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De kaartboeken van bovenge-
noemde instellingen bevinden
zich in het Westfries Archief. In
hetjaarboek van 2010 zijn de
kaarten van de `Huyssittende
Armen deser stede Hoorn'
afgebeeld. In dit artikel laten we u
de kaarten van het Kerkenarmen-
fonds zien. Het betreffen kaarten
van landerijen in Wognum en
Zwaag (waarvan percelen gren-
zend aan de Zwaagdijk). Het
Kerkenarmenfonds bezat voor
zover we weten geen land in
Nibbixwoud. De kaarten van het
Weeshuis zullen we in een
volgendjaarboekbeschrijven.

Kerkenarmenfonds
Het Kerkenarmenfonds te Hoorn
kan men omschrijven als een
instellingvoorarmenzorg,
hoewel het in het verleden ook
andere taken heeft vervuld. De
armenzorg was oorspronkelijk
een zuiver christelijke taak,
waarvoor speciale functionaris-
sen, de diakenen, werden aange-
steld. De stedelijke overheid
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kreeg er aan het einde van de middeleeuwen steeds
meer bemoeienis mee. Ook de armenvoogden of
armenmeesters werden toen vaak door het stadsbe-
stuur benoemd.  Dat was ook het geval met het
Kerkenarmenfonds. In het Westfries Archief be-
vindt zich een lijst van bestuurders en regenten van
openbare inrichtingen, verzameld uit het electie-
boek van de stad Hoorn. Daarin treft men ook een
lijst van Kerkenarmenvoogden over de j aren l530-
1789 aan. Dit wil echter niet zeggen dat het Kerken-
armenfonds ook in 1530 zou zijn gesticht. Het begrip
`kerkenarmen' komt herhaaldelijk al in de 15e eeuw

voor, als parochianen landerijen of rentebrieven aan
deze armen nalieten, uit de opbrengst waarvan dan
vaak brood-of turfuitdelingen moesten worden
bekostigd.
Het beheer van deze goederen was oorspronkelijk
opgedragen aan de kerkmeesters. Dit blijkt o.a. uit
een schepenacte van 23 februari 1461, waarin wordt
vermeld dat de kerkvoogden tevens als armenvoog-
den fungeerden. Toen in 1500 de Grote Kerk diende
te worden uitgebreid, kwam aan dit gezamenlijk
beheer een einde. De armenvoogden, in datjaar voor
het eerst als zodanig vermeld, kochten met toestem-
ming van schout en schepenen de kerkmeesters uit
voor wat betreft de goederen, die gemeenschappelijk
eigendom waren. Niet zonder reden kan men dus
1500 als het j aar beschouwen, waarin het Kerkenar-
menfonds als zelfstandige instelling is gaan functio-
neren.
De Reformatie bracht voor het Kerkenarmenfonds
een belangrijke taakuitbreiding, waarvan de reden
echter vooralsnog onduidelijk is. In 1579 namelijk
droegen de kerkmeesters van de Noorder-of vrou-
wenkerk het beheer over de goederen van de Noor-
derkerk provisioneel over aan de Kerkenarmenvoog-
den, die daarna dit beheer zijn blijven uitoefenen.
Niet verwonderlijk dus dat zij ook wel eens Kerk-en
Armenvoogden werden genoemd. De relatie met het
stadsbestuur bleek ook wel uit het feit dat de burge-
meesters en vroedschappen op 12 november 1668
besloten het college van Kerkenarmenvoogden op te
heffen, waarbij het grootste deel van de bezittingen
stedelijk eigendom werd. Eind l668 begin l669
verkocht het stadsbestuur, dat o.a. door de aanleg van
de straatweg Hoorn-Enkhuizen heel goed wat
financiële middelen kon gebruiken, een groot aantal
landerijen uit het bezit van het Kerkenarmenfonds.
De totale opbrengst bedroeg meer dan f.100.000,--!
Na deze transactie kon het college van Kerkenar-
menvoogden worden heropgericht, wat eind 1672
dan ook geschiedde.
De Bataafs-Franse tijd was voor het Kerkenarmen-
fonds weinig schokkend. Weliswaar werd er voortdu-
rend onderhandeld over een herverdeling van
eigendommen, maar uiteindelijk veranderde er niets.

De Kerkenarmenvoogden waren in die tijd overigens
niet bepaald scheutig met het verstrekken van
informatie.
In deze tijd ontstond echter wel een slepend conflict
met de Commissie voor de financiële aangelegenhe-
den en eigendommen der hervormde gemeente, die
aanspraken maakte op een deel van de bezittingen
van het Kerkenarmenfonds. Men was namelijk van
mening dat er vanuit dit fonds, dat de Noorderkerk
onderhield, ook een bijdrage moest komen voor de
andere door de hervormde gemeente te maken
kosten, met name die voor de eredienst. Een rechts-
zaak maakte eerst in 1865 een einde aan het conflict.
Per ljanuari l866 werden de goederen van het
Kerkenarmenfonds gesplitst in een kerkelijk en een
burgerlijk deel. Het kerkelijk deel, waaronder de
Noorderkerk, werd gevoegd bij de bezittingen van de
hervormde gemeente, het burgerlijk deel bleef onder
het beheer van het Kerkenarmenfonds.
Het fonds had nu dus weer, net als voor 1579, alleen
de armenzorg tot taak. De Armenwet van 1854 had
deze zorg in eerste instantie ook aan het kerkelijk en
particulier initiatief overgelaten. Door de totstand-
koming van tal van sociale voorzieningen nam het
belang van de Armenwet steeds meer af. Het college
van regenten van het Kerkenarmenfonds ging in 1921
akkoord met een voorstel van 8 en lv van Hoorn om
de brood- en turfl)edeling over te dragen aan het
Burgerlijk Armbestuur, dat daartoe o.a. van het
Kerkenarmenfonds een subsidie ontving.
Als sluitstuk van de sociale voorzieningen kunnen we
de op 1 januari 1965 ingevoerde Algemene Bijstands-
wet beschouwen, waardoor armenzorg, uitgevoerd
door een instelling als het Kerkenarmenfonds,
vrijwel overbodig werd. Sindsdien is het ondersteu-
nen van maatschappelijke activiteiten, vaak door
middel van eenmalige bijdragen, de voornaamste
taak van het Kerkenarmenfonds geworden.

Het kaartboek
Het kaartboek bevat kaarten van percelen in Blokker,
Hem, Hoorn, Schardam, Schellinkhout, Schermer,
Westwoud, Wognum en Zwaag (waarvan percelen
grenzend aan de Zwaagdijk).
De meeste kaarten zijn in 1603 vervaardigd door de
landmeter Bartelmieus Simonss. Een aantal kaarten
zijn in 1640 getekend. Deze percelen zijn vermoede-
lijk dus na l603 in het bezit gekomen van het Ker-
kenarmenfonds.
De kaft van het kaartboek is fraai getekend. In het
midden is de volgende tekst opgenomen:
Caert-boeck of.te beschTijvínge van alle die particulíere
landen van de kercken-armen deser stede Hoorn, also
die gemeten ende beschreven zijn met Drechterlant-
sche roeden Ao. 1603. Door Bartelmieus Simonss.,
lantmeter bij den Hoof van Hollant geadmitteert.
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(=  Zwaagdijk); ten westen: `Claes Jaep Sijms';
ten oosten: 'Jaep Janssoon Coperen  Bil';

ten zuiden: 'Swager wech' (=  Dorpsstraat),
Zie voor de ligging van dit perceel de

overzichtskaart.

Z#nzfnfeqnz?Tn:o:deern[,TLua:cthsd,'j:k,t
(=  Zwaagdijk); ten westen: `Wílm Cornelis-

soon ende Cornelis Pieter Sijms'; ten oosten:
`Jan Volkers wedue'; ten zuiden:  'Swaecher

wech' (=  Dorpsstraat).

Zie voor de vermoedelijke ligging van dít

perceel de overzichtskaart.
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Zwaagdijk 1 Cioiitsmitslant.
Belendingen: ten noorden: `Den overtoom
op Swaechdijck'  (Zwaagdijk); ten westen:
`Wilm  Cornelissoon'; ten  oosten:  `Hanne-

weidt Garbrant  lanssoon Candiel',. ten

zuiden: 'Swaech' (=  Dorpsstraat).

Zíe ook het artikel 'De Medemblikkervaart'  in

het jaarboek van 2009.
Zie voor de  ligging van dit perceel de

overzichtskaart.
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Wog#wm  1  Katrijnenweyde
en  Smerige weydt.
Belendingen: ten  noorden: `Die Bulten,

d'  Huissitten Armen', `Jan Saels erfnamen';

ten westen: `Reinier Pieters'; ten oosten:
`Maerten Jaep  Hans' en `Simen Jacopsoon';

ten zuiden: `Woglommer wech'

(=  Oosteinderweg). Zie voor de  ligging
van dit perceel de overzichtskaart.
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Wog„z,J„
Belendingen= ten  noorden: `Somerdijck'

(=  Zomerdijk); ten westen: 'Griet Joris cum sociis';

ten  oosten:  `Cornelis  Cornelisz Stam'.

Deze kaart is in ca.1640 getekend door

Pieter van der Meersch.

Zie voor de ligging van  dít perceel de

overzichtskaart.

Wog#z!m  I  Claes  Doedes lant.
Belendingen= ten noorden: 'Wochlom wech'

(= Oosteinderweg); ten westen: `Die
weeskinder van Amsterdam'; ten oosten:
`Jan Garbrantses erfnamen'; ten zuiden:

`Díe weeskinderen van Amsterdam'.

Zie voor de vermoedelijke ligging van

dit perceel de overzichtskaart.
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Zwaagdijk
Belendingen= ten  noorden:  `Leeck sloot'

(=  Kromme  Leek); ten westen: `d' Beginen van  Hoorn' (begijnen); ten oosten:
`Sijmen Albertssoon'; ten zuiden: 'Swaechdijck'

(=  Zwaagdijk). Zíe voor de ligging van dit perceel de overzichtskaart.
Bovenstaande kaart is ook gebruikt in  het artikel  `Het landgoed  met herenhuis

op Zwaagdijk' in  het jaarboek van 2004.
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Wog#wm  1  Diefshorn.

Belendingen: ten  noorden: 'Die Somerdijck'

(=  Zomerdijk); ten westen: `Ariaen Jacopsz';
ten oosten en zuiden: `Het Mueledijckgen'

(=  Molendijkje) en `Die Mue[len]dijckssloot'

(=  Molendijksloot).  ln  het uiterste westen van het
kaartbeeld, op het raakpunt van Zomerdijk en
Hoornseweg, een tekening in vogelvlucht van een

overtoom, een brug (in de Hoornseweg) en een
boerenwoning aan de wech na Woglom

(=  Hoornseweg). Zie voor de ligging van dit perceel
de overzichtskaart.  Bovenstaande kaart is ook

gebruikt in  het artikel `Moord en doodslag langs de
Hoornseweg' in het jaarboek van 2003.
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Overzicht van de percelen
van het Kerkenarmenfonds:
EI  Gabbelant

E  Geert Truyts lant
E]  Goutsmitslant
E  Katrijnenweyde en Smerige weydt
E  Claes Doedes lant
E  Perceel aan de Zomerdijk
E  Perceel aan de Zwaagdijk
E  Diefshorn

De (vermoedelijke)  ligging van de percelen  is ontleend aan de

gegevens van het Westfries Archief.

Geraadpleegde bronnen:
Westfries Archief te Hoorn, voor zowel de kaarten als de

informatie over het  Kerkenarmenfonds.
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