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Onze Bijeenkomsten 
 
23  september  2008 Mevr. Margreet Lenstra: “Volkscultuur in Noord-

Holland” 
28  oktober  2008 
 

De heer Mr. A.H.G. Verouden: “Belastingregisters en 
het belang voor genealogisch onderzoek” 

18  november  2008     
Aanvang 19.45 uur 
 

De heer Drs. W. van Zon: “Heraldiek en het 
ontwerpen van familiewapens” 
Voorafgaand aan de lezing een korte 
afdelingsledenvergadering 

27  januari  2009 De heer Diederik Aten: “De Engels-Russische invasie 
van 1799” 

17  maart  2009 De heren P.M. van ’t Schip en J.D.Th. Noot: “De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen  (Mormonen)” 

21 april 2009 Jaarvergadering van de afdeling en 10-
minutenpraatjes 

 
De bijeenkomsten worden gehouden in de Berkhouter Kerk, Kerkebuurt 172, 
Berkhout. Aanvang (tenzij anders vermeld) 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. 
Een nadere toelichting op de lezingen in het seizoen 2008/2009 treft u aan 
in het informatieblad midden in deze editie van Koggenland. 
 

Jubileum afd. Amsterdam e.o. 
 
De afdeling Amsterdam e.o. viert haar 60-jarig bestaan met een genealogische markt. 
Hierop zijn naar verwachting ruim 40 organisaties aanwezig, zoals archieven (o.a. CBG), 
historische en genealogische verenigingen (o.a. Historische Ver. Holland, Ons 
Voorgeslacht, St. Surinaamse Genealogie), software leveranciers, GenLias, de heraldisch 
tekenaar de heer H.K. Nagtegaal en uiteraard veel NGV-afdelingen en het 
Verenigingscentrum.  
De markt wordt gehouden op zaterdag 27 september a.s. van 10.00 – 17.00 uur in 
Wijkcentrum De Meent, Orion 3-5, 1188 AM Amstelveen. Het wijkcentrum is goed 
bereikbaar met openbaar vervoer, o.a. met sneltram 51 vanaf Amsterdam CS.  
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. De zaal is toegankelijk voor mindervaliden.  
Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de afdeling ook een CD samengesteld met het 
motto 'Familienaam = Beroepsnaam'. NGV-leden uit het hele land hebben hieraan een 
bijdrage geleverd, in totaal ruim 4000 blz. met ruim 17.000 verschillende achternamen. 
Deze CD zal op de markt voor € 10 te koop zijn.  
De lijst met deelnemers en een kaart met routebeschrijving vindt u op 
http://amsterdameo.ngv.nl/markt-2008.html. 
Hebt u nog vragen, dan kunt u zich wenden tot mevr. M.C. Borghols-Keijser, bij voorkeur 
per e-mail (mcborghols@dds.nl) of telefonisch (020-641 27 14). 
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Van het bestuur 
  

In de schaduw van een grote parasol en in het besef dat de meeste van u  
hun vakantiebestemming al hebben opgezocht schrijf ik een inleiding op de 
nieuwe aflevering van Koggenland. In de notulen van de jaarvergadering (in 
deze aflevering) en in de begeleidende stukken (zie de vorige aflevering) 
kunt u teruglezen wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en wat uw bestuur 
van plan is. In het licht daarvan doen wij opnieuw een dringend beroep op u 
om mee te werken aan de voorbereidingen voor ons 25 jarig jubileum in 
2009. Ook in de afgeslankte vorm van de plannen kan en wil uw bestuur de 
kar niet alleen trekken. 
De problemen rond de invulling van verschillende bestuursposten zijn 
gelukkig wat minder groot geworden: mevrouw Kooter heeft zich bereid 
verklaard de functie van penningmeester op zich te nemen en de heer 
Spruijt gaat de verzending van ons tijdschrift ter hand nemen. Wij blijven 
hopen op versterking van de afdeling ' public relations' en van het 
redactieteam. 
Etienne van Hurck, jaren lang de vormgever van Koggenland en de spil van 
de redactie, is verhuisd naar Blauwestad, hoog in het noorden van de 
provincie Groningen. Daarmee is ook een einde gekomen aan zijn 
lidmaatschap van de redactie, wat wij zeer betreuren, omdat Etienne zijn 
werk altijd zeer consciëntieus heeft gedaan. Vele uren werk zijn gaan zitten 
in het leren omgaan met een professioneel opmaakprogramma, dat hij had 
overgenomen van zijn voorganger. Het resultaat was er altijd naar! De 
samenwerking in het redactieteam, het verwerken van de kopij en de 
controle achteraf verliepen altijd in goede harmonie. Onze dank hebben wij 
onderstreept met een bon, waarmee Etienne in zijn nieuwe tuin in 
Blauwestad een blijvend aandenken aan Koggenland kan kopen en planten. 
Tenslotte wensen wij u allen een prettige vakantie en hopen u  in goede 
gezondheid weer terug te zien in september. Voor de activiteiten die dan 
gepland zijn kijkt u links van dit verhaal! 
 

Notulen van de jaarvergadering van 15 april 2008 
 

Onder (tijdelijk) voorzitterschap van Leny Kukler stelde uw bestuur zich 
deze avond wederom kwetsbaar op ten aanzien van het beleid in het 
afgelopen verenigingsjaar. Zeven bestuursleden en veertien gewone leden 
hadden de moeite genomen deze avond te bezoeken. Bericht van 
verhindering was binnengekomen van mevr. Raben en van de heren Bant en 
Olijve. 
Leny bedankte in haar openingswoord allereerst de vele vrijwilligers, die een 
vereniging als de onze draaiend houden, maar wees er in een moeite door 
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op dat de komende jubileumviering weinig spectaculairs kan bieden, als een 
aanbod vanuit de leden om hand- en spandiensten te leveren uitblijft. Op de 
plannen van het bestuur, die herhaaldelijk in Koggenland zijn toegelicht, is 
nauwelijks respons gekomen. Vandaar het besluit om ons vanaf nu in te 
zetten voor een extra dikke jubileumbundel van Koggenland, waarbij het 
centrale thema ‘aspecten van het medische verleden van onze regio’ wordt 
losgelaten en bijdragen van allerlei soort welkom zijn. Pogingen om één van 
de musea in Hoorn te interesseren voor een expositie over dat medische 
verleden hebben tot nu toe nog geen resultaat gehad, maar we blijven dat 
nog steeds proberen. 
Ook de problemen die het bestuur ondervindt bij het zoeken naar opvolgers 
worden door Leny aangestipt; een voorzitter, een pr-functionaris en 
versterking van de redactie van ons tijdschrift zijn dringend gewenst. 
Met een tweetal positieve noten kan Leny haar inleiding afsluiten: het 
ledental van de afdeling Oostelijk West-Friesland (voorheen Koggenland) 
daalt nauwelijks, in tegenstelling tot dat van vele andere afdelingen. Onze 
vernieuwde website, die sinds 10 maart operationeel is, heeft binnen het 
stramien van de landelijke NGV vorm gekregen en wordt nu in snel tempo 
door de webmasters Hans van den Broek en Klaas Bant uitgebreid. Na de 
zomer ontvangt iedereen een uitnodiging voor een lezing tijdens de 
zaterdagopenstelling van de bibliotheek in Berkhout over de vele 
mogelijkheden die deze website biedt aan de leden van onze afdeling. 
 
De notulen van de jaarvergadering van 17-04-2007, het jaarverslag van de 
secretaris, het financiële overzicht van de penningmeester en het verslag van 
de kascommissie (bij monde van de heer Hinke) worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd. Tot leden van de nieuwe kascommissie worden 
de heren Commandeur en Spruyt  (met als reserve mevr. Schoonhoven) 
benoemd. 
 
Van de zittende bestuursleden aanvaarden Hans van den Broek en Gerri 
Kind onder applaus van de aanwezigen een nieuwe termijn. Cor Kind heeft 
zich niet herkiesbaar gesteld en in zijn plaats wordt mevr. Kooter door het 
bestuur voorgedragen. Ook zij wordt benoemd en als zij haar plaats achter 
de bestuurstafel heeft ingenomen, bedankt Leny Cor niet alleen voor zijn 
vele verdiensten voor onze afdeling, maar ook voor zijn bijdragen aan de 
landelijke vergaderingen van de NGV en met name zijn bemoeienissen bij 
het tot stand komen van het nieuwe landelijke bestuur. Een waardebon 
onderstreept onze dankbaarheid! 
 
Hans van den Broek zal ook komend jaar (met Aad Goossens als reserve) 
namens ons de landelijke vergaderingen van de NGV bijwonen. Na een kort 
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verslag van de najaarsvergadering (waarvan u het volledige verhaal 
uiteraard in Gens Nostra aantreft) nam hij met ons de agenda voor de 
komende bijeenkomst op 26 april door en zette uiteen dat er naast 
bestuursverkiezingen en financiële goedkeuringen vooral toelichtingen 
zullen worden gegeven bij allerlei lopende zaken. Geen reden voor ons dus 
om hem stemadviezen mee te geven.  
 
Het programma voor het komende seizoen is rond dankzij de inzet van Aad 
Goossens. Aad voorzag alle bijeenkomsten van een korte toelichting (die u 
elders in deze Koggenland aantreft). Wat de jubileumviering betreft moeten 
wij nog een definitieve beslissing nemen, zoals u uit het lezen van deze 
notulen al hebt begrepen. 
 
De punten die via een ingezonden brief of in de rondvraag aan de orde 
werden gesteld, zijn verwerkt in bovenstaande notulen. Rest mij te 
vermelden dat de voorzitter om 20.45 de vergadering kon afsluiten en na 
een korte pauze het woord gaf aan de heer Commandeur, die de 
aanwezigen op humoristische wijze allerlei situaties schetste, waarin hij 
tijdens zijn actieve bestaan als incasseerder van verzekeringspremies 
terechtkwam. Geen genealogisch 10-minutenpraatje, maar wel een uiterst 
gewaardeerd aanbod om bij ontstentenis van de beoogde spreker een lacune 
op te vullen. 
 
Ben Leek 
16 april 2008  
 

Het Waalse Dragonderregiment de Mattha 
(Walsche Dragonders) 
 

Graag neem ik u mee terug in de tijd naar de roerige periode 1740-1748 
waarin mijn voorvader Augustinus - zich noemende “Sevenboom” - als 
beroepsmilitair in het Staatse Leger uiteindelijk  in de stad Amersfoort 
terecht kwam. Voor de vele genealogen die ook militaire voorouders hebben 
aangetroffen in hun kwartierstaat, kunnen de door mij opgenomen 
wetenswaardigheden en aangegeven bronvermelding nuttig zijn. Ik wens u 
veel leesplezier. 
Wim Zevenboom – 12 april 2008. 
 
AUGUSTINUS SEVENBOOM  alias SIEBEMBORN was dragonder in het 
Staatse Leger vanaf circa 1742 t/m 1748 in welke periode de Oostenrijkse 
Successieoorlog ook vanaf mei 1744 in de Oostenrijkse Nederlanden – het 
huidige  België, Luxemburg, Staats-Vlaanderen, Staats-Brabant en delen van 
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Limburg -  woedde. Hierover heb ik reeds uitvoerig verslag gedaan in het 
voorgaande hoofdstuk.  

 

Omdat in de Nationale Archieven van Luxemburg en Nederland er niets over 
dit regiment - in deze periode - is te vinden, moest ik aan de hand van 
diverse bronnen zien tot een reconstructie van dit regiment te komen. 
De zogenaamde officiersboekjes, waar alle officieren en legeronderdelen van 
het Staatse Leger in werden vermeld, vormden daarvoor een waardevolle 
bron. Alvorens inhoudelijk op het regiment zelf in te gaan, geef ik hieronder 
een aantal bijzonderheden over de cavalerie en de dragonder in het 
bijzonder. 
 
Wat waren “dragonders” en wat was hun taak? 
Hoewel ingedeeld bij de cavalerie en reeds in 1672 permanent onderdeel 
van het Staatse Leger, vormden de dragonders een apart soort wapen. 
Dragonders waren oorspronkelijk infanteristen die in oorlogstijd bereden 
werden gemaakt en daarmee voor snel verplaatsbare vuurkracht konden 
zorgen. Zij verplaatsten zich te paard naar het strijdtoneel en vochten te voet 
als infanteristen. Hun minimale lengte was 5 voet & 2 duim (conincsmaete) 
= 163 cm tot 167 cm. De bewapening en benaming van de rangen kwam 
overeen met dat van het voetvolk. 
 
De dragonders zorgden voor de beveiliging van de zich verplaatsende 
troepen en de karavaanwagens, de zogeheten “trein”, terwijl zij tijdens een 
veldslag snel naar de brandhaard van de strijd konden worden gestuurd.     
 

 
                                                
 
In 1726 werden de dragonders voorgoed voorzien van paarden. Dat de 
ruiterij (cavalerie)  t.o.v. de dragonders over betere paarden beschikte bleek 
uit  de prijs, namelijk  ongeveer 45 rijksdaalders voor een dragonderpaard 
en ongeveer 60 rijksdaalders voor een ruiterijpaard van bijvoorbeeld een 
huzaar. Dit prijsniveau van omstreeks 1707 zal niet veel verschillen met de 
periode waarin Augustinus dragonder werd. Ook hun bewapening werd 
aangepast en bestond uit een sabel, karabijn (kort wapen) en 1 pistool, 
terwijl een dragonder voorheen beschikte over een musket dat te voet moest 
worden afgeschoten.  
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Hoe ging de werving van soldaten? 
Het was gebruikelijk dat wervingsteams bestaande uit een officier, een 
onderofficier en soldaten (tamboers) met name in de garnizoensplaatsen 
gelegen in de eigen landstreek  gingen werven of ronselen, zoals dat veelal 
werd genoemd. Hierdoor verkreeg men een betere saamhorigheid en 
samenwerking en kwam men niet in conflict met belangen en rechten van 
andere staten en overheden. 
Aan het einde van elke winterperiode werden nieuwe soldaten geworven, 
zodat de eenheden voor de maand mei op volle sterkte gebracht waren, om 
zich bij de aanvang van de voorjaarsexercitie compleet te kunnen 
presenteren. Indien men tekende moest men voor de monstercommissaris 
verschijnen, waarna bij goedkeuring de kapitein van de compagnie het 
werfgeld voor de uitrusting ontving. De kapitein van een compagnie ook was 
verantwoordelijk voor het op sterkte houden daarvan en kreeg op basis van 
een volledige compagnie het soldijbedrag uitgekeerd. 
De minimale leeftijd waarop men in Staatse dienst  kon treden was 18 tot 20 
jaar, ongehuwd, bekwaam tot dienst en vrij van ziekte of gebreken en niet 
ouder dan 40 jaar. Zelfs jongens van 16 jaar met een stevig postuur werden 
geworven en werden aangesteld als cadet tot hun 18e, waarna zij de status 
en het inkomen van een soldaat kregen. 
 
 In de periode dat Augustinus dienst nam, tekende men voor het leven, maar 
kon men gebruik maken van de bepaling die in 1727 van kracht was 
geworden, om na 6 jaar ontslag te nemen uit militaire dienst. Als Augustinus 
op 19 of 20 jarige leeftijd dienst nam in 1742, dan kon hij in 1748 van deze 
regeling gebruik maken om burger te worden, wat hij ook deed. 
 

Beroepskeuze, soldij, onderdak  en voeding 
Uit het oogpunt van bestaanszekerheid namen de meeste soldaten vrijwillig 
dienst, daar toentertijd nog geen sprake was van dienstplicht. Men tekende 
voor minimaal 6 jaar en kon na afloop van het contract nog 2 x met 6 jaar 
verlengen, wat in oorlogstijd vaak eindigde met de dood, invaliditeit of 
ziekte.  
De drijfveer om beroepssoldaat te worden was naast het verkrijgen van een 
vast inkomen, avontuurlijke instelling, vaderlandsliefde of een crimineel 
verleden. In wezen koos men voor een levensbedreigende werkkring, die 
bovendien een matig loon opleverde. Overleven en geen oorlogsinvalide 
worden was de primaire doelstelling van “jan soldaat”. 
In de periode 1740–1748 was het woongebied van Augustinus in de 
Oostenrijkse Nederlanden gelegen.Waarschijnlijk kon hij zich via een 
wervingsofficier van De Republiek, die in dit gebied actief was, aanmelden. 
In 1742 werden de Staatse troepen uitgebreid. 
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De compagnie dragonders waartoe Augustinus behoorde, bestond 
waarschijnlijk uit:  
1 kapitein  2 wachtmeesters  
1 luitenant  2 korporaal             
1 vaandrig  1 of 2 tamboers          35 dragonders 
Totaal circa 44 man plus hun paarden en tevens bagagepaarden. 
               
Een soldaat, onderofficier en officier kregen officieel 8 x per 42 dagen 
uitbetaald (heremaand), en in december (korte maand) werden 29 dagen 
uitbetaald. Omdat zo’n lange periode in de praktijk niet haalbaar was, werd 
een weekgeld voorgeschoten door de commandant en wel op elke maandag 
van de week. De uitbetaling van de officiële heremaanden vond plaats op 1 
januari, 12 februari, 26 maart, 7 mei, 18 juni, 30 juli, 10 september en 22 
oktober. De korte maand op 3 dec. 
     
Een dragonder (soldaat) verdiende per heel dienstjaar totaal  circa 209 
gulden inclusief de vergoeding voor zijn paard en kreeg elke twee jaar een 
nieuw uniform. Dit kwam neer per heremaand van 42 dagen op 24 gulden 
tegenover de soldaat die 12 gulden en 5 stuivers kreeg. Aangezien beide 
gelijk in rang waren, kreeg de dragonder voor het onderhoud van zijn paard 
per 42 kalenderdagen dus 11 gulden en 15 stuivers meer! Globaal kreeg een 
soldaat de helft van het traktement van een dragonder (man en paard). 
Wat verdienden de rangen en standen per 42 kalenderdagen: 
kapitein 240 gulden,  sergeant/wachtmeester 44 gulden, luitenant  79 
gulden, dragonder 24 gulden, vaandrig 74 gulden.       
       
Het soldij werd zoals eerder genoemd voorgeschoten door de kapitein van 
de compagnie, die ook weer een lening sloot bij een z.g. solliciteur. Deze 
financier was een particuliere voorschotbank. Zij betaalden de 
compagniescommandant uit die de manschappen hun soldij betaalde. Door 
deze wijze van financiering werd voorkomen dat troepen zonder geld 
kwamen, waardoor gevaar voor muiterij en onnodige plundering werd 
voorkomen. De vergoeding die de kapitein ontving was gebaseerd op een 
voltallige compagnie. 
 
De inkwartiering werd geregeld en betaald door de staat of 
garnizoensplaats, wat er meestal er op neer kwam dat twee man 1 bed 
moesten delen. Dit zou men tegenwoordig “timesharing” noemen. Vaak 
vond inkwartiering bij de burgers plaats tegen betaling van serviesgelden. In 
Amersfoort werd voor elke ingekwartierde soldaat bij burgers een “billet” 
verstrekt. Ook was er sprake van kazernering en werden de soldaten in 
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grotere gebouwen ondergebracht. In oorlogstijd werden soldaten vaak 
zonder vorm van inspraak in steden of daarbuiten gestationeerd voor 
rekening van de stad of burgerbevolking.  
 
Bij marcherende troepen werd de foerage verzorgd door de legereenheid. 
Een soldaat kreeg per dag, 1 kan bier, 2 pond brood en een kwart pond 
boter of spek. De warme hap ontbrak. Voorts kreeg een ruiter voor zijn 
paard 16 pond hooi en drie bossen stro per dag. De dagelijkse verzorging 
van het paard vergde de nodige tijd van de dragonder en behoorde tot zijn 
vaste taak. Hij droeg daarbij aangepaste kleding en een muts. 
 
In vergelijk met een volwassen dagloner die gemiddeld 90 dagen zonder 
werk zat, inclusief de zondagen en een jaarloon van circa 160 verdiende,  
was zijn netto loon van circa 100 gulden zonder paard, aan de lage kant.  
Daar stond tegenover dat de militair kost en inwoning had, wat uiteraard 
ook als loon moet worden beschouwd. 
De extra’s kon men in oorlogstijd via plundering binnen halen. Dat dit 
aanzienlijke bedragen konden zijn, blijkt wel uit het feit dat sommige 
soldaten bij hun afzwaaien zich de aankoop van een huis konden 
permitteren. Het loonniveau bleef ongeveer gelijk gedurende de periode 
1600 tot omstreeks 1800. 
 
Het Regiment de “Mattha” 
Het legeronderdeel waarbij Augustinus in dienst trad, was het Regiment 
Waalse (Walsche) Dragonders van Generaal Major Baron de Mattha & 
Distroff -  Johan Alexander Baron de Mattha gehuwd met vrouwe Angelina 
Caris. Hij was een Waals edelman die in Staatse dienst trad en vanaf 18 juli 
1733 het bevel voerde over dit regiment dragonders in de rang van kolonel. 
De regimentscommandanten werden over het algemeen aangesteld in deze 
rang, waarna – bij goed functioneren – na een aantal jaren promotie volgde 
tot generaal.  
 
Op 5 maart 1748 werd het commando van dit regiment overgedragen aan 
Generaal Adolf Berg Baron van Trips, bevelhebber van de gehele Staatse 
cavalerie. De inmiddels tot Luitenant-generaal bevorderde “de Mattha”, was 
in de tweede helft van 1747 overleden, waardoor deze kolonelsfunctie 
vacant was. De naam van het regiment werd vanaf 5 maart 1748, Regiment 
“de Trips”. 
Augustinus zal slechts korte tijd onder deze nieuwe bevelhebber hebben 
gediend en reeds in de 2e helft van 1748 of begin 1749 burgerman zijn 
geworden, gezien zijn tijdelijke vertrek naar Hoevelaken in de eerste helft 
van 1749. Of hij na zijn huwelijk in maart 1748 nog in actieve dienst heeft 
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meegedaan aan de gevechten in en rond Maastricht, die op 1 april 1748 
begonnen, kon ik niet achterhalen. Op 22 april 1748 werd op bevel van ons 
opperbevel de stad aan de Fransen overgegeven en kregen de 8000 
verdedigers van de stad een vrije aftocht. 
 
Een Regiment bestond in vredestijd uit vier escadrons van elk twee 
compagnieën. Een compagnie bestond uit circa 35 dragonders met drie 
officieren, twee onderofficieren, korporaals en tamboers, samen circa 44 
man. De Lijfcompagnie van de regimentskolonel had bovendien nog een 
aantal extra manschappen, zoals een fourier, kwartiermeester en 
muziekanten. Dit aantal van 8 compagnieën was van toepassing in 1740 en 
1741. Pas in 1742 toen de oorlogsdreiging verder toenam, werd de sterkte 
opgevoerd tot 5 escadrons van 2 compagnieën, totaal tien compagnieën. Op 
deze sterkte werd het regiment tot het einde van de oorlog gehandhaafd. 
 
Een deel van dit regiment was van 1737 tot 1746 gelegerd te Bergen-op-
Zoom. Na uit uitbreken van de oorlog werden de Nederlandse Regimenten 
verspreid ingezet, wat slechts beperkt kan worden gereconstrueerd.  In 1745 
viel de vestingstad Mons (Bergen) en kwamen 3  compagnieën van “de 
Mattha” in Franse handen. Omdat De Republiek officieel niet in oorlog was 
met de Fransen, kregen zij vrije aftocht met behoud van wapens en paarden. 
Een ander deel van het  regiment werd in 1746 overgeplaatst naar 
Hulsterambacht en in 1747 naar Maastricht.   
    
De spreiding van een regiment over meerdere garnizoensplaatsen werd wel 
meer toegepast in tijden van oorlog of oorlogsdreiging en met name bij de 
cavalerie en dragonders die te paard meer mobiel waren dan bijvoorbeeld de 
infanterie die hooguit 20 kilometer per dag kon afleggen met de uitrusting 
geladen op paard en wagen of platte schuiten. 
 
Loopafstanden tussen Amersfoort en een  aantal garnizoenssteden in de 
tijd van het Staatse Leger: 
 
Bergen op Zoom 22 uren Namen 46 uren 
Breda 17 uren Venlo 24 uren 
Deventer 11 uren Utrecht 4 uren 
Doornik 48 uren Yperen 50 uren 
Luxemburg (stad) 69 uren Zutphen 12 uren 
Maastricht 34 uren Zwolle 14 uren 
 
De militaire sterkte van De Republiek 
In 1748 op het hoogtepunt van de oorlog, beschikte het Staatse leger over 
43.922 eigen manschappen en 51.073 manschappen van veelal buitenlandse 
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beroepslegers in tijdelijke dienst. Na het tekenen van het vredesakkoord op 
17 oktober 1748 (tweede Vrede van Aken) ontsloeg men in fasen de 
huurlingenlegers, zodat men in 1772 nog uitsluitend eigen troepen 
(Nationale Regimenten) had, in totaal 41.430 man. Ook deze aantallen 
werden gereduceerd door de regimenten op vredessterkte te brengen. 

 
Geloof  
Het merendeel van de Waalse dragonders in het Staatse Leger was RK, 
terwijl de officieren in meerderheid bestonden uit Hervormden of 
Lutheranen en afkomstig waren uit  De Republiek. 
 
Uniform van het Regiment De Mattha 
Volgens het uniformoverzicht uit “Les uniformes hollandaise de la Guerre de 
Succession d’Autriche” zag de aankleding in de tijd van Augustinus er als 
volgt uit: 
 
Rok        blauw uitmonding     karmijn 
Vest                     licht geel broek          donker geel 
Knopen  wit hoed    zwart met witte bies 
Zadeldek en 
pistoolholster   

 karmijn met donker 
gele bies 

 

 
De uniformkleuren werden door de regimentskolonels gekozen. 
 

Helaas is er geen regimentsvaandel bewaard gebleven en heb ik ook geen 
afbeelding daarvan bij mijn onderzoek aangetroffen. 
 

 
 

Inkwartiering te Amersfoort 
Het oppermachtige Franse leger was na de val van de vestingstad Bergen op 
Zoom op 16 september 1747, op marsroute gegaan om ook het laatste 
bolwerk, de vestingstad Maastricht, aan te pakken. Het regiment de Mattha 
dat erin was geslaagd aan krijgsgevangenschap te ontkomen bij de inname 
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van Bergen op Zoom, kreeg opdracht zich onder bevel van Generaal “de 
Trips” te hergroeperen in Amersfoort en zich daar voor te bereiden om 
Maastricht te helpen verdedigen in deze laatste grote slag die voor de deur 
stond. 
Omstreeks 20 november 1747 verschenen de eerste compagnieën van het 
regiment te Amersfoort, namelijk de compagnie van kapitein Baron van 
Wassenaar, kapitein de Visscher, kapitein Schouten en kapitein de Stocken. 
De overige compagnieën arriveerden de maanden daarop. 
Waarschijnlijk heeft Augustinus bij een van deze kapiteins gediend, daar in 
de aantekening van zijn huwelijk alleen wordt gesproken over dragonder 
zonder vermelding van de naam van zijn bevelvoerend officier. Aangezien er 
op dat moment slechts één dragonderregiment in Amersfoort aanwezig was, 
kan het niet anders zijn dan dat hij in het regiment van “de Mattha” heeft 
gediend. 
Het gebrek aan kazerneruimte en stallingplaatsen voor de circa 400 
dragonders en hun 457 paarden, maakte het noodzakelijk dat inkwartiering 
werd bedongen bij de burgerij voor man en paard.Op een bevolking van 
slechts circa 7.500 inwoners binnen de stadspoorten zijn dit uiteraard grote 
aantallen, en veroorzaakte veel ongerief voor de burgerij.  
Volgens een “Lijst Van Billetten den 19e December 1747”, werd bij Willem 
van der Lee “op de Langestraat” een tweetal dragonders ondergebracht. 
Wellicht heeft onze Augustinus onderdak gekregen bij zijn toekomstige 
schoonvader, daar hij in maart 1748 huwde met een dochter van deze 
Willem, genaamd Elisabeth van der Lee.  
 

Noten: 
huwelijken van dragonders in Amersfoort namelijk op 5 maart 1748 Servaas Swinus 
en op 11 juni 1748 Louis Moreau, waarbij wel dit regiment en compagnie worden 
genoemd;  
In 1749 verlaat het gezin van Augustinus voor korte tijd Amersfoort.   
Zie acte van indemniteit Archief Amersfoort d.d. 19-05-1749; 
Garnizoensplaatsen waar de hoofdmacht van het Regiment gelegerd was: 
1737 Bergen op Zoom 
1744 Bergen op Zoom en Aath 
1746 Hulsterambacht 
1747 Maastricht 
1750 Maastricht en Venlo; 

boek Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 etc. van H. Ringoir; 
boek De Nederlandse Cavalerie - P. Forbes Wels;  
boek De militie van den Staat – het leger van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden –  Dr H.L. Zwitser; 
boek In ‘t Verschiet en van Nabij – Alexander Polman; 
Uniformoverzicht uit Les uniformes hollandais de la Guerre de Succession 
D’Autriche – www.royalfig.free.fr 
boek Het Regiment Huzaren Prins Alexander van Arie Rens. 



 

 

 

  

 

  
 
 
Informatie: 
De heer A. Goossens 
Tel.:  0228 - 58 15 67 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten 
 

2008 - 2009 
 

Oostelijk West-Friesland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De bijeenkomsten worden gehouden in 
de Berkhouter Kerk, 
Kerkebuurt 172, Berkhout  
Aanvang : 20.00 uur 
Zaal open : 19.00 uur 
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LEZINGEN  OOSTELIJK  WESTLEZINGEN  OOSTELIJK  WESTLEZINGEN  OOSTELIJK  WESTLEZINGEN  OOSTELIJK  WEST----FRIESLAND  2008FRIESLAND  2008FRIESLAND  2008FRIESLAND  2008----2009200920092009    
 
23  SEP23  SEP23  SEP23  SEPTEMBER  2008TEMBER  2008TEMBER  2008TEMBER  2008    
 

Mevr. Margreet Lenstra: “Volkscultuur in Noord-Holland”. 
 
Tijdens de lezing, met waar mogelijk het accent op West-Friesland, zal er 
veel aandacht zijn voor de vele, grotendeels verdwenen gebruiken rond de 
verschillende jaarfeesten. Enkele voorbeelden: rond Nieuwjaar ging men 
met de Nieuwjaarswensch langs de deur om een fooi. Met Driekoningen 
maakte men ook zo’n ronde maar dan met een prachtige ster. Op 
Vastenavond ging men met de rommel- of foekepot zingend langs de 
deuren. Veel oude meigebruiken, zoals vreugdevuren, zijn verdwenen, maar 
de Texelse Meierblis brandt als nooit te voren! En dan de kermis. Kent u nog 
de Appeltjeskermis van Grootebroek? En wat was Keuveltjesavond in West-
Friesland, de vrijstermarkt van Schagen en het Gouden Engelfeest in 
Koedijk? Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld gebruiken als maandag 
wasdag en oogstgebruiken. Verder gevarieerde items als volksverhalen, 
kinderschrik en oude spelen. 
 

28  OKTOBER  200828  OKTOBER  200828  OKTOBER  200828  OKTOBER  2008 

 

De heer Mr. A.H.G. Verouden: “Belastingregisters en het belang voor 
genealogisch onderzoek” 
 
We beginnen allemaal met het trouwboekje van onze ouders of grootouders. 
Vervolgens gaan we naar het archief en doen daar onderzoek in allerlei 
akten. Helaas maken velen in deze moderne tijd ook gebruik van 
internetgegevens, zonder de onderliggende archiefstukken te controleren. 
Tot 1811 is het nog redelijk zeker, dat je over de juiste gegevens kunt 
beschikken. Maar verder terug in de tijd krijgen we met steeds meer  
interpretatieproblemen te maken. Je moet dan wel sterk in je schoenen 
staan om weerstand te bieden aan allerlei  waarschijnlijkheden. Het is 
algemeen bekend dat in vele bronnen nogal nonchalant is omgesprongen 
met feitelijkheden. Zo werd een naam vroeger geschreven zoals men hem 
hoorde uitspreken. Dan kon het gebeuren dat in dezelfde plaats de dominee 
of de pastoor er een andere schrijfwijze op na hielden dan de notaris of de 
schepenen, die iemand soms onder een geheel andere naam kenden. Zolang 
je maar over keiharde DTB-gegevens beschikt, kom je daar meestal nog wel 
uit. Maar als die ontbreken, wat dan? Het antwoord is verrassend simpel: 
allerlei soorten belastingregisters. Door de eeuwen heen gold voor de 
belastingadministraties een ijzeren wet: zorg dat de tenaamstelling juist is, 
anders kun je naar je centen fluiten. De klerk die de namen en feiten te boek 
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moest stellen, probeerde vaak zoveel mogelijk details weer te geven. 
Daardoor geeft een kijkje in dit soort registers vaak verrassende nieuwe 
inzichten. Tijdens mijn inleiding zal de spreker daarvan een aantal 
voorbeelden geven; verschillende families konden hierdoor honderden jaren 
verder in de tijd worden gevolgd. 
 

18  NOVEMBER  2008     18  NOVEMBER  2008     18  NOVEMBER  2008     18  NOVEMBER  2008     Aanvang 19.45 uurAanvang 19.45 uurAanvang 19.45 uurAanvang 19.45 uur 

 

Voorafgaand aan de lezing een korte afdelingsledenvergadering. 
 
De heer Drs. W. van Zon: “Heraldiek en het ontwerpen van familiewapens” 
 
Eenvoudig gezegd houdt de heraldiek zich bezig met de kennis van en regels 
voor wapens als kentekens, die onderscheid moeten maken tussen families 
of gemeenschappen. 
De heraldiek neemt in de tegenwoordige samenleving niet meer zo’n 
belangrijke plaats in als vroeger het geval was. Toch wordt er nog veel 
gebruik gemaakt van heraldische kentekens. Veel gemeenten, provincies en 
waterschappen hanteren heraldische wapens op of in gebouwen of als 
markering van gebiedsgrenzen. Ook burgers kunnen een familiewapen 
hebben en, als er geen oud wapen gevonden is, zelfs alsnog een wapen 
(laten) ontwerpen en registreren. 
Levende heraldiek betreft het ontwerp en de aanneming van wapens, 
bijvoorbeeld als een genealogie van een familie gestalte krijgt. Met dit 
laatste houdt in de NGV de afdeling Heraldiek zich bezig. 
De lezing van de heer Van Zon uit Utrecht gaat in op de achtergrond en de 
aardigheid van het voeren van een familiewapen en de heraldische 
gebruiken die daarbij spelen. Verder krijgt men aanwijzingen voor het 
ontwerpen van een eigen wapen en wordt de weg gewezen bij het zoeken 
van relevante heraldische gegevens. 
De genealogie van de familie is de belangrijkste basis van een verantwoorde 
wapenvoering,  zowel bij historische wapens als voor een nieuw te 
ontwerpen wapen. Als u hierover vragen wilt stellen, neem dan de gegevens 
van uw onderzoek mee. 
 

27  JANUARI  200927  JANUARI  200927  JANUARI  200927  JANUARI  2009    
 

De heer Diederik Aten: “De Engels-Russische invasie van 1799” 
 
Eind augustus 1799 landde een tienduizenden manschappen tellend Engels-
Russisch leger op de Noord-Hollandse kust. Deze invasie maakte deel uit van 
een groot omsingelingsplan om Frankrijk op de knieën te krijgen. Nederland 
was vier jaar eerder door een Frans leger bezet, waarna hier de enige echte 
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revolutie uit onze historie uitbrak en een einde aan de Oranje-heerschappij 
van stadhouder Willem IV was gemaakt. Het nieuwe revolutionaire 
Hollands-Bataafse bewind voerde een pro-Franse koers en dat betekende 
oorlog met Engeland. De in 1799 aan wal gezette Engels-Russische 
strijdkrachten voerden tot vier keer toe in de Zijpe, bij Bergen, Egmond aan 
Zee en Castricum slag met het Frans-Bataafse leger waarbij duizenden 
doden en gewonden vielen. In de dorpen Schoorl en Schoorldam stond geen 
huis meer overeind. Ook Hoorn, Enkhuizen en Medemblik werden enige tijd 
door Engelse troepen bezet. Tijdens de lezing over de ‘vergeten oorlog’ van 
1799 wordt uitgebreid stilgestaan bij het voorspel van de invasie. Daarna 
komen aan bod: de generaals en hun soldaten, de gevechten en de ellendige 
omstandigheden van de door plunderingen geplaagde bevolking. 
 

17  MAART  200917  MAART  200917  MAART  200917  MAART  2009 

 

De heren P.M. van ’t Schip en J.D.Th. Noot: “De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen  (Mormonen)” 
 
Tijdens de lezing zullen de volgende vragen aan de orde komen. 
 
• Wat betekent Mormoon? Waarom wordt/werd een lid van de kerk zo 
genoemd? 

• Hoe is het idee ontstaan om allerlei familiegegevens te verzamelen en op 
te slaan. Welk doel dient dit? 

• Hoe en waar worden deze gegevens verkregen? Hoe betrouwbaar zijn zij? 
• Waarom zijn deze gegevens toegankelijk voor iedereen via internet? 
• Hoe kan een genealoog het beste deze gegevens benaderen ten behoeve 
van zijn eigen onderzoek? 

• Kan de genealoog op deze wijze ook de bewijsgronden vinden als 
achtergrond bij zijn onderzoek? 

• Wat zijn de beperkingen, wat zijn de mogelijkheden? Is het mogelijk een 
bepaalde regio na te zoeken? 

 
Specifieke vragen kan men uiterlijk twee weken tevoren sturen naar    
pmvantschip@home.nl  Ze worden dan bij de lezing beantwoord. 
 

21 APRIL 200921 APRIL 200921 APRIL 200921 APRIL 2009 

 

Jaarvergadering van de afdeling en 10-minutenpraatjes 
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Fragmentgenealogie Spruit (II) 
(door Marry Luken-Sluis) 
 

VIa Adriaan Jansz Spruit, ged. Berkhout 28-07-1720, begr. ald. 
30-05-1794, graf van Klaas Droog,  
tr. Berkhout 12-04-1750 Grietje Claas Droog, begr. Berkhout 
27-08-1794, graf van Klaas Droog. 
Uit dit huwelijk geboren en gedoopt te Berkhout: 
1. Jan Adriaansz, landman, geb. 09-04-1751, ged. 11-04-1751, 

begr. ald. 02-06-1828  
otr. (1) Berkhout 18-01-1799, tr. ald. 03-02-1799 Maartje 
Alberts Bakker, geb. ca 1748, begr. Berkhout 19-02-1824, 76 
jaar, dr. van Albert Bakker. 
tr. (2) Berkhout 14-04-1825 Stijntje Kruiten, geb. 
Grosthuizen ca 1790, overl. na 1825, dr. van Jan Kruiten en 
Trijntje Ruiter. 

2. Maritje Ariaans, ged. 19-11-1752. 
tr. ald. 30-03-1776 Evert Pietersz Langereis, zn. van Pieter 
Langereis en Trijntje Everts Berkhout. 

3. Jannetje Adriaans, geb. ca 1753, 64 j, geboren, gewoond en 
overleden Berkhout, ged. Berkhout 31-03-1754, overl. v 1817, 
begr. ald. 06-06-1817, graf van Arie Spruit [w.s. haar vader]. 
tr. Berkhout 25-03-1787 Simon Pieters Langereis, landman, 
geb. ca 1757, overl. na 1817, zn. van Pieter Langereis en 
Trijntje Everts Berkhout. Hertr. Antje Duivis. 

4. Klaas, ged. 03-08-1755, jong overleden. 
5. Trijntje, ged. 11-05-1760. 
6. Klaas Ariensz, geb. 11-12-1762, ged. ald. 12-12-1762, overl. 

ald. 23-10-1820, 57 j. tr. Berkhout 01-04-1787 Grietje Pieters 
Langereis, landvrouw, geb. Berkhout ca 1766, overl. na 1821, 
dr. van Pieter Langereis en Trijntje Everts Berkhout. 
Hertr. Vreek Kok. 

 
VIb Pieter Jansz Spruit, ged. Berkhout 12-06-1729,  

tr. (1) Berkhout 07-04-1749 Grietje Dirks Jongemaat, ged. 
Berkhout 22-04-1731, dr. van Dirk Pietersz Jongemaats en Geert 
Claas. 
tr. (2) Berkhout 24-07-1763 Grietje Sijmons Jong. 
Uit het eerste huwelijk gedoopt te Berkhout: 
1. Jan Pietersz, ged. 14-03-1751. jong overleden.  
2. Jan Pietersz, ged. 07-11-1756. 
3. Dirk Pietersz, ged. 09-02-1760 (zie VIIa). 
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4. Jannetje Pieters, ged. 01-02-1761 (zie VIIb). 
 
VIc Dieuwertje Cornelis Spruit, ged. Berkhout 24-09-1724,  

tr. (1) Berkhout 07-04-1748 Jan Pietersz Groot. 
tr. (2) Berkhout 16-11-1755 Cornelis Jansz Kok. 
Uit het eerste huwelijk gedoopt te Berkhout: 
1. Neeltje Jans, ged. 25-05-1749. 
2. Pieter Jansz, ged. 24-12-1750, zijnde Kersdag, een kint gedoopt 

genaamt Pieter waar vader van is Jan Pieters en moeder 
Dieuwertje Cornelis, van Berkhout. 

3. Lijsbet Jans, ged. Berkhout 18-02-1753. 
Uit het tweede huwelijk gedoopt te Berkhout: 
4. Jantje Cornelis, ged. 08-07-1758, van Scharwoud, overl. na 

1815. Trouwt dan (wed. van Cornelis Purmer) op 16-3-1815 te 
Beets met weduwnaar Jan Peereboom. 

 
VId Jan Cornelisz Spruit, ged. Berkhout 14-09-1727,  

tr. Berkhout 16-12-1764 Maritje Jacobs (Reinderts), geb. ca 1740 
? Begr. Berkhout 31-03-1809, wed. wijlen Jan C. Spruit. 
Uit dit huwelijk gedoopt te Berkhout: 
1. Lijsbet Jans, ged. 12-05-1764 (zie VIIc). 
2. Jacob Jansz, ged. 11-01-1767. 

otr. ald. 09-01-1808, tr. ald. 24-01-1808 Neeltje Boon. 
3. Grietje Jans, ged. 21-08-1768. 

tr. ald. 19-01-1799 Jacob Dirksz Bleeker. 
4. Dieuwertje Jans, ged. 09-06-1771, overl. na 1796. Is 

doopgetuige bij kind van zus Lijsbet, op 30-10-1796. 
5. Crelisje Jans, ged. 18-07-1773, overl. na 1803. Is op 30-9-1798 

doopgetuige bij Jannetje, dochter van zus Lijsbet Jans Spruijt. 
Is op 18-12-1803 doopgetuige bij Dievertje, dochter van zus 
Lijsbeth Jans Spruit. otr. Berkhout 13-04-1805, tr. ald. 
28-04-1805 Klaas Pietersz Beunder, geb. ca 1775. 

6. Trijntje Jans, ged. 21-01-1776. 
otr. ald. 01-03-1805, tr. ald. 17-03-1805 Poulus Jansz Pels, 
geb. ca 1780. 

7. Aafje Jans, ged. 27-09-1778. 
otr. ald. 11-08-1804, tr. ald. 26-08-1804 Jan Simonsz 
Koomen, geb. ca 1780. 

 
VIe Cornelis Cornelisz Spruit, ged. Berkhout 06-03-1729. Cornelis 

Spruijt waar vader van is Cornelis Spruijt die al overleden is, en moeder 
Lijsbet Jans Olij, wonende tot Berkhout.  
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tr. Berkhout 29-04-1753 Aafje Nierop. 
Uit dit huwelijk gedoopt te Berkhout: 
1. Cornelis Cornelisz, ged. 22-06-1755. 
2. Klaas Cornelisz, ged. 29-07-1758 (zie VIId). 

 
VIf Jantje Aarjens Spruit, overl. na 1728,  

tr. Berkhout 17-02-1726 Pieter Cornelisz Weel, overl. na 1728. 
Uit dit huwelijk gedoopt te Berkhout: 
1. Grietje Pieters, ged. 26-10-1727. 

 
VIIa  Dirk Pietersz Spruit, ged. Berkhout 09-02-1760, overl. Hoorn 

03-01-1828,  
otr. (1) Berkhout 30-01-1779 Antje Teunis Koeman, geb. Blokker ca 
1758, overl. Berkhout 16-04-1784. 
tr. (2) ald. 06-11-1785. Ook: 4-11-1785 Sijbekarspel Impost Brg: 
15:00 Dirk Spruijt, wednr uit Berkhout, Geertje Kaag uit Sijbekarspel.  
Geertje Cornelis Caag. 
Uit het eerste huwelijk waarschijnlijk geboren te Berkhout: 
1. Grietje Dirks, (zie VIIIa). 
2. Dirk Dirksz, Het is niet duidelijk welke vrouw van Dirk de 

moeder is van deze zoon. Dit kind kan ook veel later geboren 
zijn. begr. Berkhout 24-12-1806, een kindje van Dirk Spruit, 
gen. Dirk. 

3. Aafje Dirks, (zie VIIIb). 
Uit het tweede huwelijk geboren/gedoopt te Berkhout: 
4. Maartje Dirks, ged. 11-12-1791, begr. ald. 15-02-1795, deze 

Maartje? 
5. Geertje Dirks, geb. 28-03-1794, ged. 30-03-1794, begr. ald. 

15-02-1795, deze Geertje? 
6. Maartje Dirks, geb. 04-09-1796, ged. 11-09-1796 (get.: Grietje 

Pieters Weel), begr. ald. 19-04-1798, deze Maartje? 
7. l.k. geb. 02-01-1798, begr. 02-01-1798, een doodgeboren 

kindje. 
8. Pieter Dirksz, geb. 22-01-1799, ged. 27-01-1799 (get.: Aafje 

Spruijt (wie?)), begr. ald. 25-02-1799. 
9. Maritje Dirks, geb. 15-10-1800, ged. Hoorn (!) 19-10-1800 

(get.: Grietje Spruijt). NB Wegens absentie van den predict. is 
dit kind te Hoorn gedoopt. 
tr. Hoorn 03-08-1828 Klaas Koorn, geb. Schermerhorn ca 
1803, zn. van Pieter Koorn, sleper, en Hester Bobeldijk. 

10. Geertje Dirks, geb. 31-01-1802, ged. 03-02-1802 (get.: Stijntje 
Weel), begr. ald. 27-12-1803. 
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11. Dirk Dirksz, geb. ca 1806, begr. Berkhout 05-07-1810, een dito 
van dezelve, gen. Dirk. 

 
VIIb Jannetje Pieters Spruit, ged. Berkhout 01-02-1761, overl. Obdam 

05-07-1809,  
tr. (1) Berkhout 24-06-1777. Obdam: Pieter Pietersz Maers te Obdam, 
Jannetje Spruijt te Berkhout. Huwen 13-7-1777 voogden bruid: G. 
Dankertsz en G. Kaij Pieter Pietersz Maars, ged. Obdam 
28-05-1752, zn. van Pieter Maers en Reinou Ruiters. 
tr. (2) Berkhout 29-01-1792. Obdam: 21-1-1792 Klaas Jansen Blauw 
te  Obdam en Jantje Pieters Spruit te Berkhout, weduwe van Pietje 
Maers?  [index van Ineke Smit op www.pedete.nl] Klaas Jansz 
Blauw, overl. Obdam 18-04-1809. 
Uit het eerste huwelijk gedoopt te Berkhout tenzij anders vermeld: 
1. Reijnouw, ged. 16-08-1778. 
2. Pieter, ged. 03-10-1779. 
3. Jan, ged. 17-12-1780. 
4. Dirk, ged. 24-02-1782. 
5. Grietje, ged. 19-10-1783. 
6. Geertje, ged. 19-10-1783. 
7. Pieter, ged. Obdam 12-03-1787. 
Uit het tweede huwelijk: 
8. Trijntje, geb. Obdam? ca 1792, overl. na 1818, huwt dan met 

Aarien Bruijn op 30-8-1818 te Sint Maarten. 
9. Grietje, geb. Obdam ca 1796, overl. na 1830, huwt dan (is 

wed. van Pieter Jansz Hopman) Jacob Noordwest op 9-5-1830 te 
Noord-Scharwoude. 

 
VIIc  Lijsbet Jans Spruit, ged. Berkhout 12-05-1764, d.v. Jan Spruijt en 

Maritje Jans. tr. Berkhout 08-03-1789 Jan Cornelisz 
Schuijtemaker. 
Uit dit huwelijk geboren en gedoopt te Berkhout: 
1. Cornelis, geb. 25-10-1791, ged. 30-10-1791. 
2. Maritje, ged. 17-03-1792. 
3. Geertje Jans, geb. 31-03-1794, ged. 06-04-1794. 
4. Maritje Jans, geb. 23-10-1796, ged. 30-10-1796 (get.: 

Dieuwertje Jans Spruijt). 
5. Maritje Jans, geb. 25-09-1797, ged. 01-10-1797. NB Wegens 

ziekte van den vader heeft desselfs broeder Arie Cornelis 
Schuijtemaker in zijne plaats bij den doop geadsisteerd en het 
doopformulier beantwoort. 

6. Jannetje Jans, geb. 29-09-1798, ged. 30-09-1798 (get.: 
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Cornelisje Jans Spruijt). 
7. Jacob Jans, geb. 15-01-1800, ged. 22-01-1800, door de moeder 

zelve ten doop gehouden. 
8. Grietje Jans, geb. 15-12-1801, ged. 20-12-1801 (get.: Jantje 

Arieaans Spruijt). 
9. Dievertje Jans, geb. 16-12-1803, ged. 18-12-1803 (get.: 

Cornelisje Jans Spruit). 
 
VIId Klaas Cornelisz Spruit, ged. Berkhout 29-07-1758, overl. voor 

25-5-1799,  
tr. Berkhout 02-05-1777 Maritje Simons Hogeland, dr. van Simon 
Hoogland. 
Uit dit huwelijk: 
1. Simon Klaasz, ged. Berkhout 10-05-1778, overl. voor 

25-5-1799. 
 
VIIIa Grietje Dirks Spruit, geb. Berkhout ca 1780, overl. Obdam 

16-05-1860,  
otr. Berkhout 02-04-1803, tr. ald. 17-04-1803 Jan Jacobsz 
Leegwater. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Jansz, geb. Berkhout 12-10-1803, ged. ald. 

16-10-1803 (get.: Trijntje Pieters Koeman?). 
 

VIIIb Aafje Dirks Spruit, geb. ca 1780,  
otr. Berkhout 07-11-1801, tr. ald. 22-11-1801 Pieter Hendriksz 
Prins, geb. ca 1775. 
Uit dit huwelijk: 
1. Dirk Pietersz Spruijt (!), geb. Berkhout 24-01-1802, ged. ald. 

27-01-1802 (get.: Grietje Dirks Spruijt). Een zoon waarvan 
vader is Pieter Prins, moeder Aaftje Dirks Spruijt, doopgetuigen 
Grietje Dirks Spruijt, geb. 24 dito en genaamt Dirk Pietersz 
Spruijt.  

2. Jan Pietersz, geb. Berkhout 19-03-1803, ged. ald. 20-03-1803 
(get.: Geertje Kaag). 

3. Trijntje, veehouderes, geb. Sijbekarspel, 
tr. Hensbroek 25-08-1836 Jan Schuit, landman, 2e assessor, 
uitoefenende boerenbedrijf. 
 

(slot) 
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Aanvulling op Genealogie van Jan Cornelis Laan 
(door Hans van den Broek) 
 
De Heer Adri Swartjes reageerde op het artikel over Jan Cornelis  Laan, 
zoals gepubliceerd in Koggenland 2007/3 en 4. Ook hij zoekt al heel lang 
naar de herkomst van Jan Cornelis Laan, die in 1803 te Schellinkhout 
trouwde met Maartje Jans Vrijers, in 1806 overleed en slechts één zoon, 
Cornelis, naliet. 
 
Hij stuurde een gescand bidprentje van Maria Laan, de jongste dochter van 
Cornelis Laan en Grietje Bonnema. Daarop stond – ter aanvulling- de 
overlijdensdatum vermeld: zij overleed te Den Haag op 3.11.1956, als 
echtgenote van Anthonius Johannes Vis. 
 
Daarnaast stuurde hij een foto van haar vader Cornelis Laan (geb Westwoud 
1850, overl. Loosduinen 1929) in vol ornaat als conducteur bij de West-
Friese Tramweg Maatschappij.  
 

 
 
Deze foto is afkomstig van Mw. Riek Peters – Laan, een kleindochter. Zij 
staat niet in mijn artikel genoemd, evenmin als vijf andere kinderen van 
Ferdinandus Laan (in de genealogie genoemd onder IVa).   
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Deze worden als aanvulling op de zes eerder vermeldde kinderen, geboren 
tussen 1910 en 1916, hieronder genoemd, waarbij tevens de geboortedatum 
van nr. 6 : 
 
6. Arnolda Maria, geb. Loosduinen 14.12.1916, tr. Abraham de Haan, 
overl. Den Haag 11.9.1952  

7.  Hendrica Alida, geb. Loosduinen 02.08.1918 (Mw. Riek Peters-Laan)   
8.  Martha Aafje Engelbertha , geb. Loosduinen 19.02.1920 
9.  Lambertus Antonius, geb. Loosduinen 26.11.1921 
10. Cornelia Lucia, geb. Den Haag 13.12.1923, overl. Blokker 1.12.2007, 

tr. J. Takken 
11. Constancia Aafje Maria, geb. Den Haag 05.12.1925 
 
De WFTM exploiteerde de tramlijn Hoorn – Enkhuizen. In 1882 werd 
begonnen vanaf de Korenmarkt in Hoorn tot de Nadorst in Blokker. Omdat 
de tussenliggende dorpen geen toestemming gaven, moesten de reizigers 
daar overstappen op de omnibus naar Lutjebroek. Op het laatste stuk van de 
remise in Lutjebroek naar Enkhuizen reed de eerste stoomtram in 1883. 
Het eindpunt was bij hotel het Park in de Nieuwe Westerstraat. In mei 1885 
werd reeds tot liquidatie besloten. Cornelis Laan raakte werkloos en 
verhuisde vanuit West-Friesland naar Loosduinen.  
 

De nieuwe website van onze afdeling 
 

Sinds medio maart is onze nieuwe website in de lucht. Velen onder u weten 
dat inmiddels wel. Maar omdat we hierover in de vorige aflevering van 
Koggenland net niet meer konden schrijven, doen we dat nu alsnog. 
 
Door de NGV is begin dit jaar een nieuwe landelijke site met veel publiciteit 
geïntroduceerd. Deze centrale site is de basis, waarop de regionale 
afdelingen zich beter kunnen presenteren. We zijn één organisatie en door 
dat uit te stralen, kunnen we ons beter profileren naar de huidige en naar 
nieuwe leden.  
 
Afdelingsnieuws en afdelingsagenda 
Voor het afdelingsnieuws en de afdelingsagenda wordt één centrale bron 
gebruikt waardoor de informatie niet alleen op de afdelingswebsite staat 
maar ook via de centrale pagina's te vinden is. Daardoor zullen we vrijwel 
dagelijks actualiteiten en bijeenkomsten kunnen melden binnen de NGV als 
geheel.  
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Registratie leden 
We willen op den duur duidelijk maken dat een NGV-lid méér gegevens op 
de website kan vinden dan een niet-NGV-lid. Denk hierbij aan de informatie 
uit de verzamelingen van het Verenigingscentrum. Daarom is er een 
inlogmogelijkheid voor leden (en tijdelijk voor gastleden). De  extra 
mogelijkheden op de website kunnen worden gekoppeld aan de registratie 
van leden, om de leden extra faciliteiten te kunnen bieden, bijv. het 
opvragen van gegevens of het stellen van vragen. Registratie op de website 
is slechts eenmaal nodig, waarbij de geregistreerde gebruiker een 
wachtwoord krijgt toegestuurd via e-mail. Daarna kan hij/zij met zijn/haar 
lidnummer en het wachtwoord inloggen op de website. Registreren en 
inloggen is mogelijk op de meeste pagina’s van de centrale site (rechter 
kolom) en op de afdelingspagina via een menuknop. 
Uw e-mailadres blijft altijd afgeschermd voor de gewone gebruikers van de 
website. Op dit moment hebben al meer dan 70 van onze leden zich 
geregistreerd. 
 
Expertise bij leden  
Leden kunnen opgeven naar welke familienamen hun interesse uitgaat, met 
welke programmatuur ze werken en op welke gebieden zij specifieke 
ervaring of kennis hebben. Op de website is in één oogopslag (onder: 
Uitwisseling) te zien welke expertise onder de leden schuil gaat. Op deze 
manier wordt de communicatie met andere leden eenvoudig. 
 
Hotspot Actueel 
Één pagina van de website geeft  een overzicht van recent nieuws en 
komende evenementen. Ook wordt zichtbaar welke nieuwe leden zich 
recent geregistreerd hebben, welke nieuwe onderzoeksvragen op de 
prikborden zijn gesteld en welke links zijn toegevoegd.  
 
Afdelingsinformatie 
Via het landkaartje onder de knop Afdelingen komt u direct op de 
afdelingswebsite, maar u kunt natuurlijk de afdelingssite onder uw 
favorieten opslaan: http://oostelijkwest-friesland.ngv.nl is de naam. 
U vindt hier o.a. adressen van functionarissen, de agenda van onze 
bijeenkomsten, de catalogus van de bibliotheek, beschrijvingen nieuwe 
boeken, inhoudsopgave van Koggenland vanaf 1996 en bronbewerkingen. 
En dit wordt nog uitgebreid.  
We willen de site heel actueel houden. Als er bijvoorbeeld wegens 
weersomstandigheden besloten wordt een bijeenkomst af te gelasten, moet 
u dit via de site kunnen vernemen. 
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Verenigingscentrum en Uitwisseling  
De sectie Verenigingscentrum bevat allerlei informatie uit het 
Verenigingscentrum met betrekking tot de genealogie. Dus informatie voor 
de beginnende genealoog, maar ook naslagwerken, trefwoordenlijsten, 
inhoudsopgaven van Gens Nostra etc.  
De sectie Uitwisseling is bestemd voor het uitwisselen van gegevens tussen 
genealogen. U leert uw medeleden kennen, de speciale kennis die ze 
mogelijk hebben, de door hen bestudeerde families en het genealogisch 
computerprogramma dat zij gebruiken.  
 
Links, publicaties, prikbord. 
Op onze site treft u onder het kopje “links Noord-Holland” een groot aantal 
links naar websites in onze provincie waar u veel profijt van kunt hebben,  
zoals archieven, beeldbanken, begraafplaatsen, bronnen, familieberichten, 
geschiedenis, musea, verenigingen, zoeksites en nog meer.  En als u 
voorouders hebt in andere provincies, kunt u hetzelfde bereiken via de sites 
van de andere afdelingen. U kunt ook zelf links toevoegen. Als u een 
publicatie uitgeeft, kunt u hiervoor een advertentie plaatsen op bij 
“publicaties”. Er is een landelijk en een afdelingsprikbord. U kunt hiervan 
naar hartelust gebruik maken! 
 
Sitemap  
Op de website zelf staat een pagina (Wat kan ik op de NGV site vinden en 
waar?) waarop te zien is welke informatie waar te vinden is. Kortom, een 
bezoekje aan de nieuwe NGV-website: http://www.ngv.nl is de moeite 
waard. U kunt zich dan meteen registreren, als u dat nog niet gedaan hebt. 
 
En verder nog 
Als u al deze en nog meer mogelijkheden van de website wel eens wilt zien, 
is het raadzaam om hiervoor een extra lezing te bezoeken. Een lid van de IT-
groep van de centrale website is bereid binnenkort hiervoor naar Berkhout 
te komen. 
In principe is hiervoor als datum zaterdag 4 oktober, aanvang 11.00 uur, 
afgesproken. Noteer deze datum alvast. De ontvangers van de emailservice 
ontvangen uiteraard t.z.t. bericht. Maar als de datum definitief is, kunt u dat 
natuurlijk ook zien op: de website! 
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Aanwinsten van onze afdelingsbibliotheek 

 

Steevast 1991,1992,1993 , Jaaruitgaven van de Vereniging Oud 
Enkhuizen. 
Naast natuurlijk vele artikelen over heden en verleden van Enkhuizen in de 
meest brede zin van het woord, bevatten deze jaarboeken ook voor 
genealogen interessante zaken. Ik bedoel daarmee niet alleen de vele 
historische gegevens, die als achtergrond kunnen dienen bij de geschiedenis 
van Enkhuizer families, maar ook de regelmatig terugkerende 
fragmentgenealogieën die gekoppeld zijn aan artikelen over personen uit de 
17e en 18e eeuw. Als voorbeeld van dat laatste mogen de verhalen dienen 
over de familie Duyvensz (18e eeuw), Jan Sijmonsz. Blaeuhulck (17e eeuw), 
Jacob Mossel (18e eeuw) – allen in uitgave 1991 – en Pieter Karsseboom 
(17e eeuw) en de familie Valentijn (18e eeuw) in de uitgave 1993.  
 
Jong van Jong tot Oud en van oud tot jong, Stamboom van de 
rooms-katholieke West-Friese familie Jong, door Kees Jong, uitg. Pirola, 
Schoorl 2007. 
De wieg van deze familie, althans van de oudst bekende voorvader, stond in 
het gehucht Veenhuizen (tussen Heerhugowaard ‘De Noord’ en Oude 
Niedorp. A(e)lbert Pietersz., afkomstig uit Veenhuizen, overleden Zwaag 
voor 07.10.1684, trouwt Hoorn 09.02.1644 met Trijn Pieters, overleden 
Zwaag na 07.10.1684. Wat volgt is een boek van ruim 400 bladzijden met 
heel veel foto’s, bidprentjes en verbindende verhalen. Een uitgebreid register 
helpt de belangstellende genealoog om snel zijn of haar weg te vinden 
tussen de talloze namen. 
 
Veranderende levens, Nederlandse families na 1850. (Jaarboek CBG, 
Den Haag 2007) 
Dit jaarboek is bedoeld als een aansporing tot het schrijven van negentiende- 
en twintigste eeuwse familiegeschiedenissen. Na een inleiding over de grote 
veranderingen die zich op allerlei terreinen in de maatschappij voordeden, 
worden deze grote lijnen zichtbaar gemaakt in zeven studies, waarin 
evenzoveel families uit heel verschillende milieus beschreven worden. 
Daarbij blijkt hoe er met vaak weinig spectaculair materiaal, maar met een 
inventief gebruik van die bronnen, toch een mooie familiegeschiedenis 
samen te stellen valt. 
 
Uit de Steenen kamer, jaaruitgave 2007 van de Historische Vereniniging 
Suyder Cogge (Hem, 2007). 
Naast de jaarkroniek en de verslagen van de verschillende werkgroepen 
binnen de vereniging treft u in deze jaaruitgave artikelen aan over het 
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gebied De Nek in Schellinkhout, De Stedingers (een kruistocht tegen de 
Friezen in de 13e eeuw), de Venhuizer familie Groot (met uitgebreide 
genealogische aantekeningen en verwijzingen), de geschiedenis van 
Schellinkhout van 1517 tot 1574, herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog en verschillende andere terugblikken op personen, bedrijven 
en situaties in de steden van het gebied Suyder Cogge. 

 
Cursus oud schrift voor beginners 
 

Bij voldoende belangstelling start in het najaar weer een cursus oud schrift (paleografie) 
voor beginners. Docent is de heer Pim Brieffies van het Westfries Archief. 
  
Aantal deelnemers: minimaal 15. 
  
Verdere gegevens: 
 
1. Periode:  oktober 2008 t/m maart 2009.  
   De startdatum moet nog vastgesteld worden. 
2. Aantal lessen:  12 
3. Tijd:  donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. 
4. Frequentie:  in principe éénmaal per 14 dagen. 
5. Plaats:  Westfries Archief (Blauwe Berg 5c, Hoorn). 
6. Kosten:  € 70,- (voor Vrienden van het Westfries Archief € 60,-) 
 
Als u aan deze cursus wilt deelnemen, moet u wel bereid zijn na elke les huiswerk te 
maken, anders hebben de lessen te weinig effect. 
 
Voor deelname kunt u zich aanmelden bij Aad Goossens onder vermelding van: uw 
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 
 
E-mail :  aad.riek.goossens@quicknet.nl 
Tel.   :  0228 - 58 15 67 
 

 
In het volgende nummer 
 
In het volgende nummer kunt u o.a. verwachten 
 

• het laatste deel van Personen uit West-Friesland genoemd in het Oud 
Notarieel Archief van Purmerend 

• enkele transcripties uit Duitse archieven met betrekking tot personen 
uit Hoorn e.o. 
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Aan dit nummer werkten mee….. 
 
Wim Zevenboom, Marry Luken-Sluis en Hans van den Broek. 
 
Wij nodigen u uit wetenswaardigheden op papier of in een computerbestand 
te zetten. Heeft u hulp nodig bij vormgeving van uw gegevens, neem dan 
even contact op met één van de redactieleden. U bent van harte welkom. 
 

Mutaties op de ledenlijstMutaties op de ledenlijstMutaties op de ledenlijstMutaties op de ledenlijst  
 

Alle ledenmutaties dient u uitsluitend door te geven aan de NGV te Weesp. Dat kan 
schriftelijk of via e-mail. Zie ook de mededelingen in Gens Nostra. 
 
Nieuwe leden: 
 
Dhr. J.D. Hooijberg   Bult 22       1135 AJ Edam 
Dhr. R.J. Dillo   Kloet 56   1713 VG Obdam    
Dhr. J.G. de Vries   Cornelis Matersweg 67  1943 GW Beverwijk 
 
Nieuw lid, overgekomen van andere afdeling : 
 
Dhr. B. Dijkmans   Graaf Willemstraat 151   1611 HD Bovenkarspel   
 
Nieuwe bijkomende leden: 
 
Dhr. N. van der Knokke  Boekweitkamp 12    8051 ZN Hattem 
(rectificatie op publicatie in Koggenland 2008/1) 
 
Mw. G.J. van Driel – Koetsveld Refter 32     1695 JM Blokker 
Mw. M. van ’t Hoenderdaal-Hoff  Mahonialaan 62         1702 XD Heerhugowaard 
 
Einde bijkomend lidmaatschap: 
 
Mw. R. Kaas    Amsterdam Zuid-Oost 
  
Einde lidmaatschap in verband met overlijden: 
 
Dhr. A.Th. Winnubst  ‘s- Hertogenbosch 
 



 

 
 
 

Bestuur en functieverdeling 

 
Voorzitter  
Vacature 

Eerste secretaris  

Hans van den Broek, Kerkeland 71, 1602 LE Enkhuizen   0228 - 31 55 13 
e-mail: jpvandenbroek@tele2.nl 
Tweede secretaris, lezingen 
Aad Goossens, Olympiaweg 2, 1693 EL Wervershoof    0228 - 58 15 67 

e-mail: aad.riek.goossens@quicknet.nl 

Penningmeester 

Marian Kooter, Cunerastraat 13, 1688 WC Nibbixwoud,    0229 - 57 22 32 

e-mail: marian.kooter@quicknet.nl 

Algemeen bestuurslid 
Klaas Bant, Dorpsweg 147, 1697 KK Schellinkhout   0229 - 50 14 58 

e-mail: klaas.bant@planet.nl  

Algemeen bestuurslid, werkgroep bibliotheek, opvang nieuwe leden 

Gino Kaag, Dr. Lohmanstraat 92, 1713 TP Obdam   0226 - 45 30 33 

e-mail: gij.kaag@quicknet.nl 

Algemeen bestuurslid 
Gerri C. Kind-Renskers, De Wijzend 44, 1474 PC Oosthuizen   0299 - 40 16 62 

e-mail: gerrikind@quicknet.nl 

Algemeen bestuurslid, Public Relations  

Leny J.A. Kukler-van Gemert, Schoener 3, 1625 CT Hoorn   0229 - 23 36 45 

e-mail: j.kukler@quicknet.nl 

Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur 
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn    0229 - 23 29 35 

e-mail: b.leek@quicknet.nl 

 

 

Homepage: http://oostelijkwest-friesland.ngv.nl  
 

 

Redactie Koggenland 
 

Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn   0229 - 23 29 35 

e-mail: b.leek@quicknet.nl 

Jan Lijzenga, Amaryllislaan  62, 1616 XD Hoogkarspel   0228 - 56 21 17 

e-mail: j.lijzenga@quicknet.nl  

Verzending: 

Jan A.H. Spruijt, Alexanderstraat 28, 1623 KB Hoorn,    0229 - 21 48 59 

e-mail: janspruijt@quicknet.nl 

 

    

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


