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Onze Bijeenkomsten 
 
17 APRIL 2007 
Jaarvergadering van de afdeling en 10-minutenpraatje. 
 
Na de jaarvergadering zal onze oud-voorzitter Lourens Olijve een "verlengd"  

tienminutenpraatje houden over "Langs 25 opgeheven cafés/herbergen in 

Wester-Koggenland" verluchtigd met dia's. Hij heeft er heel veel werk van 
gemaakt en het is dan ook beslist de moeite waard die avond naar Berkhout 
te komen. 
Om u een indruk te geven van wat u kunt verwachten, vertelt Lourens het 
volgende. 
  
Langs 25 opgeheven cafés/herbergen in Wester-Koggenland 
 
De route die we gaan volgen start aan De Hulk tegenover de camping  
’t Venhop. We bevinden ons hier waar eens het café De Hulk heeft gestaan. 
Via de Zesstedenweg gaan we richting Scharwoude. Dit dorp telde vroeger 
twee cafés. We vervolgen onze route richting Oosthuizen tot aan de 
Oudendijkervaart. Het buurtschap hier bestond begin 1900 uit vijftien 
woningen waaronder drie cafés, een bakker, postkantoor, tolhuis en een 
slager. Het restaurant & partyhuis La Mère Anne is hier nog de enige 
herinnering aan de vervlogen tijd van weleer. Langs de Oudendijkervaart 
rijden we naar het dorp Oudendijk. Ook halverwege hier een opgeheven 
café. Op de hoek Dorpsweg/Slimdijk is nu het eetcafé Les Deux Ponts 
gevestigd. Het café dat hier voor die tijd stond is in 1933 door brand 
verwoest. Via de Slimdijk gaan we naar Grosthuizen. Dit dorp telde drie 
cafés. Vanuit hier steken we de Provincialeweg over en komen op Het Hoog 
in Avenhorn. Hier ter plaatse waren toentertijd vier cafés en een tapperij. 
We gaan nu richting Hoorn. In De Goorn drie opgeheven cafés. Berkhout 
telde vier cafés. En wat dacht u van Bobeldijk? Een klein dorp met maar 
liefst twee stationskoffiehuizen. Hoe zo stationskoffiehuizen? Dat zal ik u op 
de lezing mede aan de hand van dia’s uit de doeken doen. U komt toch ook? 
 

 
 
 
 
 



 3 

Van het bestuur 
 

Aan de eerste Koggenland van het nieuwe jaar is weer met plezier gewerkt 
door een groot aantal mensen. Er is voldoende kopij aangeleverd en hopelijk 
inspireert dat ook anderen tot het insturen van kopij. U heeft vast wel ergens 
een stukje liggen, dat ook voor anderen interessant kan zijn. Of u weet nog 
niet zeker of u wel op de juiste weg bent met een onderzoek: in dat geval 
kan een oproep met wat gegevens in Koggenland soms wonderen verrichten! 
 
U treft in dit nummer ook de stukken voor de jaarvergadering aan. Wij 
roepen u op om deze vergadering bij te wonen. Alleen op deze wijze kunt u 
meepraten over de gang van zaken in onze afdeling, uw wensen kenbaar 
maken en mede vorm geven aan de toekomstige activiteiten van uw bestuur. 
Als extraatje bieden wij u een (korte) lezing aan van onze vroegere 
voorzitter, Lou Olijve, die op kroegentocht is gegaan in de buurt van Hoorn. 
Wij verwachten u dus allemaal! 
 
Als u regelmatiger dan met een kwartaalblad mogelijk is op de hoogte wilt 
worden gehouden van activiteiten of andere zaken, die binnen onze afdeling 
spelen, kunt u uw e-mailadres doorgeven aan dhr. Aad Goossens (zie de 
achterste bladzijde van dit blad). Voor de benodigde bescherming van uw 
privacy wordt door hem gezorgd. 
 
 
 
 
 

Genlias en Rotterdam 
(door Gerri Kind) 

 
Misschien hebben jullie allang ontdekt dat Genlias geen gegevens heeft uit 
Rotterdam e.o. Ik ontdekte het toen ik onlangs gegevens uit dat gebied  
nodig had voor een kwartierstaat. 
Deze gegevens zijn wel te vinden op de site van de gemeente Rotterdam. 
Kies stamboomonderzoek. Ik kwam er via 
www.gemeentearchief.rotterdam 
Op de site zegt men: u bent niet geauthoriseerd etc. NEGEREN ! Kies  
gewoon Stamboom en je krijgt het zoekscherm. 
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Agenda  Jaarvergadering 2007 
 

Het bestuur nodigt de leden hierbij uit tot het bijwonen van de 
jaarvergadering 2007. 
 
Datum:   dinsdag 17 april 2007 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Berkhouter Kerk, Kerkebuurt 172, Berkhout 
 
Zoals gebruikelijk is de kerk open om 19.00 uur. U kunt dan ook de 
bibliotheek raadplegen. De notulen van de jaarvergadering van 7 maart 
2006 zijn geplaatst in Koggenland 2006/2, blz. 28-31.  De jaarverslagen treft 
u aan in deze editie. 
 
AGENDA 
1. Opening door bestuurslid. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Bespreking notulen van de jaarvergadering van 7 maart 2006. 
4. Jaarverslagen 2006. 
5. Financieel jaaroverzicht van de penningmeester. 
6. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren Olijve en 

Spruijt en reserve de heer Hinke.  
7. Verkiezing kascommissie. Naast de heren Spruijt en Hinke moet een 

nieuw plaatsvervangend lid gekozen worden. 
8. Verkiezing bestuursleden.  

Volgens rooster zijn Aad Goossens en Klaas Bant aftredend. Zij 
stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten voor de functies kunnen 
zich schriftelijk melden, tot één week voor de vergadering bij de 
secretaris. 

9. Verkiezing afgevaardigden 2007. Kandidaten: Hans van den Broek 
en (plaatsvervangend) Leny Kukler – van Gemert. 

10. Voorbereiding van de Algemene Vergadering van de NGV op 28 
april. 

11. Huisvesting. 
12. Naamswijziging. Het bestuur komt met een voorstel tot wijziging 

van de naam van onze afdeling. 
13. Programmaoverzicht van het seizoen 2007 – 2008. 
14. Activiteiten bij ons 25 jarig bestaan. 
15. Rondvraag en sluiting. 
16. PAUZE. 

17. Lourens Olijve:  "Langs 25 opgeheven cafés/herbergen in Wester-
Kogggenland" ,verluchtigd met dia's” 
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Concept jaarverslag 2006 NGV afd. Koggenland 
(door Hans van den Broek, secretaris) 
 
Leden 
Per 1 december 2006 had Koggenland 197 leden en 29 bijkomende leden. 
Een jaar geleden waren dat 203 gewone leden en 31 bijkomende leden. Ook 
toen was er al sprake van een lichte teruggang in ledental. Een teruggang, 
die zich helaas heeft doorgezet. 
 
Bestuur 
In de jaarvergadering van 7 maart werden Ben Leek, Cor Kind en Gino Kaag 
herkozen, waardoor het bestuur in dezelfde samenstelling bleef 
functioneren. Als afgevaardigde werd Hans van den Broek gekozen, terwijl 
Leny Kukler plaatsvervangend afgevaardigde bleef. De functie voorzitter is 
nog steeds vacant. De taakverdeling was verder: 
 
Hans van den Broek secretaris en afgevaardigde 
Cor Kind  penningmeester, contactpersoon werkgroep 

computer en genealogie 
Leny  Kukler- van Gemert plaatsvervangend afgevaardigde en DIP 
Gerri Kind - Renskers projectleidster werkgroep transcriberen 
Klaas Bant lid 
Ben Leek notulist en redacteur "Koggenland" 
Aad Goossens 2e secretaris en organisatie lezingen 
Gino Kaag werkgroep bibliotheek en opvang nieuwe leden 
 
Naast frequente communicatie via telefoon en e-mail, kwam het bestuur vier 
keer in vergadering bijeen, t.w. op 7 februari, 11 april, 12 september en 8 
november. 
 
Ons bestuurslid Leny Kukler maakte in de zomer van dit jaar een 
ongelukkige val, waardoor zij in haar activiteiten voor de afdeling zeer 
beperkt werd. Inmiddels is zij nog herstellende en naar verwachting zal zij in 
de loop van 2007 weer enthousiast als altijd present zijn.   
 
Werkgroepen 
De werkgroep transcriberen en digitaliseren bestond uit 11 leden.  
In overleg met archivaris Jan de Bruin van het Westfries Archief zijn de 
volgende bestanden uitgekozen: 
1. Ondertrouw (met gegevens van huwelijk of attestatie) van Hoorn in de 
periode 1671-1811 is gereed, aan de periode 1605-1671 wordt nog 
gewerkt.  
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2. Dopen van Hoorn (alle gezindten). Inmiddels is de periode 1741-1811 
afgerond. 

3. DTB van Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude is voltooid 
4. DTB van Zwaag, Blokker en Binnenwijzend 
5. Dopen en begraven van Berkhout 
6. DTB Wijdenes en Oosterleek 
7. Dopen Enkhuizen (Nederduits geref.). 

 
De werkgroep bibliotheek/nieuwe leden bestond uit 9 leden. 
In het afgelopen jaar was de bibliotheek op acht zaterdagen open en zes 
keer ’s avonds bij lezingen en vergaderingen. De bibliotheek is opnieuw 
geïnventariseerd en omgenummerd. Er is een nieuwe catalogus beschikbaar 
Een aantal afdelingsbladen is ingebonden. 
Er is een begin gemaakt met het reorganiseren van het knipselarchief. De 
knipsels gaan van dozen naar mappen. Knipsels kunnen nu ook besteld 
worden via Internet.  
Leden die de bibliotheek/lezingenavonden bezochten kregen tips en werden 
wegwijs gemaakt binnen Koggenland. Voor iedere lezing werd een poster 
gemaakt. Nieuwe leden kregen een (herziene) welkomstbrief toegestuurd. 
 
Homepage en Afdelingsblad Koggenland 
Ook dit jaar werd de homepage weer bijgehouden door Ko Groot. 
De redactie van onze afdelingsblad bestond uit Etienne van Hurck, Ben Leek 
en Jan Lijzenga. Er verschenen vier afleveringen.  
 
Lezingen en ledenvergaderingen 
Er werden in 2006 vijf lezingen gehouden: 
 
24 januari  Dhr J. Kaldenbach Genealogisch onderzoek in Duitsland 
25 april  Dhr. J. Rosendaal Bataven! Nederlandse vluchtelingen 

in Frankrijk 1787 – 1795 
19 september
  

Dhr H. de Vos Leven en werken aan boord van VOC-
schepen 

17 oktober  Dhr J. Dehé Trekschuiten en postvervoer in het 
verleden 

21 november
   

Dhr J. Lohmeijer Het Verenigingscentrum van de NGV 

 
 
Op 7 maart werd de ledenvergadering gehouden en op 21 november een 
zeer korte najaarsvergadering, voorafgaand aan de lezing. De bijeenkomsten 
werden via posters, het afdelingsblad Koggenland, de website en e-mail 
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aangekondigd.  Het aantal bezoekers van vooral de najaarsbijeenkomsten 
was verheugend groot (circa 40 personen) 
 
Cursussen 
Door de gezondheidsperikelen van Leny Kukler kwam de cursus voor 
beginners op losse schroeven te staan. Gelukkig was Rita Lodde bereid de 
cursisten over te nemen. Daarnaast heeft Klaas Bant vijf avonden over 
genealogie verzorgd in Andijk. 
De cursus oud-schrift op het streekarchief kon geen doorgang vinden. Vijf 
cursisten konden een dergelijke cursus alsnog volgen op het archief in 
Purmerend. 
 
Publiciteit 
In het kader van het 60 jarig jubileum van de NGV was een uitstekend 
georganiseerde bijeenkomst in de Jaarbeurs te Utrecht gehouden. 
Slechts weinig leden van onze afdeling bezochten deze manifestatie. Zij 
hadden ongelijk. Ook Koggenland was met een stand aanwezig. 
Bij de landelijke archievendag op 14 oktober waren we ook present in het 
Westfries Archief te Hoorn. Met name de presentatie via de computer 
van onze collectie bidprentjes was een succes. Opvallend was de 
onbekendheid van de naam Koggenland. We werden soms aangezien voor 
een stand van de gemeentes West- of Noorder Koggenland. Het is duidelijk 
dat onze naam niet het geografische gebied dekt waar onze wortels liggen. 
Een erfenis uit het verleden! 
 
Huisvesting 
De bouwkundige toestand van de Berkhouter kerk, met name de problemen 
met de afvoer van het vocht, nopen ons actief te blijven zoeken naar  
een oplossing.  Voor onze bibliotheek is de situatie steeds zorgwekkender.  
 
Tot slot 
In de loop van 2006 werd het nieuwe Westfries Archief te Hoorn geopend. 
Gezegd moet worden, dat niet iedereen enthousiast is over de inrichting van 
het gebouw.   
Ook dit jaar was een aantal leden niet alleen actief met hun eigen 
onderzoek, maar ook met werkzaamheden voor Koggenland. 
Samen maken we een vereniging en ieders bijdrage is welkom. Namens het 
bestuur dank ik al onze vrijwilligers. 
 
 
Enkhuizen, 4 januari 2007 
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Financieel overzicht 2006 Afd. Koggenland   
         
Inkomen         
  Saldo kas per 1-1-2005 €  -26,15     
  Saldo giro per 1-1-2005 €  803,95     
  Ontvangen van landelijke vereniging €  2.042,24     
  Overige ontvangsten rente + giften €  0,00     
         €  2.820,04
  
Uitgaven         
  Bijeenkomsten       
     Zaalhuur   €  560,00     
         
     Lezingen  spreker €  215,00     
                      reiskosten €  101,00     
                      overige kosten €  0,00     
      €  316,00   
         
  Bestuurskosten       
     reiskosten €  118,50     
     overige kosten €  80,83     
      €  199,33     
  Tijdschrift       
     drukkosten €  1131,08     
     verzendkosten €  358,58     
     overige kosten €  0,00     
     ontvangsten €  0,00     
      €  1.489,66   
  Werkgroepen       
     bibliotheek €  86,53     
     opvang nieuwe leden €  20,62     
     genealogie en computer €  0,00     
     indiceren €  0,00     
      €  107,15   
         
  Promotie €  0,00 €  0,00   
         
  Diversen       
  Nieuwjaarsreceptie €  34,95     
  Najaarsvergadering €  0,00     
  Attenties voor leden  €  37,50     
  Fotoboekafdelingsleden €  0,00     
     €  72,45   
         
  Totaal uitgaven      €  2.744,59 
          
  Per saldo overschot     €  75,45

     
         
Balans per 31 december 2006         
          
 Saldo Kas  €  -156,97 Nog te betalen per 31-12 €  390,00
  
 Saldo Giro  € 232,42 (schatting)   
 Saldo Bank €  0,00      
     Voorschot 2007  €  -314,55
  
 Overige Liquide middelen €  0,00 (schatting)   
 Overige bezittingen €  0,00      
            
  Totaal €  75,45    €  75,45 
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Kwartierstaat Veken 
(door Hans van den Broek) 
 

In mijn jeugdjaren miste ik familie in mijn directe omgeving. Niet alleen 
kom ik uit een kleine familie, maar ook woonden zij grotendeels buiten West 
Friesland. Van mijn vaders kant woonde iedereen in Amsterdam en van mijn 
moeders kant hoofdzakelijk in Utrecht. 
In Utrecht logeerden wij regelmatig, maar Amsterdam beperkte zich tot een 
dagje met de trein. Als ik in de jaren ‘50 met mijn moeder daarheen ging, 
was een wandeling naar “oom Chris” een vanzelfsprekendheid. De 
wandeling was dan ook erg kort. Oom Chris was door een valpartij tijdens 
zijn werk als timmerman gedeeltelijk invalide geraakt en stond nu met een 
fruitstal op het Damrak en later voor de St.Nicolaaskerk op de Prins 
Hendrikkade.  
 

 
Chris van den Broek met fruitstal op het Damrak 

 
Oom Chris was een “buitenbeentje”. Hij had weinig opleiding genoten en 
was wat je noemt een “volks” type.  Ik mocht hem graag en het feit dat ik 
altijd lekker fruit van hem kreeg zal daar misschien mee te maken hebben.  
Hij was getrouwd met “tante Rie Veken”. Zij hadden geen kinderen. Soms 
gingen we ook bij haar langs. Zij woonden in de Nieuwe Nieuwstraat, een 
zijstraat van de Nieuwendijk, dus in het centrum van de stad. 
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Ik herinner mij “tante Rie” als een heel lieve vrouw. Wel was zij in mijn ogen 
een echte “vrouw uit de grote stad”.   Doch  eind jaren 50 hoorde ik eens dat 
haar broer Gerard met zijn gezin bij ons in Enkhuizen woonde. Deze broer 
was de oprichter van het gedurende tientallen jaren bekende 
kruideniersconcern Vezo (Veken en zonen).  Enthousiast zocht ik contact op 
school met zijn kinderen. Eindelijk had ik familie dichtbij en wij hadden 
immers dezelfde oom en tante in Amsterdam! Maar mijn enthousiasme werd 
niet gedeeld. Logisch als je uit een grote familie komt en heel veel neefjes en 
nichtjes in de buurt hebt. Dan zit je niet te wachten op een “neefje van de 
kouwe kant”.   
De voorouders van tante Rie heb ik nu opgezocht en daarbij is gebleken dat 
de “stadse vrouw” wel erg veel voorouders van het Westfriese platteland 
heeft! 
 
1. Maria Veken, geb. Wognum 7.10.1909, overl. Amsterdam 5.7.1976, tr. 

Wognum 30.11.1939 Christianus Gerardus van den Broek,  
geb. 's Hertogenbosch 16.8.1908, timmerman/marktkoopman, overl. 
Amsterdam 14.11.1979, zn. van Johannes van den Broek en Anna 
Petronella Adriana Ottens. 

2.   Pieter Veken, geb. Wognum 29.11.1869, overl. Wognum 30.4.1951, tr. 
Wognum 23.11.1899 

3.   Geertruida Vlaar, geb. Wognum 29.3.1875, overl. Wognum 21.2.1956. 
 

 

 
Maria Veken (1909-1976) 
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Pieter Veken (1869-1951) en Geertruida Vlaar (1875-1956) 

 

 

4.   Arien Veken, geb. Wognum 6.4.1833, vrachtrijder, overl Medemblik 
28.12.1909, tr. Zwaag 30.4.1857 

5.   Elisabeth Amelse, geb. Blokker 18.1.1832, overl. Wognum 18.10.1877. 
6.   Jan Vlaar, geb. Sijbekarspel  20.9.1840, arbeider, overl. Wognum 

9.3.1885, tr. (1) Wognum 13.5.1865 Marijtje Stam, geb. Wognum 
24.8.1843, overl. Wognum 12.7.1872, d.v. Klaas Stam en Neeltje 
Romein, tr. (2) Wognum 23.1.1873 

7.   Neeltje Weel, geb. Wognum 24.4.1838, overl. Wognum 11.1.1906. 
8.   Gerrit Veken, ged. Wognum 8.2.1810, vleeschhouwer, overl. Wognum 

25.6.1871, tr.(2) Wognum 19.1.1871 Aaltje Molenaar, geb. Schoorl 
12.3.1823, overl. Wognum 14.12.1902, d.v. Pieter Molenaar en 
Maartje Berger, zij tr.(1) Sijvert Commandeur, tr.(2) Jan Wester,  tr. 
(4) Willem Admiraal, tr. Wognum 15.5.1831 

9.   Trijntje van Etten, ged. Spanbroek  29.7.1808,  overl. Blokker 
16.8.1866. 

10. Pieter Amelse, ged. Blokker 30.12.1791, tuinman, venter, overl. 
Blokker 30.5.1840, tr.(1) Blokker 12.4.1812 Lijsbeth Wit, geb. 
Wognum, overl. Blokker 17.3.1813, d.v. Klaas Wit en Vrouwtje 
Rijntjes,  tr.(2) Blokker 18.2.1816 

11. Maartje Bakker, ged. Hoorn (Nw. Noord) 18.9.1791, koopvrouw, overl. 
Blokker 7.4.1861. 
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Arien Veken (1833-1909) 

 

 

 

12. Dirk Vlaar, ged. Nibbixwoud 11.4.1800, boerenknecht, overl. 
Sijbekarspel 26.12.1854, tr. Abbekerk 6.5.1825 

13. Marijtje Bent, ged. Hoorn (Nw.Noord) 20.9.1804, overl. Sijbekarspel 
4.8.1862. 

14. Jan Weel, ged. Spanbroek 17.1.1809, timmerman, overl. Wognum 
20.9.1887, tr. Wognum 24.5.1835 

15. Geertje de Boer, ged. Spierdijk 8.7.1806, overl. Wognum 17.7.1855. 
16. Arien Veken, ged. Nibbixwoud 23.12.1779, overl. Wognum 20.1.1812, 

tr. Nibbixwoud 6.5.1804 
17. Geertje Scheper, ged. Wognum 15.10.1783, overl. Wognum 12.9.1854, 

tr. (2) Wognum 23.8.1818 Jan Romein, ged. Hoogwoud 29.1.1786, 
rietdekker, overl. Wognum 27.11.1827, z.v.  Sijmen Arendse Romijn en 
Liefje Pieters. 

18. Leendert van Etten, ged. Spanbroek 15.4.1781, arbeider, koopman, 

overl. Spanbroek 23.3.1843, tr.(2) Spanbroek 24.9.1820 Marijtje 

Nabers, geb. Hoorn, overl. Spanbroek 29.9.1861, d.v. Pieter Stoffels 
Nabers en Lijsbeth Pieters,  tr.(1) Spanbroek 29.9.1805 

19. Antje Koppers, geb. Hoogkarspel, ged. Westwoud 25.2.1782, overl. 
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Spanbroek 8.11.1817. 
20. Cornelis Cornelis Amels, ged Blokker 9.9.1753, overl. Blokker 

10.2.1808,  tr. Blokker 14.1.1787 
21. Anna Jans Heering, ged. Zwaag 21.5.1759, overl Blokker 25.3.1829. 
22. Pieter Remmerts Bakker, ged. Wognum 5.9.1758, schoenmaker op de 

Turfhaven, overl. Hoorn 23.12.1834, tr.Hoorn 20.4.1788 
23. Kaatje Nisius,  geb.  Haarlem, overl. Hoorn 20.3.1816. 
24. Sijmen Vlaar, ged. Abbekerk 31.7.1772, arbeider, overl. Abbekerk 

20.8.1824, tr. Abbekerk 21.4.1793 
25. Aaltje Tak, ged. Abbekerk 1.2.1766, overl. Abbekerk 5.6.1827. 
26. Jan Bent, ged. Hoorn (Achterom) 19.1.1780, arbeider, overl. Hoorn 

20.5.1851, tr.(2) als weduwnaar Hoorn 13.4.1806 Catharina van Dam, 
geb. Heemstede ca 1787, overl. Amsterdam 29.4.1865, d.v. Hubertus 
van Dam en Martina van den Molenhof,  tr. Hoorn (Nw. Noord) 
1.12.1799 

27. Neeltje Koenis, ged. Abbekerk 8.5.1781, overl. Hoorn vermoedelijk 
22.9.1804 aangegeven als Geertje Koenis, imp. ƒ6 (Hoorn DTB 100). 

28. Cornelis Weel, ged. Blokker 15.12.1774, timmerman, klokkenmaker, 
scharenslijper, overl. Wognum 23.12.1847, tr. Spanbroek 18.5.1800 

29. Bregje Laan (ook: Kaaijer), geb. Lambertschaag, ged. Abbekerk 
11.5.1774,  overl. Wognum  4.1.1839. 

30. Cornelis Jacobsz de Boer,  ged. Spanbroek 1.10.1759, landman, overl  
Wognum 29.6.1826,  wednr van Geertje Floris, tr. (rk) Spanbroek 
13.4.1788 Marijtje Oudjers j.d. van Schellinkhout], begr. Berkhout 
13.3.1794,  tr.(2) Berkhout 26.10.1794 als weduwnaar te  Zuid 
Spierdijk 

31. Geertje Jans Veen, geb. Spanbroek ca. 1769, overl. Spanbroek 
26.7.1813. 

32.* Arie Ariens Veken, geb. de Weere, overl. Nibbixwoud 21.2.1827, 84 
jaar, tr (2) Nibbixwoud 20.9.1801 Maartje Jacobs Schuitemaker, 
weduwe uit Zwaag, otr. (1) Abbekerk 7.2.1767,  tr. (1) Nibbixwoud  
22.2.1767 

33.* Grietje Klaasz Oudejans, ged. Nibbixwoud 19.2.1744, overl. Zwaag 
28.2.1797. 

34. Harmen Jans Scheper, overl. Wognum 10.11.1809, 60 jaar, tr. 
Wognum 9.3.1783 

35. Jantje Alberts Sluiter, geb. Wognum ca 1755, overl. Wognum 7.1.1828. 
36.* Leendert Leenderts van Etten, geb. Spanbroek ca 1752, dorpsbode, 

overl. Spanbroek 21.1.1843, tr.(1) Spanbroek 25.10.1778 Grietje 
Pieters Kampen, geb. Oude Niedorp, begr. Spanbroek 2.4.1779,  tr.(3) 
Spanbroek  23.9.1781 Maartje Jacobs Jannis, d.v. Jacobus Jannis en 
Maartje Goeman, begr. Spanbroek 11.7.1799 als Marijtje Jacobs 
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Schilder,  tr.(4) Spanbroek 16.9.1832 Antje Zeijs, ged. Berkhout 
1.7.1786, d.v. Arien Zeijs en Trijntje Jans Visser, tr. (2) Nibbixwoud 
9.1.1780, (rk) Spanbroek 9.1.1780 

37. Elisabeth Willems Femer, overl. aangegeven Spanbroek 18.5.1781, 
imp. ƒ 3. 

38. Jan Koppers (Jan Klaas Koppes) begr. imp Westwoud 11.3.1795,  tr.(1) 
NN, tr.(3) Grootebroek (imp) 9.4.1785 Trijntje Jans Visscher, weduwe 
uit het Westeinde van Enkhuizen,  tr.(2) Westwoud 11.9.1775 

39. Grietje Alberts Kieft. 
40.* Cornelis Claas Amelse, ged. Zwaag 25.10.1716,  tr. Westerblokker 

15.1.1747 
41. Teetje Cornelis Beemster. 
42. Jan Barends Haring, overl. Zwaag 12.11.1783,  tr. (1) Zwaag 

3.11.1754 Aafje Jans Beers, tr. (3) Zwaag 24.10.1773 Stijntje Andries, 
tr.(2) Zwaag 4.6.1758 

43. Aagje Cornelis, overl. Zwaag 9.12.1772. 
44.* Remmert Pietersz Bakker, geb. Hoogkarspel, ged. Westwoud   

25.11.1733, tr. 
45. Maartje Jans. 
46. Govert Nisius tr. 
47. Aaltje Zegers. 
48 * Dirk Pieters Vlaar, overl. Abbekerk voor 24.3.1807, tr. 
49. Rijnoff Jacobse Beuter. 
50. Klaas Jans Tak tr. Sijbekarspel 30.12.1763 
51. Trijntje Cornelis Trompetter. 
52. Jan Bent, tr.(2) Hoorn 18.5.1783 Dorothea Lippits,  tr. (1) Hoorn 

25.4.1779 
53.* Maria Eding, begr. Hoorn 25.8.1781, imp. ƒ 6. 
54.* Cornelis Jans Koenis, geb ca 1758, boer, overl. Sijbekarspel 

19.11.1827, tr.(2) Sijbekarspel 12.5.1782 Aafje Commandeur, geb. 
Wognum 18.10.1759, overl. Sijbekarspel 3.11.1791, d.v. Jan 
Commandeur en Maartje Claas, tr.(3) Sijbekarspel 22.4.1792 Aagje       
Jans Floor, ged. Lambertschaag 15.9.1762, overl. Sijbekarspel 
29.7.1818 d.v. Jan Reijersz Floor en Lijntje Pieters de Boer, tr.(1) 
Sijbekarspel 17.10.1779 

55.* Trijntje Willems Konijn, ged. Hoogwoud 27.5.1758,  begr. Sijbekarspel 
7.6.1781. 

56. Jan Gerrits Weel, overl. Hoog en Laag Zwaagdijk 22.12.1806, 70jr,  tr. 
Westwoud 11.2.1771 

57. Aagje Cornelis Metselaar, begr. Wervershoof 21.1.1802. 
58. Maarten Jans Kaaijer, tr. 
59. Aagje Hendriks Hoek. 
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60. Jacob Jacobs de Boer, tr. 
61. Geertje Ariens Opmeer. 
62. Jan Veen, tr. 
63. Geertje Huiberts. 
 
*) van deze kwartieren zijn verdere voorouders bekend. Op verzoek 
opvraagbaar. 
 
Tijdens de open dag van het Westfries Archief kwam ik in contact met de 
Heer Kees Veken uit Wognum. We kwamen er al snel achter dat tante Rie en 
oom Chris ons beider tante en oom waren. Hij is een zoon van Arie, broer 
van Marie. Enkele foto’s bij dit artikel komen uit zijn bezit. Hartelijk dank 
daarvoor. 
 

Kroniek van Hoorn 
(door Ben Leek) 

 

Theodorus Velius, schrijver van de beroemde Kroniek van Hoorn, werd 
op 10 januari 1572 geboren in Hoorn. Als hij zes jaar oud is, stuurt zijn 
vader hem naar de Latijnse school. Daar doet hij zo goed zijn best, dat hij in 
1585, als hij pas dertien jaar oud is, naar Leiden wordt gebracht om zijn 
studie te vervolgen. Twee jaar later gaat hij daar medicijnen studeren aan de 
universiteit. In 1593 vertrekt hij naar Noord-Italië en promoveert aan de 
universiteit van Padua tot doctor in de medicijnen. Teruggekeerd in Hoorn 
studeert hij verder en wordt korte tijd later aangesteld als stadsdokter, een 
functie die hij tot aan het einde van zijn leven (in 1630) zou blijven 
uitoefenen. 
In 1605 verschijnt de eerste druk van zijn Chronijck van Hoorn, 
kennelijk geschreven in zijn vrije tijd naast zijn praktijk als stadsdokter. 
Tijdgenoten omschrijven Velius als een deftige, rustige man van 
onbesproken gedrag, een zeer ervaren dokter en groot kenner van allerlei 
kruiden; hij was zeer geleerd in de Latijnse, Griekse, Franse en Italiaanse 
taal en deed ook als dichter van zich spreken 
 
Velius’ Chronijck van Hoorn is de belangrijkste bron over de groei en bloei 
van de voormalige Zuiderzeestad Hoorn tegen de achtergrond van regionale 
en landelijke ontwikkelingen gedurende een periode van meer dan drie 
eeuwen, vanaf het ontstaan van de stad rond 13316 tot aan de dood van 
Velius in 1630. Deze kroniek is al eeuwenlang een veel geraadpleegd 
document voor geschiedschrijvers uit het gehele land. Het boek verscheen in 
vier opeenvolgende drukken, de laatste voorzien van aantekeningen van 
derden. Voor de nieuwe vertaling, die in november a.s. verschijnt, zijn de 
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auteurs uitgegaan van de derde druk, die nog tijdens Velius’ leven is 
uitgekomen. De Gotische letters van de oorspronkelijke kroniek, het 
Nederlands van de 17e eeuw, de Latijnse en Griekse teksten en de vele 
verouderde woorden zijn overgezet in modern Nederlands. Om het boek ook 
als naslagwerk te kunnen gebruiken is de tekst aangevuld met uitgebreide 
registers van persoonsnamen, plaatsnamen en specifieke onderwerpen.  
 
De nieuwe ‘Kroniek van Hoorn’ verschijnt in twee delen van tezamen  
ongeveer 750 bladzijden. Beide delen zijn ingebonden in een stevige band 
en geïllustreerd met een groot aantal afbeeldingen in kleur en zwart-wit.  
Wie nu intekent, betaalt slechts 25 euro. De winkelprijs na verschijnen in 
november bedraagt euro 32.50.  Intekenen is mogelijk via de brochure, die 
bij ondergetekende of bij de winkel van Oud Hoorn te verkrijgen is. U kunt 
ook een briefje sturen aan de Vereniging oud Hoorn, Antwoordnummer 
1154, 1620 VB Hoorn met vermelding van naam, voorletters, volledig adres 
en het totaalbedrag overmaken op rekeningnummer 30 77 70 320  ten name 
van Vereniging Oud Hoorn, inzake Velius. (N.B. als u het boek / de boeken 
niet zelf afhaalt, betaalt u de volle prijs van 32.50 euro!) 
 

Een familie Spruit (Spruijt) 
(door Marry Luken) 
 
Inleiding 
In het september- en decembernummer van het zusterblad Hollands 
Noorderkwartier is de genealogie van een familie Spruit gepubliceerd. Het 
leeuwendeel van deze genealogie is uitgezocht door Jaap Leek en Pieter 
Schager. Het betreft een familie die rond Alkmaar woonde en nog steeds 
woont, maar naarmate het onderzoek naar de oudste generatie vorderde 
bleek de oorsprong in Sijbekarspel en Schellinkhout te liggen. Voor 
sommigen van u kan dit interessant zijn en daarom is door de redactie van 
HNK gevraagd om de oudste generaties in dit blad te mogen publiceren.  
 
Een tijd lang was Jacob Cornelisz Spruit, die zijn leven sleet in Ursem, de 
oudst bekende voorvader van deze familie, maar door bestudering van 
diverse oud-notariële aktes konden ook zijn ouders Cornelis Spruit en Aagje 
Kramer worden gevonden. Jacob bleek nog een zus (Geertje) en twee broers 
(Maarten en Jan) te hebben. Hoewel ze in ieder geval volwassen werden, 
leek dit drietal van de aardbodem verdwenen. Pieter Schager ontdekte dat 
Jan met justitie in aanraking was gekomen, en dat ook Geertje en Maarten 
zich op het dievenpad hadden begeven. In het maart-nummer van HNK 
vindt u hierover een kort artikel.  
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Hieronder volgt een samenvatting van de oudste generaties in de hoop dat 
de lezers er gebruik van kunnen maken. Maar uw reakties, op- en 
aanmerkingen zijn ook van harte welkom: Marry Luken, Heerhugowaard, 

tel. 072-5716779 of e-mail:  mcaluken@wxs.nl 

 

I Cornelis Cornelisz? Spruit, onderwijzer? Geb. voor 1700, overl. 

Bergen 29-1-1766. Impost. Overl. Bergermeer, onverm. pro deo. Aang: 

Pieter Kooijman 

Tr. (1) Scharwoude? voor 1719 Aagje Jans Waterdrinker, overl. 

Schellinkhout 29-9-1729. Cornelis geeft het lijk van zijn huisvrouw 

Aagie Jans aan. dr. van Jan Simonsz Waterdrinker en NN. 

Tr. (2) Schellinkhout 19-9-1733 Aagje Cornelis Kramer, overl. Bergen 

23-5-1765. Impost. Cornelis Spruijt geeft het lijk aan van zijn huisvrouw 

Aagje Cornelis Kramer in de Bergermeer overl. 3:0:0. Cornelis was 

misschien onderwijzer. Bij de doop van één van zijn kinderen staat hij 

vermeld als ‘Mr’ en uit de boedelbeschrijving na zijn overlijden blijkt dat 

hij in het bezit was van een grote verzameling boeken. Waarschijnlijk 

heette zijn vader ook Cornelis, want hij geeft de oudste zoon uit beide 

huwelijken die naam. Zelf schrijft hij zijn naam steeds duidelijk als 

‘Cornelis Spruijt’, maar consequent zonder patroniem.  

Uit het eerste huwelijk: 

1. Cornelis, ged. Sijbekarspel 19-3-1719, jong overleden (voor 1729) 

2. Trijntje, ged. Sijbekarspel 22-6-1721, overl. Sijbekarspel? voor 
1749 

3. Maartje, ged. Sijbekarspel 24-1-1723, overl. Sijbekarspel? voor 
1749 

Uit het tweede huwelijk: 

4. Cornelis, ged. Schellinkhout 17-01-1734, begr. Sijbekarspel 
14-10-1758 

5. Geertje, ged. Schellinkhout 29-05-1735, begr. ald. 05-12-1736 

6. Geertje, ged. Schellinkhout 31-03-1737, overl. na 1766 

7. Maarten, ged. Sijbekarspel 24-3-1743, overl. na 7-6-1769.  

OR Bergen 2190: Rekening en verantwoording van de voogden. In 

de akte van  7-6-1769 wordt vermeld dat Maarten meerderjarig is.  

8. Jacob, ged. Sijbekarspel 24-3-1743, jong overleden 

9. Jacob, ged. Sijbekarspel 2-5-1745, jong overleden 

10. Jacob Cornelisz, ged. Sijbekarspel 7-8-1746 (zie II). 

11. Jan, ged. Sijbekarspel 7-5-1750, overl. na 31-3-1770. OR Bergen 

2190. In een akte van 31-3-1770 wordt vermeld dat Jan een 

aankoop heeft gedaan die met zijn erfdeel verrekend moet worden.  
 

II Jacob Cornelisz Spruit, ged. Sijbekarspel 7-8-1746, overl. Ursem voor 
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18-9-1814, vlgs huw. akte dochter Aagje op die datum.  
tr. (1) voor 7-6-1769.  

OR Bergen 2190. Rekening en verantwoording van de voogden. Daarin 

wordt vermeld dat Jacob thans gehuwd is. ( 7-6-1769). Echtgenote is 

Sijntje Sijmons Grewer, ged. Ursem 10-4-1746, overl. Oterleek 

5-1790, dr. van Sijmen Jacobsz Grewer en Arijaantje Sijmons Crans? 
tr. (2) Oterleek 17-7-1791  

Grietje Klaas Heekel, ged. Nieuwe Niedorp 20-9-1767, overl. Hoorn 
22-1-1849, dr. van Klaas Heekel en Teetje Klaas Roos. Hertr. Dirk 

Schouten, hertr. Jan Hagenkans 
Uit het eerste huwelijk: 

1. Cornelis Jacobsz, geb. Ursem 7-8-1770 (zie IIIa). 

2. Aagje Jacobs, boerin, ged. Ursem 22-8-1773, overl. 
Schermerhorn 4-10-1849 

tr. (1) ald. 5-4-1801 Ariaan Jansz Houwen, landbouwer, ged. 
Beemster 14-1-1770, overl. Schermerhorn 4-12-1813, zn. van 

Jan Ariaansz Houwen en Lijsbet Sijmons Limburg. 

otr. (2) De Rijp 4-9-1814, tr. ald. 18-9-1814 Jacob Hendriksz 
Vermeer, broodbakker, geb. Wageningen 27-12-1755, ged. ald. 

26-12-1754, overl. De Rijp 21-11-1815, zn. van Hendrik 

Vermeer en Cornelia van Loghem. Wedr. van Zwaantje 
Alberts Meijns, wedr. van Trijntje Klaas Willekes (Wilkes), 

wedr. van Antje Gerrits Groen, wedr. van Maartje Groen 

tr. (3) Schermerhorn 14-9-1817 Jacob Klaasz Goed, 
watermolenaar, ged. Hensbroek 14-6-1767, overl. Schermerhorn 

23-9-1845, zn. van Klaas Jansz Goed(edam) en Dievertje Jacobs 
Bak. 

3. Maartje Jacobs, ged. Oterleek 5-5-1776, overl. Heerhugowaard 
19-5-1845 

tr. voor 1810 Jan Langenberg, overl. na 19-5-1845. 

4. Ariaantje Jacobs, ged. Oterleek 5-5-1776, overl. Ursem 

28-3-1818. Aang: broer Cornelis. Ze was ongehuwd.  

5. Sijmon Jacobsz, ged. Ursem 1-11-1778 

6. Neeltje Jacobs, ged. Oterleek 10-9-1786, overl. Ursem 26-5-1858 

tr. ald. 18-10-1807 Pieter Ariensz Leegwater, landman, ged. 

Ursem 26-12-1785, overl. ald. 10-5-1863, zn. van Arien 

Leegwater en Jantje Pieters Mienes. 
 
Uit het tweede huwelijk: 

7. Trijntje Jacobs, geb. Oterleek 31-3-1796, ged. ald. 10-4-1796 

tr. Hoogkarspel 8-9-1816 Cornelis Peuling, geb. Wervershoof ca 

1776. Wedr. van Agel Oud 
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8. Antje Jacobs, geb. Grootschermer 12-1-1798 (zie IIIb). 
 
 
IIIa Cornelis Jacobsz Spruit, watermolenaar, geb. Ursem 7-8-1770, ged. 

ald. 12-8-1770, overl. ald. 30-12-1831 

tr. Ariaantje Jans Steen, werkster, geb. Heerhugowaard ca 1772, 

overl. Ursem 7-11-1847, dr. van Jan Steen en Guurtje Snijders. 
Uit dit huwelijk: 
Opmerking: Alle zoons waarbij geen overlijdensdatum is vermeld, 
hebben nageslacht.   

1. Guurtje Cornelis, geb. Oterleek 26-8-1796, ged. ald. 28-8-1796, 
overl. Zuid- en Noordschermer 13-7-1867,  

tr. ald. 20-2-1840 Jacob Langerijs, dagloner, rietdekker, geb. 
Zuid- en Noordschermer 16-9-1813, overl. ald. 14-12-1870, zn. 

van Klaas Langerijs en Trijntje Aris. Hertr. Maartje 
Leegwater 

2. Jacob Cornelisz, geb. Oterleek 18-10-1797. 

3. Jan Cornelisz, geb. Bedijkte Schermer 4-9-1799, ged. 
Schermerhorn 8-9-1799, overl. Ursem 25-9-1816 

4. Sijntje Cornelis, geb. Schermeer 31-7-1802. 

5. Pieter Cornelisz, geb. Oterleek 11-11-1804. 

6. Gerrit Cornelisz, geb. Oterleek 1-8-1806. 

7. Simon Cornelisz, geb. Schermeer 21-9-1811. 

8. Cornelis Cornelisz, geb. Ursem 12-11-1813, overl. ald. 
18-11-1813 

9. Maarten Cornelisz, geb. Ursem 8-2-1815, overl. ald. 9-2-1815 

10. Maarten Cornelisz, geb. Ursem 20-12-1815. 

11. Jan Cornelisz, boerenknecht, geb. Ursem 1-10-1819, overl. 
Schermerhorn 9-9-1857.  
  

 
IIIb Antje Jacobs Spruit, geb. Grootschermer 12-1-1798, ged. Ursem 

14-1-1798, overl. Oosterblokker (gem.Blokker) 25-4-1881 
rel. (1) NN 

tr. (2) Blokker 27-5-1827 Bernardus Johannisz Bruininkhof, 
schoenmakersbaas, geb. Enkhuizen ca 1796, overl. Oosterblokker 

(gem.Blokker) 26-9-1868, zn. van Johannis Bruininkhof en Jantje 

Helpers de Vries. 
Uit de eerste relatie: 

1. Johannis Spruit, boerenknecht, geb. Blokker 21-4-1827, overl. ald. 

3-8-1893, tr. ald. 8-2-1855 Antje van Bierum, dienstbode, geb. 
Oosterblokker (gem.Blokker) 16-8-1829, overl. Blokker 25-2-1899, dr. van 

Jan van Bierum en Trijntje Berkhout. 
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Boek recensies 
(door Ben Leek) 

 

Onze afdelingsbibliotheek is in het afgelopen jaar uitgebreid met een groot 
aantal boeken, meestal verkregen uit schenkingen. Een kort signalement van 
een aantal daarvan ben ik u nog schuldig. De gelukkig toenemende 
hoeveelheid kopij voor ons blad zorgt ervoor dat we soms aan werkstukken 
van lezers voorrang geven boven besprekingen van nieuwe boeken. 
 
Werken over de grens (uitgave van de Stichting Vrienden van het 
Westfries Museum, oktober 1993). Deze brochure verscheen ter gelegenheid 
van de gelijknamige tentoonstelling in het museum en laat zien hoe Duitse 
mannen en vrouwen als boerenarbeiders, stoffenpoepen en zeelui vanaf het 
begin van de 17e eeuw een bijdrage hebben geleverd aan de Westfriese 
economie. 
 
Suikergoed (uitgave van de Stichting Vrienden van het Westfries Museum, 
september 1994). Over de herkomst van suiker, de West-Indische 
Compagnie, de bietencampagne en de locomotief Dikke Bertha (die nu nog 
in gebruik is bij de Stichting Stoomtram Hoorn) vindt u van alles in deze 
brochure. 
 
Familien Chronik, Der Ahnen auf der Spur (Anke Fischer, Reichelsheim 
2002). Een zeer uitgebreide en met vele afbeeldingen geïllustreerde 
inleiding in de genealogie. Wie in Duitsland onderzoek moet doen, kan met 
behulp van dit boek zijn of haar onderzoek grondig voorbereiden. Er staan 
onder andere voorbeeldbrieven in, die u aan allerlei instellingen kunt 
versturen met verzoeken om gegevens of informatie. 
 
Notariële Akten uit de 17e en 18e eeuw, een handleiding voor 
gebruikers (A.Fl. Gehlen, De Walburg Pers, Zutphen 1986). Dit boek biedt 
een beknopte schets van het notariaat in de 17e en 18e eeuw, gevolgd door 
facsimile’s van allerlei typen notariële akten, voorzien van een transscriptie 
op de tegenoverliggende bladzijde. Ook zeer bruikbaar om u verder te 
bekwamen in oud schrift! 
 
Bovenstaande titels ontvingen wij uit de nalatenschap van onze oud-
voorzitter Gerard Böke. Andere aanwinsten zijn: 
 
Van aakschipper tot zwikker, een gids van historische beroepen (Carl 
Denig, uitg. Matrijs, Utrecht 2004). Een naslagwerk met meer dan 2000 
termen van oude beroepen, een handreiking voor ieder, die meer wil weten 



 21 

over de beroepen van de (bijna) voorbije wereld van het handwerk, het 
ambacht en de landbouw uit de begintijd van de industrialisatie. 
 
Uit de Steenen Kamer (jaarboek 2005 van de historische vereniging 
Suyder Cogge, Venhuizen 2006). Naast de jaarkronieken wederom een keur 
aan historische artikelen over mensen, activiteiten en gebouwen in Hem, 
Schellinkhout, Venhuizen, Oosterleek en Wijdenes. Over veilingklokken, 
ambachten en koggen, bruiloftsrijmen, het dorpsleven aan het begin van de 
vorige eeuw, de geschiedenis van de familie Houter en allerlei 
dorpsgeschiedenissen komt u van alles te weten in dit jaarboek. 
 
Parenteel Catherina Erika (Toos) Plug-Höhne-Sparborth (uitgave 
in eigen beheer, Hoorn, voorjaar 2006). Na haar publicatie in ons 
kwartierstatenboek Koggenland 1994 van de kwartierstaat Plug en 
verschillende deelstudies in ons afdelingsblad, heeft Toos nu haar parenteel 
gepubliceerd. Gottlieb Daniel Höhne, geboren 1780-1790 en Christiane 
Johanna Trübenbach, geboren 1770 te Döben zijn haar oudst bekende 
voorouders. Hoe het Duitse familie verging, hoe Toos aan haar dubbele 
naam is gekomen en hoe zij deel is gaan uitmaken van een echte Westfriese 
familie kunt u allemaal lezen in deze uitgave. De vele verhalen, die in deze 
parenteel zijn opgenomen, maken het tot een zeer lezenswaardig geheel. 
 
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2005 (deel 59, uitgave 
CBG, Den Haag 2005). Deze keer is het jaarboek gewijd aan de geschiedenis 
van de Nederlandse Genealogie vanaf de late Middeleeuwen tot het midden 
van de vorige eeuw. In een brede reeks van artikelen wordt een beeld 
geschetst van de interesse in de hogere kringen voor afstammingslijnen tot 
en met de popularisering van de genealogie onder een veel breder publiek 
en de daarop volgende enorme groei aan het einde van de vorige eeuw. Wie 
zijn genealogische hobby als onderdeel van een historisch genre wil zien, 
wie meer wil weten over de rol die de genealogie heeft gespeeld in de 
beoefening van de historiografie, moet deze bundel artikelen gaan lezen! 
 
 

Mutaties op de ledenlijst 
(door Hans van den Broek) 

 
Dhr. B.E. Rienstra, Hoorn, overgeschreven naar afd. Amsterdam i.v.m. 
verhuizing 
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Een handgemeen in Hoorn  
(door José Schenk, met dank aan de heer J.W. Balder) 

 

Oud Notarieel Archief (ONA) Purmerend 30-08-1665, boek 4241, 
notaris Adriaen Schot    
 
Op huijden de 30en Augusti A[nn]o 1665 

Compareerde voor mij Adriaen Schot, openbaer Notaris, 

bij den Hove van Hollant geadmitteert, binnen der Steede 

Purmerende residerende, ter presentie van de 

nabeschreven Getuijgen 

Pieter Rutghersz van Aecken, soldaet en lijffdienaer van 

de wel Ed[ele] Heer van Marcquet, oudt ontrent XXI 

Jaeren, de welcke gearressteert ende gedachvaart sijnde 

om getuijchenisse der waarheijt te geven ter instantie 

ende ten v[er]soecke van de Heer Jacob Groot, officier 

der Stede Schellinchout, getuijcht, v[rer]claart ende 

gedeposeert heeft, gelijck hij doet mits desen, hoe waer 

is, dat hij deposant s’nachts tusschen maandach en 

dinghsdach jonstleden in S[in]t Louris kermisse, neffens 

sijn wel Ed[ele] Heer van Marcquet voorn[oem]t, is 

geweest ten huijse van van der Neer, waardt in de Roo 

Meulen, op ’t Oost op de hoeck van de Appelsteech tot 

Hoorn, alwaar mede waeren de Heer Casteleijn Jacob 

Fransz Hinlopen casteleijn tot Purmerende ende de 

gemelte requirant.  

 Dat wijders dien nacht de klocke ontrent elff uijren, 

hij getuijghe neffens den requirant, ende d’voorgemelte 

Heeren, sijnde op de Camer van sijn wel Ed[ele] Heer van 

Marcquet v[oor]sz[eid], gemelte van der Neer als hospes 

met enighe quanteijt wijn op de selver Camer quam, 

welcke den Requirant geboodt weder van daar te gaan, dat 

daarop de v[oor]sz[eide] hospes tegen den requirant 

seijde; ghij bent de geene die mijn huijs geaffronteert 

hebt, met bijvoeginge, den hondt, ick salje desen avondt 

noch huijsvestingh gheven, maer soo je morgen weder 

compt, sal ick je met een stock ten huijse uijt slaan, 

dat hij getuijghe weijnich daar nae van de 

v[oor]sz[eide] Camer beneden inde binnenhaert van’t 

voorsz[eide] huijs sijnde gegaan alwaar mede was, de 

dienaer van de soon van den advocaat d’Avelaer, de 

gemelte van der Neer tegens hem ghetuijghe en d’andere 

dienaer seijde dat sij aldaer souden blijven sitten, als 
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den officier Jacob Groot (requirant in desen) aff soude 

comen omdat sij niet souden hebben te v[er]antwoorden 

met bijvoeghinge ick sal dan den officier Groot dapper 

slaan, dat sweer ick hem t’welck deselve door hem 

getuijghe ende d’andere dienaer wierde affgeraden daar 

op de v[oor]sz[eide] van der Neer nochmaels seijde ick 

sal hem lustich bruijen dat hem de duijvel haelt, sulcke 

off diergelijcke woorden in substantie, dat vorders 

ontrent een uijr daar nae, de ghemelte requirant van de 

voorsz[eide] Camer beneden gecomen sijnde, hij 

ghetuijghe ende d’dienaer van den Heer d’Avelaar 

voorn[oem]t, hoorende Rumoer, en gedachtich werdende de 

voorgeroerde redenen van den hospes voorn[oem]t, uijt de 

binnenhaart in de gangh bij de Trap van de 

v[oor]sz[eide] Camer sijn gegaan, alwaar hij ghetuijghe 

neffens d’andere dienaer gesien heeft, dat d’ gemelte 

van der Neer, den requirant met euvelen moede, 

behementelijck sloech, sulcx soodanich bloede, datte 

trappen van d’ v[oor]sz[eide Camer WEL 4 a 5 hooch waren 

bebloet ende selffs oock ’t bloedt van den requirant tot 

d’aarde affliep, ende hij deerlijck ghestelt was 

seggende, hij van der Neer mettet slaan van den 

requirant besich sijnde, waarom treckt den hondt sijn 

degen niet, wij hebben oock van ’t selfste stoff, 

tastende meteenen in sijn sack sonder dat hij getuijge 

gesien heeft dat den requirant  d’voorsz[eide] van der 

Neer wederom geslagen heeft. 

Dat voorts de v[oor]sz[eide] hospes, noch met den 

requirant in actie sijnde, van de Camer gecomen is den 

Heer Casteleijn Hinlopen voorn[oem]t d’welcke de 

v[oor]sz[eide] van der Neer vatte, inde binnenhaart 

bracht ende hem aldaar ’t mes dat hij in handen hadde 

ontwrongh, dat eijntelijck den requirant in’t voorhuijs 

geraackt sijnde door de binnen glasen sach den Heer 

Casteleijn voorn[oemt] (hebbende de v[oor]sz[eide] van 

der Neer noch in sijn gewelt) seggende hij requirant 

tegens d’selve Confrere, ’t welck gemelte van der Neer 

hoorende seijde tegens den requirant, jou hondt als je 

bent, soo ick los com, ick salje de hals breecken, waar 

over hij ghetuighe ende de dienaar van d’Avelaar 

voorn[oemt], den requirant, ten huijse uijt lieten 

seggende tegens den selven, ’t is best dat je wech gaat, 

andersints is’t te beduchten dat je noch arger 

getracteert sult werden. 
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Eijndighende hij deposant hiermede dese sijne 

getuichenisse, welcke hij v[er]claarde de Evidente 

waarheijt te wesen presenterende deselve t’allen tijden 

des v[er]socht naarder gestant te doen ende is’t noot, 

oock met solemnelen Eede te bevestigehen, sonder arch 

ofte list, aldus gedaan ende gepasseert, binnen de 

voorsz[eide] Stede Purmerende, ter presentie van 

Harmannes Bronswinckel, ende Hendrick Sas Bode van de 

Beemster, getuijghen van goeden gelove neffens mij 

notario, ten deesen gerequireert, dato quo supra, 

  Pieter Ruttersen van Akeen 

   H Bronswinckel 

    Hendrick Sas            A Schot Not[ari]s Publ[ijcq] 
 
 

Aan dit nummer werkten mee….. 
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Wij nodigen u uit wetenswaardigheden op papier of in een computerbestand 
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