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Onze Bijeenkomsten 

 
 
18  maart  2010 De heer Mr. A.H.G. Verouden: "Vader onbekend?” 

 
15 april 2010 Jaarvergadering van de afdeling en  

10-minutenpraatjes 
 
 
De bijeenkomsten worden gehouden in het Nivongebouw, Kerkebuurt 169, 
Berkhout. Aanvang (tenzij anders vermeld) 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur.  
Een nadere toelichting op deze lezingen in het seizoen 2009/2010 treft u 
aan in het informatieblad bij Koggenland 2009/1. 
 
 
 
 
 
 
 

Wie neemt het organiseren van de lezingen over? 
 

Tijdens de aanstaande jaarvergadering ben ik aftredend, maar wel 
herkiesbaar, met dien verstande dat ik het organiseren van de lezingen 
graag aan iemand anders wil overdragen. Helaas hebben we echter nog 
niemand  gevonden. 
Daarom doe ik namens het bestuur een dringend beroep op u: meldt u zich 
alstublieft bij mij aan, opdat ook dat belangrijke werk in onze afdeling kan 
doorgaan. Natuurlijk kost het tijd, maar het contact met de (potentiële) 
sprekers is wel heel boeiend. 
 
Ik zie uw reactie met veel belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aad Goossens, namens het bestuur 
 
E-mail :  aad.riek.goossens@quicknet.nl 
Tel.  :  0228 - 58 15 67 
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Van het bestuur 
 

Vol goede moed zijn wij begonnen aan de nieuwe jaargang van Koggenland. 
Wij hopen u weer veel leesplezier te bezorgen dit komende jaar. Maar voor 
wat, hoort wat! U wordt opnieuw nadrukkelijk uitgenodigd kopij, in welke 
vorm dan ook, in te sturen, opdat ons mededelingenblad, onze proeftuin 
voor genealogische publicaties, ons communicatiemiddel kan blijven 
functioneren. 
 
Ook vragen wij u nog eens goed na te denken over het functioneren van 
onze afdeling. De werkgroep, die de afdelingsbibliotheek gaande houdt, de 
werkgroep, die doop-, trouw- en begraafregisters transcribeert, het 
onderhouden van de website, het vorm geven aan Koggenland, het 
organiseren van de lezingen, vormen even zovele taken die het bestuur 
aanstuurt en die door de leden worden gedaan. Maar dat bestuur en die 
leden zijn u en ik! Er melden zich de laatste jaren te weinig leden aan om 
deze taken te vervullen en als wij een goed lopende afdeling van de NGV 
willen blijven, moeten er zich meer leden aanmelden. Vele handen maken 
immers nog steeds licht werk. Wij hopen daarover met u van gedachten te 
wisselen tijdens de komende jaarvergadering. 
 
U treft in deze Koggenland natuurlijk allereerst alle stukken aan, die u nodig 
heeft voor de jaarvergadering (15 april). Verder hadden wij nog wat kopij 
op de plank liggen en kregen wij via de vereniging Oud Hoorn kopij 
doorgestuurd. Al met al dus toch weer een gevarieerd nummer. 
Wat u niet aantreft is het financiële jaaroverzicht over het vorige 
kalenderjaar. Dat heeft een nare reden: onze penningmeester, Marian 
Kooter, is halverwege februari getroffen door een ernstige hersenbloeding. 
Over haar vooruitgang, haar hopelijk herstel en de gevolgen die haar 
afwezigheid op de korte termijn voor ons afdelingsbestuur met zich mee zal 
brengen, zullen wij u tijdens de jaarvergadering verder mededelingen doen. 
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Agenda Jaarvergadering 2010 
 

Het bestuur nodigt de leden hierbij uit tot het bijwonen van de 
jaarvergadering 2010. 
 
Datum: donderdag 15 april 2010 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Het Nivongebouw, Kerkebuurt 169, Berkhout 
 
Zoals gebruikelijk is de zaal open om 19.00 uur. U kunt dan ook de 
bibliotheek raadplegen. De jaarverslagen treft u aan in deze editie van 
Koggenland. 
 
Agenda 
 

1. Opening door bestuurslid. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Bespreking notulen van de jaarvergadering van 14 april 2009. 
4. Jaarverslagen 2009. 
5. Financieel jaaroverzicht van de penningmeester. 
6. Verslag van de kascommissie, bestaande uit mevrouw Schoonhoven 

en de heer Spruijt, reserve de heer Kukler. 
7. Verkiezing kascommissie. 
8. Verkiezing bestuursleden.   

Volgens rooster zijn Klaas Bant en Aad Goossens aftredend en stellen 
zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot één week voor de 
vergadering schriftelijk melden bij de secretaris (Carina ter Wee-
Schilder). De functies van voorzitter en het organiseren van lezingen 
zijn nog niet ingevuld. 

9. Verkiezing afgevaardigden 2009.  
Kandidaten: Aad Goossens en (plaatsvervangend) Marian Kooter.  

10. Voorbereiding van de Algemene Vergadering van de NGV op 24 april. 
11. Programmaoverzicht van het seizoen 2010-2011. 
12. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 
13. PAUZE 
14. “Praten over Westfriese Families” door Klaas Bant. 

 

Klaas Bant over zijn 10-minutenpraatje: 
 
In West-Friesland hebben we naast de afdeling Oostelijk West-Friesland van 
de NGV ook de Stichting Westfriese Families. Wat is het verschil tussen 
beide? 
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De stichting is een "volwassen" dochter van het Westfries Genootschap. Ooit 
opgericht als commissie genealogie van het genootschap. Ik heb de indruk 
dat veel van onze leden het verschil tussen beide genealogische verenigingen 
niet of nauwelijks kennen. Daarom is het wel nuttig om in een 10-
minutenpraatje die verschillen en eventuele overeenkomsten eens te 
bespreken. 
Daarnaast zou ik het een en ander kunnen zeggen over een paar bijzondere 
Westfriese Families. Te denken valt aan de Venhuizer familie Davidson en 
met name Zeger Davidson, die in 1799 zijn leven liet voor een Frans 
executiepeloton. 
 

Verslag van de jaarvergadering van de afdeling 
Oostelijk West-Friesland van de NGV, gehouden 
op 14 april 2009 
 

Klaas Bant opent als tijdelijk waarnemend voorzitter de vergadering en staat 
stil bij het overlijden van onze secretaris, Hans van den Broek. Na vijf jaren 
op een consciëntieuze en enthousiaste manier invulling te hebben gegeven 
aan het werk van secretaris van onze afdeling, na vele bijdragen aan ons 
afdelingstijdschrift Koggenland en dito inspanningen om de website goed te 
laten functioneren is hij ons ontvallen. “Wij missen hem nu al”, aldus Klaas. 
 
Er zijn geen bestuursmededelingen of inkomen stukken ter bespreking. De 
verschillende jaarverslagen, het financiële overzicht en het verslag van de 
kascommissie leiden evenmin tot opmerkingen. 
Mevrouw Schoonhoven en de heer Spruijt bemensen de nieuwe 
kascommissie, de heer Kukler zal als reserve paraat staan. De reglementair 
aftredende bestuursleden Gino Kaag en Ben Leek worden bij acclamatie 
herkozen. Aad Goossens zal ons blijven vertegenwoordigen bij de landelijke 
vergaderingen, Marian Kooter is reserve. 
Wij hebben nog drie niet ingevulde bestuursfuncties, een voorzitter, een 
secretaris en een bestuurslid, dat zich met ‘public relations’ wil gaan 
bezighouden. 
 
De komende algemene vergadering behoeft geen voorbereiding, omdat, 
volgens Aad Goossens, er geen punten op de agenda staan, waar een 
standpunt van onze afdeling voor benodigd is. In de discussies rond het 
stemrecht heeft onze afdeling bovendien al een standpunt ingenomen. Aad 
spreekt de hoop uit dat alle ontwikkelingen in deze zullen leiden tot een 
voor de gehele NGV werkbare uitkomst. 
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Met ingang van september 2009 verhuist onze afdeling haar bibliotheek en 
haar lezingenavonden naar de overkant van de weg, naar het NIVON-
gebouw. Klaas herhaalt nog een keer de argumenten, die tot het vertrek uit 
de Berkhouter kerk hebben geleid en hoopt dat de nieuwe behuizing aan al 
onze wensen zal voldoen. Het bestuur is tot nu toe zeer tevreden over de 
samenwerking met de leiding van het NIVON-gebouw. Of de verschuiving 
van de ledenavonden naar de donderdag meer aanwezigen zal opleveren, 
zullen we moeten afwachten. Als de vraag groot genoeg is, kunnen we 
eventueel ook het aantal bibliotheekopenstellingen uitbreiden. 
 
Ons afdelingstijdschrift voldoet aan de behoeftes van de aanwezige leden; 
men is tevreden met de geboden mogelijkheden tot publicatie van eigen 
onderzoeksresultaten en met de variatie in aanbod van informatie. Ook de 
lezingen in het komende jaar, waarvan een korte samenvatting al in 
Koggenland 2009.1 is verschenen, krijgen een enthousiast onthaal. 
 
Het bestuur voelt zich dus gesterkt door te gaan op de ingeslagen weg en 
hoopt na de invulling van de vacatures ook weer nieuwe wegen te kunnen 
gaan bewandelen. 
 
Na de pauze laat Corrie Stroop ons zien hoe het raadplegen van vele 
internetsites haar op het spoor zette van een moordenaar in de 
familiegeschiedenis van haar echtgenoot. Locale historie, justitiële archieven 
en het Meertens Instituut brachten haar uiteindelijk tot het boeiende verhaal 
‘Hoe komt een veldwachter tot moorden?’ 
 
Ben Leek  
 

Jaarverslag 2009 NGV afdeling Oostelijk West-
Friesland 
 

Leden 
Begin december 2009 had Oostelijk West-Friesland 184 gewone leden en 26 
bijkomende leden. Een jaar geleden waren deze cijfers 196 leden en 26 
bijkomende leden. Het aantal leden is dus helaas met twaalf afgenomen.    
 
Bestuur 
Op 25 februari overleed tot ons leedwezen onze zeer gewaardeerde 
secretaris en webmaster, Hans van den Broek. Wij missen hem nog steeds. 
 
In de jaarvergadering van 14 april werden Gino Kaag en Ben Leek herkozen. 
Leny Kukler-van Gemert, onze PR-functionaris trad af, maar helaas kon er 



 7 

voor haar geen opvolger gevonden worden. Wel was Gerri Kind-Renskers 
bereid haar taak tijdelijk waar te nemen. 
Als afgevaardigde werd Aad Goossens gekozen en als plaatsvervangend 
afgevaardigde Marian Kooter. 
De functie van voorzitter was nog steeds vacant, maar voor Hans van den 
Broek werd wel een opvolgster gevonden in de persoon van Carina ter Wee-
Schilder. Zij begon haar werkzaamheden in augustus en werd in de 
najaarsledenvergadering officieel benoemd, waardoor de taakverdeling  
vanaf dat moment luidde: 
 
Carina ter Wee-Schilder secretaris 
Marian Kooter penningmeester, webmaster, plaatsvervangend 

afgevaardigde 
Gerri Kind - Renskers werkgroep transcriberen en digitaliseren, 

plaatsvervangend PR-functionaris 
Klaas Bant webmaster 
Ben Leek notulist en redacteur "Koggenland" 
Aad Goossens 2e secretaris, organisatie lezingen, afgevaardigde 
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 3 februari, 21 april, 8 september en 17 
november. 
 
Werkgroepen 
 
De werkgroep transcriberen en digitaliseren 
Dit jaar is de werkgroep gegroeid tot 26 vrijwilligers. Twee personen 
meldden zich aan door de presentatie van onze afdeling op de open dag in 
het Westfries Archief  op 17 oktober. De hoeveelheid ingevoerde gegevens 
uit de DTB groeit steeds sneller. Onder de nieuwelingen is ook Remko 
Ooijevaar die privé al veel gedigitaliseerd heeft. Deze bestanden heeft hij 
overgezet in ons format. Ria Meijs-Bitter gaat verhuizen naar Hardenberg en 
is inmiddels gestopt; we zijn heel blij met de duizenden dopen (in Hoorn) 
die zij ingevoerd heeft!  
Het Westfries Archief waardeert ons werk en heeft inmiddels twee nieuwe 
medewerksters (beide parttime) in dienst genomen om de werkgroep te 
ondersteunen.  
Het is de bedoeling dat de reeds gedigitaliseerde DTB bestanden nu spoedig 
op de website van het Westfries Archief aangeboden worden. Bij onze 
afdeling kunt u alles bekijken in de laptop van Marian Kooter. In de 
computers op de studiezaal van het Westfries Archief vind u ons werk onder 
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“ Klappers”. Er is nu zoveel gedigitaliseerd dat ik hier niet alle bestanden ga 
vermelden. 
  
De werkgroep komt éénmaal per maand bijeen in de multifunctionele ruimte 
in het archief voor hulp bij leesproblemen. Namen werden fonetisch 
opgeschreven maar ook het Latijn klopt niet altijd. We werken thuis met 
kopieboeken. Op het archief kunnen we slecht gekopieerde woorden 
bekijken op de fiches en mogen we gebruik maken van de originelen. 
 
Het Westfries Archief is bezig met een inhaalslag m.b.t. digitaliseren en we 
kunnen dan ook nog veel vrijwilligers gebruiken. Degenen die oud schrift 
kunnen lezen hebben hier de mogelijkheid hun kennis op peil te houden. 
Voor het invoeren van de klappers is die kennis niet nodig. 
  
De werkgroep bibliotheek/nieuwe leden 
De werkgroep bestaat uit zeven leden en kan gelukkig ook altijd een beroep 
doen op een aantal vrijwilligers. Dit jaar stond voor een groot gedeelte in het 
teken van de verhuizing van de Berkhouter Kerk naar het Nivon-gebouw op 
26 juni 2009. Het overbrengen van de boeken is met hulp van de 
werkgroepleden en vrijwilligers in één dag geklaard. De voorbereidingen en 
het opnieuw inrichten van de kasten vergde wat meer tijd maar het resultaat 
mag er zijn.  
Verder waren er acht openstellingen van de bibliotheek op zaterdagen in 
2009 en was de bibliotheek ook open op de lezingavonden. Er zijn nieuwe 
boeken aangeschaft en er zijn tijdschriften  van andere NGV-afdelingen 
ingebonden.  
Nieuwe leden kregen een welkomstbrief toegestuurd met alle info over onze 
vereniging. Het knipselarchief wordt steeds groter  en de mappen met 
artikelen over onze eigen streek is ook een nieuwe en geweldige collectie om 
door te nemen voor iedere genealoog. We hopen dan ook veel van onze 
leden regelmatig in de bibliotheek te mogen verwelkomen: het is de moeite 
waard! 
 
 
Homepage en Afdelingsblad Koggenland 
Door het overlijden van Hans van den Broek kwam het werk aan onze 
website praktisch stil te liggen. Marian Kooter was bereid samen met Klaas 
Bant de taak van Hans over te nemen, maar door omstandigheden konden 
zij nog niet met hun werk starten. Dankzij Henk Remiëns, webmaster van 
Zaanstreek-Waterland, bleef onze site echter enigszins actueel. 
Op dit moment hebben 107 leden en bijkomende leden zich geregistreerd 
als gebruiker en 36 niet-leden. 
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In de redactie van ons afdelingsblad was er helaas nog steeds een vacature. 
De redactie werd dus ook dit jaar weer gevormd door Ben Leek en Jan 
Lijzenga. De heer Jan Spruijt verzorgde weer  de distributie.  
Er verschenen drie afleveringen, waaronder het jubileumnummer. 
 
Lezingen,  (leden)vergaderingen en andere bijeenkomsten 
Er werden in 2009 vijf lezingen gehouden: 
 
27 januari Dhr. Diederik Aten De Engels-Russische invasie van 1799 
17 maart De heren J. Slier en 

W. Vernes 
De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen 
(Mormonen) 

24 september Dhr. Henri van Rijn Het leven van de allerarmsten in 
Europa van de middeleeuwen tot 
heden 

15 oktober Dhr. Drs. J.P.C.M. 
van Hoof 

Genealogisch onderzoek naar 
militairen. 

19 november Dhr. Hans Langedijk De oorsprong van twee West-Friese 
families; archief versus DNA 

 
Het gemiddelde bezoekersaantal was 37, met als uitschieters de lezing van 
Hans Langedijk over DNA met 52 bezoekers en die van de heren Slier en 
Vernes over de Mormonen met 47 belangstellenden. 
 
De vergoeding voor de sprekers is met ingang van het seizoen 2009-2010 
verhoogd tot  € 50,- 
 
De bijeenkomsten werden via posters, het afdelingsblad Koggenland, de 
website, de regionale krant en e-mail aangekondigd.  
 
Op 14 april werd de ledenvergadering gehouden en op 19 november een 
korte najaars-vergadering, voorafgaand aan de lezing. 
Na de ledenvergadering van april volgde een tienminutenpraatje door ons 
lid Corrie Stroop-Welman. Het onderwerp was “Hoe komt een veldwachter 
tot moorden?” Het was een boeiend verhaal.  
  
De twee landelijke vergaderingen in Utrecht werden bezocht door Aad 
Goossens als afgevaardigde en Marian Kooter als plaatsvervangend 
afgevaardigde. 
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Jubileum 
In 2009 bestond de afdeling 25 jaar. Dit heugelijke feit werd gevierd tijdens 
een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 9 mei. Daarnaast verscheen er een 
jubileumuitgave van Koggenland, waaraan met name redacteur Jan Lijzenga 
veel tijd en zorg besteed heeft. Dit jubileumnummer werd opgedragen aan 
onze overleden secretaris, Hans van den Broek, en het eerste exemplaar 
werd dan ook op 9 mei overhandigd aan zijn vrouw Gemmy. 
Tijdens de eerder genoemde bijeenkomst werd verder onder dankzegging 
voor haar jarenlange inzet op diverse terreinen afscheid genomen van Leny 
Kukler-van Gemert en hield Carel de Jong, voormalig adjunct-directeur van 
het Westfries Museum, een boeiende lezing over “Afbeeldingen op 
schilderijen en genealogie”.  Daarna was er onder het genot van een hapje 
en een drankje volop gelegenheid voor onderling contact. 
 
Publiciteit, cursussen, samenwerking 
Op 17 oktober werd de Landelijke Archievendag gehouden met als thema 
‘Oorlog en Vrede’. Wij hadden in het Westfries Archief een stand met 
informatie over de NGV en een demonstratiebord waarop een aangeklede 
kwartierstaat te bewonderen was. Tevens was een naslagwerk in te zien van 
‘(onder)trouw militairen in Hoorn’. We hebben belangstellenden geholpen 
met het zoeken naar informatie over hun familiegeschiedenis, onder andere 
via de fiches van het archief. Bijna driehonderd belangstellenden hebben 
deze dag een bezoek gebracht. 
 
Huisvesting 
Eind juni zijn we definitief verhuisd van de Berkhouter Kerk naar het 
NIVON-gebouw, Kerkebuurt 169 te Berkhout. De akoestiek is uitstekend, de 
temperatuur is eenvoudiger te beheersen, onder andere bij bijeenkomsten, 
en de lagere luchtvochtigheid is beter voor de boeken in de bibliotheek.  
 
Tot slot 
2009 was voor de afdeling Oostelijk West-Friesland een jaar met pieken en 
dalen. Het 25-jarig bestaan van de afdeling werd gevierd en we zijn verhuisd 
naar onze nieuwe locatie. Maar helaas werden we ook geconfronteerd met 
het overlijden van onze secretaris Hans van den Broek. 
Het komende jaar zullen we weer met frisse moed verdergaan. Er staan weer 
diverse interessante lezingen en activiteiten in het vooruitzicht. 
 
Andijk,  8 januari 2010 
 
Carina ter Wee-Schilder (secretaris) 
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Personen uit West-Friesland in het ONA van 
Oosthuizen (II) 
(door José Schenk) 
 
Hierbij het laatste deel van de lijst met personen uit West_Friesland, die ik 
tegen kwam in het oud notarieel archief (ONA) van Oosthuizen. 
 

No 4110 04-02-1808 
akte 43 

Jan Zomer x Crelisje Cos, wonende Oudendijk, test 
 

No 4110 28-05-1808 
akte 47 

Jacob Corsloot(overl 07-09-1808), gewoond 
hebbende Etersheim, heeft 5 kinderen; Jan, 
wonende Purmerend, Klaas, wonende Edam, 
Maarten, wonende Schardam, Cornelis wonende 
Lambertschaag en Pietertje wonende bij hem in, en 
testeert aan de 4 kinderen van zijn dochter zaliger; 
Lijsbeth x Adriaan Nieuwpoort, zie ook de akte van 
09-11-1808 no 60 (inventaris) en de akte van 17-11-
1808 no 62  

No 4111 28-02-1809 
akte 64 

staat en inventaris van de boedel en nalatenschap 
van Harmen Joosten(te Oudendijk overleden op 01-
12-1808) tvv Dirk Pieters Bregman en Klaas Dirks 
Schuitemaker, wonende beide Grosthuizen, 
executeuren  

No 4111 26-03-1809 
(lentemaand) akte 66 

Dirk Pieters Bregman  en Klaas Dirks Schuitemaker, 
wonende beide Grosthuizen, executeuren van 
zaliger Harmen Joosten  x Pietertje Klaas 
Houtkoper, Jan Sanders x Tela Jans Joosten, 
wonende Nieuwerschans in Groningen en Dirk 
Fransz x Antje Jans Joosten, wonende Oude Ziel 
onder Beerster Hamme en Jacob Otsz x Grietje 
Gerrits Joosten, wonende Beerster Hamme in 
Groninger Ommelanden en Jacob Eppesz Mulder x 
Stijntje  Gerrits Joosten, wonende Oude Schans in 
Groningen en Joost Gerrits Joosten, wonende 
Hoogeland bij Groningen, en nog enkele 
erfgenamen van zaliger Harmen Joosten en zijn 
eerdere vrouw Hilletje Juriaans, woonden 
Oudendijk? 

No 4111 10-11-1809 
(slachtmaand) akte 80 

Cornelis Best, wonende Opmeer, gaat huwen met 
Antje Simonsdr Sentis, wonende Aardswoud, test      
zie ook de akte erna  

No 4111 05-02-1810 
(sprokkelmaand) akte 

Dirk Pieters Vreugd, wonende Oudendijk(is zeer 
gevaarlijk ziek) x Jannetje Cornelis Vis (testament) 
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(sprokkelmaand) akte 
86 

gevaarlijk ziek) x Jannetje Cornelis Vis (testament) 
 

No 4111 04-05-1810 
(bloeimaand) akte 98 

Aris Pijper, wonende Beemster (zeer gevaarlijk ziek 
in bed) testeert zijn voordochter, en zijn kinderen 
geteelt bij  Grietje Peereboom, en benoemd tot 
toeziend voogd; Klaas Spruit wonende Berkhout 

No 4111 21-10-1810 
(wijnmaand) akte 108 

Pieter Melis Spaans, wonende Oudendijk en zijn 
tegenwoordige vrouw Grietje Jacobs Spaans 
(testament)   zie ook akte 109 

No 4112 01-06-1811 
akte 121 

Jan Koopman x Hilgond Ruijter, wonende Hoorn 
hebben land in Oosthuizen verkocht aan haar broer 

No 4112 09-09-1811 
akte 128 

Cornelis Salm 25jr boerenknecht, wonende 
Beemster, zoon van Pieter Salm x Maartje Nierop, 
wonende Hoorn (loting militie) 

No 4112 16-12-1811 
akte 155 

Cornelis van der Willige, maire van Enkhuizen en  
Pieter van der Willige, vrederechter van 
Grootebroek, hebben procuratie voor Cornelia 
Rijken van der Willige x Willem Diederik Vincent de 
Graaf, wonende Enkhuizen en voor Frederica 
Anthonia van der Willige x Cornelis Slijper, 
wonende Enkhuizen en hun broer Abel van der 
Willige, koopman te Amsterdam en hun zus Johanna 
Elisabeth van de Willige, wonende Enkhuizen, 
ongehuwd (zijn alle kinderen van zaliger Jan van 
der Willige x Susanna Agatha de Gorter)  

No 4113 21-03-1812 
akte 20 

Antje Sijmons Goedhart, weduwe van Cornelis 
Spaans, wonende Oudendijk, testeert aan Sijmon 
Goedhart, wonende Rijp en aan de kinderen van 
haar overleden zus; Grietje Sijmons Goedhart x 
Klaas Schooneman Spaans, wonende Oudendijk en 
Avenhorn, en aan haar zwager; Pieter Hoek Spaans, 
en aan de kinderen van zaliger Jacob Pieters Spaans, 
genaamd; Wolmet Jacobs Spaans x Gerrit Nierop, 
wonende Avenhorn en Grietje Jacobs Spaans x 
Pieter Melis Spaans, wonende Oudendijk, en Pieter 
Jacobs Spaans, wonende Avenhorn, en Neeltje 
Jacobs Spaans, wonende Avenhorn 

No 4113 11-05-1812 
akte 33 

Pieter Melis Spaans, marktschipper van Avenhorn op 
Hoorn en Purmerend, wonende Oudendijk x Grietje 
Jacobs Spaans, en benoemd tot voogden over zijn 
kinderen; Gerrit Nierop, en Pieter Otter, wonende 
beide Avenhorn 
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No 4113 01-06-1812 
akte 37 

Sijmon Douwes, uitdrager, wonende Hoorn is een 
van de erfgenamen van zijn behuwd oom; Pieter 
Jans Valencijn(overleden 30-04-1812) 

No 4113 21-11-1812 
akte 78 

Pieter Claas Meijsen, slagter, wonende Berkhout, is 
schuldig aan Dirk Pieters Bregman, boer, wonende 
Grosthuizen.       Klaas Dirks Schuijtemaker, boer, 
wonende Grosthuizen en  Roelof Jans Joosten, 
tapper, wonende Oudendijk aan het tolhek, als 
voogden over de minderjarige Klaas Harmens 
Joosten 

No 4113 22-11-1812 
akte 79 

Albert Dekker, werkman, wonende Oudendijk 
verkoopt aan Andries Kramer, boer, wonende 
Oudendijk, een huis te Oudendijk, belent aan 
Laurens Hardebol 

No 4114 01-02-1813 
akte 11 

Jacob Hooman, boer, wonende Grosthuizen, is 
schuldig aan Pieter Louwen, koopman wonende 
Oosthuizen 

No 4114 04-02-1813 
akte 12 

Johannes Jacobus Schilham, predikant in de 
gereformeerde gemeente van Oudendijk x Elisabeth 
Vorkink, erven van een oom 

No 4114 13-04-1813 
akte 30 

Pieter Jans Commandeur, boer, wonende Wognum, 
is schuldig aan Pieter Louwen, koopman, wonende 
Oosthuizen(heeft verhijpothekeerd; 2 huizen in 
Wognum) 

No 4114 14-04-1813 
akte 31 

Arend Mensma van Willis, predikant in de 
gereformeerde gemeente van Grosthuizen en 
Avenhorn (is beroepen) 

No 4114 22-05-1813 
akte 39 

Pieter Coers, koopman x Trijntje Verduijn, wonende 
Avenhorn, is schuldig aan Gerrit van den Bogaart, 
koopman, wonende Purmerend 

No 4114 14-06-1813 
akte 44 

Thomas Kieft, winkelier, wonende Medemblik, is 
executeur testamentair van zaliger Maartje van 
Wijngaarden, eerder weduwe van Hendrik Bagman 
en laatstelijk huisvrouw van Wouter Kieft, 
metselaarsbaas, wonende Oosthuizen 

No 4114 19-06-1813 
akte 46 

Jan Slot, rietdekker, wonende Zwaag, koopt van 
Maarten Corsloot, boer, wonende Edam, een huis te 
Zuid Schardam  

No 4114 06-09-1813 
akte 57 

Bernardus Hulleman, wonende Hoorn als avoue 
(procureur) ,  Pieter Cornelis Schuitemaker, 
landman, wonende Obdam, en Cornelis Bakker, 
Landman wonende Wogmeer als curateuren over de 
krankzinnige Gerrit Visser, wonende Obdam, en 
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krankzinnige Gerrit Visser, wonende Obdam, en 
stellen aan als avoue; Dirk Bakker, wonende Hoorn      
zie ook akte 72 en 74 

No 4114 18-09-1813 
akte 60 

Jacob van der Meer, broodbakker, wonende 
Scharwoude, verkoopt een broodbakkerij te 
Wormer, aan Harmen Barends Bruggesmit, 
zeildoekwever, wonende Wormer 

No 4114 18-09-1813 
akte 61 

Jacob Homan, boer x Marijtje Pieters Leegwater, 
wonende Scharwoude, testament      zie ook de 
volgende akte 

No 4114 21-10-1813 
akte 71 

Dirk Broertjes, werkman, wonende Oudendijk, heeft 
grasland in de Beetskoog verkocht aan Pieter Knip, 
landman, wonende Beemster 

No 4114 11-11-1813 
akte 73 

Abram Commer, maire van de gemeente Berkhout 
en daar wonende is een van de voogden over de 
minderjarige Christina Witkop  

 

 

 

 

Fragment uit het Denenboek: Jacob Bosch  
(samenvatting gemaakt door Frieda Bus-Kok) 
 

Uit het Denenboek, Deen- een Westfriese familie 1520 – 2007, is een 
hoofdstuk uitgelicht. Dit hoofdstuk behandelt onze oma, Jans Bosch-Deen en 
onze overgrootvader Jacob Bosch, de zouaaf. 
 
Het leven van moeder Jans Deen-Bosch is zo bepalend geweest voor de 
leden van de familie Deen die zijn geboren in de 20e eeuw, dat ook haar 
voorgeschiedenis vermeld wordt in dit boek. 
   
Haar vader, Jacob Bosch, is geboren op 20 oktober 1847 te Hoogwoud als 
zoon van Klaas Bos en Geertje Schuit. Jacob had een tweelingzusje, 
Aafke. Zij overleed, vrij snel na haar geboorte, op 24 december 1847. 
Na het overlijden van Klaas Bos hertrouwde Geertje Schuit op 14 april 1858 
met Jan van Diepen. Jacob was toen tien jaar oud. 
Jacob huwde op 1 februari 1872 te Wognum met Cornelia van Diepen. 
Cornelia, geboren op 10 april 1848 op de Zomerdijk te Wognum, was een 
dochter van Jan van Diepen en Leentje Oud. Jacob overleed op 7 mei 1902 
te Wognum. Ten tijde van de geboorte van Jans (4 augustus 1885) was 
Jacob winkelier te Wognum; hij verkocht religieuze artikelen, o.a. 
rozenkransen en bidprentjes. Ook was hij polderbode en koster. 
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Het echtpaar, Jacob Bosch en Cornelia van Diepen omstreeks 1892. In 1867 ontving Jacob zijn 1e 

medaille, het Mentanakruis. 

 
Na het overlijden van Jacob verhuisde Cornelia naar Bovenkarspel en 
huwde, als 55 jarige, op 14 november 1903 met Klaas Rood. Op oudere 
leeftijd liep ze met 2 stokken en was ze nagenoeg blind en doof. Ze werd 91 
jaar en overleefde ook haar tweede man, Klaas. 
De laatste jaren voor haar overlijden, op 4 februari 1940, woonde zij in bij 
haar zoon Klaas en diens echtgenote Cornelia Appel (Kneel) te Nibbixwoud. 
De avond voor haar overlijden speelden zij ‘hartenjagen’; later werd gezegd, 
“zij was klaar met het jagen op haar hart”. 
Cornelia leeft in de herinnering van Bets Deen voort als een vrolijke vrouw. 
Omdat Cornelia naar Bovenkarspel verhuisde, kreeg Jans daar de kans 
Meindert te ontmoeten. 
  
Jacob Bosch, de Zouaaf 
   
De eerste keer dat Jacob zich aanmeldde om voor de Paus te gaan vechten 
tegen de troepen van Garibaldi, was op 10 oktober 1867. Jacob is Pauselijk 
Zouaaf geweest tot 14 april 1870. 
  
Beziet men de Brusselse inschrijvingsdata dan blijken deze vooral in de 
winterperiode te liggen. De tijd dat er voor de ‘buitenwerkers’ weinig te 
doen was en de verdiensten derhalve navenant. Hieruit zou te concluderen 
zijn dat niet alleen idealisme een rol speelde, maar ook de economische 
omstandigheden. Hij kreeg zijn eerste contract, na te zijn gekeurd, op 14 
oktober 1867 in Brussel. 
  
De volgende eisen werden gesteld aan de aspirant Zouaaf: 

− Een getuigschrift van den Pastoor (het moesten goede Katholieken 
zijn). 
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− Een getuigschrift van den dokter (het moesten stevige knullen zijn). 

− Een stuk, welke dan ook, van de Burgerlijke autoriteit, waarop naam, 
voornaam, ouderdom, geboorteplaats en namen der ouders staan. 

− Vrijstelling van militaire dienst van de Nationale militie. 

− Van degenen die gediend hebben bij de Nationale militie, moet hun 
paspoort uit de militaire dienst voorzien zijn van stempels. 

− Ingeval van minderjarigheid moeten zij de toestemming overleggen 
hunner ouders of voogden. 

− Vrijwilligers werden aangenomen van 17 tot 40 jaar. Lengte niet 
minder dan 1 meter 57. 

  
 

Jacob Bosch, trots op zijn Zouavenuniform, omstreeks 1867. Deze opname, welke is gemaakt in een 
fotoatelier te Amsterdam, stond ook op zijn bidprentje. 

 
Men tekende het contract slechts voor 2 jaar en elk half jaar moest het 
opnieuw worden ondertekend. Oud-Zouaven konden zich voor 1 jaar 
engageren. De reiskosten van Brussel naar Rome waren ten laste van het 
Centraal Comité. Op 10 oktober 1867 vertrok Jacob naar Brussel, alwaar hij 
op 14 oktober 1867 werd ingeschreven als Zouaaf bij het Pauselijke leger. 
Zijn legernummer was 4328. Samen met Wiggert Kok uit Wognum 
(legernummer 4327) vertrok Jacob via Brussel naar Marseille en vandaar 
per schip naar Rome. 
  
Het soldij der manschappen (Zouaven) was in Rome 14 soldi per week. Bij 
een dienst in de bergen werd het soldij in overeenstemming gebracht met de 
eenvoudige behoefte en teruggebracht tot 9 soldi per week. De 
manschappen, tevreden met de vrij goede gemeenschappelijke etenspot, 
mopperden niet al te hard over hun schrale zakgeld. Zeker niet gezien het 
feit dat men voor 3 cent een heel bierglas vol met wijn kon drinken. In 1866 
werd het decimale betaalmiddel ingevoerd: 5 centesimo = 1 soldi; 20 soldi 
= 1 lira; 1 lira was in die tijd ongeveer 43,5 cent. 
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Het schilderachtige uniform bestond uit een vest, een kort jasje en een wijde 
broek van grijs-blauw laken, afgezet met veel dofrode tressen en chevrons, 
waar rechts op de borst een klein Pauselijk wapen van verguld koper aan 
een sierlijk kettinkje prijkte. Om het middel droeg men een brede ceintuur 
en om de benen windsels of witte slobkousen. Lage bergschoenen en een 
grijze kepi, versierd met een kleine jachthoorn, completeerden het geheel. 
 
 

Twee dappere Zouaven; links op de foto Wiggert Kok en rechts Jacob Bosch. Deze opname is gemaakt in 
1869 te Rome. De West-Friezen reisden samen naar Rome. 

 
Jacob heeft deelgenomen aan de veldtocht van 1867 en streed in de 
beroemde slag van Mentana - Mentana ligt even ten noorden van Rome - 
waarvoor hij werd onderscheiden met het verzilverde Mentanakruis. Een en 
ander geschiedde onder Paus Pius IX (1864-1878). 
  
Vanwege zijn deelname aan een andere veldtocht werd Jacob, 
onderscheiden, met de bronzen medaille ‘Bene Merenti’. Deze medaille 
kreeg alleen iemand die het écht heeft verdiend. Aan de ene zijde staat de 
beeltenis van Zijne Heiligheid en aan de andere kant de woorden ‘Bene 
Merenti’, hetgeen betekent ‘iemand die het écht heeft verdiend’. 
‘Zijne Heiligheid de Paus, heeft zich verwaardigd een eervolle 
onderscheiding te verlenen aan  Jacob Bosch, Zouaaf van het Pauselijk hof, 
ter gedachtenis aan zijn dienst en trouw aan de Heilige stoel’. 
De onderscheiding wordt gedragen op de borst ter linkerzijde, bevestigd aan 
een zijden lint met blauwe en witte banen. 
Op 13 november 1892 was Jacob te Utrecht aanwezig op het Mentana-
herdenkingsfeest. Daar werd de bronzen medaille uit handen van de 
voorzitter, generaal Baron Athanase de Charette, uitgereikt. 
Volgens het album, dat door de Nederlandse oud-Zouaven in 1894 aan de 
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generaal geschonken werd voor de kapel te Basse Motte, was Jacob lid van 
de Westfriese Zouavenbroederschap te Lutjebroek. 
‘Zouaven’, laten we ons herinneren dat Adel verplicht en laten we meer dan 
ooit bereid zijn de Kerk te verdedigen en haar Hoogste Leider, Leo XIII, 
Bisschop en Koning’. 
De Nederlandse vrijwilligers die in Pauselijke dienst traden verloren hun 
Nederlandse nationaliteit. Bij hun terugkeer konden zij echter binnen 3 
maanden hun staatsburgerschap terugkrijgen. Zolang duurde het ongeveer 
voor Koning Willem III, welwillend als hij was ten opzichte van deze naïeve 
idealisten, hun verzoek inwilligde. Ook Koningin Emma heeft zich nog met 
deze verzoeken bezig gehouden.  
Om deze reden voer Jacob voor zijn huwelijk meermalen met een schipnaar 
Amerika en Argentinië. Op dit schip werkte hij als verzorger van vee van 
emigranten. In 1947 kregen allen postuum het Nederlandschap terug. 
  
Omdat Jacob als Zouaaf heeft gevochten verdiende hij een volle aflaat tot in 
de vierde graad. Een aflaat betekent dat al je zonden worden vergeven. De 
vierde graad gaat door tot de kleinkinderen van Jans en Meindert. 
Bovenstaand artikel is een samenvatting uit een verslag van Nico Bosch te 
Spanbroek. Hij is een kleinzoon van Klaas Bosch, welke een broer was van 
Jans. 
 
 

Uit het Oud Notarieel Archief: nog meer medisch 
(door José Schenk, met dank aan mw E. Mak) 
 

We bljven in de medische sfeer met opnieuw twee transcipties, dit maal uit 
het oud notarieel archief van Purmerend. Bij vooral het lezen van de tweede 
akte lopen de rillingen over je rug. 
 

Over een kraambewaarster  
(in die tijd de term voor baker) 
 

ONA Purmerend 01-06-1714, boek 4259, notaris Pieter Bel 
 

Op huijden den eersten Junij A[nn]o 1714. 

Compareerden voor mij Pieter Bel, Openbaar Notaris, bij den Hove 

van Holland geadmitteert, binnen der Steede Purmerende 

residerende, en Voor den getuijgen naergenoemt, Marijtje 

Valkoogh, de vrouw van Dirk de Beer, Woonagtigh tot Amsterdam, 

dogh jegenwoordigh alhier, en Adriaantje Adriaans Kousterlaan, 

wed[uw]e van Jacob de Beer, wonende binnen dese Stad, de Welke 

ten Versoeke van Daniel Munnik, Schipper der treckschuijten Van 
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hier op Hoorn, en Buijksloot, meede alhier woonagtigh, 

Verclaerden Waar, en Waaragtigh te sijn soo volgt; 

  Eerstelijk verclaarden sij deposanten gesamentlijk, en 

eenparigh, dat in de jongstleeden Voornagt ontrent elf uren, 

Johannes Gons, Substituit Schout deser Steede, met Frans de 

Diender aan ’t huijs van den Requirant in desen is gecomen, dat 

de diender Voorn[oem]t aanclopte, en de deur door Lijsbet Harcks, 

de Craem-bewaarster van Grietje Dirx, de meijt van den 

Req[uiran]t in desen, is geopent, dat Frans de Diender 

Voorn[oem]t daer op aanstonds in huijs quam, en de selve 

Craambewaarster Vraagde of sij de huijs-houdster was, die daerop 

antwoorde, soo langh als sij (denoterende Grietje Dircx 

Voorn[oem]t) daar leijt, ben ik de huijs-houdster, maer anders 

niet; waerop de selve Diender seijde, dat sij eens buijten de 

deur moest comen, dat daar iemand was die haer moest spreken; dat 

daarop de gemelte Craambewaarster ten huijse is uijtgegaen; dat 

de Schout Voorn[oem]t eenige woorden met de selve gewisselt 

hebbende, sij Craambewaarster huijlende, en seer Ontstelt weder 

in huijs is gecomen, dat naderhand de clok ontrent een uir, den 

Req[uiran]t in qualite Voorn[oem]t met de nagtschuijt van Hoorn 

thuijs comende, de Schout Voorsz[eide] Schout en Diender wederom 

Voor ’t huijs van den Req[uiran]t sijn gecomen, dat diestijts ook 

aengeclopt wierd, en sij getuijgen (menende dat het den 

Req[uiran]t was) tot malcanderen seijden, ’t doet ons vreemt dat 

er geclopt wort, dewijl Daniel selfs een sleutel heeft; dat 

daerop de deposante Marijtje Valkoogh, de deur heeft geopent, en 

bevonden, dat de Schout en Diender Voorn[oem]t neffens den 

Req[uiran]t daer Voor Waren, dat de Schout, en den Req[uiran]t 

daarop in ’t Voorhuijs sijn gecomen, dat de schout met den 

Req[uiran]t aldaer eenigh gesprek heeft gehad, dat de gemelte 

Craambewaarster diestijts inde gangh staende en ‘t selve gehoort 

hebbende seer ontstelt bij haar deposanten in de Camer is 

gecomen, seggende Och! daar hoor ik dat de Schout mijn mee Wil 

nemen, en aent block setten; sult gij luij mijn nu niet helpen? 

Dat daarop door haar getuijgen is geantwoort; Ontstelje soo maer 

niet, hij heeft daar geen kragt toe; dat kort daer na den 

Reg[uiran]t met de Schout in ’t Agterkeukentje is gegaan, en na 

ontrent een half uir Verblijf aldaer, de Schout, neffens den 

Req[uiran]t is gecomen inde voorcamer bij den Req[uiran]ts Meijt 

Grietje Dircks, leggende in ’t Craambed, dat diestijts aldaer ook 

sijn geweest neffens haer deposanten, Grietje Dircks staat, de 

Vrouw Van Hendrik Pietersz Backer, en Lijsbet Harks de 

Craambewaarster Voorn[oem]t dat de selve Schout, de eerstgemelte 

Grietje Dirx Vraagde, wie de Vader Van haer kind was, dat de 

selve Grietje Dircks daarop antwoorde; Daniel Munnik; dat daerop 

de Schout tegen den Req[uiran]t seijde; ik sal u’ Meijt 

(betekenende de Voorsz[eide] Craambewaarster) nu meede-nemen en 

aen ’t block setten; dat daerop de selve Meijt, of 

Craambewaarster bestorf, soo wit als een dood; en dat de Schout 

diestijts tegen de selve Craam-bewaarster seijde kom Vrijster, 

gaan met mijn; dat den Req[uiran]t daarop tegen de Schout 

Voorn[oem]t seijde; laat se blijven, gij kunt se altijt Crijgen 
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Als je haar maer hebben wilt, ik staen borgh Voor haar; dat de 

Schout daer niet meede te vreeden sijnde, tot de voorsz[eide] 

Craam-bewaarster seijde; Meijsje je moet even wel mee gaan; dat 

de selve Craam-bewaarster daarop ook met de Schout uijt des 

Req[uirant]s huijs gegaen is; en dat hij Req[uiran]t de 

Craambewaarster Voorn[oem]t op de straat sijnde heeft 

toegeroepen; dewijl de Schout je mee neemt, soo hij je iets 

Vraagt, moet je alles na Waarheijt seggen gelijk ‘t gepasseert 

is. 

  Eijndelijk Verclaarde de eerste deposante Marijtje Valkoogh 

voorn[oem]t nogh, dat, terwijl de Req[uiran]t met de Schout als 

voren in de agter-keuken was, sij getuijge aan de deur Van de 

selve agter-keuken heeft geluijstert, en gehoort, dat de Schout 

tegen den Req[uiran]t seijde; laten wij ’t te samen afmaken, eer 

‘t nogh Verder komt; wat ik er in doen, is de H[ee]r Van 

Ruijtenburgh meede te Vreeden, off anders, ben je daer Ongerust 

over, sal ik je wel een Schrifje van mijn hand geven; dat daarop 

den Req[uiran]t aan de Schout Voorn[oem]t vraagde, wat hij dan 

wel soude pretenderen? Dat de Schout daarop antwoorde; duijsent 

gulden; dat den Req[uiran]t daerop stilswijgende, de Schout 

seijde; of meenje Vriend, dat ’t om een ducaton te doen is? Dat 

den Req[uiran]t daarop antwoorde; ik wil ’t meijsje voor geen 

duijsent gulden missen. 

  Gevende sij deposanten Voor Redenen Van Wetenschap ’t 

Vorenstaende ijder in ’t sijne, gesien, met die, off diergelijke 

woorden in substantie gehoort, en nogh in Verscher memorie te 

hebben; presenterende ’t selve ook, des noods, nader gestand te 

doen, alles opregt.  

  Aldus gepasseert binnen Purmerende, ter presentie van Willem 

Jansz den Aal, en Frans Gerritsz Jonker, wonende binnen dese 

Stad, als getuijgen hiertoe versogt, ten dage voorn[oem]t 

          

   Marith Valckoo 

  Dit merck heeft de deposante  

  Adriaentje Adriaens Voorn[oem]t selfs gestelt 

Willem Jansz den Aal 

Frans Gerritsz Jonker            Pieter Bel Not[ari]s Publijcq   
 

  

Over een ongeluk met een miswagen (mestwagen) 
 
 

ONA Purmerend 16-07-1736, boek 4306a, notaris Otto Luurs  
 

Op den 16 Julij 1736 

Compareerden voor mij Otto Luurs openbaar notaris bij den Edele 

Hove van Hollandt geadmitteert, Residerende binnen Purmerende en 

voor den nabeschreven Getuijgen 

Jan Taamsz[oon] Duijm en Grietje Jans Egte Lieden woonende in de 

Beemster inde Graftdijker molen, ende Jan Bonsem meede aldaar 

inde Spijkerdoorder gangh molens woonagtigh, alle van Competenten 

ouderdom, dewelke verklaarde ter requisitie van Maarten Huijgen 
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meede woonende inde Beemster aan het west-Ende van de Volgerwegh, 

waar ende waaragtigh te sijn ’t geene volgt 

  Eerstelijk de twee Eerste deposanten, dat sij beijde soo sij 

menen op den 5 Augustij 1733 immers op die selfde dagh, wanneer 

Pieter Maartensz[oon], zoon van deselve Maarten Huijgen het 

ongeluk had gehat van desselfs arm door het hollen van de 

miswagen te breken, inden morgenstondt gekomen sijn ten Huijse 

van deselve Maarten Huijgen om te sien hoe Pieter het hadde, dat 

sij deposanten bevonden, dat hij gruwelijk kermde en kreet van 

pijn, dat, na sij daar Eenigen tijt geweest hadden en terwijl sij 

daar nog waren de klokke ontrent negen ueren ingekomen is Dirk 

Claasz[oon] Vet (dewelke die selve morgen het Eerste verbant aan 

deselve Pieter Maartensz[oon] ten sijnen huijse inde Rijp had 

gedaan ter occagie) soo sij begrepen dat deselve Dirk Vet in de 

Starmeer Een visite had gedaan, en dus in het wederomkeren gelijk 

hij soo sij deposanten berigt sijn aan Maarten Huijgen inmediaat 

na ’t verbandt ten sijnen huijse belooft had, dat deselve Dirk 

Vet daar gekomen sijnde aan Pieter Maartensz[oon] vroegh, hoe of 

hij ’t hadde, waar op Mareijtje, de huijsvrouw van Maarten 

Huijgen het woord nemende, antwoorde, hoe soude hij het hebben, 

hij kermt van pijn, hoort dat soo; ik meende dat als Een breuk 

geset was de pijn over moeste weesen, dat Dirk Vet daarop in 

substantie Antwoorde, dat Pieter niet veel tegen pijn kon. Dat 

Evenwel Dirk Vet terwijl de arm al soo seer geswollen was, en 

blauw wierd, ja selfs sig geele pleken daarop vertooonden, Een 

Schaartje nam, en hier en daar in het windsel verscheijden 

knipjes gaff sonder Egter het windsel selve los te maken, 

vragende aan Pieter off dat niet ligte, die hem daar niet op 

antwoorde, dat Dirk Vet aan Mareijtje voorsz[eid] vroegh ofze 

niet Een ander hemt-rok had, dat het geen hij Pieter aan had te 

nauw was en de arm te veel deed deijnen, dat daarop Mareijtje Een 

ander hemt-rok voor den dagh haalden ’t welk, de mouw Eerst 

opgesneden sijnde hem met groote moeijte wierde aangetrokken, dat 

vervolgens Dirk Vet, vermits de groote koude waar door de arm en 

hand was aangedaan, gelijk hij Dirk Vet selfs betuijgde, seggende 

de arm is verkleumt, hoe tierje soo, die arm moet in de leuren, 

je moet in de kooij, ook aan Mareijtje vroeg, ofse geen lueren 

hadden, dewelke hem door meergemelde Mareijtje gegeven sijnde, 

hij om de hand en Arm wond, en toen vroegh, waar hij Pieter 

sliep, op ’t welk hem geantwoort sijnde, in die kooij, hij 

ordonneerde, dat Pieter ten Eersten in de kooij moest gaan 

leggen, om de arm te verwarmen, dewijl hij anders niet konde 

groeijen, waar op Pieter sijnde gaan leggen, hij Dirk Vet 

vertrokken was, dat terwijle sij deposanten daar nog waren, 

Pieter nauwelijks Een quartier uers gelegen hebbende opstond, 

seggende, ik wil liever sterven als met soo veel pijn en 

benaudheijt in die kooij leggen, waar na de tweede deposante kort 

daar op vertrokken is; 

  Dog de Eerste deposant aldaar blijvende, vermits hij daar in 

het werk was, verklaart dat die geheele dagh die pijn 

Continueerde, dat des avonds Dirk Vet wedergekomen sijnde, 

wederom vroeg, hoe hij Pieter, er mede stond; waar op hem 
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geantwoord wierd, sonder dat de deposant weet door wie, dat het 

nog Even Eens was; dat Dirk Vet al wederom het windsel niet 

losmaakte, nogte ook des andere daags ’s morgens, nog ’s avonds; 

dog dat op den derden dagh ’s morgens, wanneer de Eerste deposant 

present was; de geheele arm en hand vol ligte blaren staande, hij 

Dirk Vet seijde, wat is dit, hier is de arm in de brant, nou moet 

het verbant los, nou moet je je stil houden.  

Dat Dirk Vet, het windsel losgemaakt hebbende die arm sig geheel 

afschuewelijk vertoonde vol vuijle blaren, waarop Dirk Vet het 

hooft schudde, en sig verlegen aan stelde, dat hij daar op Eenige 

blaren doorknipte, waarop hij Eerste deposant vertrok en na sijn 

werk ging. 

Ende verklaren de Eerste en derde deposanten, dat sij des avonds 

van dien selven dagh, als wanneer Dirk Vet wederom 

ten huize van M[aarten] Huigen kwam om na de arm van pieter te 

zien, daar present waren, dat zij deposanten beide, na dat   ’t 

verban windsel was de arm ontbloot was, gezien hebben dat die arm 

was blauw, dik gezwollen, en vol geel met blaren opgelopen, dat 

Dirk Vet daar eenige van doorknipte, en zig ontstelt en verlegen 

toonde, dat zij deposanten afgrijselijk gezigt van die arm niet 

kunnende veelen, daar op zijn weggegaan. 

Het geene voorsz[eid] is verklaren de deposanten respective alzoo 

in waarheid zig te hebben toe gedragen, gevende voor redenen van 

wetenschap als in den text, presenterende ieder van dezelve zijne 

of hare gegeven verklaringen, is ’t nood nader gestant te doen. 

Aldus gepasseert binnen Purmerende ter presentie van Claas en 

Sijmon Schuerman bijde hier woonende, als getuigen. 

 

Dit is het merk van Jan Taamsz  

Dit heeft Grietje Jans gestelt 

Dit is het merk van Jan Bonsem 

Claas Schuurman     Sijmon Schuurman      Otto Luurs 

 

Rectificatie  
  

Hierbij wil ik iets rectificeren, wat staat in Koggenland 3/4 van januari 2010. 
In de rubriek aanwinsten staat bij de familie Huisman door Adrie Smit 
abusievelijk vermeld dat de familie Huisman past in de rij publicaties van 
Adrie Smit, n.l. fragmentgenealogieën zonder index. De familie Huisman is 
inderdaad een fragmentgenealogie zonder index. Omderhetekende wil hier 
evenwel duidelijk stellen dat al zijn gemaakte en uitgegevenstambomen 
volledig zijn en voorzien zijn van een lijst van aangehuwde personen en een 
adressenlijst. Al mijn 13 uitgegeven stambomen zijn in te zien in de 
afdelingsbibliotheek van de afdeling oostelijk West-Friesland. Het betreft de 
volgende, hoofdzakelijk Westfriese stambomen: Smit (1977), 
Steltenpool/Steltenpohl (1981), Spruij(j)t (1993), Hermes (`1994), Steur 
(1995), Huisman (1996), Koning/Louwen (1997), Bla(a)uw (1999), Hes 
(1999), Van Stra(a)ten (2000), Louter (2001), Lewis (2002), Breg (2003). 
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A.A.G. Smit, Jacob Kwastlaan 4, 1687 BM Wognum. 

Bijeenkomst van de PRO-GEN Gebruikersgroep 
(door Leny Kukler-van Gemert) 
 
De PRO-GEN Gebruikersgroep organiseert op zaterdag 17 april a.s. een 
bijeenkomst voor gebruikers en andere belangstellenden. 
 
Tijdens die bijeenkomst is er een voordracht door Rob Fransen. 
 
Waar?  Wijkgebouw de Scheerder in Risdam, Hoorn. 
Hoe laat?  11.30 uur  (zaal open vanaf 11.00 uur). 
Waarover?  
 

1. Mogelijkheden om foto's mee te nemen in een tekstuitvoer. 
2. Hoe PRO-GEN toe te passen na aanschaf van een nieuwe computer. 
3. De laatste (14 dg.) binnengekomen mogelijkheden en hun 

toepassingen. 
4. Het beantwoorden van alle vragen. 

 
De toegang is gratis.   
U bent van harte welkom. 
 

Aan dit nummer werkten mee….. 
 
José Schenk, Frieda Bus-Kok, A.A.G. Smit en Leny Kukler-van Gemert. 
 
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. 
 

Te koop 
 

Mevrouw Beuk biedt een aantal jaarboeken te koop aan tegen elk 
aannemelijk bod. 
Het betreft Westfriesland Oud & Nieuw de jaargangen 1966, 1968, 
1972, en 1979 t/m 1993 
Adres: Dahliastraat 20, Hoogkarspel 
tel.0228 561633 
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MMMMutaties 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. 

 

 

Ledenmutaties t/m februari 2010 
 
Nieuw (bijkomend) lidmaatschap door overkomst van andere afdeling: 
 
Dhr. H. Flierman Kloosterpoort 1                1613 EV  Grootebroek 
F.CH. Groot Bert Haanstrastrook 35    2726 TJ   Zoetermeer 
Dhr. P. Klunder Via Mareggia 10C            I-35028    Piove di Sacco (PD)  
            Italië 
 
Adreswijziging(en): 
 
Mw. J.A. Chün-Selie Wouda 30                        2181 WC  Hillegom 
 
 
Bedankt als gewoon lid: 
 
Dhr. B. Dijkmans Bovenkarspel 
Mw. A. Blankendaal-Bommer Avenhorn 
Dhr. D,M. Hagenaar Hoorn 
Dhr. A. Eindhoven Hoorn 
 
 
Bedankt als bijkomend lid: 
 
Mw. M.W.J. Groot van Espen Zoetermeer 
Dhr. D.P. Arnoldus Oudkarspel 
Mw. G.W. Bles Huissen 
 
 
Einde lidmaatschap i.v.m. wijziging afdeling 
 
Mw. M.E.F. Meijs-Bitter Burgemeester Bramerstr 80 7772 CE  Hardenberg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bestuur en functieverdeling 

 
Voorzitter  
Vacature 

Eerste secretaris  

Carina ter Wee-Schilder, Kleingouw 180a, 1619 CJ Andijk   0228 - 58 19 51 

e-mail: carina@atilla.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  

Vacature 

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 

 

    

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


