vastgesteld. Het was gebaseerd op dat van 1669. 
Nieuw erin was dat verwacht werd van de leraren dat ze verstandig met het weekprogramma 
zouden omgaan. Ook werd er vanuit gegaan dat de mondelinge overhoringen en de 
schriftelijke repetities in een goede verhouding stonden tot datgene wat gelezen moest 
worden. Dit reglement behield zijn geldigheid tot 1795, zij het dat de curatoren incidenteel 
wijzigingen aanbrachten. Praktisch bleef het geldig tot 1835.
De school werd in 1708 getroffen door het plotselinge overlijden van rector Johannes ten 
Tije.
Het Hoornse stadsbestuur benoemde tot zijn opvolger Johannes Doitsma uit Sneek. Tijdens 
zijn rectoraat lazen we voor het eerst over het uitreiken van prijzen, ook al was dat eerder al 
mogelijk onder Hobius van der Vorm en is dat waarschijnlijk gebeurd, in de Grote kerk nog 
wel. Later kwam men daarvoor ook bijeen in de Oosterkerk. Curtius Doitsma, zoon van de 
rector en conrector geworden in 1724 mocht zijn vader na diens overlijden in 1735 opvolgen. 
Curtius  was rector tot zijn overlijden in 1754. 
Burgemeesters en vroedschappen benoemden Johannes Biman  in zijn plaats. Onder Biman 
werd al duidelijk dat de Latijnse school te kampen kreeg met een vermindering van het aantal 
leerlingen. Een aantal factoren leidde daartoe. Eén ervan werd blijvend. Dat was de 
oprichting van een Franse school in 1760. En hoewel er voor die tijd er ook al wel Franse 
scholen waren geweest, was dat meer incidenteel. Maar nu bleek dat soms de regenten hun 
zoons liever naar de meer praktische  Franse school stuurden dan naar de zo theoretische 
Latijnse school, zwaar belast als die was door Latijn en in mindere mate door het Grieks. 
Verder had de stad te maken met een economische achteruitgang die fnuikend voor de hele 
gemeente was. 
Martinus Isaac de Crane werd in 1786 rector als opvolger van Biman na diens vrijwillige 
terugtreding. De Crane werkte toen al jaren samen met Joannes Fortman die praeceptor was 
en nu conrector werd. Samen betekenden ze in de school veel, en daarbuiten waren ze een 
geweldige stimulans voor het letterkundig en muzikaal leven in Hoorn. Het stadsbestuur 
slaagde er echter niet in weer een praeceptor aan te stellen. In 1793 vroeg en kreeg Fortman 
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ontslag in verband met leeftijd en een slechtere gezondheid. A.L. Kaldenbach die rector in 
Hattum was, volgde hem op als conrector. 
Die situatie was nog zo toen in 1795 de fluwelen Bataafse revolutie plaats vond. 
De veranderingen waren groot.  Zo kreeg het stadsbestuur dat tot dan toe autonoom was in 
onderwijszaken te maken met departementale besturen in plaats van de gewestelijke, met 
daarboven landelijk een Agent voor de Nationale Opvoeding, als het ware de eerste minister 
van onderwijs. Die stuurde aan op de totstandkoming van een nationale onderwijswet. Die 
kwam er in 1806. Maar omdat deze besluiten alleen het lager onderwijs regelden, veranderde 
er voor de Latijnse school weinig. Conrector Kaldenbach vertrok in 1802 naar IJsselstein 
waar hij benoemd was tot rector.  
Omdat het aantal leerlingen steeds geringer was geworden liet De Crane aan het dagelijks 
bestuur van de stad, sinds 1795 genoemd Comité voor Algemeen Welzijn, dat hij zijn post 
wel kon en wilde vervullen zonder conrector, als zijn tractement met ƒ 200,-- omhoog zou 
gaan naar ƒ 1000,-- plus enkele emolumenten. Het comité ging akkoord met het meerdere 
salaris maar handhaafde de stedelijke heffingen. De Crane heeft het onderwijs niet lang 
gegeven zonder conrector, omdat hij nog geen jaar later stierf. Het heeft daarna twintig jaar 
geduurd voordat de rector weer een conrector naast zich kreeg. 
Rector Epkema uit Enkhuizen werd op het eind van 1803 benoemd tot opvolger van De 
Crane. Epkema bleef bijna tien jaar. Men waardeerde hem zeer. Zijn onderwijs gaf hij vanuit 
de gedachte dat de leraar de leerlingen gevoel en smaak voor het vak der letteren bij moest 
brengen. Lukte dit niet, dan zou het voor de professoren zoveel te moeilijker zijn die alsnog 
aan te brengen.  
Toen Epkema op het eind van 1813 naar Middelburg vertrok, had Nederland en dus ook 
Hoorn, zich los gemaakt van Frankrijk.  
In deze roerige tijd aanvaardde Joannes Samuel Swaan afkomstig uit Culemborg de 
betrekking van rector in Hoorn. Begin 1814 begon hij met zijn lessen. Swaan was een zeer 
veelzijdig man met veel activiteiten buiten de Latijnse school. Hij kreeg in 1815 te maken 
met de door koning Willem I uitgevaardigde nieuwe wetgeving voor het Hoger Onderwijs. 
Daarbij hoorden ook nieuwe vakken voor de Latijnse school als beginselen der wiskunde 
(mathesis), de nieuwe en de oude aardrijkskunde, de nieuwe en de oude geschiedenis, de 
Griekse en Latijnse fabelkunde (mythologie). Ondanks deze extra belasting slaagde hij erin 
het aantal leerlingen zodanig op te voeren dat in 1823 de gedeputeerde staten in Noord-
Holland toestemming verleenden weer een conrector aan te stellen. Lang profiteerde Swaan 
daar niet van. Drie jaar later stierf hij, in het harnas zoals dat toen genoemd werd  Hij had 
zich niet alleen ingezet voor de Latijnse school, hij had zich op allerlei terreinen van  en voor 
de Hoornse samenleving zeer verdienstelijk gemaakt.. 
 
Zijn opvolger werd de in 1823 nieuw benoemde conrector Cornelis Alard Abbing. Hij was de 
laatste en de langst zittende rector van de Latijnse school, van 1826 tot 1868. Hij was een 
zeer humaan man met een grote aandacht voor zijn leerlingen. Ook bij hem bleef het 
leerlingtal gestaag groeien, totdat die groei omstreeks 1840 minder werd en ook hij het 
zonder conrector moest redden. Toen was al meermalen gediscussieerd, ook in Hoorn, over 
de verschillen tussen middelbaar en hoger onderwijs. In de raad werd zelfs gevraagd of er in 
Hoorn geen gymnasium diende te komen. Financiële angst van het dagelijks bestuur van de 
stad lijkt ons ervoor te hebben gezorgd dat dat debat niet werd voortgezet.  
Elders was in 1838 in Den Haag  al een poging tot verbetering gedaan. Daar begon men toen 
aan enkele gymnasia een zogenaamde tweede afdeling te verbinden. Die was bestemd voor 
leerlingen die meer onderwijs  wilden ontvangen dan de Franse scholen gaven zonder hun 
studie op de universiteit voort te zetten.  Onvermijdelijk, zo schrijft Brugmans, dat deze niet-
klassieke afdelingen een halfslachtig karakter kregen. 725  

                                                 
725 I.J. Brugmans, Thorbecke, Haarlem, 1948. Tweede herziene en bijgewerkte druk, pag. 209-214. 
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Abbing was in Hoorn in 1846 in een commentaar voor de curatoren zeer uitvoerig ingegaan 
op datgene wat voor het onderwijs gewenst was en welke leerstof op de Latijnse school 
moest worden gegeven, mede in verband met toelating tot de universiteit. Wiskunde was een 
vak dat hij niet zo hoog aansloeg als het door een onbekwaam persoon werd gegeven. En 
bekwame docenten waren er niet veel, al had Hoorn het met Van Milligen getroffen. Meer 
zag hij in een combinatie van oude klassieke en moderne vreemde talen. Noch van curatoren, 
noch van B&W, noch van de gemeenteraad troffen we een oordeel of commentaar aan op dit 
uitgebreide stuk. 

Toen Thorbecke in 1862 zijn wetsontwerp op het middelbaar onderwijs indiende, was Hoorn 
daar dus niet zo goed op voorbereid. Thorbecke miste een school die van belang kon zijn 
voor een steeds grotere groep. Een school waarin men lessen op een hoger niveau kon volgen 
zonder dat men naar de universiteit wilde. Een school dus zonder Latijn en Grieks. De toen 
aanwezige Franse scholen schoten daarin tekort. Het wetsontwerp dat hij indiende had tot 
doel “de vorming van die talrijke burgerij, welke, het lager onderwijs te boven, naar 
algemeene kennis, beschaving en voorbereiding voor de onderscheidene bedrijven der nijvere 
maatschappij tracht te krijgen”. Twee soorten scholen zouden hierin moeten voorzien: 
Burgerdag- en avondscholen voor degenen die beroepsgericht onderwijs wensten, speciaal 
voor de ambachtsman en de agrariër. Daarnaast hogere burgerscholen voor degenen die zich 
richten op hogere functies in het bedrijfsleven.
Toen de wet was aangenomen en per 1 september 1863 in werking trad, was het feitelijke 
gevolg dat de Latijnse school in Hoorn zou moeten worden opgeheven. Rector Abbing was 
zich dat terdege bewust toen in de jaren daarna de Hoornse bestuurders pleitten voor de 
oprichting van een gemeentelijke hogere burgerschool, met daarnaast een burgeravondschool.
De raad nam dat besluit op 16 november 1866. De nieuwe HBS met vierjarige cursus begon 
op 16 November 1868. 
Toen was rector Abbing al met pensioen. De laatste promotie onder hem vond plaats op 27 
augustus 1868. De Latijnse school eindigde haar bestaan op 1 september 1868.

Overzicht schoolmeesters 4 Octobris 1594
1. “Op huyden den 4 October 1594 sijn die navolgende schoolmeesters binnen
2. deser stede, schoole houdende achtervolgende den Inhoude van placcate

3. onlancx gepubliceert, date den 9en Marty 1589, gecompareert voor den

4. Burgemeesteren der Stede Hoorn, versoucende consent ofte admissie omme

5. met haere respectieve schoolhoudinge voorts te mogen gaen.

6. Soe is ‘t dat die Burgemeesters geconsenteert ende geadmitteert hebben,
7. consenteren ende admitteren bij deese nae haren persoonen schoole te

8. houden, Mits dat sij gehouden sullen weesen die kinderen gheene boucken

9. te leeren contrarierende de christelijke religie nae inhouden ende

10. selven placcate.

11. Mr. Jan Cleen ende Mr. Pieter Janszn, stadsschoolmeesteren in t Duitsche schoole;

13. Mr. Roeloff, Latijnsche schoolmeester;

14. Mr. Frans Jansz Poulenburch, Maerten Roelofszoon ende Mr. Joris Grossaert,

stadsfranchoyse schoolmeesters;

15. Mr Abraham [Mignon], franchoyse schoolmeester;

16. Mr. Jan, chirurgyn;
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17. Mr. Pieter Heynrickssz;  

18. Mr. Ysrael Jacobsz van der Merssche;  

19. Mr. Jan Arentsz.” 

 
N.B. Interpunctie en interliniëring van ons, vZ. 
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4. FRANSE SCHOLEN

1578 - 1877
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4.1 Inleiding 

 
In paragraaf 1.2 van ons eerste deel hebben we gewezen op de ontwikkeling van 
particuliere scholen naast de grote stadsschool. Ze worden kort na het begin van de 16de 
eeuw in Hoornse bronnen  voor het eerst genoemd. Het bestaan van deze scholen is 
concurrerend voor de  meester(s) van de grote stadsschool. Vaak noemt men deze scholen 
bijscholen. In Hoorn noemt men ze echter lager- of onderscholen. Nergens anders dan in 
de grote school mag zo’n onderschool worden gehouden. Ouders die hun zoon (over 
dochters wordt nog niet geschreven hoewel bekend is dat ook meisjes zulke scholen 
bezoeken) snel vorderingen willen laten maken, kiezen voor zo’n duurdere school. Maar 
meer nog kan het zijn dat men de voorkeur geeft aan het onderwijsprogramma.726  
Op de grote stadsschool beperkt men zich tot het leren van lezen en schrijven (in deze 
volgorde) en wat Latijn. Dat laatste om mee te kunnen zingen in het kerkkoor. Pas in de 
latere schooljaren worden de lessen in het Latijn uitgebreid in verband met de opleiding 
tot priester of klerk of een verdere studie aan een universiteit.  
Op de bijscholen komen vakken voor als rekenen en (Italiaans) boekhouden, soms zelfs al 
Frans. In de Hoornse bronnen wordt voor het eerst enkele jaren na de overgang naar 
Willem van Oranje melding gemaakt van de aanwezigheid van een Franse school. In zo’n 
school kan Nederlands de voertaal zijn, maar ook Frans. Zo’n school stelt zich ten doel 
vlot Frans te leren spreken en geeft daarbij een aantal vakken voor de algemene 
ontwikkeling en vorming van leerlingen. Daarnaast blijft men werken aan 
rekenen/boekhouden en aan de nederduitse  (dat is dan de naam voor Nederlandse) taal. 
Dit onderwijsprogramma is aantrekkelijk voor (de ouders van de) leerlingen die geen 
behoefte hebben aan Latijn omdat ze hun brood verdienen in de handel. 
Al zoekend in de Hoornse bronnen troffen wij, voor het eerst in 1578, de admissie aan van 
een “franchoise schoolmeester”, een Franse schoolmeester dus. Dit is het begin van de 
Franse scholen in Hoorn. Tot in het begin van de 19de eeuw is het aantal Franse 
schoolmeesters verschillend. Soms is er één. Soms zijn er meerdere, maar het blijven altijd 
scholen apart met één meester of één juffrouw, soms met een  assistent of assistente die 
men ondermeester noemt. Men geeft op deze scholen les aan jongens of meisjes, hoewel 
incidenteel ook onderwijs aan jongens én meisjes voorgekomen is. 
Na 1860 komen de laatste Franse scholen voor. Door nieuwe onderwijswetgeving in 1857 
en 1878 veranderen ze in een schooltype waarin een geleidelijke overgang plaats vindt 
naar ulo- of muloscholen. Door de nieuwe wet op het voortgezet onderwijs van 1963 die 
per 1 augustus 1968 in werking treedt, gaan de ulo-scholen verder als zelfstandige mavo-
scholen of als onderdeel van een kleinere of grotere scholengemeenschap. 

4.2 Jacob van der Meersch, de eerste Franse schoolmeester,  1578-1595 
 
Komst naar Hoorn 
In het tweede oudste resolutieboek van Hoorn, dat de periode van 1529 tot 1595 omvat, 
vinden we op 14 juli 1578 aangetekend “nopens ’t salarys van meester Jacob,  françoischen 
schoolmeester  is geresolveert dat hij hem sal laten ghenoughen met vijftch gulden ‘s jaers 
die hem geaccordeert is sonder meer”.727  
Mevrouw Steendijk-Kuypers concludeerde over hem dat hij na 1572 als resterend 
onderwijzer van de grote stadsschool was aangesteld als schoolmeester van een Franse 
school.728  
Wij zijn het met die opvatting niet eens en baseren ons op een andere bron, het memoriael 
van burgemeesters en regeerders van 14 juni 1565 tot 11 mei 1620.  

                                                 
726 Boekholt/De Booij, pag. 12. 
727 WFA/OAH 0348/91, fol. 91, 14 July 1578. 
728 Kwartaalblad Oud Hoorn, 7e jaargang  1985, nr. 3, pag. 63-65. 
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Daarin lezen we op 16 juli 1578 een iets uitgebreidere tekst:  
“Op huyden den XVIen July anno voorsz soe es Mr. Jacob patrijns (mogelijk pratijns), 
françhoise schoolmeester metten burgemeesteren geaccordeert dat hij jaerlicx van de stede 
sal hebben vijftich carolus guldens van XL grooten Vlaems ’t stuck met een vrije woninghe 
soo lange hij alhier resideren sal ende nyet langer”.729  
Juist omdat de burgemeesters hem willen betalen zolang hij in Hoorn verblijft, zijn wij van 
mening dat hij een nieuwkomer in de stad is en uit de zuidelijke Nederlanden en wel 
Vlaanderen komt. Dat zegt zijn achternaam ook al, hoewel in de  laatste tekst het woord 
patrijns moeilijk te ontcijferen was. Er kan ook pratanus staan  of zelfs pratensis. Dit Latijnse 
woord betekent op de weide groeiend, een woord dat alleen in klassieke poëzie en in na-
klassiek Latijn gebruikt wordt. Ons inziens is er dan een link met de oudste zoon van meester 
Jacob, Israël Jacobszn. Die noemt zich in een overgeleverd handschrift pratanus. De 
kleinzoon van Israël tekent daarbij aan dat ook zijn overgrootvader zélf heeft geschreven dat 
zijn achternaam niet van der Mersch maar Van der Meersch is. Aangezien meersch ook nu 
nog in Vlaanderen een gewoon woord voor gras- of weiland is, betekent dit voor ons dat de 
cirkel rond is. Vandaar dat we deze paragraaf de titel Jacob van der Meersch hebben gegeven. 
 
Een handschrift verheldert de naam 
Keren we nog even terug naar het hiervoor genoemde handschrift.  
Op de titelpagina ervan  staat geschreven Israël Pratanus anno 1588 en op het keerblad ervan 
Jacobi Adamaei, Rector der Latynsche schole tot Hoorn 1588, daer mijn Grootvader Israël 
Pratanus  by Latyn geleert heeft. Deze kleinzoon van Israel en achterkleinzoon van Jacob 
memoreert 100 jaar later dat zijn naam is: 
“Petrus Pratanus, natus Hornae Westfrisiae” en hij heeft erbij gevoegd: 
“Petrus Prataen, dit is myn naem: Meersch is ’t geseit, ’t Latyn ’t uytleit. 
Myn ouders hebben my [al] dus geheeten, ’t Welck my nu noch niet en is vergeeten.  
Aetatis 78½--.” 
Tenslotte is op de laatste bladzijde van dit handschrift geschreven: 
Israël van der Mersch, 1588 en Pieter van der Mersch 1688.730 
 

Gevlucht uit Vlaanderen? 
Wij denken dat leden van de familie Van der Meersch na de Beeldenstorm in 1566 uit 
Vlaanderen naar de Noordelijke Nederlanden zijn gevlucht of mogelijk verbannen zijn door 
de in 1568 in Brussel opgerichte Raad van Beroerte. Een naamgenoot, geheten Jacob Janszn 
van der Meersche, staat op zo’n lijst van verbannen personen. Hij is door de Raad van 
Beroerten  op 25 mei 1568  uit Brussel verbannen, “ter cause van religie en oproer” en komt 
van 1575 tot 1578 als Schepen en Raad in Middelburg voor.731 Uiteindelijk is meester Jacob 
‘patrijns’ als Franse schoolmeester in 1578 Hoorn terecht gekomen – zo veronderstellen wij - 
als gevolg van de vervolging om zijn godsdienstige gezindheid.  

Van hem en zijn vrouw is bekend dat ze doopsgezind zijn. Hoorn, dat zich in 1572 heeft 
aangesloten bij de Prins van Oranje, ligt bij hun komst niet direct meer in de Spaanse 
aanvalslinie en staat dan als tolerant bekend. Het zal voor hen aantrekkelijk geweest zijn hier 
werk te zoeken.  
Als ze zich in Hoorn vestigen, waarschijnlijk in het voormalige Sint Catharinaklooster732, 
bestaat het gezin uit man Jacob van der Meersch (47 jaar), vrouw Barbara Jorisdochter (34 
jaar), en drie kinderen, twee zoons Israël Jacobszoon (5 jaar) en Julius Jacobszoon (3 jaar) en 
één dochter Lysabeth (10 maanden).  
                                                 
729 WFA/OAH 0348/151, fol. 21vo-22, 16 July 1578. 
730 Bibl. WFA, De Navorscher, 3e jaargang, 1853, p. 225 en bijbladen clxxxv en clxxxvi. 
   Met dank aan J. Brozius en A.E, Groot die, onafhankelijk van elkaar, ons deze tip gaven. 
731  Biografisch Portaal van Nederland. 
732  WFA/OAH 0348/91, 2 February 1583. 
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Deze gegevens zijn ontleend aan een notitie van de  oudste zoon Israel Jacobsz. Hij heeft de 
familiegeschiedenis in het kort bijgehouden.733 
Mijn eerwaardige en lieve vader, zo schrijft Israel, is geboren in het jaar onzes heren 1531, op 
30 december, (Helaas zonder dat Israël de plaats van geboorte noemt, vZ). Hij is gestorven 
in de nacht van 29 op 30 september 1595. Hij is begraven in de Grote Kerk  Zijn wapen en 
zijn naam zijn in de steen gezet. 
Mijn vader en moeder trouwden op het eind van mei 1565. Mijn moeder was toen 20½ jaar. 
Zij overleed  op 14 juni 1616.  
Mijn lieve broeder Julius is geboren op 12 januari 1575 “des morgens vroech te één ure in ’t 
crancke van de maan”.  Mijn lieve suster Lysabeth is geboren op 9 september 1577. Ikzelf 
ben op 24 september 1572734 geboren “by vier ure na middach, de maen affgaende”. 
Op 6 februari 1600 ben ik getrouwd met Maritge Jans. Zij is geboren op 15 november 1577 
en overleden op 26 december 1630. (Zij is begraven in de Noorderkerk. Daar is haar 
grafsteen nog steeds, vZ). Maritge Jans’ vader heette Jan Piet Jaeps. Zijn boerderij lag tussen 
Oude en Nieuwe Niedorp, in de banne van Oude Niedorp, maar het dichtst bij Nieuwe 
Niedorp. Toen Maritge nog maar 2 jaar oud was, overleed haar vader in Hoorn. Hij werd 
begraven in Oudewater. Trijntje Pieters, de moeder van Maritge, stierf een kwart jaar voor 
wij trouwden. 
Op 20 augustus 1601 is ons eerste kind geboren, Trijntje Israëlsdr. Een tweede kind, een  
zoon, heeft maar tien dagen geleefd, van 7 januari tot 16 januari 1604. Op 19 augustus is ons 
derde kind geboren, een dochter genaamd Maritje Israëlsdr. Barbara ons vierde kind, werd 
op7 februari 1609 geboren en stierf op 29 oktober 1612.. Ons vijfde kind, Jacob, leefde van 
29 oktober 1611 tot 11 juli 1613. Barbara ons zesde kind werd geboren op 11 april 1617 en 
overleed in Amsterdam op 13 december 1627. 
Tot zover het relaas van Israël Jacobszn van  der Meersch.  
 
Werk in Hoorn 
Zowel Israël als Julius zijn in Hoorn werkzaam geweest als particulier schoolmeester. We 
hebben daarvan echter in de bronnen weinig terug gevonden.735  
Israël is in 1606 van doopsgezind gereformeerd geworden.736 Nadien is hij klerk op de 
secretarie van Gecommitteerde Raden van West-Friesland geweest  terwijl hij nog weer later 
ook als notaris is opgetreden. In februari 1615 schenkt hij aan de burgemeesters van Hoorn de 
“Spiegel der behoudenisse”. Dit werk is één van de eerste boeken die door Laurens  Jansz. 
Koster uit Haarlem rond 1440 zijn gedrukt.  
Het werd bewaard in de stadsboekerij. Die was gebouwd in 1535 aan de zuidzijde van het 
oosteinde van de Grote Kerk boven de oude sacristie, later de kamer van de kerkmeesters. 
Toen de kerk in 1838 door brand verwoest werd, heeft men  alleen maar enige half verbrande 
bladzijden terug kunnen vinden.737 
Jacob van der Meersch schrijft een raadselboek 
Hoewel we over het schoolwerk van Jacob van der Meersch ook geen directe gegevens 
hebben gevonden, is er iets meer over hem bekend geworden doordat hij op het laatst van zijn 
leven een raadselboek heeft uitgegeven. Men vond het in 1627 een zeer geslaagd schoolboek. 
Alleen achtte men het toen jammer dat het niet in “gheschreven Letteren” gedrukt was.  
In het overgeleverde handschrift waarin ook de hierboven vermelde persoonsgegevens 
voorkomen, geeft een achterkleinzoon van Jacob van der Meersch echter aan dat in dezelfde 
band een gedrukt werk van dit raadselboek voorkomt. Deze uitgave is in Hoorn gedrukt door 
                                                 
   733  Zie noot 5. 
   734  Dat betekent dat Israël Jacobsz in hetzelfde jaar geboren is als Velius. Zij werden vrienden. 
 735  Zie hoofdstuk 2. 
 736  Zie voor zijn geloofsovergang: Judith Pollmann, ‘From Freedom of Conscience to  
      Confessional Segregation? Religious Choice and Toleration in the Dutch Republic, pag. 123-149 in: 
      Richard Bonney and D.J.B. Trim (eds.), “Persecution and Pluralism. Calvinists and Religion Minorities in  
      Early Modern Europe 1550-1700”. Bern, 2006. 
 737  Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1840, pag. 821. 
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Stoffel Jansz Kortingh in 1677: Op het titelblad staat met de pen geschreven “den Sesten 
Druk”. En naast het titelblad is aangetekend “Mr. Jacob v.d. Meersch Raetselboeck is nu 
sesmael in verscheiden Steden gedrukt, de eerste Druk is tot Hoorn, soo ik mein in ´t jaer 
1591, die ik noit heb kunnen bekomen; by de Dedicatien staet het Jaer niet”. 
In de Hoornse archieven wijst slechts één vondst uit de burgemeestersrekeningen van 1593  
wellicht op het eerste gedrukte raadselboek: 
“Opten xxvij octobris hebben mijn heeren den Burgemeesteren geschoncken Mr. Jacob 
vanden Meersch die somme van een ende veertich gulden vier stuivers in recompse van 
seeckere boecxkens dien hij mijn heeren den schout burgemeesteren, vroedtschappen ende 
gerechte geschoncken ofte mede vereert heeft compt 41-4”.738 
Met deze schenking aan de Hoornse bestuurders zouden we dus te maken kunnen hebben met 
een eerste druk die de achterkleinzoon van Jacob van der Meersch nooit te pakken heeft 
kunnen krijgen. Waarschijnlijk echter is het eerste exemplaar  van 1591 in Hoorn niet in druk  
maar in handschrift vermenigvuldigd en zijn de aangeboden boeken van 1593 gedrukt. Dat 
zou dan overeenkomen met een opmerking van P.A. de Planque in 1926 in zijn 
proefschrift.739 Hij schrijft daarin dat hij een druk van 1595 voor zijn dissertatie heeft kunnen 
raadplegen, maar dat die druk gelet op de titel ervan niet de oudste kan zijn. Op de titelpagina 
staat namelijk expliciet oversien, verbetert ende vermeerdert. De hele titel luidt 
 
                                                  T’ groote Raedtsel=Boeck / 
Inhoudende dry hondert nieuwe Raedtsels met d’uytlegginghe 
Van dien / tot oeffeninge vande eerbare ende leersame Jeucht. 
In Rijme vervaet ende ghestelt / door  
                                             M. Jacob van der Mersch. 
Oversien, verbetert ende vermeerdert. (*) 
T’Amstelredam, By Cornelis Claessz. In ‘t Schrijf=Boec. 1595. 
 
(*) (volgt een Psalmvers (psalm 26, vZ) en een zeer ruwe houtsnede) 
Een verduidelijking door De Planque. 
De Planque begint zijn boek met een inleiding van 167 bladzijden onderverdeeld in vier 
paragrafen.. In de vierde paragraaf behandelt hij de in die tijd gebruikte schoolboeken, 
waaronder van pagina 115-122 het raadselboek van Jacob van der Meersch  
Jacob van der Meersch (wij houden deze naam vol, ook al staat op het titelblad van der 
Mersch) begint met een opdracht van twee pagina’s aan het stadsbestuur van Hoorn.  
Hij noemt zich daarin schoolmeester te Hoorn die al op leeftijd is, en  schrijft over ‘zijn 
vervallen ouderdom’. Hij heeft in zijn 17 jaar onderwijs in Hoorn ‘aen veel goede Burghers 
Kinderen veel Jaren onverdroten ende getrouwen arbeyt bewesen’.  
Langdurig was hij bezig met het verzamelen van raadsels. Hij gebruikte ze als ‘voorschriften’ 
voor zijn ‘jonghe Schoolkinderen’, die dan door ‘soodanighe nieuwichheyt tot leeren, soo 
leesen als schrijven, als met een nieu aes gheloct ende verwect werden’. Hoewel hij ze eerst 
had uitgeschreven, had hij zich nu laten overhalen, ze in druk te geven, daar ze hem ‘noch 
daghelijccx van verscheyden druk afgevordert werden’. Ook vertrouwde hij dat ‘den 
meestendeel der Raetselkens in hun slechtigheyt leerlijc ende stichtelijc bevonden sal werden, 
gheen des jeuchts manierlijcheyt’.  
Dan volgt een ‘Voorreden tot den goetwillighen Leser’ in rijm plus een zesregelig naamdicht 
van  zijn zoon I(sraël) van der Meersch. Bladzijde 6 bevat nog een gedicht van Israël, 
getiteld: ‘Des Aucteurs Soon tot den Zoylisten’ en een sonnet van P. Hooghert.740 

                                                 
 738  WFA/OAH 0348/230, 27-10-1593. Met dank aan A.E. Groot die ons op dit gegeven wees.  
 739  P.A. de Planque,  Valcooch’s regel der Duytsche Schoolmeesters. Bijdrage tot de kennis van het 

schoolwezen  in de zestiende eeuw. Groningen, 1926, pag. 116-117, 120. 
740 Zoylisten = kwaadsprekers. Wij menen dat achteraan er in plaats van Hooghert Hogerbeets moet staan.  
    Dokter Petrus Hogerbeets voor wie Velius in 1606 een gedichtenbundel maakte, was een vriend van Jacob 

van der Meersch. 
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Bladzijde 7 bevat dan nog twee sonnetten. Het laatste ervan is ondertekend met ‘In Amor 
Perseverando’, ongetwijfeld de Latijnse zinspreuk van Cornelis Taemssoon die op bladzijde 
8 het naamdicht ‘T’Boecxken tot de Koopers’ ondertekende  met ‘In Liefde volhardich’. 
Op bladzijde 9 begint de eigenlijke tekst die op bladzijde 136 met de oplossing van raadsel 
301 voltooid is. Bij de laatste acht raadsels zijn houtsneden gemaakt.  
Op bladzijde 141 staat nog een vergelijking van “Het Cijfer met het ghemeyn ghetal”. 
Tot  bladzijde 100 staan er vier raadsels, elk van zeven regels, op een pagina. De keerzijde 
van de pagina’s geeft de oplossing, eveneens door middel van rijmpjes van zeven regels. 
Na bladzijde 104 wordt de oplossing aangegeven  met behulp van cijfers. 
De Planque die dus letterlijke de tekst onder ogen heeft gehad, constateert dat in de rijmen 
vrij veel Franse leenwoorden voorkomen. Dat betekent ons inziens dat onze veronderstelling 
dat Jacobus van der Meersch uit de zuidelijke Nederlanden afkomstig is, waarschijnlijk juist 
is. 
 
Tenslotte sluiten we dit stukje over het groot raadselboek af met één raadsel en één oplossing: 
 
                                                   Dat C.LXI. Raedtsel                                      
                        De Bloedtsuypers die des Armen vleesch knaghen /  
                        En die de Kinderkens verbijten ende plaghen /         
                        Ja met voeten treden / die beloon // ic  
                        Ic helpe die zeer behendelijc verjaghen /  
                        Vanghen ende dooden na elcx behaghen /  
                        De Vrouwen die lanc hayr draghen / die verschoon // ic  
                        Wie ben ic? Mijn langhe tanden vertoon // ic. 
 
                                                Opt C.LXI. Raedtsel  
                  Den Kam is een instrument / seer bequame 
                  Om t’hayr te reynighen / t’hooft te verstellen / 
                  En schoone te houden / na den betame / 
                  De Luysen konnen de luye meest quellen / 
                  Maer met den Kam / kan men die versnellen / 
                  Vanghende dooden / met zware // nepen / 
                  Den Kam kan t’vuyle wt den hayre // slepen.741 
 
Uit al die raadsels valt niet op te maken welk een schoolmeester Jacob van der Meersch is 
geweest. Uit datgene wat hij over zichzelf schrijft komt hij voor ons naar voren als een 
bedachtzaam en geduldig man die grote aandacht voor zijn leerlingen heeft. De Franse school 
waarin hij zijn onderwijs geeft, is mede daarom naar onze mening een Franse school waarin 
in het Nederlands, en niet in het Frans, de lessen worden gegeven. 
 
Vrienden van Jacob van der Meersch 
Tenslotte willen we deze paragraaf met twee zaken eindigen.  
In de eerste plaats is Jacobus van der Meersch een man geweest met vele vrienden, zo 
betoogt Abbing. Eén daarvan is de stadsdokter Peter Hogerbeets. In het vriendencircuit 
wisselde men eigen poëzie uit. Op verzoek van het Hoornse stadsbestuur neemt dokter Velius 
op zich een gedichtenbundel samen te stellen uit de, aan de te vroeg aan de pest overleden 
                                                 
741 Wie tegenwoordig nog zoekt naar dit Groot Raadselboek kan onder meer terecht  

1) in Den Haag,  Koninklijke Bibliotheek, uitleen  via microfiche onder nr 1702E46, 1e druk;  
2) in  Rotterdam, GB Rotterdam nr. 54E6, 2e druk 1598;   
3) in Den Haag  Koninklijk Bibliotheek, nr. 839F18, 3e druk Amsterdam 1604;  
4) in Rotterdam,  GB Rotterdam nr. 26F3, 4e druk Rotterdam, 1612; 
5) in Amsterdam, UBA nr 1298G + UBL nr. 1105G30 , 5e druk Amsterdam 1614. 
Met dank aan R. Resoort die ons deze gegevens verstrekte. 
De Planque gebruikte in 1926 een exemplaar van de Universiteitsbibliotheek in Gent. 
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dokter Hogerbeets gerichte gedichten, en uit de weinige door Hogerbeets zelf nagelaten 
poëzie. Daaronder is een door Hogerbeets gemaakt gedicht voor meester Jacob van der 
Meersch.  
Dit sonnet luidt als volgt: 
 
Opt Raetselboeck van M. J. van der Meersch 
 
Als Flora kleedt der meerschen ieuchlijcheit 
In s’ Meys saysoen seer versceydlijc en scoon / 
Ja meer dan was Salomon in zijn Throon: 
So heeft Vermeersch / in lust en heuchlijcheyt 
 
Geset elck perck (tot s’ieuchts geneuchlijckheyt) 
Met cranskes vol stichtings / die s’ Coninx croon 
Te boven gaan in weerd en rijckdoms toon: 
Gout / en gesteent / en konsts vermeulijcheyt 
 
Sijn bij de lof des wijsheyts kaf geleken: 
Jongens eerbaer / die in t hert zijnd ontsteken 
Met klaer vonck / snel tot hare hove spoet. 
 
Dancklijck erkent hem / die u daer te leyen  
Lustende tracht: want prijsen en love / soet / 
Sijn weert / die t’ nut met soetichyt bespreyen. 
 
Een overzicht van de afstamming van Petrus van der Meersch 
In de tweede plaats blijkt in het eerder hiervoor genoemde manuscript uit de aantekeningen 
niet wie de overgrootvader is geweest van Petrus van der Meersch.  
 
Jacob van der Meersch is getrouwd met Barbara Jorisdochter. Hun eerste kind is een zoon, 
Israël Jacobzn.  
Israël Jacobszoon trouwt met Maritgen Jans. Hun derde kind is een dochter, Maritje 
Israëlsdr.  
Maritje Israëlsdr. trouwt in 1626 in eerste echt met Cornelis Ens, boekverkoper te Hoorn. 
Hij overlijdt na 1½ jaar. Maritje blijft weduwe tot 9 oktober 1639. Ze trouwt dan in voor haar 
tweede echt met de weduwnaar Pieter van der Meersch, geen familie! Hij is landmeter en 
doet in 1615 een poging een Franse school te stichten. Om ons onbekende reden is dat niet 
doorgegaan. Maritje en Pieter krijgen vier kinderen. Hun tweede kind is Pieter Israel van der 
Meersch, zowel van moeders als van vaders zijde;  
Pieter Israël van der Meersch verhuist na het overlijden van zijn vader in 1653 met zijn 
moeder naar Leiden en werkt later in Antwerpen. In zijn boedel heeft hij de door zijn 
grootvader Israël geschreven aantekeningen meegenomen. In Leiden en Antwerpen noemt hij 
zich niet altijd Pieter of Petrus, maar ook wel Petrus Pratanus. 
De lijn van overgrootvader (Jacob) via grootvader (Israël) naar moeder (Maritje) naar zoon 
(Pieter/Petrus, kleinzoon van Israël en achterkleinkind van Jacob) volgt dus de vetgedrukte 
namen. 
 
4.3 Franse schoolmeesters ten tijde van en na Jacob van der Meersch, 1578 tot 1631 
 
Over Matthijs Minten die op 3 juli 1582 een contract met de Hoorns regeerders sluit om een 
Franse school te mogen houden, lezen we pas in een latere bron van 9 juli 1612742.  

                                                 
742 WFA/OAH 0348/93, 9 July 1612, pag. 76. WFA//OAH 0348/103, 9 July 1612, fol. 100vo. 
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Dan verzoekt Barbara Willems, weduwe van de Franse schoolmeester Matthijs Minten, voor 
de schooldienst van de laatste drie jaar van haar man honderd gulden ’s jaars.  
Ze heeft de school zelf draaiende gehouden met behulp van een jonge man, Jan Crabbe die 
ondermeester voor haar is. Crabbe vraagt in 1606 een woning vrij van huur. Hij wil nu zelf 
een Franse school  gaan houden. Hem wordt dertig gulden toegezegd. Het jaar daarop krijgt 
hij een gage van zestig gulden.743  
Hoe het daarna tot 1612 met Barbara Willems en de school gaat is ons onbekend. Op 9 juli 
van dat jaar hoort ze van de burgemeesters dat ze honderd carolus guldens krijgt ” “by 
respecte van de goede diensten by haer man int schoolhouden aen de jonge jeucht deser stede 
ende nyet omdat men haer - uit saicke van t’ contract met haer saliger man den derden Julii 
1582 gemaect schuldich souden wesen”.  
Honderd gulden maar niet meer, bepaald geen driehonderd gulden dus! 
We veronderstellen dat Matthijs Minten kort na de eeuwwisseling overleden is. Voordien 
heeft hij in 1584 op 2 oktober de geboorte van een dochter aangegeven, als “Sara Mentes, 
dochter van Matthijs Mentes, françoische schoolmeester” in een Hoorns doopboek op laten 
nemen.744 Dat Matthijs Minten werkelijk zijn ambt heeft uitgeoefend blijkt uit het oud 
notarieel archief van Hoorn. Minten is in april 1584 getuige bij het opstellen van een 
testament door notaris  Emaelius Melis in de Nieuwsteeg, vlak bij zijn school dus. Hij 
ondertekent de akte als Minten.745 
Maar het blijft allemaal gissen. Zo verwijst in 1585 een  index van een memoriael op folio 5 
naar “een vaut gestelde cedul (zie hierboven) van de meester Matthijs” op folio 59. Al onze 
naspeuringen ten spijt geeft de verwijzing naar deze folio geen Matthijs Minten aan.746  
Verder is het maar een veronderstelling van ons dat hij de Franse schoolmeester is die in die 
tijd in het voormalige Sint Ceciliaklooster de gasthuis- en schermkamer met een uitgang op 
de Nieuwstraat, mag gebruiken.747 Geen woord erover of deze Franse meester Matthijs 
Minten is.  
In een studie over de komst van leerkrachten uit Vlaanderen vermeldt de auteur dat in 1574 
ene Matthijs Mintens die uit Antwerpen afkomstig is, in Delft is komen wonen. Daarna wordt 
hij vanuit Leiden “menichmaels vermaent ende gebeden” aldaar “zyne Residentie te willen 
comen houden”. Men toont hem daarbij aan dat de vakken door hem onderwezen, Frans,   
rekenen, cijferen en boekhouden, in Leiden “nyet geleert en worden”.748 
Nergens is gebleken dat deze Matthijs Minten en Matthijs Mintens dezelfde zijn, of aan 
elkaar verwant zijn, maar het zou kunnen. Ook hier blijft het gissen 
Van Abraham Mignon weten we alleen dat het stadsbestuur in 1593/1594 de leiding van de 
Latijnse school aan hem opdraagt om waar te nemen.749 Kwalitatief zal het dus in orde zijn, 
maar ook hier kunnen we alleen maar gissen. 
Met tien andere schoolmeesters waaronder drie stadsfrançoise schoolmeesters verschijnt 
Abraham Mignon op 4 oktober 1594 voor de burgemeesters. Naar aanleiding van het 
Plakkaat van 9 maart 1589 uitgevaardigd door de Staten van Holland en West-Friesland 
vragen zij “consent of admissie” om hun respectievelijke scholen  voort te mogen zetten.. De 
burgemeesters geven die toestemming mits “dat sij gehouden sullen weesen die kinderen 
gheene boucken te leeren contrariërende de christelijcke religie nae inhouden van de selven 
placcate”.750 
Naast meester Abraham Mignon die als franchoyse schoolmeester wordt genoemd, zijn de 
drie anderen stadsfrançoische schoolmeesters, te weten meester Frans Jansz. Poulenburch, 
                                                 
743 WFA/OAH 0348/92, 3 Juny 1614, pag. 414; 20 Maart 1607, pag. 451. 
     WFA/OAH 0348/102, 3 Juni 1606 en 20 Maart 1607, pagina’s ongenummerd. 
744 WFA, Doopboeken op de galerij, nr. 1499, jaren 1579-1590. 
745 WFA/ONA 0303/2048, 10 April 1584, fiche 4+, pag. 160-164. 
746 WFA/OAH 0348/151, folio 5 waar de index verwijst naar fol. 59. 
747 WFA/OAH 0348/1979, Sint Ceciliaklooster, 1586, woningen, pag. 39. 
748 Briels, a.w., pag. 121 
749 WFA/OAH 0348/91, 11 December 1593 , fol. 193. 
750 WFA/OAH 0348/100, 4 Octobris 1594, ongepagineerd. 
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meester Maerten Roelofszn en meester Joris (ook wel George genoemd) Grossaert. We weten 
niet of, gezien de terminologie, verschil in aanstelling was tussen Abraham Mignon en de 
andere drie. 
Voor meester Frans Janszoon Poulenburch verwijzen we naar deel 1, 1.5. We nemen aan 
dat meester Frans, na het verzoek dat de burgemeesters in 1582 aan hem deden om weer als 
schoolmeester op te treden, opnieuw in Hoorn aan de slag is gegaan en wel als Frans 
schoolmeester van 1582 tot 1602, het jaar waarin hij overlijdt.   
Zijn huis in de Pater Celysteegh (nu Peterselie) is er geschikt voor; volgens zijn testament is 
het immers voorzien van ramen en banken. 
Over meester Maerten Roelofszoon hebben we geen nadere gegevens gevonden. Het zou 
kunnen zijn dat hij een zoon is van meester Roelof. Die wordt nu in 1594 aangeduid als 
Latijns schoolmeester en is in 1572 aangesteld als rector van de grote stadsschool om de 
kinderen Latijn te leren. 
Joris Grossaert zien we soms aangeduid als George. Het is dezelfde persoon. Hij heeft 
waarschijnlijk een jaarcontract. Zo besluiten de burgemeesters in de herfst van 1602 dat hij 
per 1 mei zijn huis uit moet. Er zal dan een andere Franse schoolmeester worden aangesteld. 
Maar kort na de jaarwisseling komen ze op hun beslissing terug en continueren hem voor nog 
een jaar.751 Ruim tien jaar later, in 1614  is hij nog steeds in functie. In verband met de 
overkomst van een andere Franse meester moet hij de woning van de Franse meester 
verlaten. Hij krijgt een andere woning toegewezen en zal zijn leven lang een redelijk 
tractement ontvangen. Het lijkt er daarmee op dat de stad voor zijn pensioen zorgt.752  
Aan Joris Grossaert wijst men anderhalf jaar later een woning toe in de Gravenstraat om de 
hoek van de Peperstraat. Waarschijnlijk is het een huis dat toebehoorde aan of deel uitmaakte 
van het voormalige Agnietenklooster, waarvan de Hoornse regeerders de begijnen elders 
zullen huisvesten.753 In 1628, bij het opmaken van het grond- en woningbezit van de stad, 
blijkt meester Grossaert overleden te zijn. Zijn weduwe woont dan “om niet” in het huis.754 
Drie jaar later vraagt de weduwe van Grossaert een jaarlijkse tegemoetkoming in haar 
huishuur. Afgesproken wordt dat haar jaarlijks “iets” wordt toegevoegd. De grootte van dat 
“iets” wordt niet vermeld. Het is het laatste punt wat we van de familie Grossaert 
tegenkwamen.755 
 
In 1614 meldt zich Pieter van der Meersch aan als Franse schoolmeester. Hij is geen familie 
van de hiervoor genoemde Jacob van der Meersch. Hij vraagt daarbij om een vrije woning en 
een behoorlijk jaarsalaris. Als men hem dat toestaat, laat hij een ervaren en geschoold 
ondermeester uit Parijs komen en die bij hem in zal wonen. Bovendien neemt zijn vrouw dan 
een ondermeesteresse in dienst nemen die in alle soorten naaldwerkkunst bedreven is. Dat 
betekent dus dat hij van plan is ook meisjes aan te nemen. 
De burgemeesters overwegen zijn verzoek ernstig.  De vroedschap machtigt hen met hem in 
onderhandeling te treden. Eerst laten ze Joris Grossaert weten wat hun plannen zijn, zoals we 
hiervoor hebben beschreven.756 Maar over een nieuwe Franse meester vernemen we niets 
meer en blijkt alles afgeketst te zijn. Waarom weten we niet. Pieter van der Meersch die ook 
landmeter is, komt daarna in het hele schoolmeestersverhaal niet meer voor. 
 
Als Lucas Fopsz in februari 1615 verzoekt om toegelaten te worden als Frans schoolmeester 
constateren de burgemeesters dat hij niet genoeg ervaren is in het Frans. Het stadsbestuur 
heeft dan al besloten om een schoolmeester te benoemen die een expert is in de Franse taal.  
Daarom geven burgemeesters en vroedschappen de scholarchen (= schoolopzieners van de 

                                                 
751 WFA/OAH 0348/102, 13 November 1602 en 10 February 11603, beide ongepagineerd. 
752 WFA/OAH 0348/104, 6 October 1614, ongepagineerd. 
753 WFA/OAH 0348/104, 9 April 1616. 
754 WFA/OAH 0348/1859, ongenummerde pagina’s. 
755 WFA/OAH 0349/110, 13/14 Maart 1631, zonder paginanummer. 
756  WFA/OAH 0348/104, 6 October 1614 en 25 October 1614, ongepagineerd. 



 

230 
 

 

stad speciaal voor de Latijnse school) opdracht naar een zodanige meester uit te zien. Het 
stadsbestuur slaat dan ook het verzoek van meester Lucas af.757 
 
Terzelfder tijd dat het verzoek van Fopszn wordt afgewezen krijgt de particuliere Franse 
schoolmeester Jochem Janszn die woont en werkt in het huis van Cornelis Albertszn Verlaen 
op het (Grote) Noord, een vergoeding voor zijn huishuur van vijftig gulden per jaar.758 
Ondertussen krijgen de scholarchen Velius en Carbasius opdracht uit te zien naar een 
bekwaam Frans schoolmeester. Bijna een half jaar later stellen de scholarchen  de 
burgemeesters voor onderhandelingen met een Franse schoolmeester uit Rotterdam aan te 
gaan. De man heeft goede referenties. De vroedschap machtigt de burgemeesters hem aan te 
nemen en te voorzien van woonruimte.759 
 
Hoewel we in deze besluiten geen naam gevonden hebben en ook niet direct daarna, gaan we 
ervan uit dat het gaat om Joris Carpentier. Ons inziens is hij de Franse schoolmeester die in 
oktober 1615 door de scholarchen is aanbevolen en door de burgemeesters is aangesteld. Pas 
ruim tien jaar later is er in de bronnen iets over hem te vinden. Hij verzoekt dan voortzetting 
van de voorziening in de vorm van turf, hout en kaarsen die hij gedurende kerstmis vanaf 
1618 gehad heeft. De burgemeesters worden gemachtigd “in discretie”  met hem te 
overleggen.760  
Als het grondbezit en de huizen van Hoorn in 1628 worden gecontroleerd, blijken een huis en 
een erf staande ten westen achter de Nieuwe Straet (onze Nieuwstraat, vZ) in het 
(voormalige) Ceciliënconvent gratis in gebruik te zijn bij meester Joris Carpentier.761 
In het begin van 1631 vragen de burgemeesters zich af welk nut Carpentier nog voor de stad 
heeft en of hij het tractement van ƒ 200,-- nog wel waard is. Wellicht is het beter naar een 
nieuwe Franse meester uit te zien. Aldus wordt besloten.  
Op 25 januari vecht Carpentier zijn ontslag aan. Het ontslag is volgens hem zonder goede 
reden aangezegd. Als hij niet goed gefunctioneerd heeft, wil hij dat graag horen. Hij wil zich 
gaarne laten onderzoeken door scholarchen of anderen en de burgemeesters dat hij goed 
onderwijs geeft in schrijven, Frans, cijferen en rekenen.  
Helaas voor hem, zijn verweer haalt niets uit, zijn ontslag  wordt gehandhaafd.762 
 
4.4 Jacob Geraerts, 1631-1653 
 
We nemen aan dat het ontslag van meester Carpentier hem is aangezegd per 1 mei 1631.  
De scholarchen zullen, zoals eerder al eens is voorgekomen opdracht gekregen hebben op 
zoek te gaan naar een nieuwe Franse meester. Dat lukt vrij spoedig. Al op het eind van mei 
1631 stellen de burgemeesters Groot, Jager en Hooghtwoud, de schout Albert Sonck en de 
scholarchen mr. Johan van Foreest en ds. Philippus Rulaeus een nieuw reglement763 voor de 
Franse school op. Een reglement waarin het gaat om het onderwijzen van de Franse taal en 
niet in de Franse taal, voor die leerlingen die veel meer uit de gegoede Hoornse stand komen. 
Artikel 5 omschrijft dat verlangen: “Ende omme dezelve [des] te beter de eijgenschap van de 
france tale in te scherpen zal hij [de Franse schoolmeester] gehouden zijn haer dagelijcx te 
oeffenen in het translateren ende componeren vande zelve tale alsmede zijne scholieren in de 
scholen ende daerbuyten tegens malkander niet anders en spreken als françois”.764 
 

                                                 
757  WFA/OAH 0348/104, 16 April 1615, zonder paginanummer. 
758  WFA/OAH 0348/104, 16 April 1615, zonder paginanummer. 
759  WFA/OAH 0348/104, 13 October 1615. 
760 WFA/OAH 0348/107, 9 February 1626, fol. 40vo. “in discretie” =juistheid van oordeel. 
761 WFA/OAH 0348/1859, jaar 1628. 
762 WFA/OAH 0348/110, 8 January en 25 January 1631, ongepagineerd. 
763 WFA/OAH 0348/152, 16 May 1631, fol. 157-158. Zie ook WFA/OAH 0348/167, 31 May 1631, fol. 233. 
764 WFA/OAH 0348/152, 31 May 1631, fol. 157. 
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                       Ordre waarnaar monsieur Geraerts, Franse schoolmeester zich zal  
                          hebben te reguleren en op welke conditie hij is aangenomen. 
Artikel 1. 
In de eerste plaats is voornoemde schoolmeester verplicht in de zomer school te houden van 
’s morgens 7 uur tot 11 uur.  
2. 
In de winter van ’s morgens 8 tot 11 uur. 
3. 
Zowel in de zomer als in de winter volgen dan de middaglessen van 1 tot 4 uur. 
4. 
Hij moet zijn scholieren  leren en onderwijzen perfect Frans te lezen, schrijven én spreken en 
daartoe alle mogelijke“vlijt en naarstigheid” aan te wenden. 
5.  
Ook om de leerlingen beter de eigenschap van de Franse taal aan te scherpen, is hij verplicht 
hen dagelijks te oefenen in het translateren en componeren van dezelfde taal. Ook moet hij 
schriftelijk zijn leerlingen verplichten in de school en daarbuiten niet anders dan Frans tegen 
elkaar te spreken. 
6. 
Voorts moet hij zijn leerlingen naast het oefenen in schrijven en Frans ook leren rekenen en 
cijferen. 
7. 
Hij zal van elke scholier voor het voorgeschreven onderwijs niet meer mogen vragen dan 2 
guldens en 10 stuivers. 
8. 
De leerlingen die de avondschool van 5 tot 7 uur willen volgen, moeten per individu daar 
bovenop nog eens 2 guldens en 10 stuivers betalen. 
9.  
De ouders, voogden en de vrienden van de scholieren moeten niet alleen zelf de leerboeken 
aanschaffen, maar ook zorgen voor schrijfboeken, pennen en papier. 
10. 
Voornoemde schoolmeester is ook verplicht zijn “discipelen en leerjongeren” elke drie of zes 
maanden te laten onderzoeken door de scholarchen, teneinde na te gaan wat de leerjongeren 
van Frans, schrijven en cijferen hebben opgestoken. 
11. 
Voornoemde schoolmeester krijgt boven het schoolloon en eventuele aanvullinge, van de stad 
jaarlijks een tractement van 100 guldens boven “de vrije behuizing ende woning.” 
12. 
De voornoemde schoolmeester dient zich te onderwerpen in alle zaken die de school 
betreffende aan de wijze directie en discretie van de Heren Burgemeesters en de scholarchen. 
 
Aldus gedaan, verdragen en geaccordeerd op den 18 May 1631. Present alle Burgemeesteren 
exepto Keizer, Albert Sonck Ridder-officier (=schout), Mr. Johan van Foreest en ds. Philippus 
Rulaeus. 
 
Meester Jacob Geraerts is op 20 juli 1631 aanwezig bij het ‘Avondmaal des Heeren, wederom 
gehouden’. Hij blijkt met attestatie uit Dordrecht gekomen te zijn, aldus omschreven:  
Jacob Geraerts, françoische schoolmeester van Dort.765 
Jacob Geraerts is dan al met zijn werkzaamheden begonnen. Waarschijnlijk houdt hij school 
aan huis in het pand dat daarvoor in gebruik was bij Joris Carpentier. Hoewel we uit de tekst 
van het reglement niet kunnen nagaan of ook meisjes de school bezoeken, is dat 
waarschijnlijk wel het geval. Een jaar na zijn aanstelling op het eind van mei1632 krijgen de 

                                                 
765 WFA/NHG 0656/581, 20 July 1631. 
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burgemeesters namelijk machtiging om de bijdrage in de huishuur van de Franse maitresse te 
verhogen. Zij zal de naaldkunst hebben gegeven.  
Geraerts zelf vraagt in de herfst om verhoging van zijn basisloon. Hem wordt in november 
1632 een  verhoging van ƒ 100,-- naar ƒ 200,-- toegezegd.766  
Over de dagelijkse schoolpraktijk maken de bronnen ons niet veel duidelijk. Wij hebben de 
indruk dat de school in de eerste jaren goed staat aangeschreven. Uit die periode is zelfs 
indirect de naam bekend van één van de leerlingen van buiten Hoorn, die van 1635 tot 1638 
de school bezoekt.   
 
Isaäc Sweers 
Het betreft Isaäc Sweers, geboren op 1 januari 1622, gestorven in de derde Engelse oorlog als 
vice-admiraal voor Kijkduin op 21 augustus 1673767.  
Zijn vader was vroedschap in Nijmegen tot hij in 1618 door Prins Maurits werd ontslagen 
wegens zijn sympathie voor de remonstranten. Langzamerhand wist vader Sweers daarna zijn 
posities weer in te nemen. De Staten van Gelderland vaardigden hem in 1628 af als 
bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de Kamer Amsterdam. Daar 
verbleef de familie tot 1634 en keerde daarna terug naar Nijmegen. Een jaar later, in 1635, 
overleden beide ouders aan de gevolgen van een pestepidemie.  
De familie stuurde daarop de 13-jarige Isaac naar de Franse school in Hoorn. In 1638 had hij   
daar van het onderwijs meer dan genoeg en verliet hij de stad.  
Hij vroeg toen aan zijn oom om hem naar een zakenrelatie in Sevilla in Spanje te sturen. Dat 
gebeurde, maar wegens gebrek aan ijver werd hij daar spoedig ontslagen.768 
 
Ontevredenheid 
In de jaren daarna verslapt het  onderwijs, zowel op de Franse school als op de Latijnse 
school. Zelfs zodanig dat het stadsbestuur een commissie van onderzoek instelt. De leden van 
de commissie heten commissarissen. Op grond van haar bevindingen moeten in november 
1648 rector Cellarius en de Franse meester Geraerts voor burgemeesters Rijperse die 
eveneens commissaris en raad is, de raden Soon, Kaiser en Crap, en de scholarch ds. 
Goethals verschijnen.769   
Men wijst meester Geraerts op het reglement van 28 mei 1631. Dat geeft aan dat hij 
gehouden is “alle synne Scholieren te onderwijsen, omme wel, ende perfectelic françois te 
lesen, schrijven ende spreken, oock translateren ende componeren, sonder dat synne 
scholieren inde schole, of daer buyten, anders, als frans sullen mogen spreecken”.  
Omdat hij hierin in gebreke is gebleven hebben de commissarissen van onderzoek gemeend 
dat men Geraerts aan moet zeggen dat hij zijn instructie precies na moet komen. Doet hij dat 
niet dan dienen de burgemeesters het met hem gesloten contract op te zeggen, of hem 
tenminste zijn tractement te onthouden.  
Bovendien vinden de commissarissen dat genoemde instructie voortdurend in de aandacht 
van de Franse meester Geraerts moet blijven door die regels op verschillende plaatsen 
zichtbaar op te hangen, teneinde ze doorlopend onder zijn aandacht te brengen. De genoemde 
commissarissen oordelen ook dat het van pas komt dat zowel de Latijnse als de Franse 
meesters hun leerjongeren op zondag, tenminste voor de middag, naar de preek brengen, en 
hen daarna weer in de school terug leiden. Daar worden ze over de inhoud van de predicatie 
ondervraagd. Pas daarna worden ze van verdere schooldienst op zondag ontslagen. 
Dit alles brengt men onder de aandacht van meesters Geraerts. Die betuigt zijn excuus wat 
                                                 
766 WFA/OAH 0348/111, 20 May 1632, fol. 13 (Fr. Maitresse).  
    WFA/OAH 0348/111, 2 November  1632, fol.30vo (verhoging tractement). 
767 Over zijn vice-admiraalschap en de slag bij Kijkduin, zie:  
    J.C.M. Warnsinck, Van vlootvoogden en zeeslagen.  Derde vermeerderde druk 1942, Amsterdam, pag. 410,  
    411. Verder genoemd op pag. 256 (kapitein in 1660), 351(vice-admiraal in 1666), 363, 369, 373, 375. 
768 Jaarverslagen Kon. Ned. Oudheidkundig Genootschap, 1951/52, 1952/53, dl. 94-95, p. 91-94. 
    “Nijmeegse biografie” in: Jaarboek Numaga 51, 2004, pag. 122. 
769 Zie voor  het gesprek met rector Cellarius ons hoofdstuk over de Latijnse school. 
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betreft het Frans spreken van jonge leerlingen en van diegenen onder hen die in zijn school 
komen om te leren schrijven. Hij belooft de voor hem geldende instructie na te komen.770 
 
Ook meester Cornelis Janszn Jardin onderwijst Frans 
Hoe meester Geraerts gestalte heeft  gegeven aan die belofte, weten  we niet.  
Voor het stadsbestuur deze reprimande aan Geraerts uitdeelt, is aan Cornelis Janszn. Jardin 
toegestaan om als particulier Frans en Nederduits schoolmeester op te treden, tenzij het 
contract met de aanwezige Franse schoolmeester dat niet toestaat.771 We zijn echter over de 
aanwezigheid van meester Jardin in Hoorn verderop in de bronnen niets gewaar geworden. 
Ook over meester Geraerts hebben we na 1648 geen andere informatie aangetroffen dan dat 
in de meimaand van 1653 zijn functie vacant is. Of dat het gevolg is van overlijden of vertrek 
weten we niet. 
 
Een oude bekende 
Een oude bekende komt in de zomer van 1653 ook weer in de besluiten voor. Maritgen 
Israëlsdr. krijgt dan als weduwe van Pieter van der Meersch (bekend als landmeter en van zijn 
verzoek in 1614 om een Franse school te mogen houden) honderd rijksdaalders in verband 
met de verdiensten van haar man voor de stad.772 
 
4.5 Drie Franse schoolmeesters, van 1653 tot 1680 
 

A. Zeger de Moor, 1642/1653 tot 1665: 
 
Zeger de Moor is, met zijn vrouw Catharina op 9 juli 1642  met attestatie van Dordrecht 
ingeschreven in de Nederlands Hervormde Gemeente te Hoorn.  
De reden van zijn komst is ons onbekend. Of er een samenhang bestaat met het feit dat 
de dan werkzame Franse schoolmeester Jacob Geraerts eveneens uit Dordrecht komt, 
weten we niet.773 Evenmin hebben we kunnen achterhalen of hij, net als de hiervoor 
genoemde Cornelis Jardin, is opgetreden als particulier Frans schoolmeester. Of dat hij 
wellicht als ondermeester bij Geraerts heeft geassisteerd.           
In het voorjaar van 1653 blijkt de betrekking van Jacob Geraerts vacant te zijn. Zeger de 
Moor en Gerbrand Munt sturen een request aan het stadsbestuur of zij de vrij gekomen 
plaats mogen bezetten. De magistraat besluit Zeger de Moor voor één jaar aan te nemen, 
“mits houdende een Franse ondermeester ende Dienstmaeght”. Na die tijd moet hij zelf 
per jaar om verlenging vragen.774 Zijn salaris dat het schoolgeld van de leerlingen 
aanvult, blijft, zoals bij Geraerts, ƒ 200,-- per jaar. Uit de thesaurierrekeningen blijkt dat 
die aanvulling van zijn tractement wordt aangevuld uit de kerkelijke middelen.  
Wat Gerbrand Munt betreft tasten we in het duister. Of hij aangesteld is als ondermeester 
blijkt niet uit de bronnen. Evenmin is onduidelijk waarom Geraerts ontslag heeft 
genomen of wellicht heeft gekregen of dat hij overleden is. 
Het feit dat het salaris wordt voldaan uit de kerkelijke middelen wijst op een slechtere 
toestand van de gemeentelijke financiën. Zelfs betekent het dat de vroedschap in 1657 de 
burgemeesters machtigt om iemand die zich aanmeldt als particulier Frans 
schoolmeester, daarvoor toestemming te verlenen “mits blijvende buyten laste en coste 
van de stad”.775 
Twee jaar later blijkt uit een besluit ten aanzien van de kerkelijke huishouding en de 
middelen ervan, dat de kerkmeesters toestemming krijgen het salaris van de Franse 

                                                 
770 WFA/OAH 0348/115, 12 en 13 November 1648, fol. 294vo. 
771 WFA/OAH 0348/115, 3 January 1648, fol. 234. 
772 WFA/OAH 0348/117, 10 July 1653, fol. 75vo. 
773 WFA/NHG 0656/581, Lidmatenregister Nederlands Hervormde Gemeente op de jaren 1631 en 1642. 
774 WFA/OAH 0348/115, 17 Mey 1653, fol. 68vo. 
775 WFA/OAH 0348/118, 20 November 1657, fol. 83vo. 
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schoolmeester te “mortificeren” ,776 dat willen zeggen de Franse stadsschool op te 
heffen. Zeger de Moor is slachtoffer van dit besluit. Hij verzoekt om zijn salaris dat hij 
van de stad krijgt, te handhaven. Pas na twee maanden behandelen de stadsbestuurders 
zijn verzoek, maar ze blijven bij hun besluit.777 We hebben niet aangetroffen hoe het 
leven van Zeger de Mooy verder verloopt en of hij als particulier doorgaat met zijn 
Franse school. Waarschijnlijk is dat het geval. In het voorjaar van 1665 ligt er namelijk 
een verzoek van ene Jan Caagman die aan de burgemeesters vraagt “te mogen bewonen 
de woning van Zeger de Mooy, die de heren heeft bedankt”.778 Of  Zeger de Mooy toen 
de stad verlaten heeft, is ons niet bekend. 
 
B. Jan Caagman, 1665 tot 1667 
 
Jan Caagman, meester in de françoische taal, heeft per request zijn verzoek gedaan om 
de woning van Zeger de Moor te mogen bewonen.  
Het betreft hier een huis in de Nieuwstraat waarvan de Franse meester Joris Carpentier 
volgens een lijst van woningbezit  in 1628 de bewoner is, waarschijnlijk sinds 1618. 
Daarna woonden Jacob Geraerts en Zeger de Moor er in.  
Jan Caagman vraagt aan de Burgemeesters om “aldaar  de jeugd te mogen onderwijzen 
in het schrijven, lezen, cijferen, de françoische tael ende anderszins”. Toestemming van 
de Burgemeesters volgt.  
Op 30 mei 1665 adverteert Jan Caagman in de Opregte Haarlemsche Courant als volgt:  
 
“Wordt eenen yegelijck bekent ghemaeckt, dat alsoo, Jan Kaegman. Françoisse 
Schoolmeester, tot Hoorn, alreede heeft een seer florisante en  aen-nemende Schole van 
jonge jeught, omme in allerley rare en konstige Handtwercken, mitsgaders de Françoisse 
Tale, Lesen, Schrijven, Cijfferen en Boeckhouden, geleert en onderwesen te werden, hy 
nu daer toe van de E.E. Achtb.: Heeren Burgemeesteren en Raden der bovengemelte 
Stede heeft bekomen een seer commodieuse en goede ghelegentheydt van Wooninge, 
omme een yder na sijn believen en gerief te konnen dienen, soo wel in de heele als halve 
kost, in diervoegen, gelijck hij vertrouwt, dat noyt voor desen yemant sodanigh sal wesen 
geaccommodeert: soo derhalven yemant ghenegen is sijne Kinderen aldaer te bestellen, 
die adresseere sich aen de voorn: Kaegman, binnen Hoorn op de Nieuwe-straet, sal een 
yder na sijn contentement en gelegenheyt, om een civilen Prijs, te accommodeeren.” 779 
 
Uit de advertentie blijkt dat ook meisjes les kunnen krijgen in handwerken in 
verschillende vorm. Bovendien kan men als kostganger gehuisvest worden. 
Nog geen anderhalf jaar later vraagt Jan Caagman aan het stadsbestuur van Enkhuizen 
om een Franse school te mogen beginnen. Hij krijgt daarvoor toestemming en mag – met 
vrijstelling van huurbetaling – in de Munt wonen.780 Is Hoorn niet goed bevallen? Dat zal 
wel het geval zijn, maar er wordt niets over geschreven. Ook is onbekend wanneer hij 
Hoorn verlaat. Hij zal al wel lang en breed vertrokken zijn op het moment dat de 
Burgemeesters geautoriseerd worden in de vacante Franse meesters plaats te voorzien. 
 
C. Jan Oosterhoorn, 1668-1680 

 
De burgemeesters benoemen  Jan Oosterhoorn op 7 januari 1668 tot Franse  
schoolmeester als opvolger van Caagman.781 Kort nadien wordt hij ook nog beëdigd tot  

                                                 
776 WFA/OAH 0348/118, 26 April 1659, fol. 152. 
777 WFA/OAH 0348/118, 23 Juny 1659, fol. 160vo. 
778 WFA/OAH 0348/119, 10 Maart 1665, fol. 205. 
779 Met dank aan Peter Swart, zowel voor 1665 als 1672. 
780 WFA/OAEnkhuizen, inv. nr. 33, bergnr. 257, 13 November 1666, ongepagineerd. 
781 WFA/OAH 0348/155, 7 January 1668, fol. 40. 
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notaris. Ook Oosterhoorn adverteert. Op 20 oktober 1672 in de Opregte Haarlemse  
Courant deelt hij mee dat hij door de gunst van de magistraat in Hoorn een Franse  
stadsschool mag houden. Die bezit een goede gelegenheid om borstkinderen te houden.  
Als iemand zijn dienst en hulp voor zijn kinderen wil gebruiken hen te onderwijzen in  
lezen, schrijven, boekhouden en Frans, kan hij hen aanmelden bij hem thuis en kost de  
accommodatie hem slechts een civiele prijs.  
Twaalf jaar werkt Oosterhoorn in Hoorn en dan vertrekt hij in het voorjaar van 1680 om  
ons onbekende reden.782 
 
4.6 Johan Visser, 1680-1718 
 
Schoolmeester in Hoorn 
Johan Visser uit Alkmaar wordt op 3 juli 1680 aangesteld als opvolger van Jan Oosterhoorn 
op de proeftijd die daarvoor staat.783 Die formulering is nieuw. Niet eerder was er sprake van 
een proeftijd, wel van aanstelling voor één jaar. 
Kort na de benoeming van Johan Visser wordt voor allerlei beambten bij hun benoeming een 
“afleg aan de stad” vastgesteld. De maatregel is genomen omdat de jaarlijkse lasten stijgen. 
Zo worden bijvoorbeeld vele havens uitgediept terwijl zeevaart en handel nauwelijks stijgen. 
De afdracht krijgt de naam “ambtgeld”. Ze treedt in werking op 15 augustus 1681.  
Een Franse schoolmeester betaalt ƒ 30,--. Een stadsschoolmeester ƒ 100,--,  
een particulier schoolmeester (schoolmeester ordinaris) ƒ 25,--, de tweede praeceptor ƒ 50,--,  
de eerste praeceptor ƒ 75,--, de conrector ƒ 100,-- en de rector ƒ 175,--.784 
Johan Visser heeft bij zijn aanstelling een tractement van ƒ 150,-- per jaar toegezegd 
gekregen. De stad Alkmaar zegt hem in 1685 dat bedrag ook toe met de belofte dat hij de 
Latijnse schrijfmeester aldaar mag opvolgen als diens post vacant komt. Als de Hoornse 
burgemeesters hiervan horen, nemen ze in overweging dat “desselfs verblijf alhier bij de 
Latijnse scholen ende de Jonge Jeugd binnen deze stad van de uyterste noodsakelykheid en 
dienst is”. Ze besluiten daarom unaniem hem ƒ 40,-- per jaar meer toe te kennen dan zijn 
gewone tractement.785 
In diezelfde maand augustusmaand komt er een stroom van Franse vluchtelingen naar de 
Republiek. Hun groeiend aantal is het gevolg van de opheffing van het Edict van Nantes, 
maar de nieuwe vervolging van de Franse protestanten, de Hugenoten, was al eerder 
begonnen. In Hoorn wordt op 19 augustus 1685 een reglement vastgesteld voor de nieuwe 
Franse predikant ds. Philip le Noir. De bedoeling is dat hij alleen preekt voor hen die uit 
Frankrijk zijn gevlucht en het Nederlands niet verstaan. Ook zij die het Frans kunnen volgen 
mogen zijn dienst bijwonen, zonder dat hij kerkelijke tucht mag uitoefenen. Dat betekent dat 
er van een afzonderlijke Franse kerk geen sprake is. Hij mag gebruik maken van één van de 
kleine kerken waar op de zondagmorgen geen preek is, of altijd in de Oosterkerk of een 
andere gelegenheid. Om de andere kerkdiensten niet te storen, mag hij niet na half elf 
beginnen.786 
 
Voorzanger in de kerk van de Franse vluchtelingen 
De Franse schoolmeester Johan Visser wordt in 1687 voorzanger van deze Franse gemeente 
in Hoorn. De burgemeesters krijgen toestemming om hem hiervoor jaarlijks met ƒ 40,-- te 
belonen.787 Opmerkelijk is dat de Franse school wordt meegenomen in het jaarlijks bestek 
                                                 
782 WFA/OAH 0348/155, 3 July 1680, fol. 276vo. 
783  WFA/OAH 0348/155, 3 July 1680, fol. 276vo. 
784  WFA/OAH 0348/123, 21 augustus 1680, fol. 23.  H.W. Saaltink (ed), Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn 

van de heer Dr. T. Velius,Hoorn, 1992, pag. 33. WFA, Handschrift 168, pag. 94. 
785  WFA/OAH 0348/123, 23 September 1685, fol. 217. WFA/OAH 0348/140, 23 September 1685, fol. 245. 
786  WFA/OAH 0348/140, 19 Augustus 1685, fol. 244-245. 
787  WFA/OAH 0348/123, Dinsdag 18 Maart 1687, fol. 303. WFA/OAH 0348/140, Di. 18 Maart 1687, fol. 263. 
     In 1704 vertrekt ds. Le Noir. Ten aanzien van zijn opvolger wordt bepaald  na diens vertrek of overlijden 

geen andere predikant  in zijn plaats te beroepen, teneinde de stad financieel te ontlasten. 
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voor het onderhoud van glaswerk in 1690.788 Bij de inventarisatie van het Hoornse 
huizenbezit in 1699 blijkt dat Johannes Visscher in de Nieuwstraat in wijk 12 woont en voor 
één gulden is aangeslagen.789 Het besluit toont aan dat het huis van Johan Visser in de 
Nieuwstraat dan al vanaf  tenminste 1618 in gebruik is als Franse school. 
 
De aard van zijn onderwijs  
Maar deze toegevoegde details geven niet weer hoe Johan Visser zijn onderwijs heeft 
gegeven. Indirect echter blijkt het uit zijn testament dat hij op 7 oktober 1717 laat vastleggen 
en waarvan de boedel- en inventaris omschrijving bekend wordt na zijn overlijden op 7 
januari 1718.790  
We geven nu eerst de inhoud van het testament weer en zullen aan de hand van boedel- en  
inventarisbeschrijving, met name van zijn boekenbestand, proberen de betekenis van Johan 
Visser voor het Hoornse onderwijs aan te geven. 
 
I. Het testament van Joan Visser. 
Johan Visser, leermeester hier ter stede, is al ziek maar nog in het goede bezit van zijn 
geheugen, verstand en spraak, als hij met notaris Coen van Schaak zijn testament opmaakt. 
Alle eerdere wilsbeschikkingen vervallen ermee. 
Hij legateert aan zijn neef Claas Albertsz Tegel zijn bovenkleding en ondergoed, zijn hemden 
en zijn dassen. Zijn dienstmeid Trijntje Willems krijgt honderd carolus guldens ineens, een 
bed met dekens, een dozijn kopjes en pieçings, middelsoort, en het theepakje dat in de keuken 
behoort, en verder het kleine zwarte spiegeltje en twee zilveren lepels. 
Verder nomineert hij tot zijn erfgenamen Jaapje Pieters Tijms, enige dochter van zijn jongste 
zuster Grietje Visser zaliger, voor de eerste helft; en Grietje Pieters en Geertje Pieters, beiden 
dochters van zijn oudste zuster zaliger; voor een kwart van alle verdere goederen die de 
testateur bij zijn dood ontruimen en nalaten zal. 
De testateur verzoekt zijn twee neven, Albert Tegel en Anthony Loens, burgers en kooplui 
wonende  te Purmerend, als executeurs op te treden, daarbij uitsluitende alle magistraten als 
weeskamers zowel hier als elders. 
Akte gepasseerd ten huize van de testateur in aanwezigheid van de getuigen Willem Jan ter 
Maat en Steven Doussyaen. 
 
II. Inventaris van de goederen en effecten nagelaten door Joan Visser, in zijn leeven 
leermeester in de France Taal etc., alhier, tot Hoorn opgesteld. 
 

1. Obligaties 
 

Een losrentebrief van ƒ 1500,--.  Een kapitaal lening van ƒ 490,--. Een obligatie van ƒ 500,--.  
Een obligatie van ƒ 450,--. Een obligatie van ƒ 150,--. Totaal aan obligaties ƒ  3090,--; plus: 
Een graf in de Grote Kerk te Hoorn, gelegen in het koor aan de noordzijde, no. 132. 
 

2. Contant geld. 
 
1° honderd en acht guldens, dertien stuivers en acht penningen (ƒ 108.13.8);  
2° in een beursje twee ducaten en een gouden ducaton (ƒ 25,--);  
3° drieguldens en daalders (ƒ 88.10.-.);  
4° twee rijksdaalders, een halve dito en een Deens potstukje (ƒ7.1.-);  
5° drie enkele guldens, vijf scheepjes schellingen, drie dubbelde  stuivers en drieëndertig  
stuivers  aan duiten (ƒ 6.9.-.).  
Totaal aan gemunt geld 235 guldens, 13 stuivers en 8 schellingen (ƒ 235.13.8). 
                                                 
788  WFA/OAH 0348/156, 9 December 1690, fol. 102vo, 103. Mooi overzicht van alle stadshuizen. 
789  WFA/OAH 0348/1065, fol. 23. 
790  WFA/ONA 0303/2321, fiche 1+, 7 Oct. 1717. WFA/OAH 0303/2321, fiche 2+, 7 January 1718, fol. 54-67. 
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Abusievelijk als inventaris opgeschreven ƒ 162,-- waarvan door Jaapje Pieters Tijm de 
doodsschulden en de dagelijkse huishouding wordt betaald. 
 

3. Huisraad en inboedel in de grote keuken 
 
een zilveren kokertje met diverse instrumentjes; een schildpadden memorieboekje waarin een 
spiegeltje (deze twee in ’t spijntje (?) in de bedstede); 
een tinnen- of glazenkast, daarin als volgt: 
zeven grote linnen schotels; een blikken koffiekan met een koperen kraantje;  
een koperen en een tinnen comfoor; een zilveren theebusje; drie zilveren zoutvaten;  
een dito mosterd-pot; een dito tabaks-doos; vier dito eijer-lepeltjes;  
twee thee-trekpotten met zilveren ketting; een bottelje (bouteille = fles) met zilver beslagen 
stop; twee oostindische bekertjes; een dito flesje; zes zilveren lepels; vijf tinnen lepels;  
een tinnen thee-schenkketel; twee dito trekpotjes;  
drie tinnen kandelaars; een koperen blaker, een tinnen dito; een blikken dito;  
twee koperen suynigjes (?); een dito kaars-domper; een dozijn oostindische theekopjes;  
een dosijn dito piringtjes , gelegateerd aan Trijntje Willems;  
een koperen deksel op de haardkolk (?)behorende; een tinnen inktkoker;  
twee kast-doeken, één met en één zonder kant. 
 

4. In de grote keuken, aan de wand of elders 
 
zeven schilderijen; drie dito hangende wat lager;  
vier geschreven stukjes met lijsten en glazen; vier kaarten;  
twee spiegels, één met een gesneden en d’ander met een gladde lijst;  
twee prenten verbeeldende ds. Puppius en ds. Costerius zaliger;  
zeven porseleinen schotels met tien chocoladekoppen op de schoorsteenmantel;   
dertien zowel straatse (?) als delftse schoteltjes op de lijst;  
twee chocolaad pierings (?) en een dito kop op ’t eijnde van de schoorsteenmantel;  
twee gele en twee blauwe oostindische kopjes. 
in een kastje in de muur bij de bedstede:  
zestien  pierings en zestien copjes oostindisch theegoed;  
een porseleynen suikerpotje (het deksel gebroken); drie fijne bierglaasjes;  
zestien pierings met vier kopjes in een kastje aan d’andere zijde van de schoorsteen; 
een eiken geverfd kastje met daarin enige apothekersflesjes;  
een grote en twee kleine blikken trommels; een eierzakje; een hengselmandje;  
een blikken kaarslade; een naaimandje, een naailaadje;  
een eiken rustbank met daarop: een oud bedje, een peul (=peluw) met een oostindische 
deken;  
een etenskastje met daarin: een tinnen oliekan, een dito mosterdpot, een dito peperdoos,  
een blikken kruijddoos, twee messen. 
een gemarmerde trektafel; een eiken geverfde lessenaar op een voet; een beugel- (?) en negen 
andere stoelen; zes groene trijpen kussens; vier lakens kussens; een groen behangsel aan de 
bedstede; een gebloemd katoenen schoorsteenkleed; een oude kamerbezem en een stoffer en 
een wrijver; een tang en een asbezem; een zwavelstoklaadje; een koperen doofpot; een 
ijzeren comfoor; twee theetafels, een etenstafel. 
 

5. In het zaaltje aan de wand 
 
een notenbomen theerek ((?), daarop 26 oostindische pierings (?); 26 dito theekopjes; zes dito 
trekpotjes; vier dito zoutvaatjes; een dito spoelkop; drie geschreven schriften met lijsten 
daarom; twee verlakte schenkbakjes; een prentje in een lijstje; een klein kaartje; een 
geschilderd wintertje; drie geknipte bordjes; een spiegel met een zwarte lijst; een zwarte 
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ebbenhouten dwarsfluit met zilver beslagen; twee palmhouten dwarsfluiten; twee palletten 
(?); twee rottings onder en boven met zilver beslagen; een eikenhouten kapstok; een geverfde 
tafel met een groen tafelkleed. 
 

6. Aan en op de schoorsteen 
 
zes chocolade koppen; drie porseleinen schoteltjes; een groen en een wit schoorsteenkleed; 
zes gladde stoelen; zes groene effen trijpen kussens; een groen behangsel voor de bedstede;  
een watten deken op het bed, een tinnen waterpot in de bedstede; een paar nieuwe 
hoofdkussens met haar slopen; een witte doek met kant op de bedstede; zes vloermatten. 
 

7. Een Saakerdaane (?) kast, daarin als volgt: 
 
een lapje linnen, lang achttien  ellen; een oostindische sprei; een oostindisch verlakt mandje;  
seeven parteleijne (?) boterschoteltjes; twee chocoladebakjes of pierings (?); 
negen koffiekoppen; twee zwarte lakenmantels; een dito rok en broek;  
een zwart  drogette(?)  rok; een gcoleurde (= gekleurde) lakense rok, een dito mantel en nog 
een gecoleurde lakense rok; een gebloemd zwart camisool;  
een calaminken (?) hemdrok met zilveren knopen; een sarsje de bois (?) onderbroek;  
een dasje met kant; een paruyk (= pruik) met een hoed; 
nog in dito kast: 
twee  trijpen reiszakken; veertien silveren lepels; een stel hemdroks knopen;  
een gouden signet (?) ringen; vier gouden hemdknoopjes, 
een paar zilveren schoen gespen; een zakhorloge met een zilveren kast; 
een zilveren kokertje daarop een signet (?)gesneden; ; een zilveren vork in een walrussen 
heft;  
een walrussen hefte mes; een almanak met zilver beslag en een zilveren schrijfpen;  
tien slaaplakens; twee peul (= peluw) –lakens. 
 

8. Nog bevonden zowel op de zolder als in het huis in gebruik 
 
twee slaaplakens; twee peullakens; 21 servetten; twee kastdoeken met kant;  
één dito zonder kant; acht paar mouwtjes; twee beffen; 4 bonte zakneusdoeken;  
drie witte dito; een groen schoorsteenkleed; een gestreept dito;  
een gebloemd schoorsteenkleed; een kopere bedpan; een bonte bedmantel; 
vijf delftse schoteltjes voor de schoorsteen in de grote kamer; vier koperen ketels;  
een boffert pan; een bollebuijsjespan (?); een schuimspaan; twee strijkijzers; een koperen 
vijzel; twee bakakers dito; een koperen comfoor; een blikken lantaarn; een tinnen schoteltje;  
een tinnen gaatjes plastief (?); twee aarden kannen met tinnen deksels; twee roosters; een 
tinnen waterfles; 27 delftse tafelborden;  12 witte dito; zes schulpschalen (?), een schotelzak;  
een vergiettest of aan-de-gaat-schotel. 
 

9. Achterkeukentje 
 
twee bordjes met zwarte lijstjes; een kaartje; een schoorsteenkleed;  
een dito nog te drogen op zolder; twee handdoeken, nat; een linnenpars (= linnenpers). 
 

10. In ’t kamertje boven ’t zaaltje  
 
twee bedden; twee peulen, een peulzak, een nieuw beddekleed; twee nieuwe wollen dekens;  
twee hoofdkussens; twee slopen; een ledige koffer; vier lege spijsvaatjes;   
een kap- of mantelstok; 114 bos pennen liggende in een los staand kastje,  
een compas met een zonnewijzer; twee groe leijen; een paralelle liniaal zwart hout;  



 

239 
 

 

een boekenpultreumtje (?). 
Een boekenkast met boeken volgens de catalogus hierna geannexeerd en gespecificerd. 
 

11. Op de kamertjes boven de zolder 
 
twee bedden; twee peulen; twee hoofdkussens; zes dekens; twee kussenslopen;  
vier slaaplakens; een peulzak; een klein spiegeltje; twee stoelen. 
 

12. Op de zolder. 
 
op de zolder hangen te drogen:  
vijf lakens; twee peulzakken; drie slopen; 
verder op de zolder:  
een wafelijzer, een koperen keteltje; en enige rommelinge van klein belang. 
 

13. In het school in een kastje 
 
twee boren en een omslag; een saag; twee beitels met een breekbeitel; een gers (?) schaaf; 
een oud disseltje (?); een houten hamer; zes vijltjes in soorten; een pen elsen; een snijpers;  
een nijptang; een buijgtang; omtrent negen bosjes pennen; een bruin houten liniaal;  
omtrent een boek vloeipapier; een lessenaar, daarin enige rpulletjes van weinig belang; 
68 schoolboekjes in soorten:  

a) Een instructie van het Italiaans boekhouden door Abr. de Graaf; 
b) Een memoriaal van ’t scheepsboekhouden door Joannes Olphertszn; 
c) Een opregt fondament van ’t Italiaans boekhouden door Corn. van Leeuwen. 

 
Boeken tot den Boedel behorende en op het Camertje boven het zaaltje berustende 
 
FOLIANTEN 
Astronomische questien, net geschreven; Schrijfboek, weijnig beschreven; Alphabeth;  
Oude Bijbel 1580; Veselio, Van de wet Gods; Beaulieu, Les Forces d’L’Europe;  
Bunninga, Boekhouden; Contreels, Boekhouden; Geesteveld, Boekhouden;  
Donkers, Zeeatlas; De Graafs, Zeevaart; J. de Laad, Verhaal van de Westind. Compagnie.  
 
IN QUARTO (alle in F-band) 
Nieuwentijd, Wereldbeschrijvingh; F: band. La Saincte Bible, Amsterdam 1687 ; F: band. 
Scheltus, Bijbel in 2 deelen; F: band. E. van Rijd, Nederlandsche geschiedenis; F: band. 
M. Ozonam, Traicte de Lignes du premier genre; F : band. 
 
IN QUARTO 
Goeree, Kerkelijke en wereldlijke historiën; ’t Leven en daden der doorlugtige zeehelden; 
Brassens Algebra; Cats, Houwelijck; Hellingwerfs Stuurmanskonst; Lastmans, idem; 
D’ Arsy, Dictionaire; Nirops, Schatkamer ; Gietenmakers, idem; Metium van de Globe;  
Bekkers Betoverde wereld; Wagtendorps Hollantse Rijmkronijk; 
M: Ozonam, Dictionaire mathematicq, 1691;  
Richelet, Nouveau diction: Frans en Duits, 1707 ; 
Voogt, De groote zeemans weg-wijser; G. Gotton, Histoire de Job; 
Remb.,  Nederd: astron:; F. Lenthoff, Groot Toneel der heedendaags werelt; 
P. Schriverius, Holl., Zeel’, en Vriesse Cronijk;  
D’Lexxion receuel d’ divers Traicte Mathematique; 
Braunius’ Leere der verbonden stelling fleet origines sacre ;  
Van Thill, Salems vreede; N.N. , ‘t Voorhof der heijdenen; 
Van Schoten, Mathematische oefeningen;  
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Boxel, Krijgs oeffening met musquet en spie-; Histoire van Barneveld 
Groenewegen, Over de Catechismus; Dekkers, Gedichten; 
Descartes, Beginselen der wijsbegeerte;  Calvin, Institutie;  
Regtvaardige straffe Gods over de Tirannen; Allers, Inleid.: Notarisschap;  
Coccejus, Leerreden der verbonden;  Blauw, Van de Globen; Descartes, Proeve; 
Sandes, Vijf werken der gew.: zaken; Psalmboek de Leeuw, gecorrigeerd; 
H: de Groot, Regtsgeleertheyd;  
Wallaeum, Oordeel van professoren der H.: Theol. tot Leijden;  
Baudartium, Gedenkwaardige spreuken;  
Zutphens, Nederl.: Practijcq; Jan Cobuags, Cijferboek 1565;  Kinkhuysens, Algebra;  
J. Pel, Leeringe der duijvelen verwoest; De Rechtsinnige Theolog.;  
Beschrijvinge van Westindië, Brasil guinea en Angola;  
Van Thill, Kortbondig vertooghs  der Godgeleerdheyt; 
Bekkers, Uijterste verlegentheijt; idem, Van de Commeten; 
Engeland, bewerkt onder C.J: d’XI; Van Thill, Feest kerkredenen; 
D.I.B., Nederlants Versterfregt; Dekkers, Gedichten; Nirop, Sonne stilstand;  
De Graafs Reyse bis du Monts reyse ; It : desaggeliexs Boekhouden ;  
Ontroert Nederland; Alphabeth Gess:; Marots, France Psalmen; 
Groenewegen, Pneumatica; Reijs, Togt van candis;  
Holl.: Mecurius van 1650 tot 1663, 2 delen; Europïsche Mercurius, 3 deele, 1695 en 1704;  
Hollants dito 1665, 66,   67, ,69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,,84,,86,87, ’90; 
De Bruyn, Over ‘t Vader ons; Cock, Italiaans Boekhouden; De Graaf, Starrekonst;  
Bij em, Eijgenschappen der driehoeken; Metium,Aastron: en Geograph.  onderwijs; 
De Graaf, Inleijding tot de wiskonst;  
Wendelius, Godgeleertheit; Samson, Wereldbeschrijvingh; Wassenaar, Practijcq Notariaat;  
Van Leeuwen, Rooms Hollants Regt, 1678; De Nederlantse Hovenier van Groen ; 
Verrooten, 6 boeken Euclides; 
Journaal en memoriaal ~v Boekhouden, 2 deelen;  
2de deel opdr.: Wiskonstige Rekening van Dirk Rembrantsz  Hoogduijts Cijfferboek. 
 
IN OCTAVO 
G. Beijer,  Grammaire Franç.; Ab: de Graafs Tel en reekenkonst; Histoire de Roy Hend: IV; 
Contreels, Cijferboek; Wilkens, dito; Mallets, Werken van Mars, 1686, 3 deelen;  
Bartius, tweede deel; Bijbel Ravesteijn; Hulner, Geographie;  
 
Erasmus samenspraak, door Rabus; Marius, Eclides; Van Dalen, Van deOraculen;  
C. Rudolphs, reget Cors; B: Lamij, L’aritmétique d’algebra analyse;  
Traite du mouvement local et du ressort Nouveau Testament à Mons, 1672 ; 
Drclincourt consolations d’ame Fidele ; Le Honeste Homme ; Arithmetica Detti ; 
L’usage d’astrulabe d’Robert ; Nieuw Enchuijsen, Cijferboek, F.B.;  
Van den Schuure, Rekenkonst; Nassouwer Helden, Pronktoneel; 
J. de Brune de jonge, Vol geestige werken; Van der Veens, Adams appel; 
Wassenburg, Nederduytse Florus; De Wit, Cathachismus;  
Christelijcke pligt, Rijmen door de Leeuw; Mebius, Van de Heijdense orakulen;  
De Graafs Driehoeksmeting; Soetens, Algebra; Coerd, Euclides; 
Dirk Remb., Wiskonstige Rekening; Geulings, Zeedekunst; Aeltius, Redenleer;  
Intrest van Holland; Van der Mast, Practijcq Notariaat; Hackforts Schole Christi ; 
Heemskerk, Battavische Arcadia; Goodwins, Moses en Aron; 
Casper van Baale, Oratiën; Schoof, Jnformatorium;  
Leti, ’t Leven van Paus Sixtus, 2 delen; Huysinga, Christelijk Waarheden; 
Douw, Pract: Lantmeten; d’Regel Cos, Hoogduijts; D’Espagnes werken;  
De Tafelen van Voogt; Van Lints, Coopmans Rekeninge; Burmans, Wet en getuijgenisse;  
Alting, Van de X geboden; Coxhoorn, Van de vijfhoek; Roomsche bije corf;   
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De Vries, Groote Schoutoneel; Heermans, Annotatiën; Gronden en maximen van Holl. ;  
Nieuw dubb rixper graadboek ; Pothuijse, Sleutel der kennisse ; Evangelie der Armen ; 
Brink, Toetssteen; Bursium, Weeklagten ; 
Lusthof des Huwelijks; Bartius, 2de deel Cijferboek; Pilatus, Coninglijke methode;  
Bloemart, De getrouwe Handen ; Recudel, Traitez de Paix ; La mi traitez mechanique ;  
Les Elements d’Euclide du Millet ; L’ histoire du vieux et du Nouveau Testement ;  
Hochhede, Refutation ; Le prince de monsieur Balzac ;  
Blondel, Novelle manière de Fortifieux ; Architecture Géneral de vitrure ; 
Nouveaux Elements de Sextion Coninques, par de La Histoire ; Vauban, Manière de fortifier ; 
Ozenam, Traité de fortification ; Remarque, Nouvelles sur la lange Françoise ;  
Le memoires de Rabutin ; Blondel, L’art les bombes ; La Vie de Allexandre le Grand ;  
In daille de Sermons ; Parrival, L’Histoire de ce Siècle desen ; 
Bouclier de la Foy, Des Eglises réformes du Royaume de France ;  
Gelee, L’Anatomie Francdite ; Le delicts de La Hollande, 2 volumes ;  
Chernau, Histoire du Monde, één deel ; La Traisies met partie de l’actuel ;  
Frans en duits , test. en psalmboeken ; Douw, Euclides; Stokmans, Cijferboek;  
Vanderschure, Cijferboek; Le Grand, Gemeensame samenspraak Frans en Duits ; 
Oudaan, Haagse Broedermoord; Mark, Godsgeleerdheid;   
D’Outrain, Christelijke godsgeleertheid van Adam en Mozes;  
Hubner, 2 maal 52 Bijbelse historiën; De Geest, Cabinet der Statuten;  
Waarmond, De overste der spotteren ontdekt; Van Thil, Dankadres;  
Van Dijk, Over de Galaten; Van Nispen, Landmeetkunst;   
Th. de Marais, Traité de la Grammaire de françoise ; Memorien van Schotland ; 
Van de vervolgde door de Classis van Walcheren; Ross, ’s Werelds godsdiensten; 
L’Esprit, bedriegelijke der deugden; Crugen, God in den zondaar verheerlijkt;  
Witgeest, Natuurlijk Toverboek; Chronijk van Medemblik; Creyghton, Voorbeelden; 
Metium, Van ‘t astrolabium; Handelingen, Urim Thummin; Almanaks Heiligen; 
Metium, Manuele Arrithmetica; Bontr…….van ‘s Menschenleven;  
Tirannij van Eigenbaat; Leijdekker, Christelijke godsdienst; Van Dam, Schatkamer;  
Beroerde Occeaan Montaris; Philaletes, Samenspraak; Simonides, Godsgeleertheijd;  
Buijsen, Corte Leerwijs om ziekten te genezen; ’t Swart toneelgordijn C en J. de Witt;  
Verdediging van Denemarken; Staatsregering van Denemarken; Overbeeks Rijmwerken; 
H. Cardinaal, Rekenkonst; Van Thill, Dankaddres; Tijdbeschrijving der wereld;  
Het leven van Spinosa; d’Outreijns, Schets der waarheijd;  
Froitier, Bescherming van het dankaddres; Tableau de la Cour  de Romen;  
Intriques galantes de la cour de France ; Brissien, Grammaire Françoise ;  
Remarqése Historique, 2 volumes ; Bossuet, L’ apocalypse ; Almanak Heijligen ; 
Le maître de Jacij, L’ Expication, La Genese, 2 volumes ;Venis, Kerkelijk Alphabet ; 
Schurer, Gevoele van de vervolgde ; Van Leeuwen, Practijcq Notariaat;  
De Graafs, Schatkamer ; Graadboek van Robijn; Coits, 6 boeken van Euclides;  
Leijdekker, Lof  Jesu Christi ; Rachstat à wile, Sions Coning ;       
’t Leven van Huiebsn IJordam ; Vriendelijk gezelschap; Saffeverel, Predicatie ; 
Notariaat publ. ; d’Outeijn, Brief aan Joncourt; Van Velsens, Godgeleertheijd ;  
Onderwijs der E. waarheijd ; Chartweights, Leven J: Christi ; Venema, Algebra ;  
Bontekoe, Verscheiden tractaatjes ; Hoogduits cijfferboek; Bijbel 1696 ;  
Hele staat van de roomse religie onder Innocentius XI ;  
Temple, Nagelaten schrifturen ; idem, Gedenkschriften ; idem, Verscheijden tractaten ;  
Brief aan Batenburg door Gravenbigt ; 3 tractaten van Leenhofs Hemel op aarde ; 
2 dito van de ruptuur van Engeland ; Des Cartes, de voyage du monde ; 
Hennepin d’ nu très Grand Paijs ; La Diane à monsieur Schoonberg ; 
Boeksaal van Rabus, Van July 1692 tot Juny 1693 in huis. 
Rome galante où Histoire Sécrète de J. Caesar et d’Auguste. 
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IN DUODECIMO 
Paradies France ; Paradies Duits ; Prae-adamiten;  
J. Arends, Paradijs-hofken ; Voetius, Biegt boeksken ; Laurenberg, 600 historiën ; 
Drelincourts Vertroostingen ; Hellingwerf, Vermaak der zeeluyden ;  
Nederlandse oorlogen, 2 volumes ; Vondels Virgilius; De Lange, Register der historiën ; 
Descartes, Meditationes ; Batavische Romeijn ; Pers, Romeijnse adelaar;  
Algebra door Frans van den Hups ; Browne, Religio medici ; Hoofts H: de Groot ; 
Dan: Dijks, Bedriegelickheijd van ’s menschen herte ; Sande, Nederl. Historiën, 2 delen ;  
Poij menander absolons haïr ; Neefschap van Rome ; de Engelse Flores ;  
Instruction Pour les Gents de guerre; Les Circles où conversations galantes ; 
Rivet, Meditations ; Relations d’ Emanuel d’Aranda ; Les Lettres  sincere ;  
Rohault, Traictez ficique, 2 volumes ; La Logique où l’ard de pencer ;  
Deux machines propres à faire le quadrants ; Maurois, Resueil Spirituel ;  
Doutes sur la La Langue Françoise ; Gaston, Discours du mouvement Local ; 
Dialoge de Parcival ; Descartes, L’Esprit d’Homme ; De Bencil, De midit: J. Christi ; 
Histoire Tacetiensus ; La divise de Dieu ; de Ilient L’art, de tracer ; 
Antitheses des Faicts de J : Christi du Papa ; Les voyages de mond. Paijan ; 
Le parnasse Satirique ; Vauban, Manière de Fortifier ; Roger, Bontemps en Belle humeurs ;  
Lettres de feu (de) Monsr. De Balzac ; Journal Amoureuse d’Espagne ;  
Les oeuvres de Bartas ; Fortificatie-boekje, Hoogduijts ; Le practique de monsieur Baille ; 
Boile, L’amour de Vin ; Rudumenta Latina ; Schriflet grammaire Françoijse ;  
Doutes sur les Françaises ; Recueil general des oeuvres et fantasies de tabac ;  
L’histoire de France, par sieur Lamij ; Satyrische oraculen ; 
De la constance et consolation en calamiter publ. ; de Tafelen van F. Verschoten ;  
Van Schotens 15 boeken Euclides ; Ballingschap en herstelling van Carel de 2de ; 
Rennsort, Verhaal van de France Oostind. Compagnie ; Du Bois, Christelijcke annotatiën ;  
Practijcq van de valse kaartspelers ; Warder, Weg naar den Hemel ; 
Hoornse beknopte stuurmanskunst in 2 deelen ; Amsterdamse Apoteek ;  
Hollands Graaflijke Regering; Serees de Bouchet, 3 volumes ;  
Barij, Conversations Galanthes ; 74 x Parcival, Gramatica Gallica ; 
Pardies, Element de géometrie ; Aristippe où de La Cour ;  Histoire de Cardinal Mazarin ; 
Jan Boulliez, Le Trésor des divines et humaines ; Reflexions par M xxx ; 
Monginoy, Resolution des doutes ; Argent de Billon ; Methode Royaal ;  
Poësies de monsieur Voitur ; Histoire abregée de L’Europe 1686, ’87 en ’88 ;  
Le Théatre d’Italienne c.s. ; La condamnation de Babilone ;  
Bellegarde, Reflexions sur le redicule ;  Antoine Furetire, Factum ;  
Reflexions L’Église de France ; Boursault, Lettres Nouvelles ;  
Œuvres de Rasine ; La Bassecour, Sermoens de Piéteé ; Maimboury, Histoire de Calvinisme ;  
La Philosophie moralle d’Epictete ; Lettres de Bentivoglio ; Les amours de Messaline ;  
L’école des Filles ; Traicté de la Civilité de France ; Descartes, Leijdinge van de ziel ; 
Verhaal van een wonderlijk gesigte. 
 
TOT SLOT 
 
Een kaart van Rijssel ; een kaart van Brittagne ; 
Print van de scheepsbouw ; Twee Globen . 
 
Aldus geïnventariseerd volgens het opgegevene van de heren Albert Tegel en Anthonij Loen 
als executeurs van het Testament van Joan Visser zaliger, en voltrokken in presentie van 
Reinier Beukelman,en Stoffel Dijkgraaf, burgers alhier ter stede; als getuijgen hiertoe versogt 
op den 7den Jan~y Seventien hondert en achttien, t’oirkonde derwaarts getekent, 
Albert Tegel, 
Anthonij Loen, 
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Reinier Beukelman, 
Stoffel Bekelman.. 
Mij present, Corn: van Schaacke, notaris publicque, 1718.  
 
 
4.7 De periode na Johan Visser, 1718-1760 
 

A. Mortificering van het Franse schoolmeesterschap, 1718-1734 
 

Een huis komt vrij 
Vrijwel direct na het overlijden van Johan Visser mortificeren de burgemeesters de post van 
Franse schoolmeester die nu vacant is. Het vrijgekomen bedrag van ƒ 165,-- gebruiken ze om 
de kerkenraad toe te staan een vijfde predikant aan te stellen.791 Mocht een Franse 
schoolmeester zich melden dan kan hem wel admissie worden verleend, maar zal hij geen 
salaris van de stad krijgen en moet hij voor zijn eigen woonruimte zorgen. 
Het huis dat door deze mortificatie vrij komt, wijzen de burgemeesters toe aan Jan 
Albertszoon van Dam. Hij is mathematicus binnen de stad en krijgt toestemming vier dagen 
in de week, elke dag een uur als schrijfmeester aan de Latijnse school  te fungeren. Als 
beloning krijgt Van Dam vrij wonen in het huis van de overleden Johan Visser. Verder staat 
het stadsbestuur hem toe gebruik te maken van de stadsschool die aan dit huis annex is mits 
hij daarvoor aan de thesaurier van Hoorn 30 gulden per jaar betaalt, ingaande 1 februari 1723.  
Los daarvan komen de nodige reparaties aan zijn huis en de school annex, voor rekening van 
de stad.. Wel moet hij ervoor zorgen dat de ramen van het huis en de school die op kosten van 
de stad dichtgemaakt zijn, dicht blijven. Eventuele reparatie is voor zijn rekening.792 
Vier jaar later mag Johannes Bruynvis in de zijmuur van zijn huis aan de Nieuwstraat een 
deur maken om een uitgang te krijgen door de steeg van de zogenaamde Franse stadsschool.  
Bruynvis of zijn opvolgers  moeten mee betalen aan het onderhoud van de voornoemde steeg: 
voor hem de helft , en de andere helft voor de stadsschool en het bakkershuis ten zuiden van 
de steeg gezamenlijk.793 
Huis en omgeving blijven in het nieuws. Nog weer vijf later keurt het Hoornse stadsbestuur 
goed dat Jacob Benningbroek, die presidentschepen van de stad is, vanuit het huis waarin hij 
nu woont en dat staat aan de westzijde van de Nieuwstraat een loden pijp of zuiger te leiden 
in de put die staat op de plaats van de Franse stadsschool. Deze voorziening komt vanaf de 
achterzijde van het huis van de hiervoor genoemde Benningbroek en dient om ten behoeve 
van hemzelf en zijn gezin het water door deze pijp of zuiger te mogen trekken in zijn huis.794 
Een controle van het betreffende huis aan de Nieuwstraat waarin Jan Albertszn nu woont 
alsmede van het huis van conrector Doitsma, vindt door de burgemeesters en vier van de 
oudste vroedschapsleden plaats in het voorjaar van 1733. Beide huizen zijn zo bouwvallig, 
vooral dat van de conrector, dat reparatie niet zoveel zin heeft.”Men kan ze beter geheel ter 
neder werpen en opnieuw opbouwen”. De vroedschap moet maar besluiten of nieuwbouw 
gebeurt of dat de conrector en Van Dam jaarlijks een gelijkwaardige tegemoetkoming in hun 
huishuur krijgen. En verder of als gevolg van een besluit tot afbraak de grond ervan wordt 
verkocht aan de eigenaars van de huizen die staan aan de westzijde van de Nieuwstraat ter 
verlenging van hun erven. De burgemeesters moeten beslissen wat in het stadsbelang is.795 
Het besluit voor Van Dam hebben we niet kunnen vinden, Doitsma krijgt jaarlijks een 
tegemoetkoming tot uitval van zijn huishuur van 100 gulden ingaande met 1 mei jongstleden 

                                                 
791 WFA/OAH 0348/129, 1 Februarij 1718, ongenummerde pagina. WFA/OAH 0348/140, 1 Februarij, fol. 440.  
792 WFA/OAH 0348/158, 4 Februarij 1718, fol. 78 +marge/78vo. Zie uitgebreider voor Jan Albertszn van Dam 
    onze  hoofstukken over de Latijnse school en de Nautische school op de jaren 1696 tot 1746. 
793 WFA/OAH 0348/158, 28 December 1722, fol. 166. 
794 WFA/OAH 0348/158, 2 September 1727, fol. 251/251vo. 
795 WFA/OAH 0348/141, 24 April 1733, ongepagineerd. WFA/OAH 0348/130, 24 April 1733, fol. 86,                                                                  

met de aantekening: in het Memoriaal ingeschreven 29 Juny 1733. 
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zolang hij in een stadshuis woont.796 
 

B. Monsieur Bernard en Madame de Bie, 1734-1736/37 
 
Gezantschapssecretaris 
Een Frans schoolmeestersechtpaar laat van zich horen in 1734. Het zijn Monsieur Bernard en 
madame De Bie. Monsieur Bernard is nu secretaris bij Frans van der Meer, onze ambassadeur 
bij de koning van Spanje. Hij heeft zich met zijn vrouw aangemeld om“tegen een jaarlijks 
douceur” binnen de stad Hoorn een kostschool voor jonge juffers te houden teneinde hen “te 
geven een goede educatie, te onderwijzen in de Franse taal en om voorts generalijk haar te 
doen leren alle juffferlijke hand werken ende exercitiën”. 
De burgemeesters krijgen toestemming het echtpaar voor 2 à 3 jaar toe te laten “met een 
connabel jaarlijks douceur, opdat ook hier een bekwaam kostschool wordt gehuisvest”.797 
De onderzochte bronnen geven geen uitsluitsel of hun komst tot tevredenheid heeft geleid of 
dat hun onderwijs niet dat succes heeft gehad wat het echtpaar zelf er van verwachtte.  
Hun namen komen niet meer in de Hoornse archieven voor. Vertrokken personen werden pas 
later goed bijgehouden. 
 

C. Mejufvrouw Susanne Romieux, 1738-1739) 
 
Alleen bedoeld voor meisjes 
Zo’n drie à vier jaar later krijgt mademoiselle Susanne Romieux  op het eind van 1738 
toestemming een Franse kostschool voor jonge juffrouwen te onderhouden, teneinde hen een 
goede educatie in de Franse taal te geven en zodanige handwerkoefeningen als bij meisjes 
past. Na een volledig jaar ontvangt ze een gemeentelijke subsidie van honderd gulden.798 
Opvallend is dat in haar geval alleen onderwijs aan meisjes aan de orde is. 
Net zoals bij de heer en mevrouw Bernard-De Bie geven de bronnen daarna niet aan hoe het 
verder met juffrouw Romieux verloopt. We moeten aannemen dat de Hoornse regeerders het 
contract niet verlengd hebben, of dat zijzelf ontevreden was  en haar contract heeft opgezegd. 
 

D. Geen Franse school, 1740 tot 1760 
 
De Latijnse school gaat achteruit; een nieuwe kans voor de Franse school 
Degenen uit de regentenklasse die in vroeger jaren hun zoons naar de Latijnse school sturen -
-- van onderwijs aan meisjes op die school is nog geen sprake ---  nemen genoegen met de 
grote hoeveelheid lesuren per week die aan Latijn besteed wordt, minstens twintig! Echter 
komt in de nu aangebroken periode in de 18de eeuw dat er geen Franse schoolmeester in 
Hoorn werkzaam is,  een verschil met eerdere jaren tot uiting. Onder invloed van vele 
aanzienlijken uit de maatschappij ontstaat daar  ---  een voorlopig stil --- protest tegen. Vele 
kooplieden en handelaars merken in de praktijk dat hun zoons meer aan onderwijs in het 
Frans hebben om hun zaken lopende te houden, dan aan het onderwijs in het Latijn. Die taal 
blijft meer weggelegd voor studenten die later hoofdzakelijk in het regentenbestuur 
werkzaam zijn of  een geleerde functie ambiëren. Deze situatie doet zich in de hele Republiek 
der Verenigde Nederlanden voor. Dus ook in Hoorn. Het gevolg in Hoorn is een 
verminderend aantal leerlingen voor de Latijnse school. Worden gemiddeld in het begin van 
de 18de eeuw nog negen leerlingen per jaar aangemeld voor de Latijnse school, op het eind 
van de eeuw is dat teruggelopen tot drie per jaar. Slechts voor een klein deel der leerlingen 
dienen de lessen als voorbereiding op een academische studie.  
De actieve beheersing van het Latijn raakt als doelstelling op de achtergrond, het algemeen 
vormende karakter wordt belangrijker. En zo ijveren ook regentenvaders voor meer actief 
                                                 
796 WFA/OAH 0348/159, 29 Junij 1733, fol. 113vo. 
797 WFA/OAH 0348/130, Zat. 20 Februarij 1734, ongepagineerd. WFA/OAH 0348/141, 20 Febr. 1734, fol. 89. 
798 WFA/OAH 0348/130, 6 December 1738, ongepagineerd. WFA/OAH 0348/141, 8 December 1738, fol. 131. 
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gebruik van het Frans dan actief gebruik van het Latijn, toch echt een moeilijke dode taal. Ze 
willen liever een Franse school.799 
Ze wensen zo’n Franse school omdat die een meer algemeen vormend karakter heeft. Een 
school waarin naast Franse lessen ook onderwijs in geschiedenis, aardrijkskunde, algebra, 
meetkunde, natuurkunde en al datgene wat tot een goede opvoeding behoort, gegeven wordt. 
Van zulk onderwijs zullen ook meisjes kunnen profiteren. Al deze denkbeelden en meningen 
worden mede beïnvloed door een groeiende belangstelling voor opvoeding en het kunnen 
hanteren van omgangsregels. Maar zo’n Franse school in Hoorn is er niet meer. 
Daarom verzoeken aanzienlijke en deftige burgers van de stad in de zomer van 1760 aan het 
stadsbestuur een Franse school op te mogen richten.800 
 
4.8 Opnieuw een Franse school, 1760 tot 1773 
 
Administratief voorwerk, 1760 
Twintig ondertekenaars van het request, waaronder voorname kooplieden binnen Hoorn, 
verzoeken in de zomer van 1760 een Franse school op te mogen richten. Ze vormen met 
elkaar als het ware een sociëteit. Vier gecommitteerden uit de twintig leden, zullen voor 
bestuur en toezicht over de gehele school zorgen. Om de school in staat te stellen goed haar 
taken te behartigen en een bekwame onderwijzer en onderwijzeres aan te stellen, betalen zij 
gezamenlijk jaarlijks uit eigen zak 500 gulden. 
De Burgemeesters die alles ertoe willen bijdragen wat de stad tot luister strekt, hun eigen eer 
vergroot en de jeugd scholing kan geven, vragen en krijgen toestemming van de vroedschap 
een Franse kostschool binnen Hoorn op te (laten) richten.  
Op 12 augustus 1760 effectueren de Burgemeesters het reglement van de op te richten school, 
zoals hieronder wordt aangegeven.  
 
Het Reglement geeft de regels aan waarnaar de nieuwe Franse school binnen Hoorn moet 
werken. Het  bestaat uit een inleiding, gevolgd door 21 artikelen. 
 
In de inleiding staat dat mr. Diederik Cornelis van Hoolwerff en Wijnand van Nieuwstad, 
beiden oud-schepenen, Jan van Akerlaken en Johan van Foreest, beiden schepenen van de 
stad, gekwalificeerd zijn om een schoolmeester te beroepen. Deze meester moet in staat 
geacht worden om de jeugd in alle zeden, lezen, schrijven, cijferen, boekhouden, de Franse 
taal en alle andere konsten goed en ordelijk zoals het de school betreft, te kunnen 
onderwijzen. Bovendien  moet zijn vrouw, moeder of zuster de jonge juffrouwen les kunnen 
geven  in alle handwerken met inbegrip van het linnen naaien. De bestuurders, ook wel 
gecommitteerden of commissarissen genoemd, mogen in plaats van een meester, een 
bekwame mademoiselle aanstellen. De juffrouw wordt er dan wel aan gehouden ten genoege 
van de voornoemde gecommitteerden een bekwaam ondermeester te benoemen. Ook moet hij 
belijdend lidmaat van de gereformeerde kerk zijn.  
 
Artikel 1. 
In deze school worden toegelaten leerlingen van zes jaar of ouder. 
Artikel 2. 
De school begint ’s morgens om 7 uur en eindigt om ½ 12; daarna is er ’s middags school van 
2 uur tot 7 uur. 
Artikel 3. 
De jonge heren en de jonge juffrouwen zitten elk in een apart vertrek. Ze worden van elkaar 
gescheiden gehouden, zowel in de schooluren als tijdens de speeltijd. 
Artikel  4. 
                                                 
799 Kooymans, a.w., pag. 188-194. 
800  Abbing, a.w. deel II, pag. 367.H.W. Saaltink (ed.), Vervolg op ….. Velius,1992,  pag. 131 en noot 751. 
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De meester of de juffrouw mag kinderen in de hele of halve kost aannemen, mits  de kinderen 
die van buiten de stad komen ’s jaarlijks, bij het begin van het jaar, 25 gulden aan de sociëteit 
betalen. 
Artikel 5. 
De meester of de juffrouw mogen alleen die kinderen tot de school toelaten waarvoor de 
gecommitteerden alsmede de burgemeester schriftelijk toestemming hebben gegeven. 
Artikel 6. 
De meester of de juffrouw ontvangt een tractement van ƒ 500,-- in het jaar. 
Artikel 7. 
Als een vacature ontstaat moet de vacante plaats binnen drie maanden worden vervuld, met 
instemming van de gecommitteerde leden. 
Artikel 8. 
Om de betaling van het tractement te garanderen, betaalt elk kind dat de school bezoekt per 
jaar ƒ 25,--, persoonlijk vooruit te voldoen in handen van de penningmeester die geen korting 
mag geven. De leden van de sociëteit verbinden zich vast voor vier jaar om hun kind de 
school te laten bezoeken. Na die vier jaar is men niet meer gebonden, is men vrij. 
Artikel 9. 
Deze verbintenis van vier jaar vindt niet alleen plaats en is niet alleen geldig door en voor  de 
oprichting van deze sociëteit, maar is ook van toepassing op hen die later willen tekenen. 
Artikel 10. 
Van deze verbintenis zijn vrijgesteld de kinderen die van buiten Hoorn komen. 
Artikel 11. 
En als één der leden het door hem of haar opgegeven kind tijdens deze lopende verbintenis 
onverhoopt zou verliezen, zijn ook zij vrijgesteld van dit verbond. Echter onder deze 
voorwaarde dat wanneer er meer dan 20 kinderen op school waren of zijn en anders niet, men 
toch met elkaar het hierboven genoemde tractement gezamenlijk moet kunnen vinden. 
Artikel 12. 
De verbonden leden houden dan hun vrijheid om hun andere kinderen er school te laten gaan, 
zonder aan de verbintenis van 4 jaar gebonden te zijn. Mits zij echter wel beloven voor ieder 
jaar als schoolgeld 25 gulden te betalen. Ook behouden ze het recht hun jongere kinderen na 
verloop van tijd in te laten tekenen. 
Artikel 13. 
Boven de 25 gulden schoolgeld moet ieder kind per kwartaal zes gulden betalen aan de 
schoolmeester of schooljuffrouw. Die moet hen daarvoor vuur (=verwarming), licht, bier en 
thee aanbieden. 
Artikel 14. 
Mochten enige kinderen te kennen geven dat zij les willen krijgen in muziek, zingen, dansen 
etc. dan moeten deze lessen apart betaald worden. Ze zijn niet automatisch in het voorgaande 
inbegrepen. 
Artikel 15. 
Verder is in beschouwing genomen dat, voordat de op te richten school gaat beginnen, er 
noodzakelijke kosten moeten  worden gemaakt. Daarom verbinden de gezamenlijke leden 
zich boven en behalve de inbreng van 25 gulden, ieder naar rato, het zijne bij te dragen van 
kosten die reeds gemaakt zijn of later gemaakt zullen worden. 
Artikel 16. 
Mocht er onverhoopt een twist ontstaan tussen schoolmeester of schooljuffrouw dan beslissen 
de meer genoemde gecommitteerden. 
Artikel 17. 
Uit de gecommitteerden is Jan van Akerlaken voor vier jaar als penningmeester aangesteld. 
Artikel 18. 
De burgemeesters dragen gedurende de vier eerste jaren ter meerdere ondersteuning van de 
school 100 gulden bij waarvan de huishuur zowel als de stedelijke lasten betaald kan worden. 
Artikel 19. 
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De gecommitteerden en de penningmeester zijn verplicht jaarlijks aan de gezamenlijke leden 
rekening en verantwoording af te leggen van haar directie en administratie. 
Op 29 augustus 1760 wordt aan dit artikel toegevoegd: 
Zij zullen tevens het toezicht op de school uitoefenen opdat de meester en de mademoiselle 
zich goed van hun taak zullen kwijten. 
Artikel 20. 
Als de plaats van één der gecommitteerden vacant is geworden, dienen de  drie overgebleven  
gecommitteerden bij de Burgemeesters een voordracht van twee leden in.  
De Burgemeesters kiezen uit het totale ledental een opvolger met vermelding wie van zijn 
kinderen de school bezoekt. 
Artikel 21. 
Als onverhoopt onduidelijkheden in dit reglement tot twist leiden, zal de beslissing over die 
onenigheid aan de Burgemeesters worden overgelaten. 
 
Monsieur et madame Des Barrières, 1760-1764 
De gehele gang van zaken beslaat vier jaar. Nog in 1760 benoemt men voor die periode een 
kostschoolhouder en een juffrouw afkomstig uit Haarlem, Lambert des Barrières en zijn 
vrouw. Ze zijn gehuwd en lidmaat van de gereformeerde kerk. Het tractement bedraagt 400 
gulden buiten het gewone kost- en schoolgeld. Verder krijgen ze gedurende vier jaar vrij 
wonen van stadswege nog 100 gulden en hoeven ze geen stedelijke lasten te betalen.  
Abbing schrijft dat voorts bij deze school wordt aangesteld een ondermeester en een juffrouw 
die beiden het Frans verstaan; een lees- en schrijfmeester; een catechiseermeester ; en verder 
die personen die voor de huishouding nodig zijn. 
 
Per advertentie in “Het Maandelijks Nieuws der Fransche en Duytsche scholen” van October 
1760 en dat te Purmerend bij Pieter Jordaan wordt gedrukt, maken Monsieur Lambert de 
Barrières en zijn vrouw bekend dat hun nieuw opgerichte school op 1 november 1760 begint. 
Ze wordt gehuisvest in een gebouw dat door de leden van de sociëteit daarvoor is gekocht, 
het “Heeren-Logement op de Italiaansche Zeedijk” te Hoorn. 
De advertentie luidt als volgt:801 
 
 “In het opgeregte Frans kostschool van Monsieur Lambert des Barrières, alhier, welke met 
November een aanvang neemt, onderwijst men aan de Jonge Heeren, de Gereformeerde 
Christelijke Religie, de gewijde en ongewijde Historien, de Fransche taal, Reken- en 
Fabelkonst, de Geographie, Algebra en Mathesis, de Natuurkunde, Schrijven, en verder 
hetgene tot een goede opvoeding behoort. 
Aan de Jonge Juffrouwen, de Gereformeerde Christelijcke Religie, de gewijde en ongewijde 
Historie, de Fransche Taal, de Reken- en Fabelkonst, de Geographie, het schrijven, 
Borduuren, en alle soorten van Handwerken. 
 
                              De prijzen voor de Heele kost in het jaar ƒ 275,-- 
                              De prijzen voor de Halve kost in het jaar ƒ 100,-- 
De geheele Kostgangers moeten medebrengen:  
6 servetten, 6 handdoeken, 1 Silver Lepel, 1 dito Vork. 1 Mes, 2 Tinnen Borden, 1 Tinnen 
Waterpot, al het welke zal moeten blijven ten profijte van het school; 
de Halve Kostgangers zullen moeten mede brengen: 1 Silver Lepel, 1 dito Vork en Mes,          
2 Tinnen Borden, mede ten profijte als boven. 
Men betaald nog daarenboven Dans-, Teeken- en Muziekmeester, de Boeken, Papieren en 
Pennen. 
 
                                                 
801 S.H. van Druten, Onderwijs voor Hogere Standen in 1760 te  Hoorn,  
    in: De Speelwagen, Populair Maandblad in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en  
         geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ. Derde jaargang, 1948, pag. 117-118. 
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Vrijwel geen enkel gegeven hebben we daarna kunnen vinden dat aangeeft hoe het met de 
school in die vier jaar is verlopen. Ongunstig kan het niet geweest zijn. Als de 
commissarissen van de Franse school in het voorjaar van 1764 vragen om voortzetting van de 
subsidie op dezelfde voet namelijk één voor Jonge Heeren en één voor Jonge Juffrouwen, 
keuren de Burgemeesters en vroedschappen dit weer voor 4 jaar goed, ingaande 1 november 
1764.802 Er blijft dus duidelijke sprake van twee scholen, één voor jongens en één voor 
meisjes. 
 
Mesdames Mégert; monsieur Hendrik Hamer, 1764-1768 
Of de bijdragen voor heel of half kostgeld gelijk zijn gebleven is ons niet bekend. In Gouda 
was het hele kostgeld in die tijd 300 gulden, een bedrag dat ook Eva van Foreest betaalde.803 
Wie de nieuwe Franse schoolmeesters of schooljuffrouwen van 1764 tot 1768 zijn, weten we 
slechts indirect. De leiding van de school berust dan bij de dames Mégert. Ze ontvangen als 
tractement elk ƒ 150,--.804Zij besteden veel aandacht aan de lichaamshouding Daarom krijgen 
de meisjes ook lichaamsoefeningen. Die informatie is afkomstig van een sollicitante die 
graag hoofd van de meisjeskostschool in IJsselstein wil worden. Helaas heeft haar dochter 
zo’n voortreffelijke houding niet overgenomen, maar loopt en zit ze nonchalant. Een gedrag 
dat wordt toegeschreven aan de jeugdmode van die tijd, terwijl ze ook als dagleerling in 
Hoorn niet betaalt voor en dus ook niet deelneemt aan de lichaamsoefeningen die de 
kostschoolleerlingen uit moeten voeren.805 
Op 12 februari 1768 blijkt dat het tijdperk van de dames Mégert al weer enige tijd voorbij is. 
Hendrik Hamer die in Schagen geboren is, is dan alweer 1½ jaar werkzaam aan de Franse 
school. Echter tegen een salaris dat nog geen twee/derde bedraagt van het toegezegde bedrag. 
Hij heeft daarom aan de president-commissaris verzocht weer in aanmerking te komen voor 
het vaste tractement van weleer, ƒ 400,--.  
Hij heeft daarop als antwoord gekregen dat de financiële toestand dat niet toelaat. Hamer 
deelt mee dat hij benoemd kan worden in een andere stad. Maar veel ouders zien hem graag 
blijven en ook hijzelf geeft de voorkeur aan Hoorn. Dan vraagt hij echter 300 gulden per jaar 
als vast salaris en een bijdrage van 100 gulden in de huishuur met vrijstelling van de 
stadsbelastingen. Hij hoopt dat een schikking kan worden getroffen die ook ten gunste is van 
zijn vrouw en kinderen. Burgemeesters en vroedschappen wijzen zijn verzoek af. Hendrik 
Hamer vertrekt in 1768 nog voor de zomer.806 
 
Monsieur Jean Theodore Frèse et madame A. van der Graaf, 1768-1772: 
Een aantal inwoners reageert. Daar zijn bij J.C. van de Blocquerij, N. Carbasius,  
N.C. van Akerlaken, B.F. Carbasius en C. van der Straten. Ze verwijzen naar de gebeur-
tenissen in 1760.  
Ze vragen om uit de stadskas jaarlijks ƒ 150,-- en vrijstelling van alle stadsheffingen 
beschikbaar te stellen voor een Franse meester, en ƒ 250,-- met vrijstelling mocht ook 
tegelijkertijd een schooljuffrouw aangetrokken kunnen worden. Beiden voor de tijd van vier 
jaar, mits zij voldoende instructie geven. Het stadsbestuur gaat akkoord.807 
Van de Blocquery en Carbasius c.s. benoemen op 8 augustus 1768 Jean Theodore Frèse en op 
25 november mevrouw A. van der Graaf uit Kampen.808 Hun instructie zal voldoende 
geweest zijn, want zij blijven de volle vier jaar en vertrekken dan naar Hattum. 
 

                                                 
802 WFA/OAH 0348/142, 25 Mey 1764, fol. 121. WFA/OAH 0348/131, 25 Mey 1764, ongepagineerd. 
803 Kooijmans, a.w., pag. 265, noot 142. 
804 WFA/OAH 0348/150 verwijst via de index naar 25 mei 1764, 2 juni 1768 en 12 oktober 1772. 
805 Geciteerd naar E.P. de Booij, Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de  
     provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw. Zutphen, 1980, pag. 140. 
806 WFA/OAH 0348/131, 12 Februarij 1768, ongepagineerd. WFA/OAH 0348/142, 12 Februarij, fol. 150. 
807 WFA/OAH 0348/131, 2 Juny 1768, ongepagineerd. WFA/OAH 0348/142, 2 Juny 1768, pag. 151 
808 WFA/OAH 0348/161, 8 Augustus 1768, fol. 136 en 25 November 1768, fol. 137. 
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Na 1773 ontwikkelen de scholen zich apart 
A. een Franse jongensschool en  B. een Franse meisjesschool 
 
Door het vertrek van de Franse meester J.T. Frèse met zijn echtgenote A.N. van der Graaf 
houdt het zo nodige onderwijs in de Franse taal, andere nuttige wetenschappen en 
handwerken op. Daarom moeten andere bekwame personen deze vacante plaatsen innemen. 
Opnieuw dringen verscheidene requestranten bij het stadsbestuur aan op de aanstelling van 
een “bequame Fransche meester en mademoiselle”, hetzij twee afzonderlijke personen, 
hetzij een echtpaar, zoals dat is gebeurd met de nu vertrokken docenten. Zij ontvangen dan 
elk een tractement van ƒ 150,-- per jaar uit de stadskas te betalen, aangevuld met vrijstelling 
van alle stedelijke imposten. Weer horen Jan Christiaan van de Blocquery en Hendrik 
Carbasius tot de verzoekers, de anderen zijn nieuw, te weten Gerard Berkhout, Jacob 
Berkhout,  Nanning van Foreest, Jan Groot Matthijssz, Jacob van Hoolwerff, Pieter 
Opperdoes, Pieter Schagen,  François de Vries, Gerbrand de Vicq.809 
 
Begin januari 1773 worden twee afzonderlijke personen benoemd 
Voor de jongens monsieur J. Tairchere als Franse monsieur. Tairchere laat in maart 1773 
weten dat hij zijn benoeming niet aanneemt. Een andere kandidaat die in Amsterdam woont, 
neemt zijn plaats in: monsieur Johannes Martinus Olivier.810 
Voor de meisjes benoemt men een Franse mademoiselle Johanna Goltz.811 
Deze aanstellingen houden in dat de Franse school zich verder ontwikkelt als een aparte 
Franse school voor jongens en een Franse school voor meisjes. 
 
4.9A  Een Franse school voor jongens,  
Van 1773-1789 onder leiding van monsieur Johannes Martinez, en van 1789-1793 onder 
leiding van monsieur De Barrières 
 
Wie geeft les? 
Het enige feit dat we hebben kunnen vinden van de Franse jongensschool in deze periode, is 
de aanstelling van Johannes Martinus Olivier uit Amsterdam tot Franse monsieur in maart 
1773. Hoelang hij dit onderwijs heeft gegeven en waarom hij ermee is opgehouden, hebben 
we niet in het Hoornse archief aangetroffen. 
Wel zijn er kapers op de kust die particulier een Franse school willen houden. Zo vraagt en 
krijgt David Henry, burger en inwoner van de stad, in februari 1774 toestemming een Franse 
school op te richten om daarin de jeugd te onderwijzen in de Franse en Hoogduitse taal.  
Maar meester Henri moet zich tot deze vakken beperken. Hij mag de jeugd niet als een 
ordinaire schoolmeester, de dan gebruikelijke benaming voor een particuliere schoolmeester, 
onderwijzen in de Nederduitse (= Nederlandse) taal, zomin als in het lezen, schrijven en 
anderszins.812 
Tien jaar later deelt Jacob Cramer, ook inwoner van Hoorn en schoolmeester in dienst van de 
Vaderlandse Maatschappij van Cornelis Ris, aan de Burgemeesters mee dat hij al enige tijd 
privéles in de Franse taal geeft. Hij wil hiermee graag in zijn levensonderhoud voorzien. 
Daarom vraagt hij toestemming particulier lessen in de Franse taal te mogen geven. 
Burgemeesters en regeerders van de stad willigen zijn verzoek eind van september 1784 in.813 
Cramer neemt daarna ontslag bij Ris. Maar ook hij komt in het verdere onderwijsverhaal in 
de Hoornse archieven niet meer voor. 
Deze hele gang van zaken bij het onderwijs in de Franse taal aan jongens, is in 1789 voor een 

                                                 
809 Kooymans, a.w., pag. 265, noot 145. WFA/OAH 0348/150, 12 October 1772, index resoluties 

vroedschappen. 
810 WFA/OAH 0348/161, 29 Maart 1773, fol. 189vo. 
811 WFA/OAH 0348/161, 4 January 1773, fol. 186vo. 
812  WFA/OAH 0348/161, 19 Februarij 1774, fol. 206. 
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aantal inwoners opnieuw aanleiding zich tot het stadsbestuur te richten, te weten:  
Hendrik Boldingh, H. de Bellon, S. van Beuningen, Hendricus Hulleman, N. Messchaert,  
R. Prins, Cornelis Ris, Pieter Ris, C.W.R. Scholten, Cornelis Schuijt, W. Tasman, G. de Vicq 
en J.H. de Vries.  
Zij geven aan dat sedert het vertrek van J. T. Frèse, nu 16 jaar geleden, het ontbroken heeft 
aan het zo broodnodige onderwijs in de Franse taal en andere nuttige wetenschappen, en aan 
een behoorlijke opvoeding van en aan de jeugd. En dat nu is een aangelegenheid waarin naar 
de mening van de supplianten op de best mogelijke wijze moet worden beslist. Reden 
waarom de verzoekers aan de stadsbestuurders vragen in deze lacune te voorzien door het 
beroepen van een bekwaam persoon., die een jaarlijks inkomen zal krijgen dat hem met het 
schoolgeld van de leerlingen een behoorlijk bestaan verzekert.  
Dit verzoek wordt commissoriaal gemaakt aan burgemeesters, oud-burgemeester en 
kerkmeesters.814 Ruim een week later, in het begin van april 1789, is deze commissie het eens 
met het verzoek, dat een Franse meester kundig in die taal en andere wetenschappen alsmede 
in de schrijf- en cijferkunst, wordt beroepen. Men gunt hem een behoorlijk tractement.  
Dat gebeurt als de kerkmeesters hem jaarlijks ƒ 300,-- toezeggen, omdat de stadsfinanciën 
zo’n bedrag niet toelaten. Als zodanig wordt dit voorstel in een resolutie vastgelegd.815  
 
Monsieur De Barrières 
Naar dit vacante Franse schoolmeesterschap solliciteert  monsieur De Barrières, waarvan we 
niet weten of dit dezelfde persoon is als degene die van 1760 tot 1764 in het Heerenlogement 
op de Italiaanse Zeedijk werkte.  
Hij gaat akkoord met het hem voorgelegde reglement, dat als volgt luidt:816 
 
                         REGLEMENT VOOR DE BEROEPEN FRANSCHE MEESTER 
 
Artikel 1. 
De Fransche schoolmeester zal in staat en bekwaam moeten zijn om grondig de Fransche 
tale, geographie als mede de cijfferkonst te instrueren en wijders de nodige vereijschtens 
moeten bezitten om Jonge Heeren in alle goede zeden te onderwijsen, en zal wijders verpligt 
zijn de kinderen vier maal in de week ten zijnen kosten in den schrijfkonst te doen 
onderwijsen als mede twee uuren per week door een goede catechiseermeester in de grond 
van de gereformeerde godsdienst. 
Artikel 2. 
In dit school zullen  alleen die kinderen worden aangenomen die reeds den ouderdom van zes 
jaren hebben bereikt. Het selve school zal beginnen des morgens te negen [uuren] en 
eijndigen te twaalf uuren, alsmede des namiddags van twee tot ses uuren (uytgesondert des 
zaterdags op welke dag geen school zal worden gehouden), en zal het den voornoemde 
meester vrij staan buyten de voorschreven tijd private instructie te geven. 
Artikel 3. 
De vacantien zullen zijn in maniere als volgt: 

a. de Kerstvacantie zal eijndigen den 2 Januarij; 
b. de Paasch-vacantie zal beginnen  
Saturdag voor Palmsondag en eijndigen dinsdag na Pascha; 
c. te Pinxter de Drie Feestdagen; 
d. de groote vacantie zal beginnen de eerste Saturdag in Augustus en eijndigen drie  
weken na deselve. 

Artikel 4. 
De gemelde Meester zal vermogen na deszelfs goedvinden kinderen in de geheele of halve 
kost te nemen. 
                                                 
814  WFA/OAH 0348/143, 30 Maart 1789, fol. 111.WFA/OAH 0348/134, 30 Maart 1789, ongepagineerd. 
815  WFA/OAH 0348/143, 9 April 1789, fol. 117.   WFA/OAH 0348/134,   9 April  1789, ongepagineerd. 
816  WFA/OAH 0348/162, 30 May 1789, fol. 236vo, 237, 237vo. 
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Artikel 5. 
En zal dezelve worden toegelegt een Jaarlijksch tractement van ƒ 300,--, hetwelk door 
kerkmeesteren van de Groote- en Oosterkerk bij het vierendeel Jaars zal worden betaalt. 
Artikel 6. 
Hij zal voor ijder kind ’s jaarlijks voor schoolgeld genieten een somma van ƒ 56,--, bij het 
vierendeel jaars te betalen; de schrijf- en catechiseermeester als mede de schrijfbehoeftens 
daaronder begrepen en waar voor [hij] de kinderen ook zal moeten versorgen van vuur, ligt, 
Bier en Thee, de welke daar tegens Nieuwjaar en Augustuskermis aan de Domestiquen tot 
een douceur moeten schenken twee guldens. 
Artikel 7. 
Indien iemand mogt inclineren zijn kind de Musique, het Tekenen, Dansen etc. te doen 
leeren, zal zulks apart moeten worden betaald. 
Artikel 8. 
Wijders zal den meer gemelden Meester niet vermogen meerdere kinderen aan te nemen als 
hij behoorlijk instructie kan geven; dan in gevalle dit school sodanig mogte recresseren, dat 
[hij] alleen daartoe niet in staat was, zal dezelve gehouden en verpligt zijn een bekwaam 
persoon op zijne koste tot deszelfs adsistentie aan te nemen. 
Artikel 9. 
Eijndelijk zal hij zig conform dit reglement moeten gedragen envoorts ten allen tijde verpligt 
zijn, zig te submitteren aan de ordres van Heeren Burgemeesteren en daartoe obediëren. 
Op basis van deze voorschriften geeft De Barrières zijn onderwijs. Of hij dat naar genoegen 
heeft gedaan of niet, wordt  nergens aangegeven. Hijzelf vraagt in januari 1793 zijn 
ontslag.817 De bijna vier jaar in Hoorn zijn hem genoeg geweest. Of zijn leeftijd een rol heeft 
gespeeld of andere redenen, hebben we uit de bronnen niet kunnen opmaken. 
De Hoornse burgemeesters verlenen dit ontslag en worden gemachtigd op grond van de 
besluiten van 9 april 1789 een andere Franse schoolmeester aan te trekken. Zij geven aan dat 
een aantal lieden binnen Hoorn graag ziet dat in de plaats van De Barrières opnieuw een 
bekwaam onderwijzer wordt aangetrokken. Na hierover te hebben gediscussieerd besluit het 
stadsbestuur op de genoemde voorwaarden de burgemeesters te machtigen een nieuwe Franse 
monsieur aan te stellen.818 
 
4.9B Een Franse school voor meisjes van 1773-1797  
onder leiding van mademoiselle Johanna Goltz  
 
Wij weten nu dat Johanna Goltz in januari 1773 aan haar werkzaamheden mag beginnen. 
Wij kennen echter de omstandigheden niet waaronder haar onderwijs plaats vindt en de 
manier waarop ze de lessen geeft. Moeten we ervan uitgaan dat ze het Heerenlogement op de 
Italiaanse Zeedijk deelt met haar manlijke collega? We denken niet dat dat gebeurt. Maar 
waar dan wel, is ons niet bekend, Ze krijgt tot haar overlijden in  waarschijnlijk het begin van 
1797, elk jaar haar salaris ter grootte van ƒ 150,--. Daar komt geen verandering in. Haar 
erfgenamen krijgen in december 1797 nog ƒ 56,--. van haar salaris, maar hebben eerder in juli 
1797 geen toestemming gekregen een Franse school te beginnen of die van Johanna te 
continueren.819 Of de verandering van staats- en stadsbestuur in 1795 van invloed  is geweest, 
hebben we niet kunnen achterhalen. 

 
4.10A  Een Franse dag- en kostschool voor jongens, 1793-1835 
onder leiding van Teunis de Bruijn Jzn. 

 
Reglement voor én van Teunis de Bruijn 

                                                 
817 WFA/OAH 0348/143, 30 Januarij 1793, fol. 181. 
818 Zie noot 94. 
819  WFA/OAH 0348/ in 1129, 1130 en 1131 (thesauriersrek.) bevatten alle aan Johan Goltz gedane betalingen. 
     WFA/OAH 0348/413, 25 July 1797, letter S, rood n. 19. 
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Naar de vacante post van Franse schoolmeester in Hoorn solliciteert Teunis de Bruijn Jzn. Hij 
is in 1770 geboren in Geertruidenberg. De Burgemeesters voeren de vroedschapresolutie uit 
door hem aan te stellen als Franse schoolmeester binnen Hoorn op de voorwaarden en regels 
van 9 april en 30 mei 1789. De Bruijn heeft in het voorjaar van 1793 de benoeming in de 
burgemeesterskamer aangenomen. Hij belooft zich naar die overeenkomst te gedragen.820  
Nog voordat hij een half jaar later in Hoorn begint, legt hij een veranderd reglement aan het 
stadsbestuur voor. De Burgemeesters gaan akkoord met deze wijziging die hieronder is 
opgenomen. Zijn tractement gaat in bij de aanvaarding van zijn betrekking, terwijl hij op zijn 
verzoek vrijgesteld wordt van het betalen van de stadsbelastingen.821 
 
                           REGLEMENT VOOR DE FRANSE SCHOOLMEESTER 
Artikel 1. 
De genoemde schoolmeester moet de nodige bekwaamheid bezitten om de discipelen die zijn 
toevertrouwd aan zijn onderwijs in de Nederlandse en Franse talen alsmede in de geografie, 
grondig te instrueren. Bovendien verplicht hij zich zijn leerlingen een genoegzaam onderwijs 
te geven in de schrijf- en cijferkunde, en in de grondbeginselen van de hervormde godsdienst.  
Artikel 2. 
Hij zal ook vooral zijn zorg, zoveel in zijn vermogen is, aanwenden om de aan hem 
toevertrouwde jeugd, alle godsdienstige en maatschappelijke deugden in te prenten, om door 
een goede en geregelde educatie mee te werken tot aankweking van nuttige leden voor Kerk 
en Burgerstaat. 
Artikel 3. 
De gewone schooluren zullen zijn ’s morgens van 9 uur tot 12 uur en ’s middags van 2 tot 6 
uur, uitgezonderd zaterdag wanneer er geen school gehouden wordt. Het zal de voornoemde 
schoolhouder vrij staan om buiten de vastgestelde schooluren privé instructie te geven. 
Artikel 4. 
Hij zal van elk kind jaarlijks voor schoolgeld genieten het bedrag van 56 gulden, waarvan hij 
elk kwartaal het vierde deel ontvangt. Hij zal zijn leerlingen daarvoor ook moeten voorzien 
van ’t nodige vuur en licht en ’s middags van thee of bier, alsmede van behoorlijke 
schrijfbehoeften voor zover die tot het onderwijs in de schrijfkunst nodig zijn. Daarentegen 
zijn de kinderen met Nieuwjaar en Kermistijd telkens verplicht, boven het gewone 
schoolgeld, een douceur van twee gulden te betalen. 
Artikel 5. 
In de Franse school zullen geen kinderen beneden de 6 jaar worden aangenomen. Maar het is 
de schoolhouder toegestaan Jonge Heren in de hele of halve kost te nemen. 
Artikel 6. 
Als de school zodanig groeit dat de schoolhouder niet in staat is op zijn school goed 
onderwijs te geven, is hij verplicht een tweede bekwaam persoon als zijn assistent voor eigen 
rekening aan te nemen. 
Artikel 7. 
De volgende vakanties worden aangehouden:  
de paasvakantie begint op de zaterdag voor de zondag van Palmpasen en eindigt op dinsdag     
na Pasen; 
de pinkstervakantie omvat de feestdagen; 
de grote vakantie begint op de eerste of tweede zaterdag in augustus en eindigt vier weken  
daarna. 
Artikel 8. 
De stad belooft elk jaar een tractement van ƒ 300,-- aan de schoolhouder uit te laten keren. 
Van dit bedrag betalen de kerkmeesters van de Grote en Oosterkerk elk kwartaal éénvierde 
deel. De beloning gaat in als de schoolhouder in functie treedt en met zijn werkzaamheden 
begint. Bovendien wordt hij ontheven van de betaling van alle stadsimposten of belastingen. 
                                                 
820 WFA/OAH 0348/163, 25 Maart 1793, fol. 27vo. 
821 WFA/OAH 0348/134, 25 October 1793, ongepagineerd. WFA/OAH 143, 25 October 1793, fol. 203. 
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Later is met ingang van  1807 het besluit van de laatste zin vervallen verklaard. Het werd zo 
gewijzigd dat  de schoolhouder jaarlijks kreeg een dédommagement van ƒ 30,--.822  
Artikel 9. 
Tenslotte moet de genoemde schoolhouder zich in alle zaken overeenkomstig dit reglement  
gedragen, zich aan de bevelen van de burgemeesters onderwerpen en hen gehoorzamen. 
 
Teunis de Bruijn Jzn. in Hoorn. 
De Bruijn komt in een roerige tijd in Hoorn.  
Op 1 februari 1793 verklaart Frankrijk de oorlog aan de Republiek der zeven verenigde 
Nederlanden en aan Engeland. De patriotten in de Republiek maken er gebruik van en richten 
in 1794 in Amsterdam een comité revolutionair op. Als in januari 1795 strenge vorst de 
rivieren bevriest, gebruiken de Franse troepen de ijsvlakte om over te steken en op te trekken 
naar Utrecht (16 jan. 1795) en Amsterdam (19 jan. 1795).823 Leden van het daar opgerichte 
comité revolutionair der Bataven trekken op 21 januari 1795 naar Hoorn en wijzigen met 
behulp van Hoornse patriotten het bestuur van de stad.824 
 
Veranderingen door de Bataafse Revolutie (1795) 
De bestuurlijke wijzigingen zijn belangrijk.825  
In plaats van de vroedschap komt er een municipaliteit van de stad. Die heet tot 1851 
afwisselend municipaliteit (1795/96),  raad der gemeente (1796/98), municipaliteit van de 
stad (1798-1803), raad van de stad (1803-1808), vroedschap (1808-1811), municipale raad 
van de stad (1811-1816), stedelijke raad (1816-1851). De gemeentewet van 1851 geeft deze 
raad de naam van  gemeenteraad, een naam die tot op heden gebruikt wordt. 
Voor de dagelijkse werkzaamheden stelt men een nieuw orgaan in van soms vier, soms vijf 
leden, het zogenaamde  Comité van Algemeen Welzijn. Dit comité is in functie van 1795 tot 
1803. Het krijgt te maken met maitressenschooltjes, een stads- en diaconieschool, een niet 
direct bekend  aantal particuliere schoolmeesters waarvan de scholen dan burgerscholen 
genoemd worden, twee Franse scholen en een Latijnse school.  
Zoals in de jaren voor de omwenteling, al jaren naast burgemeesters en vroedschap, een 
college van curatoren toezicht hield op de Latijnse school, mogen de curatoren nu doorgaan 
met die controle. Ook het college van commissarissen, dat sinds 1777 het toezicht op de 
stads- en diaconieschool uitoefent, mag die controle continueren.  
Houdt in het eerste jaar (1795) de municipaliteit zelf het toezicht op de burgerscholen, in de 
loop van het jaar daarop (1796) komt die controle in handen van een apart  
 
“Comité van Toezicht over de Burgerscholen”.   
De Municipaliteitsleden Van Beek en Welman maken samen met de Nutsleden Pieter Ris en 
Cornelis Breevelt een conceptplan. Later in het jaar verklaart het comité zich ook bereid het 
toezicht op de Franse scholen op zich te nemen.  
Het conceptplan voor dit toezicht is uitgebreid, zoals we hieronder aangeven 
Toezicht is er op publieke opvoeding en verbetering van de scholen (art.1).  
De Burgerschool moet open staan voor alle gezindten. Er wordt ‘onbezield van secten-ijver’ 
les gegeven, hoewel men de hoofdleer van het Evangelie voorstaat (art. 2).  
Het comité vergadert éénmaal in de 14 dagen in een aangewezen ruimte (art. 3).  
De eerste taak van het comité is het maken van een nieuw ‘reglement voor de scholen’ (4). 
Daarna worden alle boeken onderzocht op eventuele partijdigheid in de godsdienst.  
De boeken moeten voldoen aan het grote doel van de scholen: kunde aankweken, zeden 

                                                 
822 WFA/OAH 0348/134, 25 October 1793, ongepagineerd.  Dédommagement =  schadeloosstelling. 
823 H.P.H. Jansen, Kalendarium. Geschiedenis van de lage landen in jaartallen. Utrecht/Antwerpen, 1971, p. 

141 
824 Jos.M.M. Leenders, Hij komt van Hoorn, Hoorn 2012 Hoornse Historische Reeks deel 6. Hoofdstuk 1 
825 Leo Hoogeveen en Arie van Zoonen, 1795-2002. Twee eeuwen stadsbestuurders van Hoorn.  Hoorn, 2002, 

Hoornse Historische Reeks deel 3, passim. 
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verbeteren, liefde en eerbied aanbrengen voor opperwezen en evenmens (art. 5).  
Het onderwijs schenkt aandacht aan spellen, lezen, schrijven, cijferen, de Nederduitse taal (= 
Nederlands), een goede schrijfstijl, grondbeginselen der christelijke godsdienst, weten-
schappen voor een beschaafde opvoeding, beginselen der geografie en de wis- en zeevaart-
kunde (art. 6). 
Er vindt een wekelijkse visitatie van de scholen plaats met rapportage (art. 7). Fondsen 
worden gevormd waaruit een gepaste beloning aan de kinderen kan worden gegeven (art. 8). 
Daartoe zijn er elk half jaar examens ( art. 9).  
Het fonds moet ook dienen voor schadeloosstelling aan schoolhouders van verkeerde 
leerboeken (art. 10).  
Doorlopend is er toezicht op karakter en kunde van de schoolhouders (art. 11). 
De leden van dit Comité van Toezicht op de Burgerscholen zijn in de zomer van 1796 de 
raadsleden Jacob van Beek Corneliszn., dr. Jan Frederik Guillermet Welman en Petrus 
Johannes Wagemaker; en de burgers ds. Engelbertus Mattheus Engelberts, Pieter Ris en  
Jan Breebaart.826 
De twee Franse scholen die onder dit toezicht vallen zijn de bestaande  kostschool voor Jonge 
Juffrouwen en de bestaande kostschool voor Jonge Heeren.  
 
Jufvrouw Goltz overlijdt in 1797 
De eerstgenoemde Franse school staat sinds januari 1773 onder leiding van mejuffrouw 
Johanna Goltz. Zij overlijdt in het begin van 1797 zonder dat wij bijzonderheden over haar in 
die ruim twintig jaar in de Hoornse bronnen hebben aangetroffen. Haar erfgenamen krijgen  
geen toestemming de school voort te zetten.  
Dat betekent dat de Franse meisjesschool ophoudt te bestaan. 
 
De Franse Jongensschool 
De andere Franse school wordt sedert oktober 1793 geleid door Teunis de Bruijn.  
De Bruijn, zoals ook eerder Johanna Goltz, ontvangt voor zijn werk ƒ 300,-. per jaar. Een 
bedrag dat later wordt aangevuld met een vergoeding voor de te betalen huishuur van ƒ 150.- 
Als gevolg van de nieuwe bestuurlijke situatie na 21 januari 1795 kiezen de schutters in mei 
nieuwe leidinggevenden. Onder de kapiteins is Teunis de Bruijn.827  
Op 29 maart 1796 wordt een nieuw bestuursreglement voor de stad vastgesteld. Alle 
stadsbeambten moeten hierop de eed afleggen.828 In eerste instantie weigert De Bruin dit. 
Heeft dat te maken met de inhoud van de eed of gelofte? Die luidt: “Ik beloof onderwerping 
aan zodanige regeringsvorm, gegrond op de oppermacht van het volk, zoals thans 
provisioneel bestaat, en in ’t vervolg zal worden daargesteld; en nimmer met woorden of 
daden te zullen meewerken ter herstelling van het vernietigd en aristocratisch bestuur”.  
Later komt De Bruijn op die weigering terug. Hij wordt nu “weder geadmitteerd school te 
houden”. Noch voor de weigering, noch voor het daarop terugkomen, hebben we een reden  
kunnen vinden.829 
 
Landelijk grote aandacht voor het onderwijs. 
Direct nadat de Bataafse Republiek  is uitgeroepen,  besteedt men vanuit het landsbestuur in 
Den Haag veel aandacht en tijd aan het onderwijs. Een Agent voor de Nationale opvoeding, 
te vergelijken met onze minister van onderwijs, wordt aangesteld.  
Eén eerste belangrijke zaak raakt niet alleen het gehele land, maar ook de aparte gemeenten, 
dus ook Hoorn.  
Vanuit Den Haag verzoekt men landelijk inzicht te geven omtrent de staat en de inrichting 

                                                 
826 WFA/OAH 0348/347, 21 Juny 1796, pag. 288-395. 
827  H.W. Saaltink (ed.),  a.w., pag. 244. 
828  H.W. Saaltink (ed.),  a.w., pag. 253-254 
829  H.W. Saaltink (ed.),  a.w., pag. 252-254. WFA/OAH 0348/393, zonder datum, pag. 21. 
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van het onderwijs en de scholen die er in een stad zijn.830 De antwoorden komen massaal 
binnen. Ze geven een nagenoeg compleet beeld van de organisatie van het onderwijs in het 
gehele land op het eind van de 18de eeuw.  Een heruitgave via internet heeft onlangs plaats 
gevonden door professor P. Boekholt.831 Daaraan ontlenen we de hierna volgende: 
 
Staat der Fransche Schoolen [in Hoorn] in het Departement van Texel in 1799 
Inwoners:                9551; 
Schoolopziener:      municipaliteit van Hoorn; 
Schoolmeester:       bezoldigd; Teunis de Bruijn, oud 31 jaren; 
Jaarwedde:              ƒ 300,--.  
Stadsimolitiën:       van vrijgesteld; leerlingbijdrage elk jaar ƒ 55,--; met Nieuwjaar  
 ƒ 2,--. Betaling door de kas van de Grote Kerk en de Oosterkerk; 
Aantal leerlingen:    30; 
Leerstof:         Nederduytsche en Fransche Talen, Geographie, Schrijf- en rekenkunst,  
 Godsdienst. 
 
Van de 30 leerlingen die De Bruijn les geeft, weten we niets.  
De lessen aan hen zijn niet zijn enige inkomstenbron. Zo vraagt hij op het einde van het jaar 
1800 hem aan te stellen en toe te laten tot beëdigd vertaler (tolk, translateur) uit de Franse en 
Engelse taal in het Nederduits (=Hollands) en omgekeerd, alsmede van het Hoogduits (= 
Duits) in het Nederduits. Zijn verzoek wordt ingewilligd en de leden van het Comité voor 
Algemeen Welzijn mogen hem de benodigde akte overhandigen en hem de eed afnemen.832 
Het toezicht op zijn school blijft in handen van wat dan heet de commissarissen van de 
Franse en Nederduitse scholen. Het zijn er in 1804 zes, te weten: 
Jacob van Beeck Cornsz., Petrus Johannes Wagemaker, Ds. Engelbertus Mattheus Engelberts, 
Pieter Ris, Ds. H. van IJssel Groothuis en Coenraad van Vollenhoven.833  
Drie jaar later is ds. Engelberts in april 1807 overleden. Nieuwe leden zijn dan Cornelis 
Breevelt, Volkert van Halm en mr. Cornelis Reijnier van Bronckhorst, terwijl de aanstelling 
van Jacob Beek Cornsz., Pieter  Ris, Petrus Johannes Wagemaker, Ds. Van IJssel Groothuis 
en Coenraad van Vollenhoven is gecontinueerd.834 Ondanks deze continuïteit hebben we in de 
Hoornse archieven geen notulen van hun besprekingen en werkzaamheden aangetroffen. 
 
De onderwijswet van 1806  
De commissie van toezicht krijgt te maken met een voor het gehele land op 3 april 1806 
aangenomen onderwijswet. Deze wet wordt de belangrijkste genoemd van alle andere 
hervormingen die van 1805 tot de inlijving bij Frankrijk in 1810 zijn ingevoerd omdat ze 
werkelijk is uitgevoerd en daarmee de basis bleef voor de opbouw van de openbare lagere 
school. De wet heeft ervoor gezorgd dat in 1825 in Nederland 123 van de 1000 kinderen naar 
de lagere school gingen. In België was dat toen nog maar 89.835 
 
Als belangrijkste uitgangspunten zijn in de wet de volgende zaken opgenomen: 
1°  De onderwijzers zijn verplicht klassikaal les te geven.  
     De oude manier van individuele instructie, het zg. hoofdelijk onderwijs, is verboden. 
2° Het doel van het onderwijs is het onderwijzen van de maatschappelijke en christelijke 
deugden. 
3°. De onderwijzers moeten door examens aantonen dat ze bevoegd zijn. Onderwijzers  
                                                 
830 WFA/OAH 0348/413, 29 February, 2 April en 7 May 1799, ongepagineerd. 
831 De Onderwijsenquëte van 1799. Overzicht van de toestand van scholen en onderwijs in Nederland. 
      Uitgegeven door P.Th.F.M. Boekholt. Op pagina  54 de Franse jongensschool in Hoorn. 
832  WFA/GAH 0348/356, 18 November 1800, ongepagineerd. 
833  WFA/GAH 0348/359, 23 April 1804, pag. 111. 
834  WFA/GAH 0348/363, 1 May 1807, pag. 237. 
835 E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België. Amsterdam/Brussel 

1976, pag. 59 en 81. 
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a. van de vierde rang zijn bedreven in lezen, schrijven en rekenen. 
b. van de derde rang kunnen rekenen met gebroken getallen en kennen iets  
      van de beginselen van de Nederlandse taal. 
c. van de tweede rang hebben bovendien begrip van aardrijkskunde, geschiedenis  

            en van  de taalregels. 
d.   van de eerste rang zijn daarenboven bedreven in natuurkunde en wiskunde. 

4°  Een landelijke inspectie houdt toezicht op naleving van de nieuwe regels. 
5°  Ouders betalen verplicht lesgeld aan particuliere schoolmeesters, waaronder de Franse. 
6°. Er wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. 
 
Het openbaar onderwijs is het onderwijs dat het gemeentebestuur financiert. 
Het bijzonder onderwijs kent twee soorten.  

1) Bijzondere scholen van de eerste klasse.  
      Ze gaan uit van charitatieve instellingen, als weeshuis, de diaconie of ’t Nut, e.a.. 
2) Bijzondere scholen van de tweede klassen.  
      Ze worden omschreven als  “ondernemingen der onderwijzers zelve”.836  

 
Navolging van de Onderwijswet van 1806  in Hoorn met een stedelijk schoolreglement 
Op 5 mei 1807 deelt de president van het Comité van Algemeen Welzijn mee dat bij hem is 
ingekomen een door de plaatselijke schoolcommissie voorgesteld reglement waarnaar de 
Nederduytsche en Fransche schoolmeesters zich moeten gedragen. Dit plaatselijk reglement 
vloeit voort uit de hierboven vermelde Wet op het Onderwijs van 3 april 1806. Het wordt ter 
lezing bij de leden van het Comité rond gestuurd en wordt op 12 mei 1807 goedgekeurd en 
vastgesteld. Verder wordt besloten het op kosten van de stad te laten drukken teneinde de 
nodige exemplaren te kunnen distribueren.837 Het reglement luidt als volgt: 
 
                          
 SCHOOLREGLEMENT VAN DE STAD HOORN 
 
Artikel 1. 
De schoolhouders van de Nederduytsche Burgerscholen of de bijzondere scholen van de 
tweede classe binnen de stad Hoorn, zoowel die thans werkelijk in dienst zijn, als vervolgens 
worden aangesteld, zijn onderworpen aan de bij den Raad aangestelde Plaatselijke 
Commissie van Opzigt over de lagere scholen en het onderwijs, en moeten zich gedragen 
naar alle zoodanige verordeningen als door die commissie, ten nutte van de Schooljeugd 
worden nodig geoordeeld; overeenkomstig de thans gearresteerde Wet en Reglementen voor 
het lager schoolwezen en Onderwijs in het Vaderland. 
Artikel 2. 
Het getal der Nederduijtsche Burgerscholen binnen deze stad wordt van nu af aan bepaald op 
zeven. 
Artikel 3. 
Elk schoolvertrek moet genoegzaam ruim verlicht en tot eene behoorlijke verwarming 
ingericht zijn. Hetzelve moet steeds rein en zindelijk gehouden, en ten dien einde tusschen de 
schooltijden gelucht en ’s wekelijks tweemaal gezuiverd worden.  
Met betrekking tot elkander blijven zij in eenen behoorlijke afstand geplaatst, opdat daardoor 
voor het onderling voordeel der onderwijzers zoo wel als voor de gezondheid der leerlingen 
gezorgd wordt; zullende geene schoolvertrekken voortaan verplaatst, of opnieuw worden 
aangelegd, zonder voorkennis en goedkeuring van de Commissie. 
Artikel 4. 

                                                 
836 R. Reinsma, Scholen en schoolmeesters onder Willem I en Willem II. Z.p., z.jr., pagina 4. 
837 WFA/GAH 0348/363, 12 Mai 1807, pag. 246, 363-381. In de bibliotheek  van het WFA is een gedrukt 

exemplaar aanwezig onder nr. 65C290: Schoolreglement voor de Stad Hoorn. Gearresteerd den 12 Mei 1807 
te Hoorn. Bij Ph. Houtkoop, stadsdrukker, 1807. 
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Er zal het geheele jaar door school worden gehouden, uitgezonderd des Woensdags en 
Saturdags namiddag, als mede de vastgestelde Vacantiën, welke op de volgende wijze worden 
bepaald: 
1. De week van Palmmarkt tot Donderdag na Paschen. 
2. De week van Pinkster geheel, te beginnen Donderdag voor Pinkster. 
3. De Laurenskermis geheel.838 
4. Van Kersttijd tot Nieuwjaar.  
5. En eindelijk de Twee Dagen van de grote Jaarlijksche Koemarkten binnen deze stad. 
Artikel 5. 
Het begin der schooltijden is des morgens van half negen tot elf uur, en des namiddags van 
half twee tot vier uur. Het avondschool, in geval zich daartoe een genoegzaam aantal 
leerlingen mogt aanbieden, wordt gehouden van zes tot acht uur; wordende het aan de 
schoolhouders overgelaten om hunne vrije tusschenuuren te besteden tot het geven van 
bijzondere lessen aan de huizen der Ingezetenen of ten hunnen of in hun bijzondere 
schoolvertrekken; of ook tot zodanige werkzaamheid als aan hun ambt voegen en door de 
schoolcommissie worden goedgekeurd. 
Artikel 6. 
Elke schooltijd wordt geopend en gesloten met een kort en gepast Kristelijk Gebed, hetwelk 
op eene eerbiedige wijze door den schoolhouder, of den eersten leerling overluid moet 
worden opgelezen, zullende bij deze gelegenheden ook iets toepasselijks mogen gezongen 
worden. Voorts wordt de hele werkzaamheid van onderwijs in de school door den 
onderwijzer zelven waargenomen en bestuurd, en zal deze daarom altijd in het schoolvertrek 
aanwezig moeten zijn en zich door gene andere bezigheden laten aftrekken. 
Artikel 7. 
De leerlingen zullen verdeeld worden in drie classen, welke van elkander afgezonderd, en 
ieder binnen elke schooltijd onderwijs ontvangen. De leerlingen van dezelfde classe worden 
steeds gezamentlijk onderwezen, terwijl voorts gezorgd worde, dat die der andere classen, 
gedurende die tijd behoorlijk bezigheid hebben. De onderscheiden classen worden in de 
verschillende gedeelten van het onderwijs zoo veel mogelijk op een Bord onderwezen. 
Artikel 8. 
Dit onderwijs geschiedt in het spellen, lezen, schrijven, cijfferen en in de gronden van de 
Nederlandsche taal, verder in de beginselen der Zangkunst en in alle zodanige 
wetenschappen, als tot eene beschaafde en kristelijk deugdzame vorming der Jeugd dienst- 
baar zijn, alles op de meest gepaste wijze ingericht naar de vatbaarheid der leerlingen. De 
schoolhouders zullen ten aanzien van de leer- of leesboeken, zich stiptelijk gedragen naar Art. 
24 van het Reglement voor het Lager Schoolwezen binnen dit koninkrijk.839 
Artikel 9. 
De beloning van vlijt, vordering en goed gedrag der leerlingen zijn: aantekening op een 
Eerebord, verhoging van rang, en het opdragen van het geven van eenig onderrigt aan de 
minder gevorderde van hunne medeleerlingen. De straffen dergenen, die hunne pligt 
verzuimen, bepalen zich tot aantekening van hunne namen op een schandbord, verlaging van 
rang, afzonderlijk zitten zonder iets te doen, en allerzeldzaamst tot lighamelijke straffen, van 
welk een en ander door den onderwijzer aantekening gehouden, en bij Examen of andere 
gelegenheden aan de Commissie kennis zal worden gegeven. 
Artikel 10. 
De onderwijzer ziet toe, dat de kinderen altijd zindelijk en wel gereinigd ter schole komen, en 
wendt daartoe alles aan wat, wat hij vermag, door de slordigen en de onreinen te berispen en 
de ordelijken en de zindelijken te prijzen. Hij drage zorg, dat de ouders van zulken, die door 
eenige huid- of andere ziekte zijn aangedaan, dadelijk versogt worden hunne kinderen 
gedurende die ongesteldheid van de school terug te houden; en voorts dat alle leerlingen, zoo 
bij het schrijven, als andere oefeningen hun lighaam in eene goede rigting geplaatst houden; 
                                                 
838 Sint Laurens valt op 10 Augustus. 
839 Landelijk zou gezorgd worden voor een algemene boekenlijst. 
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de leerlingen van het mannelijk geslagt met ongedekte hoofden zitten, en hunne hoeden, 
zonder verwarring boven of nevens hun worden opgehangen, en dat eene steeds voortdurende 
orde en stilte het blijkbare kenmerk zij van eene ware verbetering. 
Artikel 11. 
De kinderen zullen van de eene tot de andere classe bevorderd worden, en aan hun die in 
vlijt, goed gedrag en ordelijkheid uitmunten, bij gelegenheid dat het jaarlijks examen 
gehouden wordt, gepaste prijzen worden uitgedeeld; zal een ieder der schoolhouders verpligt 
zijn de leden der schoolcommissie, ook bij de meer gewone schoolbezoeken, in de aan elk 
van hun bijzonder opgedragen scholen , met behoorlijk respect te ontvangen, en alle 
gewenste opening [van zaken] te geven.. 
Artikel 12. 
Een onderwijzer die zeventig leerlingen heeft, zal verpligt zijn, wanneer de schoolcommissie 
het nodig oordeelt en begeert, op eigen kosten, eenen door haar goedgekeurde onderwijzer of 
adsistent te houden. 
Artikel 13. 
Zooveel mogelijk zullen niet, dan op vastgestelde tijden, dat is, met elk vierendeel jaars840 
nieuwe leerlingen, welke alvorens door een andere schoolhouder onderwezen zijn, worden 
aangenomen; insgelijks geene kinderen beneden de zes of zeven Jaren, en gene hoegenaamd, 
dan nadat vooraf door quitantie van den laatsten onderwijzer blijkt, dat hij geheel voldaan is. 
Artikel 14. 
De schoolgelden van de onderwijzers worden aldus geregeld: 
Eerste classe 
Aan kinderen welke spellen en lezen, de twee schoolgelden voormiddag van 8½ tot 11 uur 
en namiddag van 1½  tot 4 uur van 15 tot 25 stuivers in drie maanden. 
In geval van schooluren daarenboven, dat is van 11 tot 12 uur voor de middag, en van 4 tot 6 
uur na de middag, dan is het schoolgeld tezamen voor den gehelen schooltijd van 40 tot 60 
stuivers in de drie maanden. 
Tweede classe 
Voor hun die lezen, schrijven en beginnen te cijferen. 
De twee schooltijden als boven van 30 tot 60 stuivers; 
De buitengewone schooluuren hierbij genomen van 80 tot 100 stuivers in de drie maanden. 
Derde classe 
Voor meer gevorderde leerlingen in het schrijven en cijfferen, als mede voor het Onderwijs 
tot verdere [ver]volmaking in de kennis der Nederduitsche taal Taal, Zangkunst, 
Aardrijkskunde enzovoort. 
De twee gewone schooltijden als boven van 40 tot 80 stuivers. 
De buitengewone schooltijden hierbij gevoegd, van 100 tot 120 stuivers in de drie maanden. 
Opm.: 
Geen schoolhouder zal eenig Leerling voor minder dan deze vastgestelde gelden, in zijn 
school mogen aannemen, of onderwijzen. Indien van de schooltijden maar één mogt worden 
waargenomen, zullen de gelden, gelijk ook die van het avondschool, als mede de kosten van 
het daarbij benodigde licht, in evenredigheid van bovengemelde schoolgelden, en in 
billijkheid worden berekend. 
Artikel 15. 
Aan hun die zich wel gedragen, en goede vorderingen gemaakt hebben, zal, bij hun verlaten 
van de school hiervan een vereerend bewijs, door de school-commissie worden ter hand 
gesteld. 
Artikel 16. 
Voor iedere school zullen eenige schoolwetten worden opgemaakt, en door de Onderwijzers, 
op Bordpapier geschreven in de scholen worden opgehangen, om bij gepaste gelegenheden 
aan de schooljeugd te worden voorgelegd en uitgelegd. 

                                                 
840  Een vierendeel jaar is een kwartaal. 
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Van de Fransche school 
 
Artikel 17. 
De onderwijzer in deze school is, evenals alle onderwijzers des lagere scholen binnen deze 
stad, onderworpen aan Art. 1, die worden ook op hem toegepast. Art. 3 voor een gedeelte, als 
ook Art. 6, 11, 15 in gevolge Art. 1 en 12 van het Reglement van het Lager Schoolwezen en ’t 
Onderwijs in dit Koningrijk.841 
Artikel 18. 
De gewone schooluren zijn voormiddag van 9 tot 12 uur, en namiddag van 2½ uur tot 6 uur, 
met uitzondering van woensdagnamiddag en van de Saturdag, wanneer er geen openbaar 
school zal gehouden  worden; terwijl het aan genoemde schoolhouder zal vrijstaan, om buiten 
de vastgestelde schooluuren private instructie te geven. 
Artikel 19. 
De vacanties op deze scholen zijn: 
1. Saturdag voor Palm-Zondag tot Donderdag na Paschen. 
2. De Feestdagen van Pinkster tot Donderdag na dezelven. 
3. De groote vacantie begint op één der twee laatste Saturdagen van de maand Junij en 
eindigt  
     vier-en-een-halve week daarna. 
4. De dagen der Laurens-Markt.842 
5. De Kerstmisweek geheel of eenige dagen naar goedvinden van de onderwijzer. 
Artikel 20. 
In deze school zullen geen kinderen beneden de zes jaren worden aangenomen, maar het zal 
aan gemelde schoolhouder geoorloofd zijn de Jonge Heren in de gehele of halve kost aan te 
nemen. 
Artikel 21. 
Indien deze school zodanig mogt toenemen, dat de onderwijzer niet in staat ware, om alles 
alleen naar behoren waar te nemen, zal hij verpligt zijn een bekwaam persoon tot zijne 
adsistentie, voor eigen rekening aan te nemen met voorkennis en goedkeuring der plaatselijke 
schoolcommissie. 
Artikel 22. 
Het onderwijs zal zijn in de Nederduytsche en des begerende ook in de Hoogduytsche en 
Engelsche talen, in de Aardrijkskunde, Schrijf- en Rekenkunde, en vooral ook moeten 
strekken om, naar de voorschriften van de Kristelijke zedeleer, door eene goede en geregelde 
vorming, de jongelieden aankweken tot nuttige Leden der Maatschappij. 
Artikel 23. 
Omtrent de schoolgelden zal de onderwijzer zich gedragen naar het Reglement door H.H. 
Burgemeesters dezer stad gearresteerd in dato 25 October 1793, Art. 4.843 
 
Van de schoolhouderessen 
 
Artikel 24. 
Zij die in deze stad schoolhouderesse begeren te worden, zullen aan de schoolcommissie 
moeten blijken te zijn: van goed gedrag, zindelijk, geduldig, en vriendelijk.  
Deze hoedanigheden zullen haar het recht geven tot verder Examen, waarin men proeven zal 
                                                 
841 Verwezen wordt naar het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon van 1806-1810. 
842  Zie noot 114. 
843 Artikel 4 luidt: Hij zal van elk kind jaarlijks voor schoolgeld genieten het bedrag van 56 gulden, waarvan hij  
      elk kwartaal het vierde deel ontvangt. Hij zal zijn leerlingen daarvoor ook moeten voorzien van ’t nodige  
      vuur en licht en ’s middags van thee of bier, alsmede van behoorlijke schrijfbehoeften voor zover die tot het  
      onderwijs in de schrijfkunst nodig zijn. Daarentegen zijn de kinderen met Nieuwjaar en Kermistijd telkens  
      verplicht, boven het gewone schoolgeld, een douceur van twee gulden te betalen. 
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nemen van hare bekwaamheid in het onderwijs van de Letters, van het spellen en lezen. 
Artikel 25. 
Het getal dezer [schoolhouderessen] binnen de stad is bepaald op Twintig. 
Artikel 26. 
De schoolhouderessen zijn ook onderworpen aan Art. 1, 3, 4 en 7, en Art. 5, 11 en 13, 
zooverre deze laatste op haar toepasselijk zijn. 
Artikel 27. 
Geen schoolhouderesse zal eenig kind ter school mogen nemen of houden boven den 
ouderdom van Zeven Jaren. 
Artikel 28. 
De schoolboeken in deze scholen zijn aan de goedkeuring der plaatselijke commissie 
onderworpen. 
Artikel 29. 
Het onderwijs moet zijn eenvoudig en aangenaam; en wanneer het eenige inspanning van de 
Kinderen mogt vorderen, zoo zij deze telkens met behoorlijke inspanning844 afgewisseld. 
Artikel 30. 
Voorts zijn de Schoolhouderessen verpligt aan de Kinderen een goed voorbeeld te geven, en 
de Gebeden en Dankzeggingen bij het begin en einde van de Schooltijd in te rigten naar de 
vatbaarheid der Kinderen, dezelve min of meer te verwisselen, en op het eerbiedigst uit te 
spreken. 
Artikel 31. 
Eindelijk zal geen Schoolhouderes eenige veranderingen buiten voorkennis en goedkeuring 
van de plaatselijke commissie mogen maken. 
 
 
Bijlage,      Slot reglement van 1807 
 
Artikel 32. 
Ten aanzien der openbare scholen en der bijzondere scholen van de 1ste classe, en der selver 
betrekking tot deze schoolorde, gedraagt zich de plaatselijke commissie naar Art. 12, 13 en 
verv: van de Wet voor het Lager Schoolwezen en onderwijs in dit Koningrijk, gelijk ook naar 
Art. 2, 3, 13 en verv. van het Reglement. 
Artikel 33. 
Er zal voor het examen  
van eenen Schoolmeester binnen deze stad vooraf betaald worden ƒ 5,--; 
van een Huisonderwijzer ƒ 3,--; van een Schoolhouderesse ƒ 2,--. 
Artikel 34. 
Wanneer de plaatselijke Commissie bij vervolg van tijd eenige verandering in deze 
Schoolorde nodig oordeelt, zal zij daaromtrent een voorstel aan den Raad der Stad inleveren; 
onverminderd echter de vrijheid, welke de Commissie behoudt om zaken van minder belang 
naar vereischte der omstandigheden, te regelen; alles intusschen overeenkomstige de thans 
geärresteerde verordeningen met betrekking tot de lagere scholen in dit Rijk. 
 
Heeft Teunis de Bruijn het moeilijk met dit nieuwe reglement? 
Het antwoord op deze vraag kunnen we niet geven. Problemen blijken nergens. Integendeel.   
In het Schoolnieuws van J. Dozij, schoolopziener, op pagina 81-83 in de Bijdragen 
betrekkelijk de staat en de verbetering van het schoolwezen845  vonden we alleen maar lof 
voor hem en zijn collega’s van de Nederduitse Burgerscholen. 
We laten het bericht hier volgen: 
 
                                                 
844 Wij vermoeden dat hier ontspanning geschreven had moeten zijn.  
845 Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Koninkrijk Holland, Leiden 

1807,  deel 7 
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“Hoorn. Districtsschoolopziener J. Dozij, predikant te Hoogkarspel. 
 
De dag van 4 November l.l. was voor de Fransche en Nederduitsche schooljeugd dezer stad 
eene vrolijke feestdag. De plaatselijke schoolcommissie had, in de loop der maand 
September, het Jaarlijksch examen in de Fransche en zeven Nederduytsche Burgerscholen, 
alhier, gehouden, en met blijdschap de uitwerking der eerste Prijsuitdeeling, in het verleden 
jaar, in de toenemende vlijt en vorderingen gezien. 
Door eene toelage van den Raad dezer Stad en van het Hoornsch Departement van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, in staat gesteld om wederom de blijken van 
goedkeuring over de oplettendheid en vorderingen der leerlingen te zien te geven, geschiedde 
deze plechtigheid openlijk in de Groote Kerk, in de tegenwoordigheid van heer H. Carbasius 
Bzn., Drost van dit kwartier, den Heere Hoofd-Officier, eene Commissie uit den Raad dezer 
stad, van H.H. Commissarissen van de Groote Kerk, van de Directie van het Departement 
van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, en eene talrijke menigte van aanschouwers. 
Toen de plegtigheid door het bespelen van het orgel geopend was, deed de President der 
plaatselijke schoolcommissie, de Weleerwaarde Heer Ds. H. van IJssel Groothuis, Leeraar 
der Hervormde Gemeente dezer stad, eene korte doch gepaste aanspraak, ter opwekking tot 
deelneming en medewerking van het welzijn van het opkomend geslacht. 
 
Hierop werden, nadat het orgel zich wederom had laten horen, 217 Boekgeschenken onder 
een getal van 500 leerlingen uitgedeeld. Sommige kweekelingen uit de Fransche school, 
zijnde Gerbrand Sanderom, Wouter Kaag, Cornelis van der Eze, Hein Wiggers Harmensz,  
Cornelis Christoffel van de Blocquerij, Petrus Samuel Lambert van Wickevoort Crommelin, 
Jan Nicolaas Peterson, Adolf Schellinger van Geldrop, Hendrik Ligtenberg,  
Hermanus Berckhout de Jonge, en Jan Kornelis van Hemert Engert bedankten, op eene zeer 
bevallige wijze, in de  Fransche en Engelsche taal voor de ontvangen prijzen: terwijl na de 
uitdeeling van alle de prijzen, de leerling der genoemde school, Pieter Pet, uit naam der 
geheele Schooljeugd, in Hollandsche dichtmaat, tot bijzonder genoegen der gansche 
vergadering, een recht hartelijke dankzegging deed, betuigende onder andere de bijzondere 
erkentenis der Fransche jeugd aan den President van de Schoolcommissie voor zijn Eerw. 
lang verblijf alhier, na eene in deze dagen ontvangen en afgeslagen beroeping tot Leeraar te 
Rotterdam, met aanbeveling van de jeugd aan deszelfs verder opzigt en onderwijs. 
Na dit alles deed de Weleerw. Heer Groothuis nog eenige herinneringen aan de leerlingen, 
zoowel aan degenen, die nu geen prijs, als die een prijs ontvangen hadden, aan de 
Schoolhouders en de vergaderde menigte; gevende intusschen openlijke welverdiende lof aan 
alle onderwijzers, doch in het bijzonder aan den verdienstelijken onderwijzer in de Fransche 
school, den heer T. de Bruijn, wiens welingerigte instituut in hetwelk nog één of twee jonge 
lieden kunnen geplaatst worden, de Plaatselijke Schoolcommissie, met alle vrijmoedigheid  
aan ouders en voogden voor hunne kweekelingen durft aanbevelen.” 
 
De Bruijn wil verbetering 
Ondanks deze lovende woorden vraagt Teunis de Bruijn in januari 1808 een bewijs van goed 
gedrag en van een goed brevet als onderwijzer aan de lerende jeugd, omdat hij naar 
Groningen wil solliciteren. Zijn vertrek zou een groot verlies voor Hoorn zijn, zo menen de 
Hoornse bestuurders en commissarissen. Men wil hem graag houden.  
Daarom biedt men hem een jaarlijkse tegemoetkoming van ƒ 150,-- aan in de door hem te 
betalen huishuur.846 De Bruin aanvaardt dit voorstel en trekt zijn sollicitatieplannen in. De 
tegemoetkoming in de huishuur gaat in per 1 mei 1808.847 
 
De Bruijn gaat ook les geven aan meisjes 
De burgemeester ontvangt in het voorjaar van 1808 een plan van Teunis de Bruijn om naast 
                                                 
846  WFA/GAH 0348/364, 19 January 1808, pag. 179. 
847  WFA/GAH 0348/364, 26 January 1808, pag. 191. 
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zijn school voor jonge heren een school voor jonge juffrouwen p te richten. Het plan wordt in 
handen gesteld van de wethouders Van Bronckhorst en Baert en de plaatselijke 
schoolcommissie voor het uitbrengen van advies.848 Nadat dit advies is ontvangen besluit het 
dagelijks stadsbestuur om het plan aan de raad ter lezing voor te leggen.849 Nergens hebben 
we gelezen dat enig bezwaar is ingebracht tegen het voornemen van De Bruijn. Uit latere 
berichten blijkt dat hij dit plan heeft doorgezet.  
Niet lang daarna vindt in oktober van 1809 in de Grote Kerk nogmaals een openbare en 
plezierige prijsuitdeling aan de leerlingen van de Franse en Nederduitse scholen plaays 
gevonden. De president van de plaatselijke schoolcommissie, ds. H. van IJssel Groothuis 
toont zich als eerder gelukkig met het onderwijs dat aan de leerlingen is gegeven. Daarbij 
steunt het stadsbestuur voortreffelijk evenals het Departement van de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen. Niet minder lof kent hij toe aan de gezamenlijke onderwijzers. Hij vraagt 
daarom aan de vele leerlingen om een goed antwoord te geven op al die pogingen die de 
meesters voor hun welzijn aanwenden.  
Dat het onderwijs in een goede voedingsbodem is gevallen bewijzen de jongelui uit de Franse 
school door hun dankbetuigingen die ze in het Frans, Engels en Hollands uiten. Ook nu weer 
zijn er leden van de magistraat uit de stad en dit Noorderkwartier: Ze verhogen met hun 
aanwezigheid de vreugde van en over dit kinderfeest dat verder is bijgewoond door vele 
ouders en een talrijke menigte van mensen van allerlei rang en stand.850 
 
Inlijving bij Frankrijk heeft gevolgen voor De Bruijn 
Een jaar later, in 1810, wordt ons land bij Frankrijk ingelijfd. In het laatste jaar van die 
bezetting achten de Hoornse regeerders het noodzakelijk een secundair établissement van 
secundair onderwijs van de 2de op te richten. Daarvoor moet op het budget voor 1814 en 
daarna elk jaar een bedrag van 7500 francs onder het 4de hoofddeel van de 4de titel worden 
gebracht.851 Het toch wel onverwachte vertrek van de Fransen op het eind van 1813 heeft er 
voor gezorgd dat van dit plan niets meer wordt vernomen. 
Voor Teunis de Bruyn is het verdwijnen van het Franse gezag aanleiding aan Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op het eind van 1816 een verzoek voor schadeloosstelling in te 
dienen over de jaren 1811, 1812 en 1813. Het dédommagement van ƒ 30,-- dat hem in 1793 is 
verleend in plaats van de betaling van de stadsbelastingen, is hem door het Franse 
gouvernement ontnomen.  
 
Schadeloosstelling 
De Bruijn vraagt daarom deze schadeloosstelling over de drie genoemde jaren, met 
goedkeuring van de gemeenteraad, op de zgn. achterstand van de stad te brengen. Tevens 
vraagt hij deze schadeloosstelling ook uit te betalen over 1814 en 1815 en vervolgens 
jaarlijks, te beginnen met 1816, of dat de Raad goed vindt de bedoelde ƒ 30,-- te verenigen 
met het jaarsalaris van ƒ 300,-- van requestrant.  
De raad besluit tot het laatste, brengt het verzoek in op de begroting  voor 1817 en stuurt die 
aan Gedeputeerde Staten met de vraag goedkeuring te verlenen voor dat en volgende jaren op 
de post voor onvoorziene zaken.852 Uit de jaarrekeningen van de jaren daarna totdat in 1835  
De Bruijn met pensioen gaat, blijkt dat aldus gehandeld is.853 
 
Moeilijkheden 
Pas in 1819 wendt De Bruijn zich openhartiger tot de plaatselijke schoolcommissie. Op grond 

                                                 
848  WFA/GAH 0348/365, 2 Maart 1808. pag. 39. 
849  WFA/GAH 0348/365, 16 Maart 1808, pag. 50. 
850 Bijdragen betrekkelijk de staat en verbetering van het onderwijs in het Koninkrijk Holland over het jaar  
     1809. Pag. 102.  
851 WFA/GAH 0349/368, 20 February 1813, ongepagineerd. 
852 WFA/GAH 0349/2, 4 December 1816, fol. 82vo-83. 
853 WFA/GAH 0349/Jaarrekeningen nummers  1195 tot en met 1231 
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van het gesprek, deelt hij mee dat hij ophoudt met de door hem begonnen meisjesopleiding. 
Hij deelt dit mee aan de betreffende ouders en de nog te verwachten leerlingen, en brengt 
daardoor de oude toestand terug. Na zijn plannen aldus gewijzigd te hebben, volgt hij graag 
het advies van de commissie. Duidelijk is dat hij met het betrekkelijk klein aantal leerlingen 
geen goed bestaan heeft. Hij heeft met zijn gezin al de nodige ontberingen geleden en heeft - 
met tegenzin - schulden moeten maken. 26 jaar heeft hij vlijtig gewerkt, maar sparen is hem 
niet gelukt door ziekte. Zes van zijn kinderen overleden. Bovendien heeft hij ƒ 800,-- 
gestoken in het schoolgebouw met de er achter gelegen speelplaats. Uit nood is hij daarom 
met het onderwijs aan meisjes begonnen, “en geenszins om het jonge jufvrouwen school te 
ondermijnen” . Wel is het zo dat onderwijs zijn vak is en dat hij zich met hart en ziel daaraan 
geeft. Daarom vraagt hij via de plaatselijke commissie aan het stedelijk bestuur een 
verbetering van zijn tractement. Want het zou hem moeilijk vallen na zoveel jaren Hoorn, 
naar een andere standplaats uit te zien.  
Wel is er buiten Hoorn  een betere beloning zo geeft hij met voorbeelden aan (Schiedam ƒ 
800,--, Bussum, Haarlem, Alkmaar ƒ 600,--.). Hij  is echter overtuigd van de goedheid van 
het Hoornse bestuur, waarvan hij vele bewijzen heeft ondervonden. Dat geeft hem de hoop en 
de moed op een verbetering van zijn tractement te kunnen rekenen.854 
 
Overleg om de financiële  problemen  op te lossen 
Een delegatie uit de plaatselijke schoolcommissie onderhoudt zich met de Burgemeesters 
over deze zaak. Ze deelt hen mee dat het aantal discipelen bij het Instituut van De Bruijn 
aanzienlijk is afgenomen. Daardoor is zelfs geen redelijk burgerlijk bestaan meer voor hem 
mogelijk.  
De Burgemeesters vinden het bestaan van het Instituut zo belangrijk dat ze De Bruijn in zijn 
tractement tegemoet willen komen. Uit de post onvoorzien wil men hem bijstaan met 150 
gulden, voor welk bedrag autorisatie aan Gedeputeerde Staten wordt gevraagd, terwijl aan de 
Raad wordt voorgesteld het jaarsalaris te verhogen tot ƒ 450,--.855 Omdat deze 
tegemoetkoming voor drie jaar is toegezegd, moet in 1822 opnieuw een beslissing over dit 
besluit worden genomen. De plaatselijke schoolcommissie oordeelt dan dat de situatie van De 
Bruijn niet gewijzigd is en herhaalt deze zienswijze in 1823. De Bruijn heeft dan nog maar 14 
leerlingen die schoolgeld betalen. Hoewel er sinds de vakantie 5 novices zijn bijgekomen, 
zijn anderen vertrokken, terwijl De Bruijn in het voorjaar daarop nog meer vertrek verwacht. 
Redenen waarom de Burgemeesters ook voor 1824 de toelage handhaven.856 
 
Verder verloop van het onderwijs 
Ondanks alle problemen voor De Bruijn verloopt het onderwijs aan de Franse scholen in de 
jaren daarna toch vrij  rustig,  zo blijkt uit de gemeenteverslagen van de stad Hoorn die vanaf 
1821 in de raadsverslagen verschijnen. Meermalen is er geen opmerking over het onderwijs 
op¨deze scholen. Over 1828 is er een korte vermelding: “Op de Fransche scholen wordt het 
onderwijs geregeld gegeven op grond van de deswege bestaande verordeningen. Het aantal 
leerlingen is meer dan in vorige jaren”.857  
De Franse scholen behoren dan nog steeds tot de zogenaamde burgerscholen. Samen met de 
hoofden van deze scholen tekenen de Franse kostschoolhouder Teunis de Bruijn en de Franse 
kostschoolhouderesse Geertruide Schuurman op 18 september 1828 voor de ontvangst van 
een el, een stuk ijzer gewicht, een stel koperen gewichtjes van 12 stuks met daarbij behorende 
gewichtjes, een stel inhoudsmaten van het halve Nederlandsche mud tot het halve maathe, in 
totaal 11 stuks voor het onderwijs in het metrieke stelsel. De gouverneur van de provincie 
vindt het noodzakelijk dat álle scholen ervan voorzien zijn.858 

                                                 
854  WFA/GAH 0349/302, 22 May 1819, ongepagineerd.  WFA/GAH 0349/146, 26 May 1819, fol. 58vo-59vo. 
855 WFA/GAH 0349/569, 7 Juny 1819, fol. 75. 
856 WFA/GAH 0349/657, 4 November 1821, no. 8. WFA/GAH 0349/150, 30 October 1823, ongepagineerd. 
857 WFA/GAH 0349/579, 12 January 1829, fol. 67vo-68. 
858 WFA/GAH 0349/153, 13 February 128, fol. 78. WFA/GAH 0349/153, 14 Mey 1828, fol. 100. 
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Een secondant treedt op 
De extra toelage van ƒ 150,-- die De Bruijn vanaf 1820 ontvangt, wordt in het begin van de 
jaren dertig omschreven als een tegemoetkoming om een secondant aan te stellen, zoals dat 
ook bij de Franse kostschoolhouderesse is geschied toen die gezondheidsproblemen had. Uit 
de gegevens van de volkstelling van 1830 blijkt dat ook De Bruijn zo’n secondant heeft 
aangetrokken. Bij hem werkt dan de 22-jarige Dirk Willem Bosch die geboren is in ’s-
Hertogenbosch. Hij is ongehuwd en protestant en woont op hetzelfde adres als De Bruijn: 
Ramen 126, waar De Bruijn dan ook vier inwonende leerlingen huisvest, een tweeling uit 
Edam, één leerling uit Medemblik en één uit Midwoud. 
De plaatselijke onderwijscommissie laat in haar verslag over 1830 weten dat ze bij 
voortduring tevreden is over het onderwijs en de vorderingen van de leerlingen op de beide 
Frans kost- en dagscholen, zowel op de school voor jonge heren als op de school voor jonge 
jufvrouwen.859 
 
De leeftijd eist zijn tol 
Aan het eind van de zomer van 1835 is de tevredenheid die in 1830 bleek, totaal verdwenen. 
Nu uit de plaatselijke schoolcommissie ernstige klachten bij B&W over de afnemende bloei 
van de Franse jongensschool. Die achteruitgang wijt de commissie aan de vergevorderde 
leeftijd van de onderwijzer, De Bruijn die nu 74 jaar is. B&W besluiten daarop de heer De 
Bruijn in hun vergadering te roepen en met hem over dit onderwerp te aboucheren, dat wil 
zeggen mondeling zich met hem hierover te onderhouden.860 Waarschijnlijk is dit gebeurd. 
Hoe dan ook, in de raadsvergadering van 1 september 1835 blijkt dat De Bruijn aan B&W 
heeft gevraagd hem in het genot van pensioen te stellen. Het verzoek wordt in handen gesteld 
van de plaatselijke schoolcommissie voor commentaar.861 
Drie weken later brengt de commissie advies uit. Ze verzoekt de raad direct nadat er een 
besluit is genomen, ook een voorstel te doen over het jaarsalaris van de opvolger van De 
Bruijn teneinde de vacature zo spoedig mogelijk te vervullen.862  
Op 6 oktober behandelt de Raad dit rapport waarin de commissie voorstelt aan De Bruijn een 
pensioen toe te kennen van ƒ 600,-- per jaar,, maar neemt dan geen besluit en houdt het 
voorstel van de commissie in advies tot de behandeling van de begroting voor 1836.863 
Pas op het eind van 1835 adviseert de begrotingscommissie van de Raad, die bestaat uit N. 
Carbasius, A. Merens en C. van der Wolff Courrech, over de pensioenaanvraag van  De 
Bruijn. Zij stellen aan de raad voor hem op grond “van zijn gevorderde jaren, langdurige en 
getrouwe plichtsvervulling en goed zedelijk gedrag” per jaar een pensioen toe te kennen van  
500 gulden, welk bedrag op het artikel pensioenen is uitgetrokken. Het tractement van de 
nieuw te benoemen onderwijzer wordt door de begrotingscommissie voorgedragen op 600 
gulden.864 
Aldus wordt vastgesteld op 29 december 1835 in de begroting voor 1836 die samengevat er 
voor geheel Hoorn  als volgt uitziet: 
Buitengewone ontvangsten                                                   36.783,57 
Gewone ontvangsten                                                           102.557,50 
                                                                                             139.341,07 
Gewone uitgaven                                      99.587,00 
Buitengewone uitgaven                            39.036,00 
                                                                138.623,00           138.623,00 

                                                                                                                                                        
      WFA/GAH 0349/314, 9 & 18 September 1828. WFA/GAH 0349/153, 17 September 1828. 
859 WFA/GAH 0349/581, 22 Februsry 1831, fol. 133. 
860 WFA/GAH 0349/159, 19 Augustus 1835, fol. 159vo-160. 
861 WFA/GAH 0349/8, 1 September 1835, fol. 105 
862 WFA/GAH 0349/159, 23 September 1835, fol. 180vo. 
863 WFA/GAH, 0349/8, 6 October 1835, fol. 108. 
864 WFA/GAH , 0349/8, 29 December 1835, fol. 113vo, 115vo-116, fol. 120. 
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Verwacht batig saldo                                                                  718,07 
                                                                                                    ===== 
Gedeputeerde Staten berichten op 10 maart 1837 met deze begroting akkoord te gaan. 
 
De laatste loodjes  
De plaatselijke schoolcommissie stuurt op 12 januari 1836 bericht dat ze met genoegen 
kennis heeft genomen van de missive van 2 januari dat de Raad aan de heer T. de Bruijn, 
Frans kostschoolhouder alhier, een pensioen heeft toegekend van ƒ 500,-- per jaar, en dat het 
bedrag van het tractement voor zijn opvolger is vastgesteld op ƒ 600,-- per jaar. 
B&W vragen aan de schoolcommissie de nodige maatregelen voor te stellen om te voorzien 
in de vacature. De commissie zegt dat toe. 
Teunis de Bruijn heeft nog geen drie jaar van zijn pensioen kunnen genieten. Het onderwijs 
heeft duidelijk zijn tol geëist. Hij overlijdt op 23 november 1838, ‘s middags om vijf uur in 
zijn woning aan de Koepoortsweg. Hij is dan 70 jaar oud en geboren te Geertruidenberg. Hij 
is weduwnaar omdat zijn vrouw Gijsberta Geertruida Groot al is overleden, en is de 
meerderjarige zoon van Jasper de Bruijn en Adriana Verhoeff, die beiden ook overleden zijn. 
Als getuigen treden op de stadsbodes Cornelis van Beek, 57 jaar en Daniël Strengman, 65 
jaar, beiden goede bekenden van Teunis de Bruijn. 
 
4.10B  Een Franse dag- en kostschool voor meisjes, 1809-1840 
heropgericht onder leiding van Geertruida Schuurman 
 
Een nieuwe schoolcommissie 
In 1808 treedt een nieuwe plaatselijke schoolcommissie voor de Nederduitse en Franse 
scholen aan. Ze bestaat uit Van Bronckhorst, Van Halm, ds. Henricus van IJssel Groothuis,  
Petrus Johannes Wagemaker, Jacob van Beek Corneliszn, Cornelis Breevelt en  
Jan Iman Henrick van Wickevoort Crommelin. In het voorjaar van 1809 stelt ze een concept-
plan van een instructie voor een Franse kost- en dagschoolhouderesse op.865.  
 
De Kamer van Wethouderen keurt het plan goed en verklaart de betreffende post vacant.  
Ingevolge artikel 18 van het Reglement voor het Lager Schoolwezen en onderwijs in dit Rijk, 
vervat in de publicatie van 3 april 1806, krijgen de schoolopziener van dit district en de 
plaatselijke schoolcommissie van de vacature bericht. De instructie luidt als volgt.866 
 
       INSTRUCTIE VOOR DE FRANSCHE KOST- EN DAGSCHOOLHOUDERESSE 
 
Artikel 1. 
In de Fransche  Kost- en Dag-Jonge Juffrouwen school zullen de élèves onderwijs genieten in 
de Fransche en Nederduijtse Talen, de beginselen der Geschiedenis en Aardrijkskunde, 
allerleije Vrouwelijke handwerken en verder in het geene tot een beschaafde en fatsoenlijke 
opvoeding behoort. 
Artikel 2. 
De zeven zomermaanden (april t/m oktober) zullen de schooltijden zijn des voormiddags van 
9½ tot 12½ en des namiddags van 3 tot 6 uur; de vijf wintermaanden (november tot en met 
maart) des voormiddags ten 10 tot kwartier voor 1 uur. Woensdags en Zaterdags zal geen 
openbaar onderwijs gegeven worden. 
Artikel 3. 
De Vakantiën in deze schole zullen gelijk zijn met die der Fransche Schole voor Jonge 
Heeren in deze stad. 
Artikel 4. 
Geen Jonge Heeren worden in dit Instituut toegelaten dan beneden de zeven Jaaren oud 
                                                 
865  WFA/GAH 0340/366,  1 Februari 1809, pag. 115. 
866 WFA/GAH, 0348/366, 25 July 1809, pag. 248-252 (hooimaand). 
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zijnde; deze ouderdom behaalt hebbende verlaten zij hetzelve om over te gaan tot het Stadts 
Instituut voor Jonge Heeren; geene discipelen, hetzij Jonge Heeren of Jonge Juffrouwen 
beneden de vijf jaren worden aangenomen (blijvende gereserveert omtrent de admissie der 
voornoemde Jonge Heeren zodanige verandering te maken als in der tijd nodig mogt worden 
gevonden). 
Artikel 5. 
In dit Instituut worden ook kinderen in de geheele of halve kost aangenomen, waarbij aan de 
Directrice vrijheid gelaten wordt, zig met de Ouders of Voogden der kinderen te 
convenieeren; --- ook staat het haar buiten de schooltijden vrij private Instructie te geven. 
Artikel 6. 
De Onderwijzeresse zal zonder verdere emolumenten,van stadtswege genieten ƒ 300,--. 
Artikel 7. 
De Schoolgelden zullen zijn voor drie maanden ƒ 13,--, voor kinderen beneden de zeven 
jaren ƒ 10,--. De voorschotten worden afzonderlijk betaald. 
Artikel 8. 
Voor onderwijs in de Kristelijke Godsdienst- en Zedeleer, Schrijf- en Rekenkunde wordt 
afzonderlijk betaald, gelijk ook voor onderwijs in de Muziek, Dans en Tekenkunde, en, zo 
hiervoor bekwame onderwijzers gevonden worde, ook voor het leeren der Engelsche en 
Hoogduitsche talen. 
Artikel 9. 
De onderwijzeresse zal voor hare eigen rekening zig moeten voorzien van een ruim, lugtig en 
gezond locaal. 
Artikel 10. 
In gevalle dit Instituut zoo mogte accresseren, dat de Directrice alleen geen behoorlijk 
onderwijs kan geven (hetwelk aan het oordeel van de plaatselijke commissie gelaten wordt) 
zal dezelve  gehouden zijn, één of meer bekwame personen ten hare kosten, tot adsistentie 
aan te nemen. 
Artikel 11. 
De onderwijzeresse is even als de andere onderwijzers onderworpen aan de Art. 1, 3, 6, 11 en 
15 zoo verre deze op haar toepasselijk zijn van het door de Regeering dezer stad, den 12 van 
Bloeimaand (= mei) 1807 gearresteerd schoolreglement. 
 
Ondanks het feit dat Teunis de Bruijn toestemming heeft gekregen en in zijn Franse school 
begonnen is met lessen aan meisjes naast het onderwijs aan jongens, plaatst de Hoornse 
schoolcommissie, nadat dit reglement is aangenomen, een oproep voor een juffrouw als 
directrice van een Franse meisjesschool. 
 
De oproep verschijnt in de uitgave die uitkomt in de Hooimaand (= juli) van 1809 van de 
Bijdragen betreffende de staat en de verbetering van het onderwijs in het Koninkrijk Holland 
redactioneel geformuleerd als  
“het herstel van de  Franse school voor meisjes in Hoorn”. 
 
Op pagina 64 :  
                                            Hollands Noordelijk Gedeelte 
                              II. Districtsschoolopziener J. Dozy, (predikant te Hoogkarspel) 
Hoorn.   
 
De plaatselijke schoolcommissie alhier, bijzonder gequalificeerd door en onder gunstige 
medewerking van den Heer Burgemeester en Heeren Wethouders van gemelde stad, 
wenschende te voorzien in de behoefte dezer plaats aan eene goede Fransche Kost- en 
Dagschool voor jonge Juffrouwen, noodigt bij dezen allen, die bevoegd en bekwaam zijn, om 
in Fransche en Nederduitsche talen, de beginselen van Geschied- en Aardrijkskunde, en 
allerlei vrouwelijke handwerken te onderrigten,  
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en eene beschaafde opvoeding te geven, om zich voor den 20e van Herfstmaand (=september) 
aanstaande, óf in persoon, óf met gefrankeerde brieven aan te melden bij den Heer C. van 
Vollenhoven, Lid en Secretaris der genoemde Commissie. De commissie vleit zich [met de 
gedachte], dat het uitzigt op eenen goeden opvang van zoodanig Instituut in deze stad niet 
ongunstig is, terwijl er van stadswege een jaarlijksch Tractement van ƒ 300,-- voor de te 
beroepen Schoolhouderesse bepaald is. 
 
Kort daarop blijkt uit een later verschenen editie van de Bijlagen dat op de 11de van 
Wijnmaand (= oktober) 1809  mejufvrouw Geertruida Schuurman geëxamineerd  is door de 
Commissie van Hollands Noordelijk gedeelte, waarbij de opmerking dat ze in Hoorn 
kostschoolhouderesse is. Ondanks dit nu bekende feit hebben wij geen aanstellingsdatum 
kunnen vinden. Maar uit de rekeningen van de Thesaurier is af te lezen dat Geertruida 
Schuurman op 1 oktober 1809 in Hoorn begonnen is. Ze ontvangt op 31 december 1809 het 
vierde deel van haar tractement van 300 gulden per jaar = ƒ 75,--. 
 
Mejufvrouw Schuurman aan de slag 
Geertruida Schuurman is in 1780 in Amsterdam geboren en is dus 29 jaar als ze in Hoorn 
wordt aangesteld. Ze is ongehuwd en protestants. Ze vindt voor haar onderwijsactiviteiten 
een huis op het (Grote) Oost 26.867 
Ruim een jaar daarna bezoekt de plaatselijke schoolcommissie op 2 december 1810 de nieuw 
opgerichte Franse jonge jufvrouwenkostschool waarover mejuffrouw Schuurman de scepter 
zwaait.868 
 
Het onderwijs  
Er zijn nu 17 leerlingen die vrijwel allen, zonder voordien enig onderwijs in het Frans 
genoten te hebben, in dit Instituut gevormd zijn.  
Zij leveren momenteel al het bewijs van een buitengewone vordering in de kennis van de 
Franse en Nederduitse taal, het schrijven en rekenen, de aardrijks- en geschiedkunde. Alles 
beantwoordt aan de verwachting die men heeft van deze bekwame onderwijzeres.  
In deze zindelijke en wel ingerichte kost- en dagschool is alles gekenmerkt door orde. Door 
middel van het gebruik van de meest nuttige en aangename, en naar het begrip der jongelui 
meest gepaste boeken, wordt zichtbaar voor de verwarming van hart en zeden gezorgd en 
niets verzuimd om het grote doel van het onderwijs der jeugd  te bereiken, de opvoeding tot 
alle maatschappelijke en christelijke deugden en de kennis die daarvoor nodig is.  
De plaatselijke schoolcommissie durft dit Instituut aan ouders en voogden aan te bevelen. Ter 
bevordering hiervan heeft de kostschoolhouderesse een prospectus uitgegeven. Daaruit blijkt 
dat het onderwijs bestaat uit lessen in Frans en Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde, 
en verder in het wollen-naaien, borduren zowel in landschappen als bloemen met kleuren, het 
tekenen voor zover het betrekking heeft op het borduren, het bloemen maken, en meer andere 
fraaie en nuttige handwerken. Ook zal zij zich in het bijzonder toeleggen om naast een deftige 
opvoeding, het hart tot deugd en goede zeden te vormen. 
 
De kosten 
Voor de gehele kost en inwoning en het onderwijs in de genoemde wetenschappen, moet 
jaarlijks, van drie tot drie maanden het vierde deel betaald worden van ƒ 350,--.  
Bewassing en naaien kost in het jaar ƒ 25,--. Het onderwijs in godsdienst,  schrijven,  
tekenen, muziek, dansen etc. wordt afzonderlijk betaald. 
Iedere élève zal voor entrée en een blijvende douceur mee brengen: een zilveren lepel, een 
dito vork, een tinnen kamerpot en twee tinnen borden met zes servetten en zes handdoeken. 
Ouders of voogden mogen hiervoor ook in eens betalen ƒ 25,--. 
Mejufvrouw Schuurman laat zich bijstaan door een Secondante. Daarvoor betaalt ieder 
                                                 
867 Volkstelling van 1830, Westfries Archief. 
868 Ook dit verslag gevonden in de Bijdragen etc. 
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leerlinge voor aankomst en vertrek één dukaat, terwijl ze zowel met kermis als met nieuwjaar  
drie gulden ontvangt. Het laatstgenoemde bedrag wordt door de leerlingen ook aan de 
dienstbode gegeven. 
Voor de halve kost en woning zal, in het algemeen, de helft van alle boven genoemde posten 
worden betaald. Zij die alleen blijven slapen betalen daarenboven per jaar ƒ 25,--. 
De jonge jufvrouwen zullen in het bovengenoemde instituut genieten “eene behoorlijke en 
deftige verzorging van voedsel en deksel, en een zorgvuldig toezicht op en het onderhoud van 
het gebruikte linnengoed en kleren”. 
 
De vakanties 
De vakanties van dit Instituut zijn in overeenstemming met het door Hoorn opgestelde 
reglement voor de stadsburgerscholen en de Franse scholen.. 
1°. De zaterdag voor palm-zondag tot donderdag na Pasen. 
2°. De feestdagen van Pinksteren tot de donderdag erna. 
3°  De grote vakantie. Die begint op één der twee laatste zaterdagen van de maand juni en  
eindigt vier-en-eene week daarna. 
4°. De dagen van de Laurens-markt, dat is de kermis rond 10 augustus. 
5°. De week van Kerstmis in zijn geheel. 
Tijdens de beide laatste vakanties kunnen de jongelui op het Hoornse Instituut  blijven, 
zonder daarvoor extra te betalen, zoals wel gedaan wordt voor de twee eerstgenoemde 
vakanties overeenkomstig het kostgeld. De grote vakantie is hiervan uitgezonderd omdat die 
in zijn geheel vrij blijft voor Institutrice.869 
Hiermee eindigt dit verslag van de plaatselijke schoolcommissie over het gehele jaar 1810. 
 
Stijgende kosten 
In het begin van 1811 geeft juffrouw Schuurman te kennen dat haar beloning van ƒ 300,-- per 
jaar te gering is en dat ze moet vertrekken zonder enige meerdere steun van stadswege. Het 
stadsbestuur besluit, op voorstel van de plaatselijke commissie, juffrouw Schuurman jaarlijks 
een tegemoetkoming van ƒ 150,-- in haar huishuur te geven.870 
Haar salaris wordt in de jaren die daarna volgen tot 1818 niet gewijzigd. Uit de rekeningen 
blijkt dat de jaarwedde ƒ 300,-- is en de tegemoetkoming voor de huishuur ƒ 150,--. 
Variërend van het aantal meisjes dat onder haar geleide de zondagse kerkdienst bezoekt, 
krijgt ze een tegemoetkoming in het stoelengeld van ƒ 17,50 tot ƒ 25,20 per jaar. 
Als de gemeenteraad in 1818 een vergelijking maakt tussen 1793 en 1818 blijkt er een groot 
verschil. In 1793 bedraagt de jaarwedde van de Franse kostschoolhouderesse ƒ 150,--, zonder 
extra toelagen. In 1818 is haar jaarsalaris ƒ 300,-- met een toelage voor de huishuur van ƒ 
150,--.871 
De raad stelt pas in september 1818 de begroting vast voor 1819 en  de  vier burgemeesters 
en de commissie voor de financiën geven ter oriëntatie op hoofdlijnen een vergelijking met 
1793.  
De kosten voor wat we later noemen het lager en uitgebreid lager  onderwijs bedragen per 
jaar ƒ 1550,--, als volgt verdeeld: 
Jaarwedde Franse kostschoolhouderesse ƒ 300,-- + huishuurvergoeding ƒ 150,-- =  ƒ 450,--
Jaarwedde Franse kostschoolhouder         ƒ 300,-- +  huishuurvergoeding ƒ 150,--  =   ƒ 450,--
Jaarwedde eerste meester stads- en diaconieschool                                     =  ƒ 300,-- 
Jaarwedde ondermeester stads- en diaconieschool                                                     =  ƒ 150,-- 
Prijsuitdeling eens per jaar                                                                                          =  ƒ 200,-- 
 
Verzoek om toelage voor een Secondante 
Als de raad de begroting voor 1819 behandelt, is op het Hoornse stadhuis al een schrijven 
                                                 
869 Dit gehele verslag in de  Bijdragen … etc., 1811, deel 2, pag. 83, 84, 85.  
870 WFA/GAH  0349/367,17 January 1811. 
871 WFA/GAH 0349/3, raadsvergadering 18 September 1818, fol. 33vo, 44. Art. 66. 



 

269 
 

 

binnengekomen van juffrouw Schuurman over haar situatie.872  
Zij wijst erop dat ze vanaf medio 1809 in de post die ze nu bekleedt, zo trouw mogelijk heeft 
geprobeerd de aan haar toevertrouwde jeugd al die kundigheden bij te brengen die ze ook zelf 
bezit. Zij kon daarbij volstaan met een door haar zelf betaalde Secondante. Dit nu wordt 
bezwaarlijk door haar slechter wordende gezondheidstoestand en de daarmee gepaard gaande 
lichaamszwakte. Die belet haar zich urenlang achtereen met haar discipelen bezig te houden. 
In verband daarmee is nu voor haar een Secondante die in staat is om het onderwijs over te 
nemen, onontbeerlijk. Daarvoor vraagt ze een bijdrage uit de stadskas. 
De Burgemeesters onderkennen de noodzaak van het verzoek. Ze vragen daarom advies van 
de plaatselijke schoolcommissie. Vooralsnog gaat het dagelijks bestuur van de stad akkoord 
met een extra toelage van ƒ 75,-- voor de Secondante, een bedrag dat te vinden is in de Staat 
van de Begroting van de tegenwoordige dienst. De plaatselijke schoolcommissie adviseert 
gunstig.873 Uit het overzicht van de gemeentelijke jaarrekeningen daarna blijkt dat al in 1819 
de extra toelage als vergoeding voor de Secondante is verhoogd tot ƒ 150,-- per jaar. Voor de 
Franse schoolmeester De Bruijn volgt die toelage voor een manlijke Secondant in 1820.874 
 
Verloop van het onderwijs; kennis van het metriek stelsel 
Het onderwijs op de Franse meisjesschool in de jaren daarna verloopt rustig,  zo blijkt uit de 
gemeenteverslagen van de stad Hoorn die voor het eerst in 1821 verschijnen. Meermalen is er 
geen opmerking over.  
Over 1828 is er een korte vermelding: “Op de Fransche scholen wordt het onderwijs 
geregeld gegeven op grond van de deswege bestaande verordeningen. Het aantal leerlingen 
is meer dan in vorige jaren”. Die opmerking valt samen met een summiere mededeling over 
de Latijnse school.875  
De Franse scholen behoren dan nog steeds tot de zogenaamde burgerscholen. Samen met de 
hoofden van deze scholen tekenen de Franse kostschoolhouderesse Geertruida Schuurman en 
de Franse kostschoolhouder Teunis de Bruijn op 18 september 1828 voor de ontvangst van 
een el, een stuk ijzer gewicht, een stel koperen gewichtjes van 12 stuks met daarbij behorende 
gewichtjes, een stel inhoudsmaten van het halve Nederlandsche mud tot het halve maathe, in 
totaal 11 stuks voor het onderwijs in het metrieke stelsel. De gouverneur van de provincie 
vindt het noodzakelijk dat alle scholen ervan voorzien zijn.876 
 
Klachten877 
In de stukken gewijd aan Geertruida Schuurman komen klachten vrijwel niet voor. Daarom 
valt te meer op dat op de 1 september 1825 de plaatselijke schoolcommissie meedeelt dat er 
geklaagd is over juffrouw Schuurman.  
Ze zou jongelui voor halve dagen op haar Instituut weigeren toe te laten tegen een schoolgeld 
dat evenredig is. Ze beroept zich daarbij op haar aanstelling die hiervan geen melding 
maakt.878 Ze vraagt om nadere interpretatie. De schoolcommissie verwijst naar de artikelen 2 
en 7. Het schoolgeld bedraagt ƒ 13,-- in drie maanden. Voor kinderen beneden de 7 jaar ƒ10,-
- Dat houdt in dat de kostschoolhouderesse volgens de instructie heeft gehandeld. Derhalve 
beschouwt de plaatselijke schoolcommissie de klachten als ongegrond.  
Juffrouw Schuurman heeft volkomen het recht om die schoolgelden te vorderen, welke bij 
artikel 7 in haar instructie zijn bepaald, onverschillig of iemand er voor kiest zijn kinderen 
hele of halve dagen naar school te zenden. 
                                                 
872 WFA/GAH 0349/301, 27 Junij 1818. WFA/OAH 0349/145, 1 July 1818, fol. 93, 93vo. 
873 WFA/GAH 0349/279, 26 Augustus 1818, index fol. 25. 
874 WFA/GAH 0349/1198, 1200, 1202, 1204 enz. over de jaren 1820, 1821 enz. 
875 WFA/GAH 0349/579, 12 January 1829, fol. 67vo-68. 
876 WFA/GAH 0349/153, 13 February 128, fol. 78. WFA/GAH 0349/153, 14 Mey 1828, fol. 100. 
      WFA/GAH 0349/314, 9 & 18 September 1828. WFA/GAH 0349/153, 17 September 1828. 
877 WFA/GAH 0349/310, 1 September 1825; WFA/GAH 0349/152, 7 September 1825, fol. 33-34vo; 
      WFA/GAH 0349/575, 19 September 1825, fol. 96vo. 
878 WFA/GAH 0349/366, 6 July 1809, fol. 248-252. 



 

270 
 

 

B&W volgen deze overweging. Ze besluiten dat juffrouw Schuurman het recht heeft het 
gehele bedrag van de ouders van de kinderen te vorderen, onverschillig of die hele of halve 
dagen op school komen en zenden dit door hen genomen besluit op 25 september aan de 
plaatselijke schoolcommissie. 
 
 “Het pensioen in de stad te verteren” 
In de jaren na dit incident doen zich geen verdere bijzonderheden voor. Pas als juffrouw 
Schuurman in het voorjaar van 1840 aan de gemeenteraad om toekenning van pensioen 
verzoekt879, schakelen B&W de plaatselijke schoolcommissie weer in en vragen zij de 
commissie om advies. De raad willigt in de eerste week van april 1840 het verzoek in en kent 
haar een pensioen van ƒ 600.—per jaar toe, maar verplicht haar “het pensioen in de stad te 
verteren!”880 
Het komt B&W het meest geschikt voor het pensioen in te laten gaan op 1 juli 
daaraanvolgende en in de vacature te voorzien tegen het einde van de grote vakantie. Van de 
plaatselijke schoolcommissie ontvangen BW graag die inlichtingen die nodig zijn voor het 
oproepen van sollicitanten en de vereisten voor het te houden vergelijkend examen.881 
 
4.11A De leiding van de Franse dag- en kostschool voor jongens, 1836-1842 
komt in  handen van monsieur Thierry Jean Gersen. 
 
Middelbaar Onderwijs op een hoger niveau 
De plaatselijke schoolcommissie toont zich in januari 1836 zeer tevreden over het aan De 
Bruijn toegekende pensioen van ƒ 500,-- per jaar. De commissie acht nu eindelijk de tijd 
gekomen om het Middelbaar Onderwijs voor jongens in Hoorn op een beter niveau te 
brengen. Daartoe staat bovenaan de bepaling van het salaris. Dat mag niet lager zijn dan 600 
gulden, maar moet zo mogelijk nog iets worden verhoogd. Immers, het is van het hoogste 
belang voor de Hoornse ingezetenen om iemand van kunde te benoemen, iemand die in staat 
is behalve onze moedertaal de Franse, Engelse en Hoogduitse taal te onderwijzen.  
Daar komt in de tweede plaats bij dat het schoolgeld verminderd moet worden, teneinde meer 
ingezetenen te bewegen van dit onderwijs gebruik te maken.  
Vanzelf zal daardoor het aantal leerlingen op de Franse jongensschool toenemen. De 
commissie verneemt graag de mening van B&W op dit punt, terwijl de commissie verder 
deze vacature aan wil grijpen om de instructie voor de Franse kostschoolhouders voor 
jongens te wijzigen.882  
Veertien dagen later vraagt de schoolcommissie aan B&W de vacature bij de Franse 
jongensschool ter kennis te brengen van de schoolopziener Dozy te Hoogkarspel en hem te 
vragen  van deze vacature de vereiste afkondiging te doen in de “Bijdragen tot het 
schoolwezen” en daarin als gegevens op te nemen: 
1°. Tractement van ƒ 600,-- per jaar. 
2°. Bezit van de eerste of tweede rang, met een grondige kennis van de Franse, Hollandse,  
Engelse en Hoogduitse talen; en een behoorlijke bekwaamheid in de algemene en  
vaderlandse geschiedenis, rekenkunde en schrijfkunst. 
3°. Sollicitanten kunnen zich, voorzien van de nodige bescheiden, op de kamer van B&W  
aanmelden ’s maandags, donderdags en zaterdags van iedere week ’s morgens tussen  
10 en 12 uur, vóór of op ultimo maart aanstaande. 
4°. De dag van het vergelijkend examen is 7 april 1836. 
 

                                                 
879 WFA/GAH 0349/590, 10 Maart 1840, fol. 37. 
880 WFA/GAH 0349/9, Raadsvergadering 4 April 1840. 
881 WFA/GAH 0349/590, 17 April 1840, fol. 72vo. 
882 WFA/GAH 0349/331, 13 January 1836, B&W vergadering.  
      WFA/GAH 0349/160, 27 Jan. 1836, fol. 66, 9 Maart 1836, fol. 85vo.  
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Mede te delen in de Bijdragen voor het Schoolwezen+advertentie in de Haarlemmer Courant. 
De instructie gewijzigd883 
De gemeenteraad behandelt een nieuwe instructie voor de te benoemen Franse 
kostschoolhouder op 22 maart. Conform het voorstel stelt de raad deze instructie vast “met 
bijvoeging van de bepaling in artikel 2, dat door de onderwijzer ook in de beginselen van 
algebra en mathesis onderwijs zal moeten worden gegeven”:  
 
                                     INSTRUCTIE VOOR DEN ONDERWIJZER  
       OP DE FRANSCHE KOST- EN DAGSCHOOL VOOR JONGENS TE HOORN 
 
Artikel 1 
De onderwijzer moet in het bezit zijn van de 1ste of 2de rang. 
Artikel 2. 
Hij moet grondig onderwijs geven in de Nederduitse, Franse, Engelse en Hoogduitse talen, 
aardrijkskunde, algemene en vaderlandse geschiedenis, schrijf- en rekenkunst, het nieuwe 
stelsel der maten en gewichten, en in de beginselen van algebra en mathesis. 
Artikel 3. 
Het onderwijs wordt gegeven in een dag- en avondschool, ’s morgens van 9 tot 12 uur, ’s 
namiddags van 3 tot 6 uur, en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ’s avonds van 6 tot 
8 uur bij voldoende leerlingen. Op woensdag- en zaterdagmiddag is er geen school. 
Artikel 4. 
Geen toelating voor kinderen beneden de 9 jaar. Leerlingen tonen koepokinentingsbriefje. 
Artikel 5 
In alle klassen wordt klassikaal onderwijs gegeven. Er zijn 3 klassen, elk verdeeld in 2 secties 
en één sectie voor nieuwelingen.  
De bijzondere schoolcommissie regelt de bevordering op voordracht van de onderwijzer. 
Artikel 6. 
Het onderwijs wordt dagelijks geopend en gesloten met gebed.  
Twee maal per week wordt uit de heilige schrift gelezen. 
Artikel 7. 
De vakanties en de vrije dagen zijn als volgt: 
1°. Paasvakantie. Begint zaterdag voor palmzondag tot dinsdag na Pasen. 
2°. Pinkstervakantie. Begint zaterdag voor Pinksteren tot de woensdag erna. 
3°. Grote vakantie. Begint vier weken voor kermis en eindigt op de maandag erna. 
4°. Kerstvakantie. Begint daags voor Kerstmis tot 2 januari. 
5° Vrije dagen zijn: de verjaardag van de koning; de Hemelvaartsdag en  
de maandagen voor de grote voor- en najaarskoemarkt. 
Artikel 8. 
Andere vrije dagen zijn mogelijk indien dringend noodzakelijk en altijd vooraf 
goedgevonden  door de bijzondere schoolcommissie. 
Artikel 9. 
De onderwijzer mag privé-onderwijs geven buiten de gewone schooluren, maar niet in de 
oude talen. Hij noch iemand van zijn gezin mag onderwijs geven aan vrouwelijke leerlingen. 
Artikel 10. 
Schoolgeld bedraagt 40 gulden per jaar, betaalbaar per kwartaal. Het collegegeld voor de 
avondschool wordt in overleg met de bijzondere schoolcommissie bepaald. Het tractement 
van de onderwijzer is 600 gulden uit de stedelijke kas. Hij mag de leerlingen niets in rekening 
brengen voor vuur, licht en schrijfbehoeften. Hij moet de schoolmeubelen met inbegrip van 
de kaarten zelf aanschaffen en (toegevoegd op 11 juni 1844) hij moet een ruim en luchtig 
schoollokaal midden in de stad bezitten. 
Artikel 11. 
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De leerlingen schaffen hun schoolboeken zelf aan. Ze zijn niet verplicht dat door tussenkomst 
van de onderwijzer te doen. De keus van de boeken en kaarten wordt geregeld samen met de 
bijzondere schoolcommissie. 
Artikel 12. 
De onderwijzer moet zelf een ondermeester aanstellen als de bijzondere schoolcommissie dat 
nodig oordeelt: toename van leerlingen; ziekte of ouderdom van de onderwijzer. De 
bijzondere schoolcommissie bepaalt de keuze. 
Artikel 13. 
Kostleerlingen worden zo spoedig mogelijk toegelaten, onder goedkeuring van de commissie. 
Artikel 14. 
De bijzondere schoolcommissie regelt in een nadere schoolorde dagelijks of tijdelijk beheer. 
De onderwijzer is daaraan onderworpen. 
Artikel 15. 
Als de gemeenteraad het nodig oordeelt, wordt deze instructie herzien. 
 
Belangstelling voor deze betrekking gevolgd door een zorgvuldige procedure 
Medio april 1836 zijn er 17 sollicitaties binnen. De benodigde bescheiden zijn compleet zo 
deelt schoolopziener Dozy op 8 april schriftelijk mee. Sommige sollicitanten hebben nog wel 
wat vragen aangaande schoolgeld en het aantal leerlingen bijvoorbeeld teneinde te kunnen 
berekenen of ze zich kunnen verbeteren. Dozy merkt op dat zulke informatie ook nog wel 
tijdens de onderzoeksdagen kan worden gegeven. Omdat hij voordien in Haarlem nog een 
bijeenkomst van de provinciale commissie van onderwijs bijwoont, kan hij daar ook nog 
informatie inwinnen over sollicitanten. Tevens kan hij zijn collega Van Leeuwen vragen of 
die mogelijkheden ziet de plaatselijk schoolcommissie te assisteren.  
Maar 17 examinandi! zo verzucht ds. Dozy. Wie ziet niet op tegen zo’n aantal! Er is een hele 
week voor nodig om zo’n ploeg in zoveel verschillende vakken vergelijkend te onderzoeken. 
Doch, het is de wensch der Regering en in de geest van de plaatselijke schoolcommissie, die 
zich dan ook met moed en geduld wapenen mag.884 
 
B&W rekenen erop dat het vergelijkend examen onder leiding van Dozy plaats vindt. Zij 
vragen de schoolopziener om op maandag 16 mei aanwezig te zijn voor een voorgesprek. Het 
college zal er dan voor zorgen dat de 80-jarige dominee ’s middags om vier uur met een 
geschikt rijtuig uit Hoogkarspel wordt opgehaald en dat hij in Hoorn af kan stappen bij het 
Logement De Doelen. Daar is een kamer voor zijn ontvangst gereed.  
De burgemeester nodigt hem voorts uit zich daar te vervoegen bij mr. J. Pan, teneinde met 
hem en de leden van het college de regeling van het vergelijkend examen op dinsdag 17 en 18 
mei a.s. te bespreken. Mocht de dominee eerder willen komen, dan vernemen B&W dat 
graag. Voorts verzoeken zij hem zijn collega mr. G. van Leeuwen, die schoolopziener in het 
vierde district is, uit te nodigen om op maandag 16 mei ook bij het gesprek aanwezig te zijn. 
Voor hem zal eveneens een kamer in De Doelen gereed zijn.885 
 
Thierry Jean Gersen benoemd 
Waarschijnlijk als gevolg van de  brief van de schoolopziener is aan een onderwijzer van één 
der burgerscholen, H. Schoo, gevraagd om te assisteren bij dit examen. Dit blijkt uit de later 
over 1836 opgestelde jaarrekening van de gemeente Hoorn. Zijn beloning is ƒ 10,00.886 
Verder is de plaatselijke commissie uitgenodigd om het vergelijkend examen bij te wonen. 
Van dit examen is een proces-verbaal opgemaakt door de schoolopziener.  
Op grond van deze weergave die we niet in het archief aantroffen, benoemt de Raad op 21 
juni 1836 tot Frans kostschoolhouder voor jongens: Thierry Jean Gersen.887  

                                                 
884 WFA/GAH 0349/331, beorende bij B&W vergadering van 13 April 1836. 
885 WFA/GAH 0349/586, 11 Meij 1836, fol. 48-48vo. 
886 WFA/GAH 0349/1229, Jaarrekening 1836, pag. 122. 
887 WFA/GAH 0349/8, 21 Junij 1836, fol. 140-140vo. 
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B&W sturen het bericht van zijn benoeming aan de benoemde zelf met bijvoeging van een 
dubbele instructie, aan de plaatselijke commissie, aan de schoolopziener en aan de 
gouverneur van de provincie.888 
 
Procedurele fouten 
De gouverneur van de provincie deelt in het begin van augustus mee dat de benoeming van 
schoolonderwijzers plaats moet vinden volgens het Koninklijk Besluit van 27 Meij 1830 en 
dat de gouverneur zijn oordeel over het proces-verbaal moet geven. 
B&W hebben hun bedenkingen. Zij sturen die in om rekenschap van hun handelen te doen: 
1°. Het proces-verbaal van het vergelijkende examen der onderwijzers in de lagere scholen 
moeten de stadsbestuurders aan de gouverneur zenden omdat hun benoeming niet door de 
stedelijke regering maar door het Provinciaal Gouvernement geschiedt. 
2°. Maar hier is de zaak van andere aard. 
De artikelen 1-7 van het K.B. schijnen, onder verbetering, alleen van toepassing op het Lager 
Onderwijs. Dit blijkt zowel uit de algemene strekking van de artikelen zelf met de premisse, 
als uit de tegenstelling in artikel 8. Verder is uit het Koninklijk Besluit van 2 Augustus 1815 
over de organisatie van het Hoger Onderwijs, Artikelen 3, 4 en 8, duidelijk dat de Franse 
scholen tot het Middelbaar Onderwijs behoren. 
Daardoor kunnen de bepalingen van het Lager Onderwijs hierop niet  worden toegepast, 
tenzij dit uitdrukkelijk wordt voorgeschreven. Bovendien spreekt Artikel 2 van het K.B. van 
27 Meij 1830 dat alleen aan “Lagere Scholen en Onderwijzers enig inkomen van landswege 
is verbonden”.  
Echter de Franse kost- en dagschoolhouder alhier, wordt uit de stedelijke kas bezoldigd. En 
zo wordt hij in de lijst, die behoort tot Artikel 58 van het Regeringsreglement voor het 
stedelijk bestuur, als stedelijk ambtenaar beschouwd. Ingevolgde Artikel 68 worden die door 
de Raad benoemd zonder voorafgaande autorisatie. 
3°. Het zal hierdoor duidelijk zijn waarom wij  vertrouwden ons overeenkomstig de 
bestaande verordeningen te hebben gedragen. Als wij als college van B&W hierin hebben 
gedwaald, zal het ons hoogst aangenaam zijn door wederlegging van de aangevoerde 
bedenkingen te worden overtuigd, teneinde in het vervolg aan de begeerte van Uwe 
Excellentie te voldoen.889 
 
Reactie van de provinciaal gouverneur 
Ruim twee maanden later gaat de gouverneur in op de door B&W aangevoerde bedenkingen. 
Die reactie is wat verlaat omdat hij de vanuit Hoorn aangevoerde bezwaren onderworpen 
heeft aan het oordeel van de Provinciale Commissie voor het Onderwijs.  
 
1°. De Provinciale Commissie geeft aan dat de door B&W in het midden gebrachte mening 
geheel en al tegenstrijdig schijnt te wezen met de omschrijving van Lagere Scholen in Art. 1 
Reglement A en de Wet van 3 April 1806. Daarbij zijn alleen de gewone Latijnse scholen of 
zogenaamde gymnasiën van die benaming uitgesloten; alsmede met de bepalingen van het 
besluit van Zijne Majesteit van 27 Meij 1830, Art. 1 en 2, en eindelijk met de dispositie van 
de 3de October 1831 in het Provinciaal Blad van Noord-Holland, no. 3. 
2°.Wat betreft de aanhaling van het besluit aangaande het  Hoger Onderwijs, is de Provinciale 
Commissie van mening  dat daardoor geen verandering kan worden toegebracht aan de Wet 
van 1806, zoals ook in de vroegere en latere verordeningen daarvan niets blijkt, 
Waarschijnlijk zij bij het door uw college ingeroepen besluit zulke instituten bedoeld, waar 
behalve hedendaagse talen, ook oude talen worden onderwezen. 
3°. Ook de aanhaling van Art. 2 van het K.B. van 27 Meij 1830 van scholen waaraan enig 
inkomen van landswege is verbonden, schijnt geheel buiten het verbod van dat artikel te zijn 
gedaan, omdat daarbij wordt bepaald dat wanneer het zulke scholen geldt, de Minister van 
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Binnenlandse Zaken gehoord moet worden. Terwijl in alle andere gevallen buiten die 
waaromtrent het verschil is, de machtiging door het Provinciaal Gouvernement gegeven 
wordt, buiten de Minister voornoemd. 
De gouverneur besluit dat hij zich kan verenigen met de overwegingen van de Provinciale 
Commissie van Onderwijs. Hij vertrouwt erop dat die ook aan het college van B&W van 
Hoorn voldoende basis zullen geven om van de door hen ingebrachte gevoelens terug te 
komen en voor de naleving van zijn eerdere instructie in het vervolg zorg te dragen.890 
 
Benoeming van Thierry Jean Gersen 
De provinciale griffie heeft eerder op 26 juli een beschikking van de gouverneur naar Hoorn 
gezonden van de volgende strekking: Haarlem, 26 Julij 1836 
 
De gouverneur van Noord-Holland, gelezen een bericht van de schoolopziener, die daarbij 
inzendt het proces-verbaal van het vergelijkend examen voor de benoeming van een  
onderwijzer aan de Franse dag- en kostschool voor jongens te Hoorn; 
gelet op Artikel 2 van het K.B. van 27 Meij 1830 (Staatsblad nr. 9) en het aanvullende bericht  
van de Minister van Binnenlandse Zaken van 3 Julij 1830, no. 116; 
overwegende dat de bestaande voorschriften behoorlijk in acht zijn genomen;  
authoriseert mitsdien het stedelijk bestuur van Hoorn tot benoeming van 
 
                                           Thierry Jean Gersen 
 
als onderwijzer aan de Franse dag- en kostschool voor jongens binnen deze stad Hoorn. 
Afschrift hiervan wordt gezonden aan het College van B&W van Hoorn met het verzoek om 
voortaan niet tot de benoeming van een schoolonderwijzer over te gaan dan na alvorens 
overeenkomstig Artikel 2 van voornoemd koninklijk besluit en het proces-verbaal van het 
vergelijkend examen aan de beoordeling van de gouverneur te hebben onderworpen. 
Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan de schoolopziener van het 5de District.891 
 
Thierry Jean Gersen aan de slag; plotseling vertrek naar Middelburg in 1842 
Ondanks de strubbelingen die zich voor hebben gedaan met de provincie hebben B&W 
ervoor gezorgd dat monsieur Gersen half augustus 1836 zijn school kan openen.892 Opvallend 
is dat hij als salaris totaal ƒ 600,-- per jaar ontvangt zonder toelage voor secondant of 
huishuur. 
Is het daardoor dat Gersen als kostschoolhouder in februari 1840 in het belang van zijn 
instituut verzoekt daarnaast benoemd te worden in de vacante post van conrector aan de 
Latijnse school? Door het vertrek van P.J. Costerus is op die school een vacature ontstaan. 
Mocht zijn verzoek niet kunnen worden ingewilligd dan vraagt hij belast te worden met het 
onderwijs in de wis-, stel- en aardrijkskunde en de vaderlandse geschiedenis aan de Latijnse 
school. Als beloning wenst hij vrij wonen in een door de stad aan te kopen huis waarin hij 
ook beter zijn kostschoolkinderen kan huisvesten. B&W houden zijn verzoek in beraad en 
zullen het aan de Raad voorleggen.893 
Nergens hebben we daarop volgend over dit verzoek een besluit in het Hoornse archief 
gevonden. Ook niet over het feit dat hij een secondant - Retel geheten - heeft aangesteld noch 
over tevreden- of ontevredenheid over zijn werk, zoals dat zo duidelijk bij De Bruijn is 
gebleken. Daarom komt zijn ontslagaanvraag  in de zomer van 1842 als een verrassing. 
Gersen deelt dan mee dat de Raad van Middelburg hem benoemd heeft tot hoofdonderwijzer 
van het Stedelijk Instituut voor Middelbaar Onderwijs aldaar. Het Zeeuwse stadsbestuur heeft 
hem gevraagd op 15 augustus te beginnen. Daarom vraagt hij op dat tijdstip als onderwijzer 

                                                 
890 WFA/GAH 0349/161, 26 October 1836, fol. 6. 
891  WFA/GAH 0349/362, behorend bij vergadering van B&W van 3 Augustus 1836. 
892 Dit gegeven blijkt uit de de jaarrekening: WFA/GAH 0349/1229, jaar 1836, pag. 118-119. 
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van de Stedelijke Inrichting van Onderwijs en Opvoeding te worden ontslagen.  
B&W maken geen enkel bezwaar en ontslaan hem eervol. Verder vraagt het college aan de 
plaatselijke schoolcommissie, als die geen bezwaren heeft, de heer Retel die de 2e rang bezit  
en die tot dan toe secondant aan de Franse jongensschool is, op verzoek van hemzelf te 
kwalificeren tot de tijdelijke waarneming van de school zolang in de vacature niet is 
voorzien. Van een en ander geven B&W kennis aan de schoolopziener in het 5e District, de 
heer A. Beeloo te Medemblik.894 
 
4.11B De leiding van de Franse meisjesschool 1840-1847 
komt in handen van mejufvrouw Cornelia Francina van Brink    
 
Sollicitanten worden opgeroepen 
Als juffrouw Schuurman haar pensioenaanvraag aan de Raad voorlegt895, hebben B&W, de 
plaatselijke schoolcommissie en de Raad ervaring opgedaan met de opvolging van de Franse 
kostschoolhouder De Bruijn.896 Toch blijken achteraf de hindernissen in dit opvolgingsproject  
voor de meisjesschool ook groot te zijn. Nadat in april aan de plaatselijke schoolcommissie 
en de schoolopziener is medegedeeld dat in de vacature moet worden voorzien, wordt later 
expliciet aan schoolopziener, de heer Beeloo te Medemblik, gevraagd te zorgen voor een 
mededeling in de zgn. Bijdragen voor het Schoolwezen. De gemeente zelf zal zorgen voor 
annonces in de Amsterdamse, Haarlemse en Staatscourant. 
Hier doet zich de eerste botsing voor. Als de inspecteur de annonces vooraf wil laten gaan en 
het vergelijkend examen in juli, houden B&W vast aan het vergelijkend examen op het eind 
van juni en bedanken ze Zijn Edelachtbare voor de genomen moeite. Zo wordt bekend 
gemaakt dat sollicitanten zich voor 15 juni op het stadhuis moeten melden.  
Hun tractement bedraagt 600 gulden per jaar. Ze dienen bekwaam in en geschikt te zijn voor 
het geven van onderwijs in Frans, Duits en Nederlands, de algemene en vaderlandse 
geschiedenis, de aardrijkskunde, het aanleren van vrouwelijke handwerken en die verdere 
kundigheden welke tot de beschaafde vrouwelijke opvoeding behoren. 
 
Halverwege juni zijn de benodigde stukken binnen en wordt het vergelijkend examen 
voorgesteld op vrijdag 3 of 10 juli, dus toch in juli! Data die de schoolopziener heel goed 
uitkomen. Vastgesteld wordt 10 juli om 9 uur in één der lokalen van het Hoornse stadhuis. De 
Franse dag- en kostschoolhouder monsieur Gersen krijgt, dan nog in functie, een uitnodiging 
om te assisteren bij de rekenkunde,  aan de schoolcommissie wordt gevraagd aanwezig te 
zijn. 
De Raad is op dat moment op 7 juli akkoord gegaan met een nieuwe 
 
                        INSTRUCTIE VOOR DE ONDERWIJZERES  OP DE  FRANSE  
                        DAG- EN KOSTSCHOOL VOOR JONGE JUFVROUWEN. 
Artikel 1. 
Bezit van een behoorlijke akte van admissie. 
Artikel 2. 
Bekwaam zijn voor grondig onderwijs in Nederlands, Frans en Engels, bekwaam voor 
onderwijs in Duits, vaderlandse en algemene geschiedenis, aardrijkskunde, het aanleren van 
vrouwelijke handwerken: borduren, naaien enz., en in staat zijn om kundigheden op te 
wekken die tot een beschaafde opvoeding behoren, en bij elke gelegenheid godsdienstige en 
zedelijke gevoelens opwekken. 
Artikel 3. 
Onderwijs op de dagschool van 9 tot 12 en van 3 tot 6; vrij op woensdag- en zaterdagmiddag. 
Artikel 4. 
                                                 
894 WFA/GAH 0349/166, 19 Julij 1842, fol. 120. 
895 WFA/GAH 0349/590, 11 Maart 1840, fol. 37. 
896 Zie 4.10 A  
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Minimum voor toelating leerlingen: 7 jaar. Koepokinentingsbriefje kunnen tonen. 
Artikel 5. 
Aanschaffen voor eigen rekening van een ruim, luchtig en gezond schoollokaal in het 
centrum van de stad. Ingericht naar de schoolverordeningen. Goedgekeurd door  pl. 
commissie. 
Artikel 6. 
Onderwijs wordt klassikaal gegeven. Er zijn drie klassen elk verdeeld in twee secties met één 
sectie voor de nieuwelingen. Niet alle secties hoeven bezet te zijn. De bevordering van de ene 
sectie naar de andere geschiedt door de pl. Commissie op voordracht van de onderwijzers. 
Artikel 7. 
Opening en sluiting van het onderwijs geschiedt met gebed. Twee maal per week bijbellezing. 
Artikel 8. 
Vrije dagen: zondagen, kerkelijke feestdagen en ‘s konings verjaardag. 
Vakanties: 
1°. Paasvakantie:       Zaterdag voor Palmpasen tot dinsdag na Pasen. 
2°. Pinkstervakantie: Zaterdag voor Pinksteren tot woensdag erna.  
3°. Grote vakantie:    Begin 4 weken voor kermis, einde op maandag na kermis. 
4°. Kerstvakantie:     Van daags voor Kerstmis tot 2 januari. 
Artikel 9. 
Andere vrije dagen alleen met voorkennis van de bijzondere schoolcommissie. 
Artikel 10. 
De onderwijzeres mag privé-les geven buiten haar gewone schooluren, alleen ín haar huis en 
nooit aan jongens. 
Artikel 11. 
Schoolgeld bedraagt ƒ 52,50 per jaar, per kwartaal te betalen. De onderwijzeres mag niets 
rekenen voor vuur (=verwarming), licht, thee of enig andere zaak. Zo nodig aanschaf van 
landkaarten, globe etc. voor haar eigen rekening. 
Artikel 12. 
De leerlingen moeten zelf schoolboeken en schrijfbehoeften aanschaffen, zonder tussenkomst 
van de onderwijzeres; boeken en kaarten in overleg met bijzondere commissie. 
Artikel 13. 
Buiten de voorgeschreven schooltijden kan les gegeven worden door afzonderlijke meesters 
in schrijf- en rekenkunde, muziek, dansen, tekenen, de christelijke godsdienst en de zedeleer. 
Voor die lessen betalen de leerlingen afzonderlijk. Keuze der onderwijzers ter goedkeuring 
van de bijzondere commissie. 
 
Artikel 14. 
Een secondante moet aangesteld worden (op eigen kosten!) zodra de plaatselijke 
schoolcommissie dit nodig oordeelt, hetzij door toename van het aantal leerlingen, hetzij door 
ziekte of gevorderde leeftijd. De secondante moet een behoorlijke akte van admissie bezitten. 
Artikel 15. 
De onderwijzeres is verplicht zo spoedig mogelijk met een kostschool te beginnen, onder 
voorwaarden van de plaatselijke schoolcommissie. 
Artikel 16. 
Alle overige bepalingen, het dagelijks en tijdelijk beheer der scholen, de dagen en uren voor 
handwerken etc. worden door de plaatselijke schoolcommissie vastgesteld. De onderwijzeres 
dient zich daarnaar te gedragen. 
Artikel 17. 
De Raad kan de instructie wijzigen na de plaatselijke schoolcommissie te hebben gehoord 
Slotbepaling. 
Voor alle in deze instructie opgenomen verrichtingen wordt aan de Franse 
kostschoolhouderesse uit de stadskas toegelegd een som van zeshonderd gulden (ƒ 600,--) per 
jaar. 
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Vergelijkend examen 
Drie dagen nadat deze instructie is vastgesteld wordt op 10 juli het vergelijkend examen 
gehouden waarvan ‘s middags de uitslag bekend is.  De Raad vergadert ’s avonds en stemt 
dan met gesloten briefjes voor de verkiezing van een Franse dag- en kostschoolhouderesse. 
Met meerderheid van stemmen benoemen de raadsleden mejufvrouw  
Cornelia Francina van Brink, uit Den Haag.897 
 
De gouverneur van de provincie reageert 
B&W delen de benoeming mee aan de plaatselijke schoolcommissie en de schoolopziener. 
De gouverneur verzoekt ruim een week later hem het proces-verbaal van het vergelijkend 
examen in te zenden met de daarbij behorende tabellen. B&W merken bij de verzending 
ervan op dat het college nalatig is gebleven met het opsturen van de stukken om dat het 
hiertegen zijn bedenkingen heeft. Bedenkingen die B&W al eerder hebben geuit bij de 
benoeming van de Franse dag- en kostschoolhouder in 1836. Aan deze opvatting is nog niets 
veranderd.898 
De gouverneur doet mee aan de herhaling van zetten en vraagt hem een afschrift te zenden 
van de instructie voor de Franse dag- en kostschoolhouderesse. Uit deze instructie blijkt 
gouverneur Van Ewijck dat kinderen van 7 jaar tot de school kunnen worden toegelaten en 
dat de vakken van onderwijs alle tot het lager onderwijs behoren. Daarom alleen al zijn B&W 
van Hoorn verplicht de stukken van het vergelijkend examen naar de gouverneur te zenden, 
opdat hij daaraan zijn goedkeuring kan geven.  
Hadden B&W van Hoorn vastgelegd dat de leerlingen, voordat ze toegelaten konden worden, 
een toelatingsexamen in de vakken van het lager onderwijs moesten afleggen en dat ze dan 
12 jaar oud dienden te zijn, alleen dan waren er termen om het onderwijs op deze school 
middelbaar te noemen.899 
 
Advies van de plaatselijke schoolcommissie 
De schoolcommissie deelt de mening van de gouverneur in het geheel niet en heeft dit 
uitgebeid laten weten aan de schoolopziener Beeloo. Die heeft in eerste instantie een heel 
ander denkbeeld dat de schoolcommissie uitgebreid verwoordt.  
Zonder voorbehoud vindt hij dat de Frans dag- en kostscholen waarop – buiten het overige 
wetenschappelijk onderwijs – les gegeven wordt in het Frans, het Hoogduits en het Engels tot 
de scholen van het middelbaar onderwijs behoren. Nimmer kunnen zij gebracht worden onder 
het lager onderwijs, zoals de Nederduitse scholen hier en elders. De Franse scholen maken 
werkelijk de overgang en middeltrap uit van de Nederduitse scholen tot de Latijnse scholen 
en het Hoger Onderwijs. Deze Franse scholen zijn openbare scholen van de eerste klasse van 
middelbaar onderwijs. De gewone Nederduitse scholen behoren tot de bijzondere scholen van 
de tweede klasse van het Lager Onderwijs. Bovendien is dat duidelijk op te maken uit het 
K.B. van 2 Augustus 1815 dat het Hoger Onderwijs regelt en organiseert. 
En, zo voegt de schoolcommissie aan deze argumenten toe, zou de toelating van enkele jonge 
discipelen die in het belang is van de ingezetenen van een stad, aan een aldus gevestigde 
school haar rang ontnemen en tot die van het Lager Onderwijs terugbrengen, dan zou dat 
noch met de geest, noch met de letter van de wet, noch met het aangenomen beginsel van het 
Openbaar Onderwijs in overeenstemming zijn. 
Voorts zijn de Franse onderwijzers en onderwijzeressen evenals de Nederduitse 
schoolmeesters in Hoorn geen ambtenaren die een landelijk tractement ontvangen, maar 
stedelijke beambten die een door de stad vastgestelde jaarwedde ontvangen. Daarmee vallen 
ze in de termen dat ze behoren tot de attributen van de Stedelijke Raad.  
Deze benoemt en stelt hen aan na inzage van de overgelegde stukken van het vergelijkend 
                                                 
897 WFA/GAH 0349/9, 14 Jukij 1840, fol. 100vo. 
898 WFA/GAH 0349/590, 28 Julij 1840, fol. 77vo-78vo. 
899 WFA/GAH 0349/344, 11 Augustus 1840, no. 313. WFA/GAH 0349/164, 11 Augustus 1840, fol. 103. 



 

278 
 

 

examen, en nadat de schoolcommissie een daarop gebaseerde voordracht heeft ingediend. 
De plaatselijke schoolcommissie laat in het midden in hoeverre het plaatselijk bestuur de 
plicht heeft om autorisatie van het gouvernement te vragen op alle door de Raad benoemde 
stedelijke ambtenaren. Dat oordeel ligt buiten de bevoegdheid van de commissie. 
Maar de commissie blijft erbij dat de categorie van de Franse Dag- en Kostscholen voor 
jonge heren en jonge jufvrouwen binnen deze stad, ongeacht de jaren der leerlingen, behoort 
tot het Middelbaar Onderwijs oftewel tot de Openbare Scholen van de Eerste Klasse.900 
 
Juffrouw Van Brink begint in augustus 1840. De procedure pas begin van januari voltooid. 
Eind augustus vraagt de schoolopziener met welk besluit de stukken van het vergelijkend 
examen van mejuffrouw Van Brink zijn goedgekeurd. B&W antwoorden dat het college van 
oordeel is dat de instructie op de Franse dag- en kostschool voor meisjes naar hun mening tot 
het Middelbaar Onderwijs behoort. Daarom is het fiat van de gouverneur onnodig. Wel willen 
ze van de schoolopziener vernemen waarom hij die goedkeuring nu ineens nodig vindt. 
Beeloo is van mening dat de plaatselijke schoolcommissie een verkeerde conclusie heeft 
getrokken na het vergelijkend examen. Zijn brief wordt voor kennisgeving aangenomen. Het 
college wacht op nadere beschikkingen van de gouverneur.901  
Aan het eind van de maand september 1840 stuurt de gouverneur een begeleidend schrijven 
bij twee stukken van de schoolopziener waarin die uiteenzet waarom naar zijn mening de 
Franse dag- en kostschool voor meisjes tot het middelbaar onderwijs behoort en waarom dus 
de benoeming van juffrouw Van Brink onderworpen is aan de goedkeuring van de 
gouverneur. De gouverneur vraagt nu aan Burgemeester Van de Blocquerij en zijn 
wethouders of men het eens is met deze beslissing of dat men deze zaak liever aan de 
beslissing van het Hoger Bestuur wil onderwerpen.902  
B&W verzoeken om die Hogere Beslissing en delen aan de gouverneur mee “ons niet te 
kunnen vereenigen met de soms magtspreukige redeneringen vervat in de hierbij teruggaande 
missive van den schoolopziener”. Die weerleggen naar het gevoel van B&W niet de motieven 
op grond waarvan men het in Hoorn er altijd voor gehouden heeft dat de vakken waarin de 
Franse Dag- en Kotschool onderwijs geeft tot het Middelbaar Onderwijs behoren. B&W 
onderwerpen zich daarom gaarne aan de beschikking van de gouverneur om deze zaak voor 
te leggen aan het Hoger Bestuur.903  
Het duurt 2½ maand voordat de gouverneur de beschikking van het Hoger Bestuur, dat wil 
zeggen van de Minister van Binnenlandse Zaken, aan de Hoornse bestuurders voorlegt. In 
kopie heeft de minister laten weten dat de genoemde school zonder enige twijfel tot de lagere 
scholen behoort. B&W voldoen nu aan het verzoek van de gouverneur en sturen hem alsnog 
de stukken van het vergelijkend examen tot aanstelling van een onderwijzeres op de Frans 
dag- en kostschool voor meisjes te Hoorn.  
Gouverneur Van Ewijck kan nu verklaren en doet dat ook, dat de bestaande voorschriften 
behoorlijk in acht zijn genomen en dat er geen bezwaar bestaat tegen de benoeming van  
Mejufvrouw Cornelia Francina van Brink tot Franse dag- en kostschoolhouderesse op een 
tractement van ƒ 600,--.904 
 
De werkzaamheden van mejuffrouw Van Brink 
Hoe het onderwijs van juffrouw Van Brink aanslaat is ons niet bekend. Pas in januari 1843 
komen we er een beetje van aan de weet. Ze vraagt dan aan B&W om artikel 4 van haar 
instructie te wijzigen. De verandering komt er op neer dat ze vergunning krijgt om meisjes 

                                                 
900 WFA/GAH 0349/344, 25 Augustus 1840, no. 336. WFA/GAH 0349/590, 26 Augustus 1840, fol. 103vo. 
901 WFA/GAH 0349/164, 1 September 1840, fol. 113-113vo. 
902 WFA/GAH 0349/164, 29 September 1840, fol. 124vo-125. 
903 WFA/GAH 0349/590, 2 October 1840, fol. 115. 
904 WFA/GAH 0349/345, 15 Dec. 1840, no. 306, bij B&W-verg. WFA/GAH 0349/164, 15-12-1840, fol 158vo, 
      met twee bijlagen: I (30 Nov. 1840). II ( 5 Julij 1830). Toch nog een discussiestukje van B&W: 
      WFA/GAH 0349/590, 19 Dec. 1840, fol. 143-143vo. WFA/GAH 0349/165, 5 Januarij 1841, fol. 3. 
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beneden de 7 jaar toe te laten en hen in een afzonderlijke klas afgezonderd van haar Franse 
school, elementair onderwijs in de Nederlandse taal te geven. Aan de ouders wil ze buiten de 
schoolbehoeften, 30 à 35 gulden per jaar vragen. B&W houden haar request aan en vragen 
advies aan de plaatselijke schoolcommissie. Uit de reactie van de commissie blijkt dat het 
niet alleen om onderwijs in elementair Nederlands gaat, maar ook om lessen in wollen en 
linnen naaien en vrouwelijke handwerken. De commissie adviseert hierop afwijzend. Maar 
het verhaal is dan nog niet af.905 Ook de Raad wordt ingeschakeld. In eerste instantie verwijst 
die eveneens naar de plaatselijke schoolcommissie om nader advies.906 Hoe dat uitpakte en 
hoe de raadsleden uiteindelijk reageerden hebben we niet kunnen vinden. 
In de periode daarna trouwt juffrouw Van Brink met de heer Brouwer. Tijdens kerstmis 1845 
bevinden beiden zich in Den Haag. Daar wordt mejufvrouw Brouwer ziek. De school moet 
op 5 januari 1846 weer beginnen, maar op 13 januari is ze nog niet gezond zo deelt haar man 
mee. De schoolcommissie doet er alles aan het onderwijs zo goed mogelijk te behartigen. Dat 
is de commissie waarschijnlijk gelukt want het blijft bij deze berichten.907 
In oktober 1846 neemt de gemeenteraad een nieuw reglement aan dat het Schoolwezen voor 
het Lager Onderwijs betreft, dus ook de Franse meisjesschool. Artikel 48 van het nieuwe 
reglement bepaalt dat het onderwijs op deze school gegeven wordt in de Nederduitse, Franse, 
Engelse en Hoogduitse taal, in de vaderlandse en algemene geschiedenis, in de aardrijks-
kunde en de schrijf- en rekenkunst. Voorts zijn er wekelijks op enige namiddagen zodanige 
vrouwelijke handwerken en verdere oefeningen, die geacht worden tot een beschaafde 
vrouwelijke opvoeding te behoren. 
Toezicht hierop wordt gehouden door een nieuwe schoolcommissie van 9 leden voor het 
lager en middelbaar onderwijs. Drie van hen zijn specifiek belast met de gang van zaken op 
de Franse scholen. 908 
Drie maanden later deelt juffrouw Van Brink mee dat ze aanhoudend kwakkelend blijft. Die 
fysieke gesteldheid belemmert haar om voldoende het onderwijs aan haar leerlingen te geven 
waarop zij recht hebben. Reden waarom zij vraagt haar eervol ontslag te verlenen.909 
 
4.12A  De nieuwe leider voor de Franse dag- en kostschool voor jongens, 1842-1844 
                                 
Gerrit de Jongh overlijdt al na ruim 1½ jaar.  
 
Te volgen procedure 
Zo lang in 1842 in de vacature van de heer Gerser niet is voorzien, neemt de secondant Retel 
waar, zo schrijven B&W aan de schoolopziener. Begin september 1842 deelt de Hoornse 
schoolcommissie aan het college mee dat het de meerderheid van de commissie voorkomt dat 
het verstandiger is geen vergelijkend examen te houden. Deze commissieleden willen al 
dadelijk een Franse onderwijzer benoemen uit de straks binnenkomende sollicitaties van 
reeds gevestigde onderwijzers. Die procedure geniet bij hen sterk de voorkeur boven het 
houden van een vergelijkend examen. Dit voorstel doen B&W aan de Raad met de vraag of 
men al of niet dispensatie zal vragen van het vergelijkend examen.910 
 
Procedurevoorstel aan de Raad 
De Burgemeester deelt de raadsleden mee dat een vacature is ontstaan voor de post van 
schoolmeester aan de Franse dag- en kostschool. Ook de schoolopziener heeft hiervan bericht 
gekregen. Die heeft de vacante betrekking op laten nemen in de Bijdragen voor het 
onderwijs. Op grond daarvan hebben enige sollicitanten zich reeds aangemeld. De 

                                                 
905 WFA/GAH 0349/167, 24 Jannuarij 1843, fol. 15;  21 Februarij 1843, fol. 29vo-30. 
906 WFA/GAH 0349/10, 18 April 1843, fol. 31vo. 
907 WFA/GAH 0349170 13 Januarij 1846, fol. 13, nr. 65/69 + 0349/366, 13 Januarij 1846, behorend bij B&W. 
908 WFA/GAH 0349/11, 15 October 1846, fol. 91-107vo. 
909 WFA/GAH  0349/660, bij raadsverg. 11 Januarij 1847 + 0349/11, raadsverg. 11 Januarij 1847, fol. 184vo. 
910 WFA?GAH 0349/166, 6 September 1842, fol. 142vo. 
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plaatselijke schoolcommissie is in grote meerderheid van mening dadelijk een reflectant te 
benoemen uit hen die reeds als onderwijzer gevestigd zijn nadat daarvoor dispensatie is 
gevraagd en verkregen. Dat wil zeggen zonder vergelijkend examen. De Raad besluit 
conform.911 
 
De gouverneur antwoordt 
Naar aanleiding van dit verzoek deelt de gouverneur aan het college mee dat het Hoger 
Bestuur waarschijnlijk geen ontheffing zal verlenen van een vergelijkend examen. Daarvoor 
is het voorstel te algemeen. Bovendien wordt de persoon voor wie men ontheffing vraagt niet 
duidelijk genoeg aangeduid, terwijl ook het standpunt van de inspecteur ontbreekt.912  
B&W stellen daarom aan de Raad voor een dag te bepalen waarop een keuze wordt gemaakt 
om de vacature te vervullen uit de sollicitanten die al gevestigd zijn als onderwijzer. De 
Burgemeester stelt de Raad voor die keuze te doen op 4 oktober.913  
De Raad stemt dan met gesloten briefjes en geeft in meerderheid de voorkeur aan  
Gerrit de Jongh, kostschoolhouder te Amsterdam.914 
 
De schoolopziener geeft zijn mening 
Schoolopziener Beeloo deelt op 7 oktober mee dat hij, voordat hij zijn mening geeft over de 
vervulling van de betreffende vacature zonder  vergelijkend examen, een onderzoek wil 
instellen naar de voorgedragen persoon. Twee weken later schrijft hij moeilijk te kunnen 
instemmen met het vervallen van het vergelijkend examen. Dit onderzoek is wettelijk 
voorgeschreven en geeft de beste beoordeling van de kunde en bedrevenheid van de 
sollicitanten. Daarom mag zo’n examen niet vervallen. Dat zou pas kunnen als één van de 
sollicitanten zijn mededingers ver overtreft. Bij De Jongh heeft de schoolopziener dat gevoel 
niet, ook al zijn de berichten van zijn collega uit Amsterdam over hem gunstig. Maar dat is 
ook het geval met J. van Dam den Bouwmeester uit Den Helder, M.J. Berkenhoff uit 
Purmerend, A. van der Hoeven uit Vlaardingen en W.C. Stemfoord uit Amerongen. Dat is de 
reden waarom hij moeite heeft met de directe benoeming van De Jongh en waarom hij het 
menselijk en wenselijk acht een vergelijkend examen te houden.915 
 
B&W van Hoorn blijven bij hun standpunt 
Hoewel het college van B&W van Hoorn op 25 oktober enig begrip opbrengt voor het 
standpunt van de schoolopziener, blijft het halsstarrig omdat de Burgemeester en de 
wethouders menen dat ze met De Jongh geen kat in de zak kopen. Op 31 oktober komt de 
inspecteur nog één keer terug op de gang van zaken die hem zeer bevreemdt, maar waar hij 
zich bij neerlegt.916 In een later stadium geeft ook de plaatselijke schoolcommissie aan dat ze 
gehoopt had ten aanzien van deze vacature een preadvies te mogen uitbrengen omtrent de 
geschiktheid van de sollicitanten naar de opengevallen post van onderwijzer  aan de Franse 
dag- en kostschool. Maar nu deze zaak zijn beslag heeft gekregen, berust ook zij daarin.917 
Het laatste bedrijf 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland delen op 15 december 1842 mee dat de Minister van 
Binnenlandse Zaken heeft laten weten, dat hij voor ditmaal, doch zonder gevolgtrekking voor 
de toekomst, autorisatie verleent tot  
de benoeming van Gerrit de Jongh tot schoolonderwijzer te Hoorn. 
De Minister verzoekt de dag te mogen vernemen waarop de genoemde onderwijzer  zijn 
functie heeft aanvaard. B&W  geven De Jongh kennis van zijn benoeming. Het college 

                                                 
911 WFA/GAH 0349/10, 13 September 1842, fol. 8vo-9. 
912 WFA/GAH 0349/166, 27 September 1842, fol. 150. 
913 WFA/GAH 0349/10, 27 September, fol. 15. 
914 WFA/GAH 0349/10, 4 October 1842, fol. 19. 
915 WFA/GAH 0349/166, 11 October 1842, fol. 155vo; WFA/GAH 0349/352, 24 October 1852. 
916 WFA/GAH 0349/166, 25 October 1842, fol. 164. 0349/592, zonder datum. 0349/352, 31 October 1842. 
917 WFA/GAH 0349/166, 22 November 1842, fol. 179. 
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voorziet hem van een akte van aanstelling en van een instructie en vragen hem de dag te 
melden waarop hij in functie kan treden. B&W geven als laatste onderdeel van de activiteiten 
van deze benoeming kennis aan de plaatselijke schoolcommissie en aan de Schoolopziener in 
het 5de District (A. Beloo).918 Uiteindelijk blijkt uit de financiële jaarverslagen dat Gerrit de 
Jongh zijn eerste tractement krijgt over het eerste kwartaal van 1843 en dus op 1 januari 1843 
is begonnen.919 Secondant Retel heeft tijdens de vacature de lessen waargenomen. 
Uiteindelijk kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat met de beslissing van de 
minister een machtsstrijd tussen functionarissen als de gouverneur van de provincie, de 
schoolopziener, de Hoornse Raadsleden  en het college van B&W teneinde is. 
 
De periode na het vertrek van Gersen  
Als Gersen naar Middelburg is vertrokken, krijgt na de zomervakantie van 1842 de secondant 
Retel de opdracht de school goed te laten functioneren.  
Namens hem  richt een speciale commissie uit de plaatselijke schoolcommissie zich in 
november 1842 tot B&W over het gebruik van een goed leslokaal. Indertijd is bij gebrek 
hieraan medewerking verleend door de voogden van het Sint Jansgasthuis die een zaal voor 
dit doel afstonden. Die ruimte is, nu de winterkou is ingevallen, minder geschikt. Enerzijds 
omdat er geen stookplaats is, anderzijds omdat, zoals in de andere zalen, er een stenen vloer 
is. Die is voor de gezondheid van de leerlingen heel nadelig en kan de gang van de lessen 
sterk benadelen. Omdat het op dat moment nog zeer onwaarschijnlijk is dat de nieuw 
benoemde onderwijzer zijn functie spoedig zal aanvaarden, vraagt de speciale commissie aan 
B&W of er een mogelijkheid bestaat om op een andere wijze in deze inconvenienten te 
voorzien.  
De commissie wijst op het bestaan van een lokaal in het Oostindisch Huis in de Muntstraat. 
Vroeger is dit al gebruikt door de Franse scholen, maar het is na het vertrek van Gersen 
toegewezen aan de militairen en door hen bezet. Sinds kort echter is het lokaal weer vrij door 
het vertrek van de soldaten. De commissie wijst met klem hier op, aangezien deze school een 
stadsschool is. Voor fungerend onderwijzer Retel is niet te voorzien  hoe lang/kort zijn 
waarneming zal duren en  financieel is het voor hem onmogelijk om een ander lokaal aan te 
schaffen. Daarom vraagt de commissie dit lokaal in het komende winterseizoen toe te wijzen 
aan Retel voor de noodzakelijke lesuren, tenzij het college een andere ruimte kan 
aanwijzen.920 
B&W staan het verzoek toe. Wel moet met de predikanten Herderschee en Ten Brummelen 
Andriessen een regeling getroffen worden over de catechisatie die zij daar houden.921 
 
De Jongh in functie 
Na anderhalve maand onderwijs van de Jongh, waarschijnlijk in het Oostindisch Huis zoals 
afgesproken is, deelt de plaatselijke schoolcommissie mee dat de instructies voor de dag- en 
kostschoolhouder en de dag- en kostschoolhouderessen in één opzicht niet overeenkomen. Of 
de commissie daarbij gesproken heeft met De Jongh is onbekend, maar ze maakt duidelijk dat 
bij de instructie van de dag- en kostschoolhouder de bepaling ontbreekt 
“dat hij voor eigen rekening zich zal moeten voorzien van een ruim, luchtig en gezond 
schoollokaal, bij voor keur midden in de stad gelegen, en  
dat hij tevens zal moeten zorgen voor behoorlijk schoolmeublement in dit lokaal, ingericht 
volgens de  bestaande schoolverordeningen, 
dit alles ter beoordeling van de plaatselijke schoolcommissie en onder uitdrukkelijke 
goedkeuring daarvan of van de bijzondere commissie hieruit”. 
De plaatselijke schoolcommissie vraagt aan B&W artikel 5 van de bestaande instructie 

                                                 
918 WFA/GAH 0349/166, 20 December 1842, fol. 197. 
919 WFA/GAH 0349/1293, pag. 10, nrs. 419-422. 
920 WFA/GAH 0349/352, gedateerd 27 October 1842, bij B&W vergadering van 1 November 1842. 
921 WFA/GAH 0349/166, 1 November 1842, fol. 168vo. 
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hiermee aan te vullen. Het college brengt het verzoek als voorstel in de raadsvergadering.922 
Berichten over De Jongh zijn er daarna in 1843 niet anders dan dat hem zijn jaarsalaris in vier 
gedeelten is betaald. Dat is per kwartaal ƒ 150,--. 
De schok is groot als op 30 maart 1844 ’s ochtends om 9 uur in zijn woning Onder de 
Boompjes plotseling overlijdt de 30-jarige Gerrit de Jongh, Franse dag- en kostschool-
houder.923 
 
4.13A  Adrianus van der Hoeven, 1844-1871 
De laatste Franse dag- en kostschoolhouder voor jongens. 
 
Er moet een opvolger voor monsieur De Jongh komen 
Naar aanleiding van het plotselinge wegvallen van de net nieuw aangetreden Franse dag- en 
kostschoolhouder besluiten B&W alle andere sollicitaties naar deze betrekking van 1½ jaar 
eerder door te zenden aan de plaatselijke schoolcommissie. Het college vraagt  de 
commissieleden ze nog eens te onderzoeken. Als men termen aanwezig acht om bijzondere 
aandacht te schenken aan sollicitanten die een zodanige post kunnen vervullen zonder het 
houden van een vergelijkend examen, horen B&W dat graag.924 
Een week later antwoordt de commissie dat zij de eerder binnengekomen sollicitaties 
nauwkeurig heeft onderzocht. Zij meent naar aanleiding daarvan in het bijzonder te moeten 
wijzen op de persoon van Adrianus van der Hoeven. Hij  is onderwijzer van de eerste rang te 
Vlaardingen. Uit de vele bijgevoegde stukken blijkt dat hij aan vele vereisten voldoet. De 
commissie wil graag kennis met hem maken en is zo vrij B&W voor te stellen dat hij door de 
commissieleden mag worden uitgenodigd naar Hoorn te komen. Het college heeft tegen zo’n 
overkomst geen bedenkingen maar oordeelt het meer dan eigenaardig te vinden dat de 
uitnodiging daartoe van de commissie uitgaat.925 
Op 7 juni vindt dit voorgestelde gesprek plaats. Het is voor de commissie reden om voor Van 
der Hoeven dispensatie te vragen voor een vergelijkend examen, immers Adrianus van der 
Hoeven is al dag- en kostschoolhouder in Vlaardingen. Hij is 32 jaar, in het bezit van de 
Eerste Rang en heeft een goede reputatie ondersteund door vele getuigschriften.  
Hij onderscheidt zich zodanig dat hij direct aan de bevoegde autoriteit ter benoeming kan 
worden voorgedragen met dispensatie van het vergelijkend examen. B&W nemen op 10 juni 
het voorstel over en brengen dit direct in op de die dag te houden raadsvergadering.  
 
Adrianus van der Hoeven voorgedragen 
De burgemeester deelt aan de Raad de achtergronden van het voorstel mee. Aan de 
schoolopziener is er tijdig kennis van gegeven. Sommige raadsleden hadden de benoeming 
graag acht dagen in advies gehouden, maar vooraf was al afgesproken dat de Raad zich direct 
over het voorstel van de commissie zou uiten.  
Hierop wordt unaniem besloten  Adrianus van der Hoeven aan de autoriteiten voor te dragen 
ter benoeming zonder dat er sprake zal zijn van een vergelijkend examen. In dezelfde 
raadsvergadering spreekt men af dat het reglement van de Franse dag- en kostschoolhouder 
aangevuld wordt met de bepaling “dat hij zelf alle schoolmeubelen en goede kaarten 
aanschaft en dat hij zelf ook moet zorgen voor een ruim en luchtig schoollokaal dat midden in 
de stad ligt”. 926 
 
Bedenkingen vanuit de provincie 
Gedeputeerde Staten uiten in de eerste helft van juli 1844 bedenkingen tegen het voorstel van 
B&W en de Raad van Hoorn om aan de Minister van Binnenlandse Zaken direct te vragen  

                                                 
922 WFA/GAH 0349/167, 21 Februarij 1943, fol. 30. 
923 WFA/GAH Bevolkingsregister, Boek van overlijdens, akte 74, 30 Maart 1844. 
924 WFA/GAH 0349/168, 14 Meij 1844, fol. 73vo. 
925 WFA/GAH 0349/168, 21 Meij 1844, fol. 26-26vo. 
926 WFA/GAH 0349/168, 11 Junij 1844, fol. 87vo. WFA/GAH 0349/10, 11 Junij 1844, fol. 64. 
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Adrianus van der Hoeven  te benoemen tot onderwijzer aan de Franse kost- en dagschool. Dat 
houdt in dat hem dispensatie moet worden verleend van een te houden vergelijkend examen. 
Maar het dagelijks bestuur van de  provincie acht dit onderzoek meer dan wenselijk. B&W 
sturen deze reactie vanuit Haarlem naar de plaatselijke schoolcommissie om commentaar.927 
 
Voorstel van de commissie om “dispensatie te provoceren van een vergelijkend examen” 
Al binnen een week levert de schoolcommissie haar zienswijze in.928 Direct nadat de 
commissie de sollicitatiestukken in handen kreeg, heeft zij onderzoek gedaan naar de 
persoon, de kundigheden, de goede naam en de manier van onderwijs geven van de meest in 
het oog vallende sollicitanten. Zowel uit de overgelegde stukken als door zijdelingse 
informatie en meer nog bevestigd door een persoonlijke ontmoeting,  steekt Adrianus van der 
Hoeven boven alle anderen uit. Verder  zijn in zijn voordeel: zijn leeftijd van 32 jaar, zijn 
bevoegdheid van de Eerste Rang, de loffelijke berichten over zijn manier van doceren, zijn 
uitmuntende getuigschriften zowel over gedrag als kunde. Dit alles spreekt de commissie zo 
aan dat zij  hem  bepaaldelijk en uitsluitend voordraagt als de nieuwe Franse dag- en 
kostschoolhouder. Verenigt het college zich met dit standpunt, dan stelt de commissie voor 
“dispensatie te provoceren van een vergelijkend examen” .  
 
Grondslagen 
De grondslagen daarvoor zijn in haar ogen: 
1°. De persoon in kwestie verenigt volgens de verkregen informatie in zich al de  
      geschiktheden van een goed kostschoolhouder en bezit de echt praktische slag van  
      onderwijs en dat als gevestigd onderwijzer op net 32-jarige leeftijd. 
2°. De bezwaren, die zowel Van der Hoeven, als een of twee andere gevestigde onderwijzers  
     die in aanmerking komen, maken tegen het zich onderwerpen aan een vergelijkend 
     examen en zich mogelijkerwijs te compromitteren. 
3°. De stellige begeerte van de gemeente om een reeds gevestigd onderwijzer aan te trekken.  
     En wel zodanig één van wiens bekwaamheid en geschiktheid men vooraf reeds de  
     voldoende verzekering heeft verkregen en waardoor de milde beloning uit de stadskas,  
     gepaard met de verdere inkomsten, ook alle recht en aanspraak geeft. 
4°. De vrees dat door middel van een  vergelijkend examen waaraan de meest solide   
     gevestigde onderwijzers zich onttrekken, onverhoopt soms tot een benoeming leidt die  
     veelal van de indruk van het ogenblik afhangt. Terwijl men van een bepaalde keus van  
     iemand die reeds gevestigd en bekend is dat niet hoeft te verwachten. 
5°. Tenslotte is er het algemeen verlangen deze vacature, door overlijden veroorzaakt, weer  
      spoedig vervuld te zien teneinde de achteruitgang, ja zelfs het gehele verval van de school  
      te voorkomen. Bij een lang onvervuld blijven van de vacature gaat dit Instituut dat in  
      korte tijd zo is opgekomen en zo bloeiend is geworden, zijn achteruitgang onvermijdelijk  
      tegemoet. Vele discipelen immers zullen zich in dat geval genoodzaakt zien naar elders te  
      vertrekken. 
 
B&W én Raad verenigen zich met deze zienswijze. De benoeming van Adrianus van der 
Hoeven is er het gevolg van geweest en de aanvraag tot dispensatie van het vergelijkend 
examen is er door geprovoceerd.  
 
Positie van de schoolopziener 
Daar komt bij dat  ons van buiten af ter kennis is gekomen dat de schoolopziener in dit 5de 
district, lid van de Hoornse schoolcommissie maar door zijn meer verwijderde woonplaats 
(Medemblik, vZ) veelal is verhinderd de bijeenkomsten bij te wonen, heeft laten weten 
betreffende stukken niet te hebben ontvangen. Daardoor is hij niet in staat geweest om 
voldoende over Van der Hoeven te kunnen oordelen én te rapporteren. De commissie heeft 
                                                 
927 WFA/GAH 0349/168, 23 Julij 1844, fol. 104. 
928 WFA/GAH 0349/358, 30 Julij 1844, behorend bij vergadering van 0349/168, 6 Augustus no. 471. 



 

284 
 

 

zich hierna gehaast om op 19 juni 1844 alle stukken over Van der Hoeven toe te zenden.  
Daarbij is aan de schoolopziener het  aanbod gedaan ook nog de stukken over alle overige 
sollicitanten toe te sturen. Hij heeft hier gracieuselijk voor bedankt omdat hij de dag ervoor 
zijn eigen rapport reeds had ingezonden.. Omdat de commissie sindsdien aldoor in de waan 
heeft geleefd dat de gevraagde dispensatie van het vergelijkend examen geen bezwaar zou 
ondervinden, verkeerde de commissie in de veronderstelling dat de school aan het einde van 
de grote vakantie, om en nabij 20 augustus, weer heropend kon worden.  
Waarom wordt dispensatie afgewezen? 
Met het grootste leedwezen heeft de commissie ondertussen kennis genomen van de 
bezwaren die Gedeputeerde Staten tegen de huidige gang van zaken hebben. De bijzondere 
beweegredenen ervoor zijn voor de commissie onduidelijk.  Menigmaal al zijn dit soort 
dispensaties verleend. Bijvoorbeeld herhaaldelijk te Utrecht en elders met te vergelijken 
openbare scholen. De door ons reeds ondervonden proef met de te vroeg overleden 
onderwijzer De Jongh is op dezelfde wijze verkregen en heeft aan onze volle verwachting 
beantwoord. Wij twijfelen dan ook niet aan de goede uitslag van deze keuze.  
Het houden van vergelijkende examens, (nog onbekend bij de Wet van 3 April 1806 en 
eigenlijk afkomstig uit de tijd der Franse overheersing), hoeft in de regel niet ondoelmatig te 
zijn. Ze wordt nog vaak gezien bij bijzondere scholen, waarvan er meestal meerdere in een 
stad zijn. Dan is ze bij een ongelukkige keuze minder gevaarlijk dan deze methode toe te 
passen op een school als de huidige Franse dag- en kostschool voor jongens, die grotendeels 
bestemd is voor jonge lieden uit de fatsoenlijke klasse en waarvan er slechts één voor de hele 
stad en omtrek bestaat. 
 
In de geest van het Koninklijk Besluit van 13 Augustus 1831, Staatsblad nr. 26 
Naar het oordeel van de commissie zijn er vele gronden, die gesteund worden door het K.B. 
van 1831 dat een vergelijkend examen niet doeltreffend en aan vele bedenkingen onderhevig 
is. Die mening wordt nog versterkt door het lange verloop en de betrekkelijk ruchtbaarheid 
die deze zaak gekregen heeft.  
Daar komt nog bij dat de meeste sollicitanten hun stukken hebben teruggevraagd en gekregen 
en dat geen met recht geschikte persoon zich nú nog aan een vergelijkend examen bloot wil 
stellen.  
Op grond van al de hiervoor genoemde overwegingen, zowel in het belang van het Instituut 
als van de notabele ingezetenen der stad neemt de commissie de vrijheid het college van 
B&W in overweging te geven er bij het college van Gedeputeerde Staten zo sterk mogelijk op 
aan te dringen alsnog de zo gewenste dispensatie van het houden van een vergelijkend 
examen enigszins spoedig te verkrijgen en de benoeming van de onderwijzer A. van der 
Hoeven te bewerkstelligen. Ook al omdat voordat die onderwijzer benoemd is, niet aan een 
heropening van de school te denken valt.  
Ondertekend door A. Merens en L. Stokbroo, respectievelijk president en  secretaris van de 
plaatselijke schoolcommissie. 
Het college van B&W van Hoorn conformeert zich aan deze rapportage van de plaatselijke 
schoolcommissie. Het vraagt op grond daarvan opnieuw aan het college van Gedeputeerde 
Staten bij de minister aan te dringen op autorisatie van de benoeming van Van der Hoeven.929 
 
De schoolopziener persisteert bij zijn standpunt 
G.S. sturen naar Hoorn bericht dat het standpunt van de inspecteur onveranderd blijft.  
De plaatselijke schoolcommissie heeft daar op 17 augustus op gereageerd door de door de 
schoolopziener ingebrachte bezwaren te beantwoorden. Aan G.S. wordt nu bericht gestuurd 
dat juist de bezwaren van de schoolopziener tot de genomen resolutie hebben geleid.930 
 
De burgemeester schrijft persoonlijk 
                                                 
929 WFA/GAH 0349/168, 6 Augustus 1844, fol. 118. 
930 WFA/GAH 0349/168, 20 Augustus 1844, fol. 125-125vo. 
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Burgemeester Van de Blocquerij persoonlijk stelt daarna namens B&W van Hoorn dit 
onderwerp aan de orde in een schrijven aan G.S. Hij dankt het college hartelijk voor de 
herhaalde mededeling van haar gevoelens en haar pogingen om deze zaak tot een goed einde 
te brengen. Onnodig is het de denkbeelden over een vergelijkend examen opnieuw naar voren 
te brengen. Nooit heeft het college zich durven voor te stellen dat de beweegredenen bij een 
vorige vacature van de Franse dag- en kostschoolhouder en die toen geen tegenstand 
ondervonden, nú zulke gevolgen zouden hebben. Het college kan die dan ook nergens aan 
toeschrijven dan aan de reactie van de plaatselijke schoolcommissie in deze zaak en aan de 
daardoor wellicht te hoog opgevoerde opgewondenheid van de schoolopziener. “Het een en 
ander moeten wij voor rekening van ieder die het aangaat, overlaten”. 
Dit staat echter vast dat de Raad van Hoorn geen andere denkbeelden heeft gehad dan om met 
de striktste onpartijdigheid in het belang van deze zaak naar eigen zienswijze te handelen, 
zonder enigszins te willen afwijken van de wettelijk bestaande verordeningen, waaronder 
toch wel niet zal kunnen worden gerekend het vragen van dispensatie, waartoe de 
bevoegdheid niet zal kunnen worden ontkend. 
Het doet ons genoeg leed dat al het gebeurde aanleiding heeft kunnen geven tot een minder 
grondige wijze van beschouwen van UedelGrootAchtbaren, die wij nimmer op het oog gehad 
hebben uit te lokken en waartoe omstandigheden van ons onafhankelijk aanleiding hebben 
gegeven. 
De spoed die de zaak vereist, de dringende noodzakelijkheid alleen om ten spoedigste de 
openstaande plaats te vervullen, en daardoor in het belang van zo vele jongelingen die 
behoefte aan onderwijs hebben, te voorzien, dit alleen is de drijfveer geweest die de Raad 
bewogen heeft om het besluit te nemen, dat met bescheidenheid aan het oordeel van uw 
college is onderworpen. 
Mochten UedelGrootAchtbaren alsnog goedvinden uw toestemming daaraan te geven en uw 
goedkeuring daaraan te hechten, dan zal ons dat hoogst aangenaam zijn.  
Vermeent echter uw college dat daartoe geen termen zijn in het oog der wet en om de zaak 
zelf, wij zullen ons aan uw besluit onderwerpen, en nemen tenslotte eerbiedig de vrijheid ons 
met uw decisie zo spoedig mogelijk te willen bekend maken, opdat wij de beëindiging der 
zaak zouden kunnen verhaasten. 
Wij hebben de eer het aan uw college uitgebrachte rapport van de schoolopziener van 10 
Augustus jl. terug te zenden.     
                                                           J.C. van de Blocquerij.931 
 
Gedeputeerde Staten hebben geen vrijheid de bedoelde dispensatie aan te vragen 
Het college van G.S. deelt op 29 augustus mee niet de vrijheid te hebben de beoogde 
dispensatie aan te vragen, tenzij alleen op een voldoende wijze van het overleg met de 
schoolopziener, en in dit bijzonder geval van diens toestemming mocht blijken.  
De burgemeester heeft deze missive reeds in handen gesteld van de plaatselijke 
schoolcommissie óf om de voorbereidende maatregelen voor het houden van een vergelijkend 
examen voor te dragen, óf van het door G.S. bedoelde overleg aan B&W te doen blijken.932 
 
De schoolopziener doet een stap terug 
De schoolopziener schrijft op 9 september 1844 dat de plaatselijke schoolcommissie van 
Hoorn hem verzocht heeft een aanvraag tot dispensatie van het vergelijkend examen voor de 
functie van Franse dag- en kostschoolhouder te Hoorn goed te keuren. Hij laat weten zich niet 
te zullen verzetten tegen de verlening van dispensatie om de heer A. van der Hoeven te 
benoemen tot onderwijzer aan de Franse dag- en kostschool. 
Direct daarop deelt het college van B&W aan het college van G.S. mee dat de schoolopziener  
heeft geantwoord, dat hij de hoop op een goede uitslag van een vergelijkend examen niet 
meer heeft, ook al vindt hij zo’n onderzoek nog steeds belangrijk, en dat hij zich niet langer 
                                                 
931 WFA/GAH 0349/594, 21 Augustus 1844, fol. 113-113vo-114. 
932 WFA/GAH 0349/168, 3 September 1844, fol. 133. 
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verzet tegen een te verlenen dispensatie. Reden waarom het college van B&W van Hoorn ter 
voldoening aan het besluit van de Raad van 11 juni aan de gouverneur van de provincie 
vraagt “met convenabele spoed de verlangde dispensatie bij het Hoger Bestuur aan te 
vragen”.933 
 
Ministeriële goedkeuring op de raadsbeslissing van 11 Juni 1844. 
De voorzitter van de Raad deelt aan de raadsvergadering van 24 september mee dat de 
Staatsraad Gouverneur van de Provincie op 20 September 1844, nr. 35/4974 bij advies 
uitgebracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken op grond van artikel 2 van het K.B. van 
20 Maart 1814, nr. 2, en 27 Meij 1830, en in verband met het K.B. van 18 Augustus 1831, nr. 
26, voor ditmaal en zonder gevolgtrekking voor de toekomst autorisatie heeft verleend tot de  
benoeming van                           
                                              Adrianus van der Hoeven 
 
tot onderwijzer aan de Fransche Kost- en dagschool voor Jonge Heeren, alhier. 
De raadsvoorzitter meldt dat dit besluit is gezonden  aan de benoemde onderwijzer en aan de 
Plaatselijke Schoolcommissie.934 Bijna een maand later deelt de plaatselijke schoolcommissie 
mee dat Van der Hoeven op 17 oktober 1844 is begonnen, waarvan kennis gegeven wordt aan 
de gouverneur.935 
 
Van der Hoeven zet er vaart achter 
Van der Hoeven zendt op 1 april 1845 de prospectus van zijn school aan B&W met het 
verzoek een door hem aan te kondigen uitbreiding van zijn instituut te ondersteunen waaraan 
het college voldoet. Zo duidt hij zijn instituut aan: 
 
                               Inrichting voor Opvoeding en Onderwijs gevestigd te Hoorn 
De Ondergetekende neemt de vrijheid Ouders en Voogden op zijn Inrichting voor Opvoeding 
en Onderwijs opmerkzaam te maken. 
Alles wat tot een fatsoenlijke en beschaafde opvoeding behoort, wordt er onderwezen; 
voor de zedelijke vorming der leerlingen wordt de oplettendste zorg gedragen, en een 
behoorlijke verpleging en doeltreffende lichaamsoefeningen worden aangewend om hun 
uiterlijk welzijn te bevorderen. 
Door aankoop eigenaar geworden zijnde van een gebouw dat bij uitstek voor een pensionaat  
is ingericht, zo vertrouwt de ondergetekende dat zijn ijverige pogingen om deze Inrichting in 
bloei te doen toenemen met de beste uitslag zullen bekroond worden. 
Prospectus en nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de Heer J.M.E. Meijer, Heerengracht, 
hoek van de Wolvenstraat te Amsterdam, of aan het Instituut. 

A. van der Hoeven. 
Ter opleiding van jonge lieden voor de verschillende maatschappelijke betrekkingen wordt 
alhier onderwijs gegeven in de Nederduitse, Franse, Engelse en Hoogduitse talen, de 
Wiskunde, het Koopmansrekenen, het Italiaans boekhouden, de Geschiedenis. Aardrijks- en 
Natuurkunde, en in dat gene wat verder tot een beschaafde opvoeding behoort,  
tegen ƒ 360,-- ’s jaars voor Kost, Inwoning en Onderwijs. 
Verdere onkosten zijn: voor Bewasschen en Benaaijen ƒ 32,--, Nieuwjaarsgift voor de 
dienstboden ƒ 3,-- jaarlijks, benevens de schoolbehoeften. 
Afzonderlijk worden de lessen in het Tekenen, de Muziek, het Dansen en het gebruik der 
Piano betaald. Deze privaatlessen zijn te dezer stede matig gesteld. 
Voor jonge lieden die voor één der Academiën worden opgeleid, betaalt men na volbracht 
examen ƒ 100,-- extra. 
De intrede is ƒ 25,--, en een ingetreden vierendeel jaars wordt voluit betaald. 
                                                 
933 WFA/GAH 0349/168, 10 Sept. 1844, fol. 140. WFA/GAH 0349/594, 11 September 1844, fol. 124-124vo. 
934 WFA/GAH 0349/10, 24 September 1844, fol. 76. 
935 WFA/GAH 0349/168, 22 October 1844, fol. 165. 
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De jaarlijkse vakantie duurt zes weken. 
A. van der Hoeven 
Instituteur936 

 
Op het eind van de maand juli 1845 bepaalt de Raad unaniem op voorstel van de plaatselijke 
schoolcommissie dat voortaan de schoolgelden op de Franse dagschool voor jonge heren 
bedragen: voor iedere leerling van de 2de en 3de klasse ƒ 40,-- per jaar, betaalbaar per kwartaal 
en voor de tot de 1ste klasse bevorderde leerlingen daarentegen ƒ 50,-- per jaar, ook te betalen 
in vier termijnen.937 
 
Nadat een nieuw schooljaar is begonnen delen B&W op het eind van de maand oktober 1846 
aan Van der Hoeven mee dat de Raad heeft besloten op zijn verzoek om een toelage te 
verlenen op zijn door de stad betaald salaris (van ƒ 600,-- per jaar) “geen gunstig gevolg heeft 
gegeven”.938 
 
Schoolreglement en reglementswijzigingen 
In dezelfde vergadering waarin de Raad geen vrijheid vindt Van der Hoeven een toelage op 
zijn salaris te geven, besluit de Raad een nieuw “Reglement op het Schoolwezen voor het 
Lager Onderwijs binnen de stad Hoorn” vast te stellen. Dit reglement is in zijn geheel ook 
van toepassing op de Franse scholen, maar kent een aantal artikelen die specifiek gelden voor 
de Franse scholen van A. van der Hoeven en mej. C.F. van den Brink: 
 
Artikel 15 
De nieuwe Schoolcommissie splitst zich in drie maal drie leden, waarvan er één belast is met 
het voortdurend toezicht op de Franse scholen. 
Artikel 17 
Met uitzondering van de zondag wordt alle dagen school gehouden ’ s morgens, ’s middags 
en ’s avonds behalve de woensdag- en zaterdagavonden. Alle scholen ’s morgens van 9 tot 12 
uur. De Franse scholen ’s middags van 3 tot 6 uur. 
Artikel 18 
Er zijn vakanties:  
1°. Van zaterdag voor palmpasen tot dinsdag na Pasen. 
2°. Van pinksterzaterdag tot dinsdag na Pinksteren. 
3°. Van daags voor Kerstmis tot 2 januari. 
4°. Speciaal voor de Franse scholen van  --- augustus tot --- augustus. 
Artikel 19 
Geen kinderen mogen worden toegelaten tot de Franse jongensschool die hun 8ste en tot de 
Franse meisjesschool die hun 7de levensjaar nog niet hebben volbracht.  
Verder worden geen kinderen toegelaten die niet in het bezit zijn van een bewijs van 
vaccinatie (koepokkenbriefje) of die de natuurlijke kinderziekte niet hebben gehad; die 
afzichtelijke kwalen of huidziekten of enig ander voor de gezondheid der overige kinderen 
schadelijk ongemak hebben gehad. 
Artikel 27 
De Schoolgelden en de kosten van onderwijs zijn zowel voor de Franse jongensschool zowel 
als voor de Franse meisjesschool: op de dagschool voor elke leerling ƒ 52,-- per jaar, op de 
avondschool ƒ30,-- per jaar. 
In deze schoolgelden zijn mede begrepen de kosten van vuur (verwarming) en licht. De 
leerlingen moeten zelf de schoolboeken en schrijfbehoeften aanschaffen, of ze moeten dit 
bedrag aan de onderwijzer/onderwijzeres betalen als die deze zaken levert. 
Artikel 29 
                                                 
936 WFA/GAH 0349/361, bij vergadering van B&W van 1 April 1845. 
937 WFA/GAH 0349/11, 27 Julij 1846, fol. 52-52vo. WFA/GAH 0349/596, 29 Julij 1846, fol. 126vo, nr. 582. 
938 WFA/GAH 0349/11, 15 October 1846, fol. 85vo. WFA/GAH 0349/596, 26 October 1846, fol. 173, nr. 812. 
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De voorwaarden waarop de onderwijzer of onderwijzeres op de Franse scholen leerlingen in 
de hele of halve kost neemt, alsmede het bedrag dat hiervoor en voor het ontvangen 
onderwijs moet worden betaald, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de 
schoolcommissie. 
Artikel 30 
Het onderwijs dat op verlangen van de ouders in de tussenuren aan de leerlingen in muziek, 
dans, tekenen of lichaams oefening, door afzonderlijke meesters wordt gegeven, moet 
afzonderlijk door de ouders of voogden worden betaald. 
Artikel 31 
De verschuldigde gelden voor de leerlingen op de Franse scholen moeten zonder tussenkomst 
van de schoolcommissie door de ouders of de voogden in drie maandelijkse termijnen betaald 
worden aan de onderwijzers/onderwijzeressen, aangezien dit een zaak van particulier belang 
is tussen hen beiden. 
Artikel 41 
De onderwijzers/onderwijzeressen van de Franse scholen zorgen op eigen kosten voor de 
nodige schoollokalen en het benodigde meubilair. De inrichting moet zijn volgens de 
bestaande verordeningen en goedgekeurd door de schoolcommissie. De onderwijzers moet 
het goedgekeurde lokaal niet verlaten en doen overbrengen naar een ander lokaal aleer dat 
door de commissie is goedgekeurd.  
Artikel 43 
Als er op de Burgerscholen 70 leerlingen zijn, en op de Franse scholen een zodanig aantal, 
dat de schoolcommissie oordeelt dat het onderwijs niet behoorlijk kan worden gegeven, 
moeten de onderwijzers zich tegen een billijke beloning voorzien, onverminderd de hulp te 
verschaffen door kwekelingen. 
Artikel 48 
Op de Franse Jongensschool wordt onderwezen in de Nederduitse, Engelse, Franse en 
Hoogduitse talen, de aardrijkskunde, de vaderlandse en algemene geschiedenis, de schrijf- en 
rekenkunst, de beginselen van algebra en meetkunde, en in het stelsel van maten en 
gewichten. 
 
Van der Hoeven breidt uit 
In de herfst van 1848 vraagt Van der Hoeven aan de Raad toestemming om overeenkomstig 
een daarbij gevoegd programma, voor kinderen van minder gegoede ouders collegies  te 
mogen houden over de Franse taal. Hoewel bij de schoolcommissie enige twijfel heerst, weet 
burgemeester Van Akerlaken die na een onderhoud met Van der Hoeven weg te nemen. Wel 
stelt de commissie zich behoudend op door te bepalen dat het hier alleen onderwijs aan 
jongens betreft en niet aan meisjes. B&W voegen eraan toe dat die lessen gegeven worden op 
woensdag- en zaterdagmiddagen. De Raad geeft zijn goedkeuring aan het voornemen van 
Van Hoeven. Drie maanden later voegt de gemeenteraad overeenkomstig zijn besluit van 30 
december 1848 een toevoeging aan artikel 17 van het Reglement toe: 
“Het wordt aan de onderwijzer en de onderwijzeresse van de Franse scholen vrijgelaten om 
des woensdags- en zaterdagsmiddags en –’s avonds collegie te houden tegen een minder 
defroyement voor zodanige personen en kinderen, die kunnen worden geacht tot de betaling 
van het volle schoolgeld niet in staat te zijn”. 
Nadat de Raad voorts heeft besloten dat B&W op voordracht van de schoolcommissie de 
bepalingen vaststellen wanneer men niet in staat is het volle schoolgeld te betalen, machtigt 
de Raad B&W om dit besluit uit te voeren. 939 
De plaatselijke schoolcommissie is in 1850 tevreden over Van der Hoeven 
De leden van de plaatselijke schoolcommissie geven elk jaar hun oordeel over de lagere 
scholen wat betreft beheer van en toezicht op het onderwijs. Voor de Franse scholen zijn 
                                                 
.939 WFA/GAH 0349/172, 28 Nov. 1848, fol. 207vo. WFA/GAH 0349/598, 2 Dec. 1848, fol. 327 nr. 614. 
       WFA/GAH 0349/172, 12 Dec. 1848, fol. 215vo.WFA/GAH 0349/12, 30 Dec. 1848, fol. 110vo.  
       WFA/GAH 0349/13, 1 Maart 1849, fol. 8vo. 
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daarvoor verantwoordelijk mr. L. Stokbroo van Hoogwoud en Aartswoud, kantonrechter, en 
jonkheer mr. L. van Styrum, rechter. Beiden zijn tevens leden van de gemeenteraad. In 1850 
nemen ze zowel de voorlopige als de eindexamens af op de stads Franse kost- en dagschool 
voor Jonge heren.  
Na afloop delen zij de discipelen die daarop aanspraak hebben naar jaarlijkse gewoonte  
prijzen uit. Die bestaan uit geschenken in de vorm van boeken ter beloning van vlijt en 
vorderingen. Ook besturen de toezichthouders de klassikale overgangen. 
 
Ze wijzen op de verantwoordelijkheid voor en de aard van het onderwijs 
Voor het onderwijs is sinds 1844 verantwoordelijk de 38-jarige Adrianus van der Hoeven die 
in het bezit is van de 1ste rang. De hoofdonderwijzer is van een goed zedelijk gedrag. Hij bezit 
al de vereisten en kundigheden, zelfs in hoge mate, die voor zijn ambt zijn gevorderd. Hij is 
in het afgelopen jaar op de school geassisteerd geworden door een 21-jarige secondant, Isaäc 
Korver. Deze is een oud-kwekeling die de 3de rang voor Frans en het Nederduits heeft 
behaald. 
Hij houdt dag- en avondschool zowel als kostschool, en na de avondschool gedurende twee 
uren, en wel vier maal per week, een vast collegie. Daarvoor wordt per jaar hoofdelijk ƒ 30,-- 
betaald, terwijl de discipelen van de dagschool elk jaarlijks ƒ 52,-- inbrengen.  
Het onderwijs zelf is klassikaal en is verdeeld over drie klassen, die elk uit twee secties 
bestaan. De gegeven vakken bestaan uit Nederduits, Frans, Engels en Hoogduits, het staande 
en lopende schrift, de stel- en rekenkunde. Aardrijkskunde en Geschiedenis, zowel de 
Vaderlandse als Algemene, én in al het wetenschappelijke dat tot de aard van zo’n school 
behoort. Als bij de leerlingen dat verlangen bestaat, is er gelegenheid van afzonderlijke 
onderwijzers privé lessen te ontvangen in muziek, tekenen en dansen, tegen betaling van het 
daarvoor gevraagde lesgeld. 22 leerlingen telt de school.  
Dit aantal stijgt in 1852 naar 32, met één kostdiscipel. Gemiddeld 6 à 8 leerlingen bezoeken 
het avondcollege, maar in 1852 daalt dat aantal naar drie. 
 
Verschillende bijzonderheden 
Het woonhuis (op het Grote Oost) is zeer geschikt voor een kostschool. Het schoollokaal 
bestaat uit twee aan één gebrachte in het midden doorgeslagen vertrekken, en bevat 
voldoende ruimte en geschiktheid voor een school. Een goede kachel zorgt voor verwarming 
en lamplicht verlicht het geheel ’s avonds.  
Het schoolmeubilair met tafels, borden, landkaarten en wat dies meer zij is naar de vereisten 
des tijds. De schoolboeken zijn voldoende en naar genoegen van de commissie en 
beantwoorden aan hun doel. Ze zijn onder  toezicht van de commissie gekozen.  
Alles wat enigszins naar afzonderlijk leerstellig godsdienstig onderwijs zweemt, wordt 
omzichtig vermeden.  
Men leeft de verordeningen omtrent de koepokinenting en andere besmettelijke ziekten stipt 
na. De ijver van de Hoofdonderwijzer om de goede renomé van zijn school te bevorderen is 
loffelijk. De vorderingen der discipelen in hun respectieve klassen geeft ruime voldoening. 
Zowel het stedelijk bestuur als de plaatselijke schoolcommissie laten niets onbeproefd om de 
bloei en vooruitgang van de school, evenals  ook die van alle overige scholen binnen deze  
stad, zo veel mogelijk te bevorderen. 
Ondertekend op 22 januari 1851 door de leden der plaatselijke schoolcommissie belast met 
het toezicht op beide Franse scholen,  
L. Stokbroo van Hoogwoud en Aartswoud en L. van Styrum.940 
 
Het schoolgeld te hoog? 
Relatief zijn we weinig klachten tegen gekomen over de hoogte van de schoolgelden. Toch 
zijn ze er wel. Slechts twee personen worden in het Hoornse archief met naam genoemd voor 
                                                 
940 WFA/GAH 0349/397, ingekomen stukken Maart-April 1851, behorende bij vergadering van B&W: 
      WFA/GAH 0349/175, 1 April 1851, fol. 40vo, nr. 21.4 
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wie het schoolgeld bezwaarlijk lijkt. Maar naar de aard van hun beroep en de hoogte van hun 
jaarinkomen zou je dat niet direct van hen verwachten, omdat het de hoofdonderwijzer van de 
Israëlitische school en de commissaris van politie betreft. 
De eerstgenoemde, Marcus Meijer, vraagt aan B&W of zijn zoon gratis onderwijs mag 
ontvangen op de Franse dag- en kostschool voor jongens. Het college antwoordt hem dat 
deze beslissing niet door B&W kan worden genomen omdat de zorg over de Franse scholen 
is opgedragen aan de Plaatselijke schoolcommissie, waarvan de heer mr. L. Stokbroo van 
Hoogwoud en Aartswoud voorzitter is. Tot hem moet Meijer zich wenden. We hebben niet 
aangetroffen of dat gebeurd is.941 
Over de commissaris van politie komt een opmerking van de hoofdonderwijzer Van der 
Hoeven. Die deelt B&W mee dat de commissaris, D. Bakker, nog een bedrag van ƒ 68,-- 
moet betalen en dat het schoolhoofd tot dan toe niet gelukt is dat bedrag binnen te krijgen.  
Open stonden in 1849: ƒ 44, --, in 1850: ƒ 73,--, in 1851: ƒ 32,--, totaal ƒ 149,--.  
Betaald werden in 1850: ƒ 26,-- en in 1851: ƒ 55, --, totaal ƒ 81,--.  
Derhalve nog te betalen ƒ 149 - ƒ 81 = ƒ 68,--.942 
 
Over de jaren 1852-1862943 
Doordat in 1851 landelijk een nieuwe gemeentewet is aangenomen, is de gemeente verplicht 
elk jaar een jaarverslag uit te brengen. Daarin wordt ook het onderwijs opgenomen.  
Soms staat de vermelding  ervan in een aparte bijlage. We volgen deze gegevens vanaf 1852 
op de voet. Wel dienen we rekening ermee te houden dat als gevolg van de inwerkingtreding 
van de in 1848 aangenomen grondwet, een nieuwe wet voor de regeling van het lager 
onderwijs moet worden gemaakt. Die is in 1857 aangenomen. De invoering ervan vindt in 
Hoorn niet eerder plaats dan in 1861 en 1862. 
Tot 1857 vallen de Franse scholen onder de Schoolwet van 1806. Als gevolg van de op 18 
augustus 1857 aangenomen nieuwe Wet op het Lager Onderwijs blijven de Franse scholen 
onder deze wet vallen, zij het dat er sprake is van “meer uitgebreid lager onderwijs”. Dat wil 
zeggen dat tot het lager onderwijs behoort een school voor meer uitgebreid lager onderwijs 
die bestemd is voor de voorbereiding van Jonge Heeren voor gymnastiek en inrichtingen tot 
opleiding van openbare betrekkingen en bedieningen  
 
Adrianus van der Hoeven 
Hoofdonderwijzer Adrianus van der Hoeven werkt de gehele periode. Vrijwel altijd wordt 
over hem aangetekend dat hij uitmunt in bekwaamheid. Opvallend is dat de schoolcommissie 
juist over het laatste van deze tien jaren iets genuanceerder oordeelt. Vooral het onderwijs in 
de hoogste klasse voldoet dan de commissie uitmuntend, maar zij constateert mindere 
vorderingen in de laagste klassen. In verband daarmee vraagt de schoolcommissie zich af of 
de opneming van zodanige scholen als de Hoornse onder de inrichtingen van Lager 
Onderwijs, nadelig op het geheel werkt. De onderwijzers worden immers daardoor verplicht 
af te dalen tot het onderwijs dat aan anderen moet worden overgelaten.  
Deze Franse dag- en kostschool, ofschoon ook de vakken van het gewoon lager onderwijs tot 
haar gebied behoren, is echter meer in het bijzonder bestemd voor hen die na de  
Burgerscholen de opleiding voor het gewoon lager onderwijs verlaten hebben en verder 
wensen te worden opgeleid. Hetzij voor de Militaire Academie te Breda, hetzij voor het 
Instituut voor de Marine te Willemsoord, hetzij voor één der Latijnse scholen of gymnasia of 
andere inrichtingen van gespecialiseerd onderwijs.  
Het onderwijs in de Franse, Duitse of Engelse talen en de wiskunde bepaalt zich niet tot de 
grenzen sub k en l, maar strekt zich uit tot de omvang daaraan gegeven door artikel 72 van de 
wet.944 

                                                 
941 WFA/GAH 0349/175, 9 December 1851, fol. 143. WFA/GAH 0349/601, 11 December 1851, fol. 298/299. 
942 WFA/GAH 0349/402, 12 Januari 1852. Nr. 29. 
943 WFA/GAH 0219/170F1, Jaarversl. 1852 t/m 1856. WFA/GAH 0219/170F2, Jaarversl. 1857 t/m 1862.  
944 De vakken werden in 1857 voor het eerst geletterd: a=lezen; b=schrijven; c=rekenen;  
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Salaris 
Salaris krijgt Van der Hoeven jaarlijks van de stad, 600 gulden. Dit tractement wordt in 1861 
verhoogd naar 1000 gulden. Verder vergoedt de stad hem voor het gemis van een vrije 
woning 250 gulden en stelt zij zich borg voor 25% van de schoolgelden tot een maximum van 
525 gulden. Los daarvan betaalt elk van zijn leerlingen  hem daarboven voor een jaar op de 
dagschool 52 gulden. Op de avondschool zijn ze hem 30 gulden verschuldigd, een bedrag dat 
in 1860 stijgt naar 40 gulden. Het aantal leerlingen varieert. Gemiddeld zijn het er 30 à 35. 
Samen betalen zij hem zo’n 1500 gulden aan schoolgeld. 
 
Secondant/hulponderwijzer.  
Als het aantal leerlingen dat vereist, wordt het hoofd bijgestaan door een secondant of 
hulponderwijzer terwijl een kwekeling zeer nuttig kan zijn. De eerste secondant in 1851/52 is 
Isaäc Korver, eerst in het bezit van de 3de rang en een jaar later van de 2de rang.  
In 1858 is Antonie Jacobus Allan hulponderwijzer. Boven kost en inwoning bij Van der 
Hoeven krijgt hij als honorarium 150 gulden per jaar van de hoofdonderwijzer. In 1858 is er 
voor het eerst een kwekeling, Albertus Langerhuizen van Uven die geen gage krijgt.  In 1861 
is Pieter Rogge de nieuwe hulponderwijzer. Voor hem wordt van stadswege  600 gulden per 
jaar uitgekeerd. 
 
Aantallen leerlingen.  
In het laatste jaar van het tiental jaren dat we hier onder de loep hebben genomen, bezoeken 
34 leerlingen de school. Het schoollokaal is dan nog steeds voldoende en eigendom van het 
schoolhoofd die het aan de gemeente verhuurt. Maar als het aantal leerlingen verder  stijgt, 
zal het, gezien vanuit het oogpunt van licht en lucht spoedig te klein zijn. Het meubilair en de 
schoolbehoeften verkeren in goede staat. Het schoolgeld is 33, 30 of  25 gulden per jaar al 
naar gelang van de klas waarin men plaats neemt. Johan Carl Röhner volgt in 1861 Pieter 
Rogge op als hulponderwijzer, terwijl een kwekeling, Adrianus Cornelis Göbel van 
stadswege per jaar 75 gulden krijgt. 
 
Het onderwijs aan de Franse jongensschool van 1862 tot 1877 
In de eerste jaren na 1862 verandert er niet zoveel, zij het dat de school nu de nieuwe L.O.-
wet van 1857 ook in Hoorn in werking is getreden, in de officiële stukken aangeduid wordt 
als school voor (meer) uitgebreid lager onderwijs. Na 1863 doet zich dan ook nog de invloed 
gelden van de in dat jaar aangenomen en in werking getreden wet op het middelbaar 
onderwijs. 
Lesruimte 
Het schoollokaal aan het Grote Oost blijft in gebruik tot 1864 en wordt dan door Van der 
Hoeven verkocht, waardoor het ontruimd moet worden. De gemeente stelt dan een ruim en 
luchtig lokaal beschikbaar in het voormalige Oost-Indisch Huis in de Muntstraat. Deze ruimte 
voldoet goed en is geschikt om – indien nodig – een groter aantal leerlingen te huisvesten. 
Het enige nadeel ervan is dat het geluid afkomstig van de in de kamer ernaast ondergebrachte 
naai- en breischool weleens hinderlijk is. Toch is het geen definitief onderkomen. In de loop 
van 1867 wordt duidelijk dat in het jaar daarna de lokalen in de Muntstraat een andere 
bestemming krijgen, omdat ze ingericht worden voor de in 1868 nieuw te openen 
gemeentelijke Hogere Burger School.  
Daarom krijgt de Franse Jonge Herenschool in het laatst van 1867 een nieuwe ruimte tot haar 
beschikking in de Ramen in het gebouw van de Brede Kerkeraadsscholen. Dat wordt daartoe 

                                                                                                                                                        
     d=vormleer (=meetkunde); e=Ned. Taal; f=aardrijkskunde; g=vad. geschiedenis; h=kennis der natuur; 
      i= zingen; k=Frans, Duits én/of Engels; l=wiskunde (algebra en meetkunde); m= landbouwkunde;  
     o= (hand)tekenen;  n=gymnastiek.  Deze lettering werd, zij het onder wijzigingen, ook gebruikt bij de nieuwe 

wetten van 1878 en 1889. Pas met de wet op het Lager Onderwijs van 1920 werd deze, zij het in gewijzigde 
vorm, voor langere tijd definitief. 
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met de meeste welwillendheid afgestaan, zij het voor tijdelijk gebruik. Als gevolg van het 
begin van de H.B.S. heft de gemeente per 1 september 1868 de Latijnse school op. In één der 
lokalen ervan vindt vanaf medio 1869 het onderwijs aan de leerlingen van Van der Hoeven 
plaats. Tenslotte wordt de school in 1871 verplaatst naar een zeer geschikt lokaal dat de 
gemeente gekocht heeft van de vertrokken bijzondere schoolonderwijzer W. Schoo. 
 
Fluctuaties in het leerlingental 
Het aantal leerlingen varieert nogal. Gemiddeld in 1863: 38; in 1864: 40; in 1865 in het begin 
van het jaar 44, aan het eind 35; in 1866: 36, in 1867: 38; in 1868: 30 Na het begin van de 
nieuwe HBS in november 1868 daalde het  tot 16 in 1869 en 17 in 1870. Dat  was het 
dieptepunt. Daarna neemt het aantal leerlingen weer toe. 1871: 31; 1872: 34; 1875: 36;  
1876: 34. Meer of mindere belangstelling valt veelal samen met de aanwezigheid van een 
geschikte hulponderwijzer bij Van der Hoeven. 
 
Onderwijzend personeel 
Het personeel bestaat in 1862 uit één hoofdonderwijzer Adrianus van der Hoeven, 1 
hulponderwijzer Johan Carl Röhmer en 1 kwekeling Adrianus Cornelis Göbel. In 1863 is er 
een nieuwe kwekeling, Jacobus Mühren. Hij is leerling van de Normaalschool. Hij ontvangt 
van de stad 75 gulden, plus van het Rijk, als kwekeling van de Normaalschool die slechts 
tijdelijk aan de Franse school is afgestaan, 30 gulden. Kwekelingen blijven tot 1865. Daarna 
is door een verminderd aantal leerlingen hun hulp niet meer nodig.  
De post van hulponderwijzer is een doorgangshuis. Voor hulponderwijzer Röhmer komt in 
1864 Gerhardus van Harte. Hij blijft rum een jaar en vraagt en krijgt dan eervol ontslag. 
Willem Herman Wisselink die hem opvolgt in 1865 is in het bezit van de aktes voor 
hulponderwijzer,  Frans en wiskunde. In de loop van 1868 vraagt en krijgt Wisselink ontslag.  
 
Zonder hulp 
Weer in zijn eentje. Van der Hoeven staat er dan alleen voor hoewel er meermalen  behoefte 
is aan een hulponderwijzer. In 1868 wordt in de vacature niet voorzien omdat  men in 
afwachting is van een nadere regeling omtrent de (m)uloschool die nodig geworden is door 
de oprichting van de HBS. De plaatselijke schoolcommissie is er blij mee, want daardoor 
krijgen ook de leerlingen op de jongensscholen een grotere aansporing om ijverig te trachten 
meerdere kundigheden te verkrijgen. Maar dat Van der Hoeven er in 1869 nog steeds alleen 
voor staat verdriet de commissie. Te meer daar hij in dat jaar het voorrecht had hier in 
Hoorn 25 jaar werkzaam te zijn in zijn gewichtige betrekking. De commissie rekent er dan 
ook op dat hij eerlang opnieuw een hulp krijgt toegevoegd. De behoefte daaraan wordt in 
1870 nog sterker door het groot aantal vakken van het onderwijs, de verschillende 
ontwikkelingen die zich in het onderwijs voordoen en de leeftijd van de leerlingen. Vandaar 
dat de commissie in het laatst van dat jaar aan de gemeenteraad verzoekt aan de bekwame 
hoofdonderwijzer opnieuw een hulponderwijzer toe te voegen.  
 
De Raad opteert voor hulp 
In het voorjaar geeft de Raad aan dit verzoek gehoor en benoemt op 14 april 1871 meester 
Johannes Andreas Beckers tot hulponderwijzer op de school voor (m)ulo voor jongens, zo 
wordt de Franse Jonge Herenschool nu meer dan eens aangeduid. Beckers is in het bezit van 
de akte van hulponderwijzer en een akte voor het onderwijs in de Franse taal. Helaas kan hij 
zijn taak niet volbrengen. Al na korte tijd wordt hij ongesteld en overlijdt hij aan zijn ziekte. 
Weer staat Van der Hoeven er alleen voor. Hoe ijverig ook, hij beschikt niet meer over de 
jeugdige krachten van weleer en moet zijn zware taak alleen vervullen. De schoolcommissie 
is dan ook heel verheugd als in het begin van 1872 de vacature verdwijnt door de benoeming 
van P. van Drunen tot nieuwe hulponderwijzer. Hij blijft dat totdat de school in 1877 eindigt. 
 



 

293 
 

 

Het middelbaar onderwijs nadert.  
Van der Hoeven slaagt erin gedurende de vele jaren dat hij in Hoorn leiding geeft aan zijn 
school, te laten zien welke goede resultaten zijn leerlingen behalen. Hiervoor hebben we al 
aangetoond dat het de commissie van toezicht opvalt dat, waar vooral het onderwijs in de 
hoogste klasse uitmuntend is, de aanpak in de lagere klassen minder vorderingen laat zien. 
Daarom vraagt ze zich af of het feit dat de school als een inrichting van lager onderwijs 
beschouwd wordt, niet nadelig voor de hele school werkt. Wellicht zou hier een handreiking 
naar het middelbaar onderwijs tot nog betere resultaten kunnen leiden, vooral nu in 1863 het 
eerste ministerie Thorbecke erin is geslaagd dit middelbaar onderwijs in een wettelijk kader 
te vangen.  
 
Schoolhervorming? 
Het verdient dan ook ernstige overweging, zo schrijft de commissie in haar jaarverslag over 
1864, of het niet mogelijk is in het nieuwe wettelijke kader deze school te hervormen tot een 
inrichting van middelbaar onderwijs. De commissie herhaalt die zienswijze in haar 
jaarverslag van 1865 en vraagt zich af of het niet beter ware deze school op te heffen en met 
de hogere burgerschool te verenigen. Het examen van dat jaar heeft de commissie ervan 
overtuigd dat scholen waar het onderwijs zich uitbreidt tot die vakken welke in eigenlijke zin 
niet tot het lager onderwijs behoren, minder geschikt zijn om de allereerste kundigheden, 
waarmee men het onderricht in de  lagere school aanvangt, aan te leren. Tenzij men het 
onderwijzend personeel uitbreidt. Dat nu zou voor de Hoornse school in verband met het 
betrekkelijk klein aantal leerlingen een te groot en dus te kostbaar docentenbestand vergen.  
Weer een jaar later, in het jaarverslag van 1866, merkt de commissie op dat de Raad bij de 
regeling van het  middelbaar onderwijs, haar suggestie om de school op te heffen en het 
onderwijs te verbinden aan een nieuw op te richten Burgerschool, gehonoreerd heeft.  
Eind 1867 begint men met de verbouw van de lokalen in het Oostindisch Huis in de 
Muntstraat. Deze zijn bestemd voor de nieuw op te richten Hogere Burgerschool. Op dat 
ogenblik krijgt de openbare jongensschool voor mulo, de voormalige Franse Jonge 
Herenschool, tijdelijk ruimte toegewezen in de Brede Kerkenraadsscholen in de Ramen.  
 
De Hogere Burger School begint 
Als in november 1868 de lessen aan de HBS een aanvang nemen vermindert het aantal 
leerlingen bij Van der Hoeven. Toch bepleit de commissie in het belang van het onderwijs 
opnieuw een hulponderwijzer aan te stellen. Een pleidooi dat ze niet tevergeefs houdt. Niet 
alleen een hulponderwijzer komt erbij, ook wordt in 1871 een ruimer schoollokaal, eerder in 
gebruik bij Willem Schoo, betrokken. Tegelijkertijd opent Jan Buis in plaats van de 
vertrokken Willem Schoo, een bijzondere school voor gewoon en meer uitgebreid lager 
onderwijs. De school telt 48 jongens en 20 meisjes op de dagschool en 11 leerlingen op de 
avondschool. 
 
Hulponderwijzer 
Ondertussen is bij Van der Hoeven als hulponderwijzer begonnen Johannes Andreas Beckers. 
Hij bezit de Akte van hulponderwijzer en van onderwijzer in de Franse taal. Zijn komst alleen 
al is reden voor toename van het aantal leerlingen, weer tot boven de 30. Ongelukkigerwijs 
velt een ziekte hem kort na zijn aanstelling en overlijdt hij. Als gevolg daarvan vervult P. van 
Drunen in het begin van 1872 de ontstane vacature. Hij blijft tot 1877. 
 
Voorbereidingsschool? 
Hoewel deze openbare (m)ulo-school voor jongens nooit is aangewezen als een school ter 
voorbereiding van het middelbaar onderwijs heeft de Hoornse  schoolcommissie, op 
uitnodiging van B&W en in overleg met de Districtsschoolopziener en de heer Van der 
Hoeven, in de loop van 1872 een wijziging in de rooster van werkzaamheden voorgesteld om 
een beter verband te krijgen tussen de jongensschool en de gemeentelijke HBS, zonder de 
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eigenlijke bestemming van de school uit het oog te verliezen. 
Drie jaar later stelt de schoolcommissie dat de huidige inrichting tot dusver geen eigenlijke 
voorbereidingsschool is voor het middelbaar onderwijs, hoezeer ook gedurende een paar jaar 
een proef is genomen met een gewijzigd programma van de werkzaamheden, waaronder de 
tweede klas fungeert als een aansluitingsklas voor de HBS.  
 
Van der Hoeven geeft Frans aan de HBS.  
Om verschillende redenen is toen in overleg met de Inspecteur voor het Middelbaar 
Onderwijs, de heer Steyn Parvé, en met B&W, het plan gevormd om de hoogste klas als 
concurrerend met de HBS te laten vervallen. De bekwame hoofdonderwijzer zelf is sindsdien 
tevens belast met het onderwijzen van het Frans op de HBS.  
Van der Hoeven begint daarmee op 1 januari 1876. In het eerste half jaar ontvangt de hoogste 
klasse van zijn school nog geregeld les van hem. Dat vervalt volgens het besluit van de 
gemeenteraad bij het einde van de zomervakantie. De Hoofdonderwijzer geeft gedurende die 
tijd in de avonduren zijn lessen aan de HBS. Bij het begin van de nieuwe cursus worden 
echter de lessen van de hoofdonderwijzer Van der Hoeven op het rooster van de gewone 
lesuren gebracht. Daardoor is de hoofdonderwijzer gedurende 13 uur per week niet op zijn 
school aanwezig. Hoewel dat grote moeilijkheden oplevert, kan dat in de eerste plaats worden 
opgevangen doordat er met het vervallen van de 3de klas van zijn school minder leerlingen 
zijn en minder vakken worden gegeven omdat Engels, Duits en wiskunde zijn vervallen. In 
de tweede plaats wordt de schoolorde nimmer verstoord en blijft de gang van het onderwijs 
geregeld door de ijver, lust en geschiktheid van de hulponderwijzer waarmee die zich van zijn 
taak kwijt. 
Door de hier omschreven verandering in de inrichting van het onderwijs is de openbare 
(m)ulo-school voor jongens tot een zuiver voorbereidende inrichting voor de HBS gemaakt. 
Dat betekent ook dat in tegenstelling met de schoolverordening die 4 maal per jaar toelating 
van leerlingen mogelijk maakt, het wenselijk is één keer per jaar nieuwe leerlingen toe te 
laten, en wel na de grote vakantie teneinde de geregelde gang van het onderwijs te 
bevorderen. 
 
Ingrijpende maatregelen door de Raad in 1877 
Twee jaar eerder zijn er moeilijkheden geweest om in een vacature voor Frans op de HBS te 
voorzien. Tijdelijk heeft men toen die lessen opgedragen aan Van der Hoeven. Op den duur 
blijkt dat onmogelijk, omdat hij dan teveel aan zijn school onttrokken is en de 
hulponderwijzer  alleen overblijft. Er doet zich dan het probleem voor, welke keuze te 
maken? Ofwel een andere aparte leraar Frans aan de HBS benoemen, ofwel Van der Hoeven 
uitsluitend Frans te laten geven aan de HBS. Dat laatste betekent dat een andere 
hoofdonderwijzer leiding moet gaan geven aan zijn school voor (m)ulo.  
Adrianus van der Hoeven is met het probleem bekend. Hij deelt daarom aan B&W mee dat 
hij de voorwaarden heeft vervuld om aanspraak op pensioen bij het Lager Onderwijs te 
maken. In deze omstandigheden is hij daartoe bereid waaroor het hem mogelijk is de 
betrekking van leraar Frans aan de HBS op zich te nemen. De enige voorwaarde die hij stelt, 
ligt op financieel gebied  Ze houdt in dat het pensioen waarop hij recht heeft en de 
bezoldiging voor de lessen die hij geeft, samen per jaar 1000 gulden bedragen. 
MO-inspecteur Steijn Parvé heeft geen bezwaar tegen een definitieve verbintenis van Van der 
Hoeven aan de Hoornse HBS. Hij is er zelfs zeker van dat bij de dan heersende schaarste aan  
bevoegde onderwijzers in de moderne talen, geen andere mogelijkheid bestaat om op andere 
wijze in het onderwijs in het Frans te voorzien. 
Schoolopziener zowel als schoolcommissie en het college van B&W spreken daarna de 
overtuiging uit dat door deze reorganisatie de bijzondere school van J. Buis enige verandering 
moet ondergaan. Wanneer deze school 1° uitsluitend voor jongens wordt bestemd; 2° een 
leerplan krijgt dat aansluit bij het onderwijs op de HBS, en 3° een belangrijke uitbreiding van 
personeel krijgt; dan zou de gemeentelijke school voor (m)ulo voor jongens, waarover Van 
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der Hoeve nu de scepter zwaait, zonder enige bezwaar gemist kunnen worden! 
 
Voor Buis betekent echter zo’n verandering een niet onaanzienlijk financieel offer. Als hij 
echter over te halen valt zich aan zo’n hervorming te binden, dan is het wenselijk om alle 
krachten op zijn school te concentreren, zo oordeelt het schooltoezicht. B&W stemmen in 
met die zienswijze en machtigen het dagelijks bestuur van de schoolcommissie deze zaak met 
Buis te bespreken. Al na korte tijd laat de schoolcommissie weten dat hoofdonderwijzer Buis 
bereid is om aan al deze wensen te voldoen, mits hij een jaarlijkse subsidie van ƒ 1500,-- per 
jaar krijgt. Met deze oplossing is de weg nu aangewezen om de belangen zowel van het 
Middelbaar Onderwijs als van het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs voor beiden te 
behartigen. 
 
De Raad beslist 
Op grond van de hierboven weergegeven argumenten besluiten de Raadsleden in hun 
vergadering van 26 juni 1877:  
 
1° Adrianus van der Hoeven wordt, met ingang van het einde van de grote vakantie van 1877  
en na verkregen ontslag als Hoofdonderwijzer bij het Lager Onderwijs, op een jaarwedde  
van ƒ 1000,-- aangesteld als leraar Frans aan de gemeentelijke Hogere Burger School. 
2° De gemeentelijke school voor MULO voor jongens wordt op datzelfde tijdstip beëindigd. 
3° Met Hoofdonderwijzer Buis wordt een verbintenis aangegaan dat hij zijn school zodanig  
inricht als het schooltoezicht wenst. Daarvoor ontvangt hij, voor de tijd van drie jaar, 
jaarlijks een subsidie van ƒ 1500,--. 
 
In de overeenkomst met Buis is opgenomen: 
1° Buiten de hoofdonderwijzer zijn er voortdurend 2 hulponderwijzers werkzaam, waarvan 
     één de acte Frans moet bezitten. 
2° Stijgt het aantal onderwijzers dan moet bovendien een kwekeling ouder dan 16 jaar aan de     
     school verbonden worden. 
3° Als er 120 leerlingen zijn moet de kwekeling door een hulponderwijzer worden vervangen. 
4° Bij elke 30 leerlingen meer moet er één hulponderwijzer bij komen. 
 
De schoolcommissie kijkt in het jaarverslag op 1877 terug 
Hoewel de financiële gevolgen van deze maatregelen niet op de voorgrond stonden, was het 
toch een aanbeveling dat de genomen besluiten voor de gemeente aanmerkelijk minder 
bezwaarlijk waren dan de bestaande toestand te continueren, of een andere leraar in de Franse 
taal aan de Hogere Burgerschool aan te stellen, of de heer Van der Hoeven te vervangen als 
Hoofdonderwijzer van de gemeentelijke school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, 
hetgeen dan onvermijdelijk zou zijn geweest.  
De schoolcommissie gaat niet in op het feit dat het besluit ook betekent dat aan de Franse 
dag- en kostschool voor jongens na drie eeuwen definitief een einde komt. 
 
Einde van de periode Adrianus van der Hoeven 
Na de grote vakantie van 1877 doceert Adrianus van der Hoeven nog 5 jaar  Franse taal en 
letterkunde aan de gemeentelijke Hogere Burger School, terwijl hij aan de Oefenschool  voor 
onderwijzers nog drie jaar les geeft in de Nederlandse taal en letterkunde.  
Het begin zal hem – ondanks alle ervaring en kennis – niet gemakkelijk gevallen zijn omdat 
zijn vrouw op 11 september 1877 overlijdt en hij thuis alleen blijft. Daar weegt geen 
jaarsalaris van ƒ 1000,-- aan de HBS + ƒ 100,-- aan de Oefenschool tegen op.  
Is het wonder dat zijn gezondheid hem parten gaat spelen en hij om die reden eervol ontslag 
vraagt als leraar Frans aan de HBS?  
Een ontslag dat hij al 1 per januari 1881 aan de Oefenschool had gevraagd en eervol had 
verkregen. Een ontslag dat de Raad hem nu op 5 september 1882  per 1 november daaraan-
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volgende op de meest eervolle wijze verleent uit zijn betrekking als leraar in de Franse taal en 
letterkunde aan de Hoornse Hogere Burger School. Omdat met aanvang van de cursus 1882-
1883 de HBS een 5de klas telt, regelt de Raad in dezelfde vergadering niet alleen de  
opvolging van Van der Hoeven maar ook het meer benodigde aantal leraren per 1 september 
en hun jaarwedden. Tenslotte benoemt de Raad uit acht sollicitanten A.L.M. de Prez uit Den 
Haag met ingang van 1 december 1882 als opvolger  van Van der Hoeven. Het besluit houdt 
in dat alleen in de maand november de lessen Frans niet worden vervuld.  
 
                                          Dank aan Adrianus van der Hoeven 
 
De gemeenteraad van Hoorn laat het niet bij woorden.  
Op 10 oktober 1882 besluit de Raad, aan Adrianus van der Hoeven, ontslagen leraar in de 
Franse taal en letterkunde aan de Hogere Burger School, als stoffelijk blijk van waardering 
voor de vele en belangrijke diensten door hem gedurende een reeks van jaren aan het 
onderwijs in deze gemeente, een geschenk in zilver, voorzien van een toepasselijke inscriptie 
aan te bieden.  
Tot de aankoop daarvan stelt de Raad ƒ 300,-- beschikbaar. 
 
                                     Een eerdere boekreclame945 
 
Bij J.M.E. Meijer te Amsterdam is van de pers gekomen en alom verzonden 
 
Grammaire Française développant les règles et donnant la solution d’une  
foule de difficultés grammaticales ; écrite pour les cours Supérieur des  
collèges dans les Pays-Bas et pour les amateurs de la langue française,  
par A. van der Hoeven, instituteur à Hoorn.  gr 8º. ƒ 1,80. 
Dit belangrijke werk, hetwelk in eene wezenlijke behoefte voorziet,  
ontwikkelt voornamelijk die regelen der Fransche taal, welke door  
de fransche taalkundigen zelven niet genoegzaam voor  
niet-franschen zijn toegelicht. 
Bovengenoemde uitgever verzoekt derhalve vriendelijk uwe medewerking  
tot bevordering van het debiet van genoemde Grammaire. 
 
Nieuwsblad voor de Boekhandel. Volume 13, no. 9. Donderdag 26 February 1846. 
 
4.13B Mejufvrouw Suzanna Elisabeth Geerders neemt de leiding  
 
De Franse dag- en kostschool voor meisjes 1847-1853 
 
Ontslagaanvraag van mejufvrouw Van Brink 
Begin januari 1847 schrijft de stadsfranse schoolhouderesse Cornelia Francina van Brink aan 
de Hoornse gemeenteraad dat zij zich door aanhoudende ongesteldheid niet in staat voelt aan 
haar  leerlingen voldoende onderwijs te geven. Reden waarom ze de geachte afgevaardigden 
verzoekt haar eervol ontslag te verlenen. Dat gebeurt. 
B&W machtigen de net nieuw benoemde schoolcommissie schikkingen te treffen met de 
huidige secondante, waarvan de naam ons onbekend is gebleven, opdat storingen in de te 
geven lessen zo min mogelijk voorkomen. Men verwacht dat het de periode tot 1 mei 1847 
betreft, gedurende welke tijd één der vertrekken in de Oostindisch Huis in de Muntstraat voor 
de lessen van deze Franse school wordt afgestaan.946 
 
                                                 
945  Debiet = afzet. 
946 WFA/GAH 0349/660, Brief behorend bij raadsvergadering van 11 January 1847. 
      WFA/GAH 0349/347, 12 January 1847, nr. 18. 
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Bekendmaking van de vacature947 
Inspecteur Beeloo te Medemblik zegt toe al het mogelijke te zullen doen om de vacature zo 
spoedig mogelijk te laten vervullen. De annonces daartoe komen in de landelijke Bijdrage 
voor het Onderwijs van februari. Daarin zal  het tractement en de schoolgelden staan en 
wordt nadrukkelijk gewezen op het bezit van een volledige Akte van schoolhouderesse om te 
staan aan het hoofd van een school. Als leeftijd geeft hij aan minstens 22 jaar op te geven. 
Het aantal leerlingen van 16 tot 20 jaar dat zich aan dit examen wil onderwerpen, wordt hoe 
langer hoe groter. Al was het alleen maar om als secondante behulpzaam te kunnen zijn bij 
het onderwijs. In het bezit van deze akte melden ze zich bovendien dikwijls aan voor een 
schoolvacature. En dat is niet verboden. Vandaar dat Amsterdam zich strikt houdt aan de akte 
die door de provinciale onderwijscommissie is afgegeven en aan de ouderdom van 22 jaar. 
Verder zal de schoolopziener opgeven dat sollicitatie en stukken voor 1 maart binnen moeten 
zijn, terwijl dan later de dag van het vergelijkend examen bekend wordt gemaakt. Van de 
plaatselijke schoolcommissie verwacht hij bericht over de waarneming der lessen. Aan het 
college van B&W adviseert hij bij een advertentie in plaatselijke of landelijke bladen de 
ouderdom achterwege te laten. En dat blijken B&W,  die in de Haarlemmer Courant willen 
adverteren, nu net van plan te zijn.. 
 
Sollicitanten 
Met de inspecteur komen B&W tot overeenstemming over de tekst van de advertenties in de 
Bijdrage en de Haarlemmer Courant. B&W kunnen al op 9 maart en lijst van  sollicitanten 
aan de inspecteur zenden. Dan doet zich de moeilijkheid voor dat van enkele sollicitanten de 
Akte van Admissie niet in Noord-Holland is afgegeven. Zo is bijvoorbeeld op een in Zuid-
Holland afgegeven Akte van Admissie vermeld dat de betrokkene de bevoegdheid heeft om 
in Noord-Holland de Hoogduitse en de Engelse taal te mogen onderwijzen. Schoolopziener 
en plaatselijke commissie blijken van gevoelen te verschillen of dit soort sollicitanten wel of 
niet tot het vergelijkend examen mag worden toegelaten. B&W wenden zich voor een 
beslissing tot Gedeputeerde Staten. G.S. wijzen op de bepaling die is vastgesteld in artikel 21 
van het Reglement dat behoort bij de onderwijswet van 1806:  
“De Akten van algemene toelating als schoolonderwijzeresse en huisonderwijzer zijn alleen 
van kracht binnen het ressort van degenen door wie ze worden afgenomen”.  
De schoolopziener vindt dat alleen sollicitanten die in Noord-Holland examen hebben 
gedaan, toegelaten kunnen worden tot het vergelijkend onderzoek.  
De Hoornse schoolcommissie vindt dat dit wel kan als van te voren dispensatie van deze 
bepaling is aangevraagd. Daarop vragen B&W aan de gouverneur dit probleem voor te 
leggen aan de minister. Bij een negatief oordeel kunnen betrokkenen zich melden bij de 
Provinciale Commissie te Haarlem die op 12 april zitting houdt en daar alsnog het door 
Noord-Holland vereiste provinciaal examen afleggen. 
B&W schrijven al op voorhand aan de dames Goudappel uit Leiden, Bols van Braamsbeeek 
uit  Middelburg, Van Broek uit Hoorn en Hoffman uit Tiel dat het hoger bestuur de mening 
van de schoolopziener deelt en dat B&W hen niet kunnen toelaten tot het vergelijkend 
examen. Willen ze wel deelnemen aan het provinciaal examen dan verzoeken B&W hun 
daarvan mededeling te doen aan de schoolopziener. 
Op 25 maart krijgen B&W bericht van G.S. dat de gevraagde dispensatie niet kan worden 
verleend. Eerdere verzoeken zijn reeds door de minister afgewezen, omdat het landsbestuur 
meent dat Artikel 21 Reglement B van de L.O. Wet van 1806 streng gehandhaafd moet 
blijven.948 
 
Vergelijkend examen 
Op 14 mei komt er van de schoolopziener het bericht dat het vergelijkend examen gehouden 
                                                 
947 WFA/GAH 0349/347, 21 January 1847, no. 4. WFA/GAH 0349/372, 13 January 1847 en 9 februari 1847. 
948 WFA/GAH 0349/597, 9 Maart 1847, fol. 74  nr. 140; 11 Maart, fol. 81 nr. 144;  
                                        17 Maart, fol. 85-86 nr. 152; 29 Maart fol. 97-98, 3 April , fol. 106vo-107. 
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wordt op 28 mei. De kandidaten Van Broek en Geerders uit Hoorn, Muller en Herderschee uit 
Amsterdam, Meylan uit Leiden en Van Vladeracker uit Bergen, worden op de morgen van 28 
mei in het Hoornse stadhuis aan de Nieuwstraat verwacht. Zij kunnen zich tussentijds 
verfrissen aan de overzijde in het Oostindisch Huis waar oppasser J.W. Vrijdag hen van 
verversingen zal voorzien.949  
In de jaarrekening over 1847 staat hiervoor een uitgegeven bedrag van ƒ 3,95 genoteerd.950 
 
Voorkeur van de gemeenteraad gehonoreerd door Gedeputeerde Staten    
Na afloop van de ondervragingen stuurt de plaatselijke schoolcommissie op 30 mei aan de 
gemeenteraad het proces-verbaal van het vergelijkend examen, vergezeld van een tabel met 
kolommen waarin aantekeningen zijn geplaatst.  
Onder verwijzing daarnaar draagt de commissie ter benoeming voor:   

1) Mejufvrouw Susanna Wilhelmina Elisabeth Geerders te Hoorn;  
2) Mejufvrouw Margaretha Johanna Herderschee te Amsterdam;  
3) Mejufvrouw Wijnanda Cornelia van Broek te Hoorn. 
 

Op voorstel van de burgemeester maakt de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 juni door 
middel van gesloten biljetten een voorlopige keuze. Na opening daarvan blijkt de uitslag: 
9 stemmen voor mej. S.W.E. Geerders; 4 stemmen voor mej. W.C. van Broek en 2 stemmen 
voor mej. M.J. Herderschee. 
Van deze keus geeft namens de gemeenteraad het college van B&W kennis aan de 
schoolopziener door toezending van een extract van het raadsbesluit en het proces-verbaal 
van het vergelijkend examen. B&W verzoeken hem de autorisatie tot de benoeming en 
aanstelling van deze persone bij het Hoger bestuur te willen bewerkstelligen en vervolgens de 
uitslag mee te delen.951 
 
Al op 10 juni sturen Gedeputeerde Staten bericht dat het college akkoord gaat met de 
aanstelling van mejufvrouw Geerders. Daarop besluit de Raad in  zijn vergadering van 2 juli 
1847  Jufvrouw Susanna Wilhelmina Geerders  definitief te benoemen tot dag- en kost-
schoolhouderes aan de Franse meisjesschool.952 
De datum van ingang is voor ons onzeker. Het zal 1 juli geweest zijn.  
Maar uit de Hoornse jaarrekening van 1847 blijkt dat op haar naam al vanaf 1 januari vier 
mandaten zijn uitgeschreven voor in totaal 600 gulden.953 Had juffrouw Geerders dan toch al 
eerder hand- en spandiensten verricht? Of, wat waarschijnlijker is, zijn de eerste twee 
mandaten à ƒ 150,--, ten goede gekomen van de secondante? Laten we het daar maar op 
houden. 
 
Mejufvrouw Susanna Geerders begint actief 
Jufvrouw Geerders stuurt op 15 september 1847 aan B&W een concept-Prospectus van haar 
Instituut met  een verzoek om het te beoordelen. Het college vraagt om commentaar aan de 
Plaatselijke Schoolcommissie. De commissie beoordeelt het prospectus, zowel naar de 
bekendmaking van het in de school gegeven onderwijs als naar de erin opgenomen 
voorwaarden daartoe, als voortreffelijk. De commissie ondersteunt dan ook met alle kracht 
haar verzoek om van stadswege een advertentie te plaatsen tot aanbeveling van haar instituut. 
Reden voor B&W om aan het gedane verzoek te voldoen.954 
Ruim een jaar later geven B&W opnieuw hun toestemming om op deze wijze te adverteren. 
Ook de schoolcommissie kan zich hierin vinden. Wel merkt ze op dat het in het belang van 

                                                 
949 WFA/GAH 0349/171, 9 Maart 1847, fol. 52; 14 April, fol. 99vo; 14 Mey, fol. 121  
950 WFA/GAH 0349/1247, Jaarrekening 1847, pg. 111, 
951 WFA/GAH 0349/11, 1 Juny 1847, fol. 230-231. 
952 WFA/GAH 03349/11, 2 July 1847, fol. 235vo. 
953 WFA/GAH 0349/1247, Jaarrekening 1847, pag. 107. 
954 WFA/GAH 0349/171, 28 September 1847, fol. 197-197vo en 2 November 1847, fol.225 
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het Instituut als van de onderwijzeres zelf, belangrijk is dat het stedelijk bestuur zijn 
goedkeuring hecht aan de plaatsing in één of meer dagbladen van dit soort advertenties om 
leerlingen te werven.955 
 
Uitbreiding van het onderwijs 
In december 1848 vraagt jufvrouw Geerders goedkeuring om op woensdag- en 
zaterdagmiddag colleges te geven in het onderwijs in de Franse taal voor minder vermogende 
ingezetenen. De gemeenteraad zelf geeft op 1 maart 1849 zijn goedkeuring aan het voorstel 
om artikel 17 van het Reglement als volgt aan te vullen: 
“Het wordt aan de onderwijzer en de onderwijzeresse van de Franse scholen vrijgelaten om 
des woendags- en des zaterdagsmiddags en -’s avonds collegie te houden tegen een minder 
defroyement voor zodanige personen en kinderen, die kunnen worden geacht tot de betaling 
van het schoolgeld niet in staat te zijn”. B&W stellen op voordracht van de commissie de 
bepalingen vast, die vereist zijn om uit te maken dat ingezetenen niet in staat zijn het volle 
schoolgeld te betalen.”956 
 
Wanbetaling 
Jufvrouw Geerders vraagt ruim een jaar later om tussenkomst van B&W bij een betalings-
kwestie. De Commissaris van Politie D. Bakker is haar dan nog 55 gulden verschuldigd 
wegens aan zijn dochter gegeven onderwijs van 1 april 1849 tot 1 mei 1850. B&W manen de 
commissaris en stellen eventueel krachtiger maatregelen in het vooruitzicht.  De Commissaris 
heeft het stellige voornemen zijn verplichtingen na te komen, zo niet geheel dan toch 
gedeeltelijk, sturen B&W als bericht aan jufvrouw Geerders.957 
 
De school van mejufvrouw Geerders beoordeeld958 
De plaatselijke schoolcommissie rapporteert regelmatig over de door haar bezochte scholen. 
De heren Stokbroo en Van Styrum zijn na 1846 verantwoordelijk voor de Franse scholen. Op 
22 januari 1851 brengen ze over 1850 rapport uit betreffende de Franse jongens- en de Franse 
meisjesschool. Over de meisjesschool van jufvrouw Geerders merken ze op: 
Jufvrouw Susanna Geerders is 25 jaar en bezit de vereiste admissies om onderwijs te geven in 
de vier betrokken talen (Frans, Duits, Engels en Nederlands). Zij is schoolhoudster van een 
kost- en dag-avondschool. Voor het bezoeken van deze laatste school betalen de leerlingen 
per jaar 52 gulden.  
Op 1 augustus heeft zij een andere woning betrokken. Het lokaal van deze woning is wel niet 
zo spatieus als dat van de vorige, maar voor het tegenwoordige aantal discipelen is het 
voldoende. Het is licht, zindelijk en zo goed mogelijk ingericht. In de winter wordt het 
verwarmd door een kachel en bij avond verlicht door lampen. Voor een toenemend aantal 
scholieren is het lokaal echter wat bekrompen. Omdat er geen ander huis met een ruimer 
schoollokaal te bekomen is, is dit niet de schuld van de schoolhouderesse. 
De hoofdonderwijzeresse heeft een volledige admissie. Zij is van een goed zedelijk gedrag, 
ijverig en geschikt in en voor haar vak. De manier van onderwijs is lofwaardig en de orde op 
de school is goed. Zij wordt geassisteerd door een secondante die vroeger kwekeling was, 
mejufvrouw Anna Brons Boldingh, oud 18 jaar en in het bezit van een admissie voor de 
Franse en Nederduitse taal. Haar bekwaamheid is redelijk tot goed. Haar gedrag is heel goed. 
Het onderwijs wordt op deze school, zoals op de jongensschool, klassikaal gegeven en is  
verdeeld over drie klassen of zes secties. 
Er wordt onderricht gegeven in de Franse, Engelse, Hoogduitse en Nederduitse talen; in de 
Geschiedenis en Aardrijkskunde; in het stellen, schrijven en rekenen; het tekenen van 
landkaarten; en, gedurende een deel van de namiddag in het naaien, borduren en het aanleren 

                                                 
955 WFA/GAH 0349/598, 28 December 1848, fol. 635, nr. 674. 0349/173, 17 Januarij 1849, fol. 7vo. 
956 WFA/GAH o349/13,  1  Maart 1849, fol. 8vo. 
957 WFA/GAH 0349/174, 9 Julij 1850, fol. 90 vo en 23 Julij 1850, fol- 98. 
958 WFA/GAH 0349/397, Ingek. St. Maart-April 1851, nr. 424 bij 0349/175, 1 April 1851, fol. 40vo, nr. 31. 
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van vrouwelijke handwerken. Voor de laatste vakken is een bijzondere onderwijzeres 
aangetrokken die betaald wordt door de schoolhouderes. 
De school is een kost- en dagschool. Een zuivere kostschool is er in Hoorn niet. Het aantal 
leerlingen bedroeg in 1850 18 dagdiscipelen en 2 kostdiscipelen;  
in 1851 31 dagdiscipelen, 3 kostdiscipelen en 1 halve-kostdiscipel; in1852 waren er 15 
Januarij  30 meisjes en op 1 juli 34.959 
 
Mejufvrouw Geerders vraagt eervol ontslag 
Op 31 december 1852 behandelt de gemeenteraad een verzoek van jufvrouw Geerders om 
haar per 1 mei eervol ontslag te verlenen. Zij vraagt behoud van haar tractement tot die 
datum, waaraan toegevoegd de bepaling dat zij tot die dag op haar kosten en voor haar risico 
de school mag laten waarnemen door  de secondante die thans op de school aanwezig is. De 
plaatselijke schoolcommissie adviseert haar het ontslag te geven op de manier zoals zij dat 
verzoekt. 
De Raad besluit daartoe met algemene stemmen en machtigt daarna het college van B&W, 
wanneer per 1 mei onverhoopt niet in de vacature is voorzien, samen met de plaatselijke 
schoolcommissie en in het onderwijsbelang de meest geschikte  maatregelen te nemen.960 
 
4.14B Mejufvrouw Cornelia Hondius, 1853-1863 
wordt de nieuwe leidster van de Franse dag- en kostschool voor meisjes 
 
Animo voor deze werkkring 
Direct nadat bekend wordt dat mejufvrouw Geerders het verzoek heeft ingediend om eervol 
ontslag aan haar te verlenen, komen reacties binnen zonder dat een oproep geplaatst is. Zo 
laat ene mejufvrouw Van Hemert al op 4 januari 1853 weten zeer geïnteresseerd te zijn. Zij 
heeft bewijzen van bekwaamheid voor Nederduits, Hoogduits, Frans en Engels, 
aardrijkskunde, oude, middel en nieuwe geschiedenis, schrijven en rekenen. Groot voordeel 
is dat ze in Hoorn woont en in Haarlem in april 1851 door de Provinciale Commissie in deze 
vakken is geëxamineerd. Ook schrijft de voormalige schoolhouderesse mejufvrouw Brouwer 
geboren van Brink op 8 januari dat bij haar “het verlangen is ontstaan weer onderwijs te 
gaan geven en haar krachten te wijden aan de vorming der jeugd”. Verder meent ze niet 
onbescheiden te zijn als ze vraagt vrijgesteld te worden van een te houden vergelijkend 
examen. 
In de vergadering van de raad van 1 februari 1853 delen B&W mee dat ook nog sollicitaties 
binnen zijn gekomen van  de dames C. Hondius uit Amersfoort en H.G. de Haas uit IJssel-
stein.961 
 
De schoolopziener weer in beeld 
Eind januari meldt schoolopziener Beeloo dat de advertentie voor de vacerende betrekking 
van hoofdonderwijzeresse aan de dag- en kostschool voor meisjes in de zg. Bijdragen voor 
het Onderwijs van de maand maart wordt geplaatst. Eerder kan niet omdat de berichten en de 
advertenties voor deze Bijdragen voor de 20ste binnen moeten zijn om in de volgende maand 
meegenomen te worden. Een ander volgens een ministeriële beschikking van 6 januari 1817 
die in 1852 vernieuwd is. Fijntjes merkt de heer Beeloo op dat hij het Hoornse verzoek dus te 
laat heeft binnen gekregen voor het nummer van de maand February. Een en ander houdt in 
dat de inzending van de stukken later gesteld moet worden, op uiterlijk 16 maart en niet op 16 
februari. Daardoor wordt het vergelijkend examen ook later gehouden.962 
 

                                                 
959 De gedeelten  over de gedane schoolonderzoeken en die over de bijzonderheden van verschillende aard  
     en toepasselijk op beide scholen staan alleen in de paragraaf over Adrianus van der Hoeven. 
960 WFA/GAH 0349/16, 31 December 1852, fol. 172vo-173vo, nr. 16. 
961  WFA/GAH 0349/408, 4 en 11 Januarij 1853, nrs. 16-18. WFA/GAH 0349/17, 1 Februarij 1853, fol. 15vo. 
962  WFA/GAH 0349/408, 1 Februarij 1853, 23-171. 
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Hiaten in de berichtgeving 
Al deze zaken hierboven vermeld zijn afgehandeld als de gemeenteraad op 7 juni 1853 bij 
elkaar komt. Het vergelijkend examen is dan al uitgevallen in het voordeel van mejufvrouw 
Cornelia Hondius uit Amersfoort. Maar nu wordt aan de Raad te kennen gegeven dat een 
benoemde persoon die buiten de provincie woont, dispensatie moet vragen van de vereiste 
inwoning in Noord-Holland. De benoemde persoon moet voor zo’n dispensatie zo spoedig 
mogelijk het bij artikel 20 van de Wet op het Lager Schoolwezen  gevorderde examen voor 
de Provincie Noord-Holland afleggen. Onder die voorwaarden brengt de Raad 10 stemmen 
op mejufvrouw Hondius en 2 stemmen op mejufvrouw De Haas uit en verklaart de Raad op 
grond hiervan de eerste als voorlopig benoemd. De stukken gaan naar de schoolopziener met 
het verzoek de benoeming en de aanstelling van mejufvrouw Hondius bij het Hoger Bestuur 
te bevorderen.963  
Raadslid Kroon komt in de raadsvergadering van 28 juni nog even terug op het gehouden 
vergelijkend examen. Hem is gebleken dat daarbij drie inspecteurs aanwezig waren. Nu heeft 
mejufvrouw Hondius al een acte als schoolhouderesse voor de provincie Utrecht. Redenen 
vindt hij om die dispensatie voor Noord-Holland te vragen.  
Zowel voor wat betreft de inwoning in de provincie als van het vereiste examen voor de 
provinciale commissie van Noord-Holland. Met 7 tegen 5 stemmen wordt daartoe besloten.964 
Twee maanden later, op 2 augustus, blijkt aan de Raad  dat de actie van raadslid Kroon succes 
heeft gehad. De algemene akte van toelating van mejufvrouw Hondius die door de 
Provinciale Commissie van Onderwijs in Utrecht is afgegeven, is ook geldig verklaard voor 
de provincie Noord-Holland.. Omdat deze verklaring de machtigt inhoud om jufvrouw 
Hondius als kostschoolhouderesse te benoemen, besluit de Raad unaniem de voorlopige 
benoeming om te zetten in een definitieve en haar als zodanig de akte van benoeming uit te 
reiken.965 
 
Waarneming voor mejufvrouw Geerders 
Ondertussen heeft de plaatselijke schoolcommissie naar aanleiding van het verzoek van 
jufvrouw Geerders om haar tractement tot 1 juli uit te betalen, aan de Raad gerapporteerd dat 
haar school van 1 januari tot 1 februari is waargenomen door de secondante jufvrouw  Brons 
Boldingh tegen een beloning van ƒ 10,--. Van 1 februari tot 1 mei, op welk moment de school 
dit jaar met vakantie is gegaan, heeft mejufvrouw Hartman waargenomen. Maar de 
bezoldiging daarvan is niet bekend.966 De financiële commissie blijkt ruim een maand later 
ermee akkoord  te gaan om mejufvrouw Geerders’ tractement uit te betalen tot 1 juli, 
waarvoor zij haar dank betuigt.967 
 
Het schoolgeld te hoog 
In dezelfde raadsvergadering van 28 juni waarin het tractement van jufvrouw Geerders aan de 
orde was, brengt raadslid Kroon naar voren dat hij de schoolgelden op de Franse dag- en 
kostschool voor meisjes te hoog vindt. De hoogte van dit bedrag belet veel ingezetenen hun 
kinderen het gewenste gebruik van de school te laten maken. Kroon had gehoopt dat de 
beslissing hierover voor de definitieve benoeming van mejufvrouw Hondius zou zijn 
genomen. Hij vindt een meer algemeen gebruik van de Franse meisjesschool gewenst, 
gepaard aan een verhoging van de vergoeding van de onderwijzeres. Met de rechten van de 
onderwijzer op de jongensschool is hij niet bekend. De Raad stelt een speciale commissie in 
om deze zaak te onderzoeken. 
Deze commissie rapporteert op 11 oktober. Zij heeft het voorstel van Kroon bekeken om de 
schoolgelden op beide Franse dag- en kostscholen te verminderen. De commissie acht hiertoe 

                                                 
963 WFA/GAH  0349/17, 7 Junij 1853, fol. 52vo-53. 
964 WFA/GAH 0349/17, 28 Junij 1853, fol. 59vo-60. 
965 WFA/GAH 0349/17, 2 Augustus 1853, fol. 67. 
966 WFA/GAH 0349/17, 28 Junij 1853, fol. 59vo-60. 
967 WFA/GAH 0349/17, 21 Augustus 1853, fol. 78vo en 30 Augustus 1853, fol. 80. 
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geen redenen aanwezig. Kroon is het daarmee oneens. Zijn voorstel daartoe wordt echter 
verworpen met 2 stemmen voor en 9 stemmen tegen.968 
 
Jufvrouw Hondius aan het werk 
Jufvrouw Cornelis Hondius die na de zomervakantie van 1853 met haar onderwijs in Hoorn 
begint, is  dan 30 jaar. Uit Amersfoort afkomstig, betrekt ze een pand aan het Grote Oost, 
toen genummerd wijk 2/363. Met haar is meegekomen haar eveneens ongehuwde zuster 
Petronella Susanna Hondius. Zij zorgt voor de naaldvakken, welke lessen haar zuster 
Cornelia betaalt. 
Twee jaar voordat zij in Hoorn gekomen, is landelijk een gemeentewet van kracht geworden. 
Die verplicht de gemeenten jaarlijks een overzicht te geven van het wel en wee van de 
gemeente. Daar valt ook het onderwijs onder. De Franse scholen vallen onder het lager 
onderwijs. In de eerste jaren kan men uit zo’n verslag slechts aflezen hoeveel leerkrachten en 
hoeveel leerlingen de Franse scholen hebben en zelfs dat is ons niet altijd meegevallen! 
Anders wordt dat nadat in 1857 een nieuwe Lager Onderwijs-wet van kracht wordt, die de 
Wet van 1806 vervangt. Ook in deze nieuwe wet valt de Franse dag- en kostschool voor 
meisjes onder de wet op het Lager Onderwijs, zij het dat er daarin sprake is van meer 
uitgebreid lager onderwijs. De tractementen worden echter nog niet vermeld.969 
Met het jaarverslag van 1858 wordt de informatie uitgebreider. Dan lezen we: “Tot het lager 
onderwijs behoort  [in Hoorn] een dag- en kostschool voor meisjes die onderwijs en 
opvoeding verzorgt voor jonge meisjes en waarin ook handwerken wordt onderwezen”. 
 
Tractementen, schoolgelden en aantallen leerlingen 
Cornelia Hondius staat dus aan het hoofd van deze openbare Franse meisjesschool. Zij krijgt 
van de stad Hoorn een jaarsalaris van ƒ 600,--, dat als gevolg van de uitvoering van de LO-
wet van 1857 in 1861 stijgt naar ƒ 850.—als bezoldiging van de stad + een vergoeding voor 
het gemis aan een vrije woning van ƒ 250,-- + 25% der schoolgelden. Naar eigen zeggen 
ontvangt ze in 1853 aan schoolgelden ƒ1100,-- per jaar. Uit een later gegeven blijkt dat elke 
leerlinge per jaar ƒ 52,-- betaalt. Met dit bedrag  begint de Franse jongensschool ook. Later 
volgt het schoolgeld de veranderde bedragen van de Franse jongensschool. De leerlingen zijn 
dan verdeeld over drie klassen waarvan de leerlingen per jaar respectievelijk ƒ 25,--, ƒ 30,-- 
of  ƒ 35,-- betalen.  
De schoolgelden van de eerste jaren betekenen dat dan zo’n ruime 20 leerlingen op school 
zijn geweest. Hun aantal stijgt naar 25 in 1861, zelfs naar 45 in 1862, maar in 1863, het jaar 
van het vertrek van Hondius uit Hoorn, is  het teruggelopen naar zo’n 30-tal. 
 
De vakken die onderwezen worden 
Het onderwijs dat op de school gegeven wordt omvat de vakken van het gewoon lager 
onderwijs: Nederlandse taal, lezen, schrijven, rekenen met inbegrip van vormleer, aardrijks-
kunde, vaderlandse geschiedenis, kennis der natuur, zingen en tekenen. Daarenboven  vakken 
van het meer uitgebreid lager onderwijs zoals de drie vreemde talen Frans, Duits en  Engels 
en vrouwelijke handwerken voor meisjes. 
De wijze waarop deze vakken gegeven worden is meer dan voldoende. Ook het 
wetenschappelijk onderwijs acht de plaatselijke schoolcommissie in 1861 niet 
onbevredigend, temeer omdat een aantal uren besteed werd aan vrouwelijke handwerken. 
 
Hulpverleners bij dit onderwijs 
De hoofdonderwijzeres wordt in haar eerste jaar in het Hoornse onderwijs bijgestaan door 
een hulponderwijzeres, Albertina Langenhuizen van Uven, en een handwerkonderwijzeres 
Petronella Susanna Hondius, haar zuster. Aan elk van hen betaalt de hoofdonderwijzeres per 
jaar ƒ 60,--, welke bedragen  in de volgende jaren stijgen. In 1860 krijgen beide dames 
                                                 
968 WFA/GAH 0349/17, 28 Junij 1853, fol. 59vo-60 en 11 October 1853, fol. 97-97vo. 
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respectievelijk ƒ 80,-- en ƒ 100,--. In 1861 is Henriëtte Heering hulponderwijzeres tegen een 
jaarlijkse bezoldiging van de stad van ƒ 400,--.en ontvangt Petronella Susanna Hondius 150 
gulden, evenals in 1862 en 1863. In 1862 is Henriëtte Heering vervangen door Anna Maria 
van Veen die in 1862 eveneens ƒ 400,-- ontvangt, terwijl dat bedrag in 1863 op ƒ 392,-- 
uitkomt. 
Kwekelingen assisteren, zij het onbezoldigd. In 1858 Alida Donker. In 1860: Trijntje Roos 
die tegen betaling van enig kostgeld door de hoofdonderwijzeres is gehuisvest.970 
 
Het schoollokaal vooreerst voldoende, maar later ongeschikt geacht 
Jufvrouw Hondius heeft bij haar aanstelling zelf voor een schoollokaal moeten zorgen, zoals 
het reglement voorschrijft. Het is waarschijnlijk dat zij daartoe een grote kamer in haar huis 
op het Grote Oost geschikt heeft gemaakt of laten maken. Acht jaar na haar aantreden schrijft 
de plaatselijke schoolcommissie in het verslag van 1861 dat het schoollokaal dat door de 
hoofdonderwijzeres voor het onderwijs gebruikt wordt in een tamelijk goede staat verkeert. 
Wel moeten reparaties verricht worden aan het schoolmeubilair. Een jaar later is dat hersteld 
en verkeert het weer in goede staat. Anders is dat met het schoollokaal. In 1862, met zoveel 
meer leerlingen gestegen van 25 naar 45, acht de schoolcommissie die ruimte volkomen 
ongeschikt. De commissie dringt er in haar verslag bij B&W op aan daar iets aan te doen. 
Want wat er thans gebeurt, 12 leerlingen in een aangrenzend donker en bekrompen vertrek, 
kan niet anders dan tot groot nadeel van de goede orde, het onderwijs en wellicht de 
gezondheid van de leerlingen zijn.971 
Burgemeester Van Akerlaken wil van de Raad die op 5 maart 1863 over een beter 
schoollokaal discussieert, de verzekering krijgen dat voor een geschikt schoollokaal gezorgd 
wordt en dat dit niet aan de Institutrice wordt overgelaten. Daarom stelt hij de Raad voor het 
college van B&W uit te nodigen een nieuw lokaal te kopen.972 Dat is gebeurd, gelet op wat de 
schoolcommissie over dit onderwerp in haar jaarverslag van 1863 schrijft: 
“Het sombere tafereel waartoe in het voorgaande jaarverslag de treurige staat van het 
schoollokaal aanleiding gaf, maakt gelukkiger wijze thans plaats voor een vrolijker 
schildering. Een ruime, luchtige en goed verlichte schoolzaal heeft het bekrompen en 
benauwd vertrek van vroeger vervangen. De ondervinding heeft het in het algemeen bewezen 
en zal waarschijnlijk ook hier haar consequente toepassing niet achterwege laten, welk een 
weldadige invloed ruime en luchtige schoollokalen op de gang van het onderwijs 
uitoefenen”.973 
 
Mejufvrouw Hondius vraagt en krijgt eervol ontslag 
In de winter van 1862/1863 verzoekt jufvrouw Hondius per 1 mei 1863 eervol ontslag, dat de 
Raad haar in zijn vergadering van 5 maart verleent.974 Of dat te maken heeft met haar 
voorgenomen huwelijk dat op 25 juni plaats vindt met de 29-jarige weduwnaar Jacob 
Boldingh, van beroep wijnkoper, is ons onbekend. Cornelia Hondius laat aantekenen dat ze 
dan zonder beroep is. Bijna een jaar later wordt  ze op 8 april 1864 uitgeschreven van Hoorn 
naar Utrecht.975  
Haar voormalige leerlingen zullen met erkentelijkheid aan haar denken, schrijft de 
plaatselijke schoolcommissie in haar verslag  over 1863, waarin ook de commissie nog eens 
ten zeerste waardeert datgene wat jufvrouw Hondius in en met haar school tot stand heeft 
gebracht.976  
De gemeente Hoorn keert haar voor het door haar verrichte werk in 1863 nog uit ƒ 278,12 + ƒ 
                                                 
970 WFA/GAH 0349/170F2, Jaarverslag 1858, pag. 16. Jaarverslag 1860, bijl. pag. 74.  
      Jaarverslag 1861, bijl., pag 6 en 10/11. Jaarverslag 1862, bijl. pag. 8, 12. 
971 WFA/GAH 0349/170F2, Jaarverslag 1862, bijlage onderwijs pag. 8, 12. 
972 WFA/GAH 0349/27, Raadsvergadering 5 Maart 1863, fol. 35-36. 
973 WFA/GAH 0349/1816-988, handgeschreven jaarverslag 1863, pag. 131. 
974 WFA/GAH 0349/27, Raadsvergadering 5 Maart 1863, fol. 35-36. 
975 WFA Huwelijksregister 1863, 25 Juny 1863, akte nr. 35. WFA/Bevolkingsregister 1860-1900, fiche 117. 
976 WFA/GAH 0349/1816-988, Handgeschreven jaarverslag 1863, pag. 131. 
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85,29, te samen ƒ 363,41. Een bedrag dat haar rechtens toekomt. 
 
4.15B Mejuffrouw Cornelia Maria Heijnis volgt mej. Hondius op, 1863-1891: 
als schoolhouderesse van de openbare school voor gewoon lager en  meer uitgebreid lager 
onderwijs voor meisjes.977 
 
Discussie na het aan mejufvrouw Hondius verleende eervol ontslag per 1 mei 1863 
De Raad discussieert op 5 maart 1863 rond dit gevraagde ontslag. Burgemeester en tevens 
raadslid Van Akerlaken wil van de Raad de zekerheid krijgen dat voor een geschikt 
schoollokaal wordt gezorgd. Dat kan en mag niet aan de nieuwe Institutrice worden 
overgelaten. Die zaak moet in kannen en kruiken zijn voordat een nieuwe onderwijzeres 
wordt benoemd. B&W hebben het voornemen in hun plan voor een nieuw gebouw twee 
woningen op te nemen. Als dit voor 1 mei niet lukt mag misschien de zaal van het Nut 
gebruikt worden, terwijl ook de voormalige Concertzaal wordt genoemd. B&W zijn zodanig 
overtuigd van de slechte staat van het huidige gebouw dat elke gelegenheid moet worden 
aangegrepen daarin verbetering te brengen. Reeds worden twee gebouwen opgenomen 
waarvan gebleken is dat ze kunnen worden gekocht. 
Na deze toelichting besluit de Raad mejufvrouw Hondius per 1 mei eervol te ontslaan, en het 
tractement van de nieuw te benoemen onderwijzeres te splitsen in een vast deel van de 
gemeente van 850 gulden en een variabel deel van 25% van de schoolgelden tegen een 
minimum van 150 gulden, te samen ƒ 1000,-- per jaar. Naar inzicht van de schoolopziener 
moet vooralsnog een toelage van de stad als vergoeding voor de huishuur buiten 
beschouwing blijven. Die hangt immers af van het feit of de stad voor een woning, een 
schoollokaal en meubilair zorgt. Mocht de nieuwe onderwijzeres verplicht worden zelf in een 
woning te voorzien dan is het billijk daarvoor ƒ 250,-- uit te trekken in verband met de 
huidige huurprijs. 
Ten aanzien van de lokaliteit merkt de Burgemeester later op dat over het hoofd is gezien mee 
te delen waar de school zal worden gehouden. De Raad gaat er niet meer op in en nodigt 
B&W uit een voorstel te doen tot het verwerven van een geschikt lokaal indien nodig perceel. 
Of een plan naar voren te brengen tot (aan)bouw van een schoollokaal op een daartoe 
geschikt terrein. Het college zegt dat toe en zal op een nader tijdstip de middelen voordragen 
waaruit de koopsom met kosten, betaald kan worden.978 
 
Ruimte voor een school voor gewoon lager en meer uitgebreid onderwijs voor meisjes 
Naar aanleiding van de gevoerde discussie over het aankopen van een pand/perceel om in te 
richten tot een school voor gewoon lager en meer uitgebreid onderwijs voor meisjes, deelt het 
college van B&W drie weken later, op 26 maart, aan de Raad mee dat twee panden 
opgenomen zijn. Het ene is van A. van der Hoeven, het andere van C. van Holk. 
Het pand van Van Holk lijkt het meest geschikt naar de mening van de schoolopziener en de 
stadsarchitect. Voorlopige onderhandelingen leiden ertoe dat Van Holk het pand wil afstaan 
voor 4200 gulden. De gemeente heeft geen belangstelling voor een op afstand gelegen 
pakhuis. De Raad machtigt – onder goedkeuring van G.S. – het college van B&W het pand 
van Van Holk onderhands te kopen voor ƒ 4200,--, behalve de overdrachtskosten van een 
huis, erf en grond vandien, staande en gelegen aan het Grote Oost. Bij het Kadaster is het 
pand bekend in Sectie A, n°. 1568, groot 3 roeden en een steeg als erf groot 28 ellen 
uitkomende aan de Appelhaven, Sectie A n°. 678, beide te aanvaarden voor 1 juli 1863.979 
Gedeputeerde Staten hechten op 14 april 1863 hun goedkeuring aan dit raadsbesluit.980  

                                                 
977 In de terminologie van de gemeentelijke stukken wordt na de aanstelling van Cornelia Maria Heijnis niet 
     meer geschreven over (me)jufvrouw maar over (me)juffrouw. Maar dat heeft niets te maken met gehuwd 

zijn. Alleen gehuwde dames uit de hogere standen werden aangeduid met mevrouw. 
978 WFA/GAH 0349/27, Raadsvergadering 5 Maart 1863, fol. 30vo-36vo. 
979 WFA/GAH 0349/27, Raadsvergadering 26 Maart 1863, fol. 51. 
980 WFA/GAH 0349/27, Raadsvergadering 14 April 1863, fol. 54-55vo. 



 

305 
 

 

 
De voorzitter heeft haast; mejuffrouw Cornelia Maria Heijnis benoemd 
In de raadsvergadering van 28 april 1863 geeft de Burgermeester de Raad in overweging 
reeds nu een hoofdonderwijzeresse aan de openbare school voor gewoon lager en meer 
uitgereid onderwijs te benoemen, of daarmee te wachten totdat van de sollicitanten nadere 
inlichtingen zijn ingewonnen. Geen woord meer over een vergelijkend examen! Verschillende 
raadsleden blijken al bekend met de overgelegde stukken en hebben geen bezwaar tegen 
directe benoeming.  In verband met de situatie van dat moment stelt voorzitter Van Akerlaken 
voor: 
1°. De vakantie te vervroegen en op deze school te laten beginnen op 1 mei en zo mogelijk te 
laten eindigen op 31 mei.  
2°. Over te gaan tot de benoeming van een hoofdonderwijzeres aan de genoemde school. 
Beide agendapunten worden aangenomen. De stemming voor de hoofdonderwijzeres vindt 
plaats met gesloten briefjes. De raadsleden Stokbroo en Nijssen fungeren als stemopnemers. 
Na opening van de biljetten delen ze mee: 
Mejuffrouw C.M. Heijnis krijgt 8 stemmen; 
Mejuffrouw E.J. Verschuer krijgt 4 stemmen; 
Mejuffrouw H. Hering krijgt 1 stem. 
Mejuffrouw Heijnis heeft dus een volstrekte meerderheid van stemmen verkregen en wordt 
door de voorzitter benoemd verklaard.  
Van deze keuze wordt kennis gegeven aan: 

1. De benoemde. 
2. De Inspecteur Districtschoolopziener. 
3. De plaatselijke schoolcommissie.981 

 
De plaatselijke schoolcommissie is zeer tevreden; B&W ook 
De commissie is zeer voldaan dat het college van B&W zo voortvarend handelde na de 
ontslagaanvraag van juffrouw Hondius. Daardoor kon de Raad al spoedig kiezen uit het 
hierboven genoemde drietal. De keus is goed uitgevallen. Juffrouw Cornelia Maria Heijnis is 
eerder hulponderwijzeres in Bergen op Zoom geweest en heeft haar betrekking op 15 juni 
aanvaard. Nu, bij het schrijven van dit jaarverslag over 1863, na een ervaring van dus ruim 
een half jaar, is de commissie geenszins teleurgesteld. Zij ziet daarom de toekomst van de 
school onder leiding van de nieuwe hoofdonderwijzeres met vertrouwen tegemoet. 
B&W wijzen op de verplichting tot het schrijven van zo’n jaarverslag, opgelegd in artikel 64 
van de nieuwe Wet op het Lager Onderwijs van 13 Augustus 1857, Staatsblad 103. B&W 
bedanken de commissie voor dit overzicht en bevelen de zaak van het onderwijs voortdurend 
in haar aandacht aan. B&W zelf voegen er een overzicht bij van de gewone en buitengewone 
uitgaven voor het onderwijs dat er als volgt uitziet: 
De gewone uitgaven bedragen in totaal ƒ 14.347,57.  
Ze zijn onderverdeeld in: Jaarwedden ( 9432,28½), Onderhoud (1299,22),   
Verwarming en verlichting (534,33), Schoolbehoeften (1229,57½), Huren (183,33), 
Vergoeding gemis woning (695,83), Kosten en prijzen schoolcommissie (400,00). 
De buitengewone uitgaven bedragen in totaal ƒ 5261,88 voor de bouw van een nieuw lokaal,  
Onderverdeeld:  per resto (795,06)  en voor de aankoop van een huis aan het Grote Oost ten 
dienste van een school voor meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes (4466,82). 
Totale uitgaven dus ƒ 19636,45. Ontvangen aan schoolgelden ƒ 5475,44. 
Toegelegd door de gemeente in 1863 op onderwijs ƒ 14.161,00, dat is per inwoner ƒ1,50.982 
 
Mejuffrouw Cornelia Heijnis aan de slag, periode 1863 tot 1882 
Als juffrouw Heijnis op 15 juni 1863 haar benoeming aanvaardt, is ze hulponderwijzeres te 
Bergen op Zoom. Zij is op 16 april 1838 geboren te Boskoop en dus 25 jaar wanneer  haar 
                                                 
981 WFA/GAH 0349/27, Raadsvergadering 28 April 1863, fol. 54. 
982 WFA/GAH 0349/1816-988, handgeschreven jaarverslag 1863, pag. 64 vlg. 
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onderwijswerkzaamheden in Hoorn een aanvang nemen. Alles wijst erop dat zij zich  op 25 
juni gevestigd heeft in het voor haar gekochte en opgeknapte pand aan het Grote Oost, wijk 3 
n°. 47. Verwacht wordt dat de ruime, luchtige en goed verlichte schoolzaal een goede invloed 
op het onderwijs zal uitoefenen.983 De ondervinding in het eerste half jaar stemt de 
plaatselijke schoolcommissie al tot tevredenheid. Zij ziet dan ook de toekomst van het 
onderwijs onder leiding van de nieuwe hoofdonderwijzers aan de dan nog genoemde Franse 
dag- en kostschool voor meisjes/ jonge juffrouwen, ook wel genoemd Franse Jonge 
Juffrouwenschool, met vertrouwen tegemoet.984  
Dat juffrouw Heijnis en de school met tal van reorganisaties als gevolg van wetswijzigingen 
te maken zullen krijgen, is dan moeilijk te voorzien. Pas later blijkt dat juffrouw Heijnis de 
laatste hoofdonderwijzeres van de Franse dag- en kostschool voor meisjes/ jonge juffrouwen 
is geweest.  
Als gevolg van de uitwerking van de artikelen van de L.O.-wet van 1857 wordt die naam, 
soms in verkorte vorm, na 1870 in het geheel niet meer gebruikt. Sindsdien omschrijft men 
de school tot 1882 als openbare school voor gewoon lager of meer uitgebreid lager onderwijs 
voor meisjes. Wanneer al in 1878 weer een nieuwe Wet op het Lager Onderwijs van kracht 
wordt, leidt dat ook tot nieuwe eisen, waaronder naamgeving alsmede leer- en 
regelingsplannen en salarisverbetering. Het gemeentebestuur bepaalt de ingang ervan op 30 
oktober 1882 en noemt juffrouw Heijnis ook per die datum hoofdonderwijzeres van de Eerste 
Burgerschool voor meisjes. Dat is zij nog als zij op 11 november 1891 uit Hoorn naar 
Amsterdam verhuist. 
 
Vakken van onderwijs; de leerkrachten en hun salarissen  
Van 1860 tot en met 1881 wordt les gegeven naar de l.o.-wet van 1857 in de vakken lezen (a), 
schrijven (b), rekenen (c),  Nederlandse taal (e), aardrijkskunde (f),  
vaderlandse geschiedenis (g),  kennis der natuur (h), zingen (i),  
vrouwelijke handwerken voor meisjes(p),  
Frans (k, met welke letter ook Duits en Engels worden aangeduid!). 
 
Juffrouw Heijnis bezit de akten van hoofdonderwijzeres, Frans, Duits, Engels en hand-
werken. Zij krijgt als beloning 1000 gulden per jaar of iets meer. ƒ 850,-- als vast bedrag en 
minstens 25% van de schoolgelden die gewaarborgd zijn tot ƒ 150,--.  
 
1863. Cornelia Heijnis ontvangt in haar eerste jaar, 1863, totaal ƒ 530,--.  
Er is één hulponderwijzeres, Anna Maria van Veen, die in dat jaar ƒ 392,--krijgt.  
Petronella Susanna Hondius, zuster van de vertrokken Cornelia Hondius, is speciaal belast 
met vrouwelijke handwerken. Daarvoor is haar beloning in dat jaar ƒ 150,--. 
De dames Van Veen en Hondius vragen en krijgen eervol ontslag met ingang van het nieuwe 
jaar. De Raad besluit bij de benoeming van hun opvolgers beide betrekkingen samen te 
voegen, aan één persoon op te dragen, de salarissen op te tellen, zodat het totaal ƒ 550,-- 
wordt. 
1865. Hoofd: Juffrouw Heijnis ƒ 850,-- + ƒ 235,-- (meer ll. 34, i.p.v. 30) 
Hulponderwijzeres belast met handwerken Arnoldina Maria Wenninger ƒ550,--.985 
1866. Hoofd: Juffrouw Heijnis wedde ƒ 1200,--. Een vast bedrag van ƒ 1050,-- voortvloeiend 
uit een raadsbesluit van 18 juni 1866. Gewaarborgde som is gebleven ƒ 150,--.  
Hulponderwijzeres belast met handwerken Arnoldina Maria Wenninger. Wedde ƒ550,--. 
1867. Hoofd: Juffrouw Heijnis wedde ƒ 1200,--. 
Juffrouw Wenninger ontslag per 1 november. Vervangster hulponderwijzeres Froukje van der 
Ploeg bezit akte van hulponderwijzeres en van Frans, Engels en handwerken. 
1871. Hoofd: Juffrouw Heijnis, wedde ongewijzigd. 
                                                 
983 WFA, Bevolkingsregister Hoorn over 1863, fiche 174. 
984 WFA/GAH 0349/1816-988, Handgeschreven gemeentelijk jaarverslag over 1863, pag. 131 vlg. 
985 WFA/GAH 0349/1816-988, Gem. jaarverslag 1863, passim; 0349/170F3 Jaarverslag 1865, pag. 80-81. 
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Juffrouw Van der Ploeg is geslaagd voor de akte van hoofdonderwijzers. Wedde ƒ 550,--. 
Kwekelinge Maria Viervant, bezit akte hulponderwijzeres. Wedde ƒ 100,--. 
1872. Hoofd: Juffrouw Heijnis, wedde ongewijzigd. 
Hulponderwijzeres Froukje van der Ploeg, wedde verhoogd, tot ƒ 600,--. 
Kwekelinge Maria Viervant eervol ontslagen. Naar elders vertrokken.  
Vervangen door Johanna Kroon. 
1875. Hoofd: Juffrouw Heijnis,wedde ongewijzigd. 
Twee hulponderwijzeressen:  mej. G. van der Horst en mej. J. Vorderman, wedde ƒ 600,-- elk. 
1877. Hoofd Juffrouw Heijnis, wedde ongewijzigd. 
Twee hulponderwijzeressen: mej. G. van der Horst en mej. T. Opzoomer  
in plaats van mej. J. Vorderman. 
1878.  Hoofd juffrouw Heijnis, wedde ongewijzigd. 
Twee hulponderwijzeressen, mej. IJ. Veenman in plaats van mej. G. van der Horst en 
mej. M.A. Post-Uiterweer in plaats van mej. T. Opzoomer. 
1879, 1880, 1881, personeel ongewijzigd. 
 
De leerlingen en hun schoolgeld 
De leerlingen, aanvankelijk zo’n 30-tal, zijn verdeeld over drie klassen en elk klas bestaat uit 
twee secties. Naar gelang van de plaatsing in een eerste, tweede of derde klas bedraagt het 
schoolgeld per jaar ƒ 35,--, ƒ 30,-- of ƒ 25,--.  
Het aantal meisjes dat de school bezoekt neemt in de loop van de periode toe. Het bedraagt 
gemiddeld over deze periode 47 leerlingen per jaar, als volgt verdeeld: 
In 1863 en 1864: 30; in 1865: 34; in:1866: 38; in 1867:  van 31 tot 47, gemiddeld 35;  
in 1868: 35;  in 1869 en 1870: 39; in 1871: 49; in 1872: 54; in 1875: in januari 55, in juli 66;   
in 1876: 1 januari 70, 31 december 68; in 1877: 1 januari 70, 15 juli 64;  
in 1878: 1 januari 63, 31 december 60; 1879: 1 januari 60, 31 december 57;  
in 1880: 1 januari 57, 31 december 55: in 1881: 1 januari 55,  31 december 48; 
in 1882: 1 januari 48 en 31 december 59. 
 
Meubilair 
Niet zo tevreden is men met het meubilair. Dat verkeert in een bruikbare staat. Maar 
wenselijk zou zijn de schooltafels en banken te vervangen en de lokalen zoals in vele plaatsen 
in te richten volgens het nieuw Amerikaans model. 986 
 
Vorderingen 
De vorderingen van de leerlingen geven doorlopend stof tot tevredenheid, terwijl het 
onderwijs geroemd en gewaardeerd wordt. Toch moet het de commissie van het hart, dat  
“ondanks de oppervlakkigheid van het onderzoek van de sub-commissie, haar gebleken is 
hoe weinig geschiktheid veel leerlingen voor een enigszins dragelijke uitspraak van het 
Frans, die toch één van de hoofdvakken van het onderwijs van deze school is, aan de dag 
legden. Slechts onvermoeide zelfoefening zal, naar de  mening van de commissie hierin 
verbetering kunnen brengen. Als de op de school gelezen lessen thuis bij herhaling niet met 
zorg worden nagelezen, om zodoende vaardigheid in de uitspraak te krijgen, is inderdaad de 
kennis van de regels en het verstaan van die taal, zonder die goed te kunnen lezen (wat men 
in de tegenwoordige tijd toch wel geen overdreven eis zal noemen) voor menige leerling de 
enige vrucht van het vrij goed en grondig onderricht dat op die school gegeven wordt.” 

                                                 
986 Alle teksten zijn gebaseerd op de gemeentelijke jaarverslagen van 1866 tot en met 1882: 
     WFA/GAH 0349/170 F3, 1866, pg. 62; 1867, pg. 71-72; 1868, pg. 100; 1869, pg. 103;  1870, pg. 119; 
      0349/170F4, 1871, pg.  119; 1872, pg. 108; 1873, pg. 45; 1874, pg. 56; 1875, pg. 68; 
      0349/170F5, 1876, pg.    78; 1877, pg.   63; 1878, pg. 73; 1879, pg. 61; 
      0349/170F6, 1880, pg.    79; 1881, pg.  129. 
     De op de volgende pagina te vinden tekst over de bouw van en nieuwe school heeft als bron: 
     WFA/GAH 0349/46, pg. 28-30 en pg. 48-50. 
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Schoollokaal 
Aanvankelijk geldt de tevredenheid ook voor het schoollokaal dat de gemeente heeft gekocht 
en ingericht. Na  zo’n 1½ jaar  schrijft de commissie in haar verslag dat het lokaal bij 
voortduring goed voldoet terwijl in 1866 de schoolcommissie opmerkt dat “het 
gemeentebestuur een gelukkige keuze heeft gedaan met de huidige lokaliteit die het tot school 
en woning voor de hoofdonderwijzeres heeft ingericht. De ruime en goed ingerichte 
schoolzaal kan zonder enig nadeel voor de gezondheid enige uren achtereen als verblijf 
strekken voor ruim het aantal leerlingen dat nu de school bezoekt”.  
Maar het goede onderwijs dat daar gegeven wordt heeft ook zijn keerzijde. In 1872 schrijft de 
schoolcommissie al dat “het aantal leerlingen blijft toenemen. Dat ¨pleit voor het onderwijs” 
voegt zij er in 1875 aan toe, “maar is er ook de oorzaak van dat de lokalen te klein zijn 
geworden waardoor er nu gebrek is aan voldoende licht en lucht”.  
Zowel de plaatselijke schoolcommissie als de districtsschoolopziener en het college van 
B&W wijzen er in de daarna volgende jaren op dat de lokalen aan het Grote Oost, waarin 
juffrouw Heijnis nu lesgeeft aan jonge juffrouwen, zeer veel te wensen overlaten, terwijl ook 
de gemeenteraad al heeft geuit dat het nodig is een nieuw schoolgebouw voor deze school te 
stichten.  
De reden dat het plan zo lang op zich laat wachten, heeft te maken met de financiële 
mogelijkheden van de stad. Dat wordt anders met de nieuwe Wet op het Lager Onderwijs van 
1878. Pas als die wet is ingevoerd, kan de gemeente aanspraak maken op een rijksbijdrage 
van 30% voor de kosten van het lager onderwijs, waaronder ook het bouwen van scholen 
valt. Het college kan dan zijn voornemen verwezenlijken een nieuwe school voor juffrouw 
Heijnis en haar leerlingen te bouwen. 
Zo stellen B&W pas op 29 maart 1881 aan de Raad voor dit nieuwe gebouw op te trekken op 
het terrein naast het vroegere Telegraafkantoor  tegenover de Grote Kerk, en  gelegen aan het 
Kerkplein en de Kerkstraat. Bij zijn stukken overlegt het college de voorlopige goedkeuring 
van de Districtsschoolopziener aan het ontwerpbouwplan. Verder zijn bestek en tekeningen 
bijgevoegd van de te stichten school met een begroting van uitgaven voor het gebouw van ƒ 
12.913,45 en voor meubilair van ƒ 1622,50. Wel moet voor het verkrijgen van de nodige 
ruimte het Telegraafkantoortje worden afgebroken. Maar naar  B&W en de schoolcommissie 
menen is dit de goedkoopste oplossing waarmee ook de schoolopziener akkoord gaat. 
Tegenover het totale eindbedrag van de begroting staat de rijksbijdrage van 30% en de 
opbrengst van de verkoop van het huidige schoolgebouw aan het Grote Oost, welke laatste 
geschat wordt op vijfduizend à zesduizend gulden. Dit betekent dat de bouw van de nieuwe 
school voor meisjes de gemeente Hoorn zo’n ƒ 4000,-- à ƒ 5000,-- zal kosten. 
Nu dit alles bekend is, lijkt het B&W niet nodig zijn voorstel nader te motiveren om tot de 
stichting van een gebouw voor Jonge Juffrouwen te besluiten, overeenkomstig het hierbij 
overgelegde bestek en het college te machtigen om het op het bedoelde erf staande gebouw 
voor afbraak te verkopen. Na discussie neemt de Raad dit voorstel aan met 9 stemmen voor 
en één tegen. Daarna worden de begroting van kosten, bestek en tekening van de nieuwe 
school goedgekeurd. 
In een later stadium besluit de Raad het vrij komende gebouw aan het Grote Oost niet te 
verkopen, omdat de schaarste aan huizen het nodig kan maken dit gebouw voor andere 
doeleinden te gebruiken. 
De bouw van de nieuwe school is gegund aan aannemer P. Brugman uit Alkmaar. Volgens 
eigen zeggen levert hij te laat op door overmacht. Hij verzoekt de Raad het daartoe 
ingehouden bedrag van 600 gulden aan hem kwijt te schelden. De Raad is hem ter wille, 
scheldt ƒ 500,-- vrij, maar laat ƒ 100,-- staan. 
Het nieuwe gebouw wordt op 3 april 1882 in gebruik gesteld als Eerste Burgerschool voor 
meisjes, een nieuwe naam die voortvloeit uit de nieuwe L.O.-wet van 1878. Daarmee is ook 
de uitvoering van de door de nieuwe wet voorgeschreven eisen voortgezet.  
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Schoolindeling in 1882 
De Raad besluit op 18 juli 1882 voor het lager schoolwezen het aantal scholen, hun 
benaming, en de te onderwijzen vakken per 30 oktober 1882 te wijzigen. Dan treden ook 
nieuwe leer- en regelingsplannen en een gewijzigde schoolgeld heffing en  invordering in 
werking..  
De hieronder volgende scholen van het lager onderwijs vallen onder deze regeling verdeeld 
naar denominatie: 
Bij het openbaar lager onderwijs zijn dat:  
de school voor kosteloos onderwijs,  
de burgerschool voor jongens (voorheen de tussenschool),   
de tweede burgerschool voor meisjes,  
de eerste burgerschool voor meisjes (voorheen de Franse jonge juffrouwenschool),  
de herhalingschool en  
de oefenschool voor onderwijzers en onderwijzeressen. 
Bij het bijzonder lager onderwijs zijn dat:  
de door de gemeente gesubsidieerde school voor jongens,  
de ook door de gemeente gesubsidieerde school voor meisjes,  
de rooms-katholieke parochieschool voor meisjes,  
de rooms-katholieke parochiale school voor meisjes,  
de school voor christelijk nationaal onderwijs. 
 
De eerste Burgerschool voor meisjes o.l.v.  juffrouw Heijnis van 1862 tot en met 1891987 
 
De vakken en de aanvulling ervan in het nieuwe leer- en regelingsplan 
Vanaf  3 april 1882  kan  er naar artikel 2 van de l.o.-wet van 1878 nu onderwijs worden 
gegeven in een goed schoolgebouw in de vakken lezen (a), schrijven (b), rekenen (c),  
Nederlandse taal (e), aardrijkskunde (f), vaderlandse geschiedenis (g), kennis der natuur (h), 
zingen (i), nuttige handwerken (k) alsmede Frans (l), Duits (m), Engels (n),  
algemene geschiedenis (o), wiskunde (p), fraaie handwerken voor meisjes (t). 
Het onderwijs wordt gegeven in twee afdelingen, afdeling A en afdeling B. De lessen In de 
afdeling A  omvatten de vakken a-k en l  en in de afdeling B de vakken a-p en t. 
In tegendeel tot de andere scholen is op de eerste Burgerschool het handwerken voor meisjes 
dadelijk definitief geregeld. Voor het nieuwe leer- en regelingsplan is een zodanige 
aanvulling van leervakken bedacht dat de omvang van het onderwijs in deze school nu 
nagenoeg gelijk staat met dat van een Hogere Burger School met 3-jarige cursus. 
Na die van 1878 wordt een nieuwe wet op het L.O. met ingang van 1891 ingevoerd. 
Als nieuwe verplichte leervakken moeten in het leerplan worden opgenomen: de eerste 
oefening van het handtekenen en de vrije-en-orde-oefeningen der gymnastiek. 
 
De docenten en hun beloning 
1878 Landelijk nieuwe Wet op het L.O. aangenomen, 
Daarin worden salarissen nader geregeld. De gewone onderwijzer of onderwijzeres ontvangt 
per jaar 600 gulden. Wie de akte van hoofdonderwijzer of hoofdonderwijzeres bezit, krijgt 
100 gulden, terwijl 50 gulden gegeven wordt voor het bezit van de aktes wiskunde, tekenen, 
gymnastiek, nuttige en/of fraaie handwerken. 
1882 Juffrouw C.M. Heijnis, hoofd der school, ƒ 1500,--  en woningvergoeding, ƒ 250,--, 
vanaf 1886 ƒ 300,--. 
         Juffrouw E. Schuyt-Best, ƒ 650,--  bezit aantekening nuttige en fraaie handwerken       

                                                 
987 De teksten die hieronder volgen zijn terug te vinden in de volgende gemeentelijke jaarverslagen: 
      WFA/GAH 0349/170F6, 1882, 6, 18 en 28  Maart, 18 Julij, 10, 24 en 30 October; 
      pg. 105, 106, 114-121; 1883, pg. 128. 
      WFA/GAH 0349/170F7, 1884, pg. 112, 115, 120-121; 1885, pg. 112, 1886, pg. 110; 1887, pg. 102. 
      WFA/GAH 0349/170F8, 188, pg. 23, 112; 1889, pg. 103, 104, 107; 1890, pg. 74; 1891, pg. 94. 
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         Juffrouw IJ. Veenman; ƒ 650,--, is ook in het bezit van deze akte. 
         Juffrouw M. Boldingh, zonder beloning. 
1883 Over juffrouw Boldingh wordt in 1883 niet meer geschreven. Aan het overgebleven   
         viertal van 1882 wordt juffrouw M.C. van der Linden toegevoegd. 
1884 Juffrouw IJ. Veenman wordt op 15 juli vervangen door juffrouw I. Miedema uit  
         Medemblik. Juffrouw M.C. van der Linden werkt tot 1 juli. Per 15 augustus komt  
         juffrouw H.F. Harms in haar plaats tegen een beloning van ƒ 600,--. 
1885 Juffrouw IJ. Veenman komt terug in de plaats van juffrouw Miedema.  
         Petronella Verschuer krijgt toestemming om zonder bezoldiging gedurende de  
         morgenuren les te geven met ingang van 27 mei 1885. 
1887 Op 1 mei 1887 is de beloning van de onderwijzeressen Veenman en Schuijt Best  
         verhoogd tot voor elk 725 gulden, voor Harms 675 gulden. 
1888 Er zijn nogal wat mutaties bij het personeel.  
         Juffrouw Heijnis en juffrouw Veenman blijven. 
         Op 31 januari krijgt juffrouw Harms eervol ontslag. Ze blijft tot 22 februari 1888.  
         In haar plaats komt juffrouw P.S. Morhaus met ingang van 23 februari 1888. 
         Op 14 juli eervol ontslag voor juffrouw Schuijt Best. Ze blijft tot 30 september 1888. 
         In haar plaats juffrouw P.J. Verschuer. Met ingang van 15 november 1888. 
         Juffrouw A.M.W.E. Terwogt heeft toestemming voor eigen oefening tot 22 febr. 1888. 
         Juffrouw C. J. van Doorn is per 19 april voor een jaar toegelaten tot eigen oefening.  
         Zij neemt tijdelijk waar van 1 oktober tot 15 november voor de overgang van  
         juffrouw Schuijt Best naar juffrouw Verschuer. 
1889 Juffrouw C.M. Heijnis, ƒ 1500,--. 
         Juffrouw IJ. Veenman, ƒ   725,--. 
         Juffrouw P.J. Verschuer, ƒ 775,--. 
         Juffrouw P.S. Morhaus,  ƒ 675,-- 
         Juffrouw C.J. van Doorn werkt als kwekeling tot 19 april 1889. 
1890 Geen verandering 
1891 Invoering van nieuwe vakken: de eerste oefening van het handtekenen  en de vrije- en  
         orde-oefeningen der gymnastiek. 
         Salariëring per jaar 
         Juffrouw C.M. Heijnis, 1500 gulden  
         Juffrouw Veenman, 800 gulden 
         (ond.es ƒ 600,--, nuttige handwerken ƒ 50--, Frans en Duits elk ƒ 75,-- = ƒ 150,--) 
          Juffrouw P.J. Verschuer, 775 gulden (hoofdakte ƒ 100,--, Frans ƒ 75,-- 
          Juffrouw P.S. Morhaus 675 gulden. (Frans, ƒ 75,--) 
 
In verband met gezondheidsproblemen vraagt juffrouw Heijnis op 6 juni 1891 eervol ontslag 
per 1 oktober 1891.        
 
Prijsuitdeling 
In het jaarverslag over 1885 van de eerste Burgerschool voor meisjes is aangetekend, dat naar 
gewoonte door de plaatselijke schoolcommissie prijzen worden uitgereikt aan die leerlingen 
die door vlijt, goed gedrag en hun vorderingen daarvoor in aanmerking komen. In de 
financiële verantwoording van de gemeente staat over het algemeen per jaar genoteerd dat de 
commissie daar  bruto 400 gulden voor krijgt: ook haar vergaderkosten moeten hieruit 
worden betaald.  
Deze prijsuitdeling is gehandhaafd tot en met 1889, waarover in het jaarverslag wordt gerept, 
maar vindt daar niet meer plaats. Juffrouw Heijnis heeft toen laten weten geen redenen te zien 
om er mee door te gaan. Waarom zij dit vindt, is ons onbekend. 
 
De leerlingen en het schoolgeld 
Het schoolgeld dat voor de leerlingen geldt blijft in aanvang nog ƒ 25,--, ƒ 30,-- of ƒ 35,-- per 
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jaar. Vanaf 1885 wordt betaald  in de drie laagste klassen van afdeling A 25 gulden per jaar, in 
de drie hoogste klassen 30 gulden per jaar en in de klassen van afdeling B ƒ 40,-- per jaar. 
Bedeelden en zij, die niet bedeeld, maar wel onvermogend zijn, worden niet aan de heffing 
van schoolgeld onderworpen. Minder-vermogenden slechts voor de helft. In 1885 is deze 
bepaling  slechts op 1 meisje van kracht. Zij werd van het betalen van schoolgeld ontheven. 
In 1882 is het aantal leerlingen op 1 januari 48 meisjes, op 31 december 59. 
               2 meisjes overleden. 16 leerlingen gingen van school af. 4 vertrokken naar elders.  
               4 hadden de leertijd volbracht. 1 ging naar de Normaalschool.  
               5 stapten over naar het Middelbaar Onderwijs, de HBS. 
In 1883 is het aantal leerlingen op 1 januari 59 meisjes, op 31 december 74. 
               28 waren erbij gekomen, 13 van school afgegaan, 2 naar elders vertrokken, 
                 7 hadden de leertijd volbracht, 4 gingen naar een andere school. 
 In 1884 is het aantal leerlingen op   1 januari 74: 69 meisjes in afdeling A, 5 in afdeling B; 
                 op 31 december  80: 74 meisjes in afdeling A, 6 in afdeling B. 
                 8 meisjes verlieten de school, allen uit afdeling A. 
In 1885 is het aantal leerlingen op    1 januari      80: 75 meisjes in afdeling A, 5 in afdeling B. 
                 op  31 december  88: 83 meisjes in afdeling A, 5 in afdeling B. 
                11 leerlingen verlieten de school. 8 uit afd. A, 3 uit afd. B, waaronder 2 naar  HBS. 
                1 meisje ontheven van de betaling van schoolgeld. 
In 1886 is het aantal leerlingen op   1 januari     88: 82 meisjes in afdeling A,  6 in afdeling B. 
                 op 31 december 90. 83 meisjes in afdeling A,  7 in afdeling B. 
                 10 leerlingen verlieten de school. 5 uit afd. A, 5 uit afd. B, van wie 2 overgingen 
                  naar de HBS. 1 leerling is toegelaten tegen betaling van het voor  
                 min-vermogenden vastgestelde schoolgeld. 
In 1887 is het aantal leerlingen niet vermeld in het jaarverslag. 
In 1888 is het aantal leerlingen op    1 januari     82: 74 meisjes in afd. A, 8 in afd. B. 
                 op  31 december 81: 64 meisjes in afd. A, 17 in afd. B. 
                 9 leerlingen verlieten de school. 5 uit afd. A, 4 uit afd. B. 
In 1889 is het aantal leerlingen op    1 januari     81: 64 meisjes in afd. A, 17 in afd. B. 
                 op 31 december 78: 62 meisjes in afd. A, 16 in afd. B. 
                 7 leerlingen verlieten de school na volbrachte leertijd. 
In 1890 is het aantal leerlingen op    1 januari     78: 62 meisjes in afd. A, 16 in afd. B. 
                 op  31 december 75: 60 meisjes in afd. A, 15 in afd. B. 
                 5 leerlingen verlieten de school na volbrachte leertijd. 
In 1891 is het aantal leerlingen op    1 januari     75: 60 meisjes in afd. A, 15 in afd. B. 
                  op  31 december 65: 53 meisjes in afd. A, 12 in afd. B. 
                 10 leerlingen verlieten de school na volbrachte leertijd, 8 uit afd. A, 2 uit afd. B. 
 
Juffrouw Heijnis vraagt ontslag en vertrekt uit Hoorn 
Juffrouw Heijnis vraagt op 6 juni 1891 wegens gezondheidsproblemen eervol ontslag uit haar 
betrekking als hoofdonderwijzeres van de Eerste Burgerschool voor meisjes per 1 oktober.  
B&W agenderen haar verzoek voor de raadsvergadering van 17 augustus 1891. Het college 
stelt de raad voor dit ontslag aller-eervolst te verlenen onder dankbetuiging voor de vele en 
goede diensten door haar in deze betrekking aan de gemeente bewezen. De Raad neemt het 
voorstel aan bij acclamatie.988 
Op 23 september wordt haar opvolgster benoemd, juffrouw M. Jochim, lerares aan de 
gemeentelijke kweekschool voor onderwijzeressen te Groningen. Aan juffrouw Heijnis wordt 
gevraagd na haar ontslag nog één maand tot 1 november haar betrekking tijdelijk waar te 
nemen. Daar verklaart juffrouw Heijnis zich toe bereid. Op 11 november verhuist zij van 
Hoorn naar Amsterdam. 
Met juffrouw Heijnis verdwijnt de laatste hoofdonderwijzeres die nog actief onderwijs heeft 

                                                 
988 WFA/GAH 0349/55, raadsvergadering 13 Augustus 1891 en 23 September 1891. 
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gegeven in de laatste Franse meisjesschool die Hoorn heeft gekend. Toevalligerwijs is dat 
einde te dateren in 1877, hetzelfde jaar waarin de Franse hoofdonderwijzer Adrianus van der 
Hoeven zijn loopbaan aan de Franse jongensschool beëindigt als die school als gevolg van  
een reorganisatie van het onderwijs definitief verdwijnt. Juffrouw Heinis zet haar schoolwerk 
in Hoorn voort op de meisjesschool die eerst omschreven wordt als een meisjesschool voor 
meer uitgebreid lager onderwijs. Door de invoering van de nieuwe wet op het Lager 
Onderwijs in 1878 zet de gemeente Hoorn in 1882 haar school om in een Eerste burgerschool 
voor meisjes waarvoor in dat zelfde jaar op 3 april een nieuw gebouw werd voltooid. Hier 
heeft juffrouw Heijnis nog ruim negen jaar gewerkt en haar gaven ten toon gespreid. 
Juffrouw Heijnis is naar onze mening een voortreffelijk onderwijzeres geweest, gezien ook de 
verslagen van de plaatselijke schoolcommissie.  
Maar niet alleen in het onderwijs is zij volop aanwezig. Ze maakt ook actief deel uit van de 
Hoornse samenleving. Een definitief bewijs daarvan hebben we gevonden in de ontwikkeling 
van Het Park in Hoorn waarvan zij eerst  lid van de Maatschap is en later aandelen bezit  in 
de Naamloze Vennootschap ‘Het Park’, de voorloper  van de huidige schouwburg.989 
 
4.16 Terugblik. 
 
Als Hoorn in 1572 de kant van prins Willem van Oranje kiest, is er nog niet zoveel keus in 
scholen. Er is een grote stadsschool waar al vanaf 1396 leerlingen onderwijs kunnen volgen. 
Daarnaast zijn – onder voorwaarden -  enkele particuliere schoolmeesters  werkzaam in bij- 
of onderscholen. Over daaraan voorafgaande kleinkinderscholen onder leiding van een 
schoolmaitres melden de bronnen tot dan toe niets. 
Dat verandert direct na de overgang naar Oranje. In de eerste plaats verandert de opleiding in 
de grote stadsschool die zich richt op het leren lezen aan zoveel mogelijk kinderen. De 
nieuwe gereformeerde regeerders stimuleren de schoolmeesters er alles aan te doen dit lezen 
te bevorderen. Dan kan men immers zelf de heilige schrift, de bijbel lezen. Naast de grote 
stadsschool richt de Hoornse magistraat in 1575 een Latijnse school op, terwijl de rector die 
vanaf september 1572 op de grote stadsschool Latijn doceert zijn onderwijs op de grote 
stadsschool mag continueren. Een ingewikkelde situatie die ongeveer een kwart eeuw blijft 
bestaan,  tot de eeuwwisseling dus. 
Onder druk van de strijd met Spanje komen na 1572 vluchtelingen uit Vlaanderen en Brabant 
naar de noordelijke gewesten. Eén van hen is Jacobus van der Meersch. Hij noemt zich Frans 
schoolmeester en meldt zich op het Hoornse raadhuis om als zodanig onderwijs te mogen 
geven. Hij sluit op 16 juli 1578 een contract met de Hoornse burgemeesters over een door 
hem te vervullen betrekking van Frans schoolmeester. Hij krijgt daarvoor van de stad per jaar 
een beloning van vijftig carolus guldens, terwijl de stad ook voor woonruimte zorgt. Dit alles 
vervalt als hij niet meer in Hoorn woonachtig is.  
Daarmee is zeker dat de Franse school als instituut in 1578 is begonnen. Niet als een besluit 
van de stad  zoals drie jaar eerder met de Latijnse school  het geval was, maar als uitvloeisel 
van een privé initiatief van Jacobus van der Meersch die tot na 1590 werkzaam is.  
Als Jacobus van der Meersch in 1595 overlijdt zijn er vier particuliere Franse schoolmeesters.  
Van geen van hen kennen we een contract met de stad. Evenmin hebben we van hun collega’s 
tussen 1594 en 1614 overeenkomsten gevonden die ze gesloten hadden met het stadsbestuur. 
Pas in 1615 geeft de magistraat aan de scholarchen Velius en Carbasius, belast met het 
toezicht op het onderwijs, opdracht uit te zien naar een Franse schoolmeester. Het is de eerste 
keer dat de benoeming van een Franse schoolmeester een initiatief is van het stadsbestuur.  
De benoemde Joris Carpentier, aan wie ook een woning is toegewezen, moet in 1631 plaats 
maken voor Jacob Geraerts. Hij is de eerste Franse schoolmeester aan wie door  
burgemeesters en scholarchen een uitgebreid reglement wordt overhandigd waarnaar hij moet 
werken. Dat doet hij tot 1653. Hij verdwijnt dan uit het Hoornse nieuws. 
                                                 
989 A. van Zoonen, Van Koffijhuis tot Theater. Kroniek van Schouwburg Het Park. Hoorn, 1994, pag. 257, 

linkerkolom. 
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Zijn opvolger zo rond het midden van de 17de eeuw is Zeger de Moor uit Dordrecht. Hoorn 
blijkt dan in financieel zwaar weer terecht te zijn gekomen. Gevolg is dat de het ambt van 
Frans schoolmeester opgeheven en De Moor ontslagen wordt. Wel mag hij in de stad blijven 
werken als particulier Frans schoolmeester maar slechts voor eigen kost en rekening. Over de 
gelijktijdig met hem genoemde Cornelis Janszn en Gerbrand Munt is ons niet meer bekend 
dan hun naam. Als De Moor vertrokken is, vestigt zich Jan Caagman. Als hij in 1667  naar 
Enkhuizen verhuist, machtigt de gemeenteraad de burgemeesters in de vacante plaats te 
voorzien. De keus valt op Jan Oosterhoorn. die in het voorjaar van 1680 uit Hoorn vertrekt. 
Alle drie genoemden geven minimaal onderwijs in lezen, schrijven, cijferen, boekhouden en 
Frans.  
Johan Visser uit Alkmaar volgt Oosterhoorn op 3 juli op. Hij doceert in Hoorn vanaf zijn 
komst in 1680 tot zijn overlijden in 1718. De grote waarde van zijn schoolmeesterschap is het 
uitgebreide testament dat hij in 1717 heeft laten vastleggen en waaruit we iets meer kunnen 
opmaken over de inhoud van de onderwezen vakken.. 
De stad Hoorn heeft ondertussen zijn financiële problemen zien vermeerderen. Redenen voor 
de bestuurders om het Franse schoolmeesterschap na de dood van Visser te mortificeren. De 
vrijgekomen gelden worden gebruikt voor de aanstelling van een predikant.  
Particuliere schoolmeesters mogen nog steeds voor eigen kosten en risico een Franse school  
vestigen Nadat een tweetal onafhankelijk van elkaar in de jaren dertig daartoe een poging 
heeft gedaan, komt dat daarna niet meer voor.  
Pas in 1760 wordt de aandrang vanuit het meer kapitaalkrachtige deel van de bevolking zo 
groot, dat een nieuwe Franse school los van de gemeente een herstart krijgt. De leerstof van 
deze Franse school omvat dan voor de jongens naast de Nederduitse (= Nederlandse) taal, de 
Franse taal, rekenen, fabelkunst, geografie, algebra en mathesis, natuurkunde, schrijven, 
kennis van de gereformeerde christelijke religie, de gewijde en ongewijde historiën en verder 
alles wat tot een goede opvoeding behoort. Bij de meisjes geen  lessen in algebra, mathesis en 
natuurkunde, maar wel in borduren en alle soorten van handwerken. Dit alles kost veel. Voor 
de hele kostgangers 275 gulden, voor de halve kostgangers 100 gulden , terwijl een dans-, 
teken- en muziekmeester apart betaald moet worden even als de boeken, papieren en pennen. 
De ouders moeten dus tot de gegoede stand behoren om hun kinderen deze vorm van 
onderwijs te kunnen laten volgen. 
Deze Franse school heeft na 1773 in Hoorn  twee gezichten, met aan de ene kant een aparte 
Franse meisjesschool, en aan de andere zijde een aparte Franse jongensschool. 
Deze ontwikkeling gebeurt in een periode waarin heel duidelijk het stadsbestuur van Hoorn 
de uiteindelijke zeggenschap over het wel en wee van de Franse scholen op zich neemt.  
Voor wat betreft de Franse meisjesschool is er twaalf jaar lang geen apart instituut, nadat 
mejufvrouw Goltz (1773-1797) is overleden, Pas in 1809 vindt er een heroprichting plaats 
onder de leiding van mejufvrouw Geertruida Schuurman . Zij blijft werkzaam tot 1 juli 1840 
op welk tijdstip voor haar een pensioen van 600 gulden per jaar ingaat, “mits zij het in de 
stad verteert”.   
Na juffrouw Schuurman leiden de dames Cornelia Francina van Brink (1840-1847), Susanna 
Elisabeth Geerders (1847-1853), Cornelia Hondius (1853-1863) de Franse dag- en kostschool 
voor meisjes. Onder Cornelia Heijnis (1863-1891) verandert deze Franse meisjesschool als 
gevolg van lager onderwijswetgeving van 1857, 1878 en 1889 eerst in een openbare 
meisjesschool voor meer uitgebreid lager onderwijs, later in een eerste burgerschool voor 
meisjes. Na 1877 is in Hoorn  de naam Franse meisjesschool niet meer in gebruik. 
De eerste hoofdonderwijzer van de Franse jongensschool is in 1773 Jean Martinez Olivier, 
maar tot wanneer is onbekend. Van 1789 tot 1793 leidt monsieur De(s) Barrières de school.  
Daarna drukt 42 jaar lang Teunis de Bruijn Jzn. zijn stempel op deze dag- en kostschool voor 
jongens. De gemeenteraad kent hem in 1835 een pensioen van 500 gulden per jaar toe.  
Zijn opvolger is Thierry Jean Gersen, die in 1842 hoofdonderwijzer in Middelburg wordt. 
Gerrit de Jongh is in 1844 nog maar 1½ jaar werkzaam en overlijdt dan plotseling.  
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Adrianus van der Hoeven volgt hem op en maakt van de Hoornse Franse dag- en kostschool 
een heel instituut dat bijzonder goed staat aangeschreven. 33 jaar leidt Van der Hoeven zijn 
school met verve. Ook hij krijgt te maken met wet- en regelgeving. Als gevolg van de nieuwe 
l.o.-wet van 1857 wordt zijn Franse jongensschool een jongensschool voor meer uitgebreid
lager onderwijs. Tot 1877 worden beide namen door elkaar gebruikt. Als gevolg van een 
reorganisatie van het Hoornse onderwijs heft de gemeenteraad de Franse jongensschool in 
1877 definitief op.
De Raad benoemt dan Adrianus van der Hoeven tot leraar Frans aan de in 1868 opgerichte 
gemeentelijke Hogere Burgerschool. Hij ontvangt tegelijk met de inwilliging van zijn 
pensioenaanvraag in 1882 een stoffelijk blijk van waardering van de stad. 

Zowel voor de Franse jongens- als  meisjesschool is dus 1877  het eind van hun bestaan
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