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In de 17e eeuw was behoorlijk
wat land in Nibbixwoud,
Wognum en Zwaagdijk eigen-
dom van wat we nu goede
doelen zouden vinden. Deze
landerijen waren in bezit van
o.a. het Kerkenarmenfonds, de
Huiszittende Armen en het
Weeshuis, alle te Hoorn. Om
een registratie te hebben van de
landerijen die de instellingen in
hun bezit hadden, lieten zij
nauwkeurige en fraai geteken-
de kaartboeken maken. Elk
perceel werd getekend in
vogelvlucht en voorzien van
maatvoeringen en benamingen.
De kaartboeken van bovenge-
noemde instellingen bevinden
zich in het Westfries Archief.
Ten behoeve van een aantal
artikelen uit voorgaande
jaarboeken werd al dankbaar
gebruikgemaakt van deze
kaarten.
In dit artikel laten we u de kaarten van de `Huyssit-
tende Armen deser stede Hoorn' zien. De kaarten
van het Kerkenarmenfonds en het Weeshuis zullen
we in volgende jaarboeken beschrijven.

Huiszittende Armen
Huiszittende Armen waren armlastige volwassen
mensen. Het Huiszittende Armenfonds zorgde ervoor
dat bedelaars (de meeste bedelaars kwamen van
buiten Hoorn) een gift kregen. Ook werden er door dit
fonds uitbetalingen gedaan aan onder meer kraam-
vrouwen, buurtmoeders, stadsdoktoren, doodkisten-
makers en lijkendragers. Om giften en uitbetalingen
te kunnen doen was natuurlijk geld nodig. De op-
brengst van de verhuur van het land voorzag voor een
belangrijk deel in die behoefte. Maar ook donaties
zorgden voor het broodnodige geld. Een aantal
percelen is in 1699 bij een openbare veiling verkocht,
vermoedelijk om de kas wat meer aan te vullen. Het
kaartboek is gemaakt in 1606.

Op Veemarkt 6 te Hoorn is
tegenwoordig het Fortiskantoor
gevestigd in het voormalige
Huiszittende Armenweeshuis.
Dit gebouw is in 1599 neergezet
als pesthuis. De laatste pestepi-
demie in Hoorn woedde van
1663 tot 1666, waardoor het
pesthuis overbodig werd. In
1686 werd het pesthuis opgehe-
ven en werd het `t Huiszittende
Armenweeshuis.
Vermoedelijk is in 1686 het
Huiszittende Armenfonds
samengegaan met een wees-
huis, of werd er tegelijk met het
betrekken van het pand aan de
Veemarkt een weeshuis ge-
sticht. Immers, het Huiszit-
tende Armenfonds bestond in
ieder geval al in 1603, omdat in
datjaarhetkaartboekwerd
gemaakt. Het Huiszittende
Armenweeshuis was dus een
weeshuis, maar het was tevens

een kantoor van waaruit andere diensten van armen-
zorg werden georganiseerd.

Het kaartboek
Het kaartboek bevat kaarten van percelen in Ben-
ningbroek, Burghorn (bij Schagen), Hoogkarspel,
Nibbixwoud, Oosterblokker, Schellinkhout, Sijbekar-
spel, Westerblokker, Westwoud, Wijdenes, Winkel,
Wognum en Zwaag. De meeste kaarten zijn in 1603
vervaardigd door de landmeter Bartelmieus Si-
monsz. Een aantal kaarten is in 1650 en 1661 gete-
kend. Deze percelen zijn dus vermoedelijk na 1603
in het bezit van de Huiszittende Armen gekomen. De
kaft van het boek is fraai getekend. In het midden
staat de volgende tekst: Caert-boec ofte beschrijvin-
ge van alle die particuliere landen toecomende de
Huyssittende Armen deser stede Hoorn, also die ghe-
legen zijn in verscheyden plaetsen, met haer aan-
stootende lendes, so die gemeten zijn Ao.1603; door
Bartelmieus Simonsz.
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Uitgegeven in 1603.
Belendingen: ten noorden: Ariaen

Cornelissoon; ten westen: Pieter
Jaep Heycks erfnamen; ten oosten:
Jan Saels -erfghenamen; ten
zuiden:  Reinu  Pieters, d'Kerken

Armen met Margrietenland en die
Kerken Armen mette Smerige
Weijdt. Aantekening links boven:

perceel is in 1699 in openbare
veiling verkocht aan Willem  Edel.

Zie voor de ligging van dit perceel:

overzichtskaart op pagina 99.
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1603, Belendingen: ten noorden; de Woglo-
mer wech (= Oosteinderweg); ten westen en
oosten: die weeskinder van Amsterdam; ten
zuiden: 't Haeldijckgen (= het Haaldijkje).

Zie voor de ligging van dit perceel: over-

zichtskaart op pagina 99.
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Maker= Bartelmieus Simonss. Uitgege-
ven in 1603.Belendingen: ten noorden:

de Wochlomer wech (= Oosteinder-
weg); ten westen: Pieter Heinsoon; ten
oosten: Jaep Franssoon; ten zuiden:

Olfert Jacops en Lijst Heikes. Aanteke-
ning rechtsboven: perceel is in 1699 in

openbare veiling verkocht aan de heren
Johan Verschuur en Wouter den
Bouwer. Zie voor de ligging van dit

perceel: overzichtskaart op pagina 99.
Op het stuk land tegen de Oosteinder-
weg aan staat nu het voormalige

gemeentehuis van Wognum,
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Maker: Bartelmieus Simonss. Uitgegeven in
1603. Belendingen van het noordelijke

perceel: ten noorden: Claes Nannes erfna-
men en Claes Tuenissen of Mari Tuenis; ten

Ïïeu:es:;sïdcáos¥:í:jskN:#:í#:To:ï:ee#:##j,
middelste perceel: ten noorden: Jan Maertsz

erfnamen; ten westen: Jan Martsz erfnamen;
ten oosten: de Oude Gouw; ten zuiden: Jan
Martsz erfnamen. Belendingen van het
zuidelijk perceel: ten  noorden:  Heindrick Rol;

ten westen: Oude Gouw; ten oosten: Marij
Tijs erfnamen;  ten zuiden: Wilm  Dirckssoon.

Zie voor de ligging van dit perceel: over-

zichtskaart op pagina 99. Op het rechterper-
ceel bevindt zich nu de laatste uitbreiding

van de wijk Kreeklanden.
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Maker: Bartelmieus Simonss. Uitgegeven in
1603. Belendingen: ten westen: Sibrant

Pietersoon; ten noorden: Woglomer Wech (=
Westeinderweg); ten zuiden: Somerdijck; ten
oosten: Tuenis lankiens erfnamen en Pieter
AIlerts.Aantekening rechts boven: verkocht,
Dit perceel bevindt zich achter Westeinder-
weg 7, familie Koeleman; Iand van Jan  Pool.

N.B. De pijl van de kompasroos is verkeerd

getekend. Op de kaart wijst hij naar het
westen. Details van deze kaart zijn eerder
afgebeeld en beschreven in `Een klein maar
boeiend boerenerf' in Jaarboek 2007.
Zie voor de ligging van dit perceel: over-

zichtskaart op pagina 99.
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Maker: J.R.  Brasser.13 juli 1661.

Belendingen: ten noorden: Claes Jasperz,

bruijker; ten westen: Min Joris; ten oosten

Jaepjen Haynis; ten zuiden:  Pieter Aerianz

Decker en de Wognummer wech (= West-
einderweg). Ook het huis van Pieter Dekker
is getekend.  Zie voor de vermoedelijke
ligging van dit perceel: overzichtskaart op

pagina 99.
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1603.  Belendingen: ten noorden Cornelis

ende Sijme Janssoon Lammertschaech; ten
westen: Woglomer wech (= Kerkstraat); ten
oosten: Achter Wijsent; ten zuiden: Jan
Jacopssoon. ln het westen van het kaart-
beeld een fraaie tekening in vogelvlucht van
huizen aan de Kerkstraat.
Vermoedelijke betekenis: twist-weiland, clem
of clam betekent: er is twist geweest over het
stuk land, meestal ruzie binnen de familie.

Als de plaatsaanduiding klopt, moet dit het

perceel zijn rechts van de voormalige
Theresiaschool, waar het B-veld van De
Spartanen lag. Zie verder de overzichtskaart
op pagina 99.
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Maker= Bartelmieus Simonss. Uitgegeven
in 1603.  Belendingen: ten noorden: Jan

Jacopsz; ten westen: Marij Pieters, wedue
wijlen Wijbrant Pietersz; ten oosten:
Beginen (Begijnen) van  Hoorn; ten zuiden:

Jaep Aryaensz. ln het zuiden van het
kaartbeeld een fraaie tekening in vogel-
vlucht van huizen aan de Dorpsstraat.
Aantekening linksboven: perceel is in 1699

in openbare veiling verkocht aan Adriaen

Poulusz te Nibbixwoud.

Zie voor de ligging van dit perceel over-
zichtskaart op pagina 99. Bovenstaande
afbeelding is ook gebruikt in het artikel
'Oude kerken en een verdwenen kerkepad'

in Jaarboek 1999.
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linksboven: perceel is in 1699 in openbare

Nibbixwoud.

Zie voor de vermoedelijke ligging van dit

perceel overzichtskaart op pagina 99,
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Maker: J.R. Brasser Datering: ca l65ö (?).
Belendingen: ten noorden: De Begijneweijt;

ten westen: Jan Taetsz cum sociis; ten oosten:
Tij.s Jaap Groots; ten zuiden: De Wognom-
merweg (=Westeinderweg). Linksonder huis
met boomgaard. Deze kaart is vermoedelijk in
1650 getekend.
Als de plaatsaanduiding klopt, moet dit het

perceel zii.n achter de boerderij van Zuurbier,

zichtskaart op pagina 99.
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Maker: Bartelmieus Simonss, Uitgegeven in
1603. Belendingen: ten noorden: drie huizen

en erf en boomgaard aan de Raadhuisstraat;
ten westen: Kerck van Woglom; ten oosten:
Alit Cornelis; ten zuiden: Nan Claessen;

Zie voor de ligging van dit perceel: over-
zichtskaart op pagina 99. Het stuk land
boven in de kaart bevindt zich achter

partycentrum Stam. Locatie van het onderste
perceel is (nog) niet bekend.
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Gverzicht  `#am  dë  #er\ie§#3m  `ïf{-#m  de  HLjiF3,gi+Tf:ntif?  Q,Ätrmpm
1.        DeBulten

2.      BanevanAvonturen
3.      Brecht selis saet, alias osselant
4.      Haijntaij

5.     Percelen tussen oude Gouw en de zomerdijk
6.     Lambertcruyffssaet
7.      Perceel aan de westeinderweg
8.     Clemweijd

9.      Hogeweijd
10.   Groteweijd, alias Boomweijd

11.     Perceel aan de westeinderweg
12.    Perceel aan de Raadhuisstraat

De (vermoedelijke) ligging van de percelen

is afgeleid van de gegevens
van het Westfries archief.

Geraadpleegde bronnen:
Westfries Archief te Hoorn lnv. nr 0510,
Het Huiszittende Armen-Weeshuis te Hoorn,
door drs. 0lga van der Klooster

Met dank aan:
Jacob Keizer

Vereniging Oud  Hoorn
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