
Coer, Pieter Almanus van (naamsvarianten: Cour, Koer en Court), hoefsmid te ‘s-Gravenhage 
(ca. 1620 in Keulen (Kur Kölln) - ca. 1689, uiterlijk 1692 te ‘s-Gravenhage) 
Pieter Jansz. van Cour kwam vanuit Kur Kölln, het wereldlijke gebied van de bisschop van Keulen 
naar Den Haag, waar hij op 18 oktober 1648 in ondertrouw ging met Geertje Barents. Zij stierf in 
1651, hij hertrouwde in 1652 met Claesje Harmens die in 1672 stierf. In 1679 trouwde hij, voor de 
derde keer, met Helena van Castrop. Uit het feit dat zij op 23 mei 1692 als weduwe hertrouwde kan 
worden opgemaakt dat Pieter Almanus vóór die datum gestorven moet zijn. Uit het eerste huwelijk 
werd een zoon, Johannes Almannus geboren, gedoopt op 25 december 1649. Er was ook een 
natuurlijke zoon, Pieter van Coer. 
 
Opleiding  
Over de jeugd en en de opleiding van Pieter Almanus van Coer is niets bekend.  
 
Loopbaan 
Pieter Almanus van Coer was hoefsmid te 's-Gravenhage. Dat hij een man van aanzien moet zijn 
geweest, blijkt wel uit het feit dat hij tweemaal hoofdman was van het St. Eloysgilde, van 1657 tot 
1659 en van 1666 tot 1668. In 1682 vervulde hij de functie van opzichter van de Maliebaan of 
Maliemeester. Malie was een soort kolfspel; de maliemeester hield toezicht op de baan en regelde 
de spelen.  
 
Verdiensten 
De verdienste van Pieter Almanus van Coer is dat hij een populair paardenboek schreef, dat vanaf 
de eerste druk in 1688 elf keer werd herdrukt, voor het laatst in 1822, en dat tussen 1728 en 1730 
vertaald werd in het Japans.  
 
Publicatie 
Toevlugt of Heylsame Remedien voor alderhande Siekten en Accidenten die de Paerden Soude 
konnen overkoomen. By een vergadert in de tijd van 40 jaren door PIETER ALMANUS van COUR, 
Mr. Hoef-smit in ‘’s Gravenhage. Mitsgaders een kleyn Tractaetje van Medicijnen voor 
KOE-BEESTEN. ‘s Gravenhage, Levyn van Dijck, 1688.  
 
Biografie 
Van Pieter Almanus van Coer verscheen tot nu toe geen levensbericht. Bovenstaande 
persoonsgegevens zijn verkregen door vriendelijke bemiddeling van de gemeentearchivaris van 
Den Haag, drs. H. Bordewijk (brief d.d. 27.11.1979). 
Voor het werk: J.B. Berns, Namen voor ziekten van het vee.  Een dialectografisch onderzoek in het 
gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse dialecten. Amsterdam 
1983: 41-42.  
Voor de Japanse vertaling: Osamu Katsuyama, ‘The result of an attempt to find the source of an old 
Japanese book on equine medicine’. Argos, nr. 8, 253-257, 1993. 
 
(J.B.Berns) 


