
1 

Veenhoperkogge  Boekje 3, December 2000.                        

 
        Inhoud: 

 

        De Goorn in de 17e eeuw             2          

 

        Een Vermeend Kerkepad               11 

 

        Schippersfamilie Spaans Avenhorn    12 

    

        Hemonyklok in Grosthuizen  17      

 

        Hoe komt Avenhorn aan haar naam 19 

         

        Zeevaarderskas Oudendijk  20 

 

        Ledenlijst  (Niet aanwezig)    24 

 
 

 

Vereniging 'Hemony' 

 

voorzitter:                  D. Schuijtemaker. 

secretaresse:              G. Busman. 

penningmeesteresse:  Y. Aafjes-van der Gaast. 

redactieleden  Veenhoperkogge: 

                 G. Busman                

                 J. van der Lee. 

                 J. de Reus. 

 

correspondentieadres: 

Drecht 11, 

1633 HZ Avenhorn. 0229-542479. 

E-mailadres: j.de.reus@hccnet.nl 

 

1 maal per jaar in december 

verschijnt 'Veenhoperkogge'. 

 

Rabo reknr: 3076.27.675 

t.n.v. Historische Vereniging Hemony. 

Y. Aafjes-van der Gaast, Grosthuizen 65. 

 

copyright 2000. 

voor het overnemen van artikelen  

is schriftelijk toestemming nodig.  

 

oplage 125 exemplaren. 

  



2 

De Goorn in de 17de eeuw. Een onderzoek aan de hand van bewaard gebleven 

belastingregisters. 

 
Op 1 januari 2001 krijgt Nederland een nieuw belastingstelsel. Dit is ongetwijfeld niet de laatste 

belastingherziening en zeker niet de eerste: sinds het begin van onze jaartelling zijn tientallen 

soorten belastingen ingevoerd en, het merendeel, na verloop van tijd weer afgeschaft. De 

bijbehorende belastingregisters bleven soms bewaard en kunnen een belangrijke bron zijn om meer 

te weten te komen over onze voorouders. In het archief van de voormalige gemeente Berkhout, 

ondergebracht bij de Archiefdienst Westfriese Gemeenten in het Hoornse stadhuis, bevinden zich 

enkele 17de-eeuwse belastingregisters die ons een blik laten werpen op De Goorn in de Gouden 

Eeuw. Alvorens deze te behandelen wordt voor een beter begrip eerst ingegaan op het complexe 

belastingstelsel in Holland in de 17de eeuw.  
 

Belastingen in Holland in de 17de eeuw 
Met zes andere gewesten maakte Holland in de 17de eeuw deel uit van de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden. De zeven gewesten waren in grote mate soeverein en hadden ieder hun 

eigen belastingstelsel. In het verdrag van de Unie van Utrecht in 1579 was wel afgesproken om te 

komen tot dezelfde belastingen in de gehele Republiek, maar in de praktijk was daar weinig van 

terechtgekomen.i Er werden op een enkele uitzondering na geen algemene (generale) belastingen 

geïnd, maar gewestelijke en plaatselijke belastingen. "Elk gewest droeg zijn quote of deel in de 

omgeslagen algemene lasten aan de generaliteit af. Het quotenstelsel werd in 1583 definitief 

aanvaard en is tot de Franse Revolutie toe gehandhaafd".ii Pas met de staatkundige eenwording van 

Nederland na de Franse tijd zou er een uniform belastingstelsel komen voor het hele land. 
Het aantal geheven belastingen in het gewest Holland was zeer groot en divers. Naast plaatselijke 

belastingen en de heffingen van het waterschap en het hoogheemraadschap, waren de belangrijkste 

soorten gewestelijke belastingeniii 
1. de verponding, vanaf 1584 te beschouwen als een onroerendgoedbelasting gebaseerd op de 

huurwaarde van de huizen en landerijen. "Het tarief bedroeg de 12e penning (dus circa 8%) van de        

opbrengst. Sedert de herziening van 1632 was dat de 8ste penning (12,5%) van de huurwaarde van 

de huizen en één vijfde (20%) van de pacht der landerijen"iv
;  

2.  belastingen op de registratie van rechtshandelingen; 

             3. accijnzen. 

Sinds 1583 werden er accijnzen (imposten) geheven op de volgende producten: "wijnen (inclusief 

azijn), brandewijnen en anijs, bieren, gemaal (granen en bonen), geslacht, zout, zeep, gehoornde 

beesten (hoorngeld), bezaaide landen, gebruik van de waag. In het begin van de 17e eeuw kwamen 

daar nog bij de impost op de ronde maat (leveranties per inhoudsmaat), wollen stoffen, paarden 

(oorgeld), gouden, zilveren en andere luxe stoffen, steur en zalm, fruit, kaarsen, brandhout, turf, 

kolen en bouwmaterialen (grove waren). De hervatting van de oorlog tegen Spanje in 1621 deed de 

geldbehoefte weer toenemen en prompt zien we dat er weer een aantal imposten bijkomt: op olie, 

verkoop van schepen, gezouten vis, tabak en boter."v In 1636 werd het herengeld ingevoerd, een 

belasting op het houden van huisknechten en dienstboden. Tot 1700 volgden nog imposten op pek 

en teer (1639), in 1647 imposten op tabakspijpen, papier- en drukwerk, schoenen, laarzen en 

muilen, in 1683 het redemptiegeld (een soort vermogensbelasting), in 1695 een impost op het 

trouwen en begraven en vanaf 1699 accijnzen op diverse luxeproducten waaronder koffie, thee en 

chocolade.vi "Andere belastingen op vertoon van weelde vond men in de imposten op schepen en 

op wagens, beide in 1671 in Holland ingevoerd. Ze hadden elk een voorganger gehad, waardoor 

van 1641 tot 1649 alle vervoermiddelen belast waren, hetgeen al te belemmerend werkte. Bij de 

definitieve invoering werden speeljachten, karossen en koetsen met paarden belast, voor zover niet 

in gebruik uit hoofde van beroep of bedrijf. De tarieven lagen hoog, tot 100 gulden voor een rijtuig 

met zes paarden."vii
   

De verschuldigde imposten moesten gewoonlijk betaald worden door degene die aan de consument 

leverde, maar voor sommige producten werden de burgers zelf hoofdelijk aangeslagen (o.a. zeep, 

zout, het gemaal, het heren- en redemptiegeld). 
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Huizen werden niet alleen belast op grond van de huurwaarde (verponding), maar ook op basis van 

het aantal aanwezige stookplaatsen. Dit uit de tijd van Karel V stammende haardstedengeld werd in 

1600 in Holland weer ingevoerd en bedroeg 1 gulden per haard per jaar.viii  
Naast de bovengenoemde "gewone" gewestelijke belastingen waren er "buitengewone" (extra-

ordinaris) gewestelijke belastingen, waarvoor telkens door de Staten van Holland goedkeuring 

gegeven moest worden. De belangrijkste belasting binnen deze categorie was een 

vermogensheffing in de vorm van een 100e, 200e, 400e, 500e of 1000e penning (respectievelijk 1%, 

0,5%, 0,25% 0,2% en 0,1 % van het vermogen). Gemiddeld eens per jaar werd een dergelijke 

vermogensheffing vastgesteld, maar in tijden van oorlog kon de financiële nood zo hoog zijn, dat 

meerdere malen per jaar deze belasting geheven werd.ix Zo besloten de Staten van Holland in het 

Rampjaar 1672 driemaal tot een 200e penning. Daartegenover stonden jaren dat deze belasting niet 

geheven werd.   
 

De Goorn in de 17de  eeuw 
De Goorn maakte in de 17de eeuw met de Baarsdorpermeer, Berkhout, Bobeldijk, de Grote Waal, 

de Leekermeer en Spierdijk deel uit van de banne Berkhout. In 1622 is in het gewest Holland een 

volkstelling gehouden waaruit blijkt dat het aantal inwoners van de banne Berkhout 1413 bedroeg.x 

Ter vergelijking zijn in onderstaande tabel ook de aantallen van enkele omliggende plaatsen 

opgenomen.  
Omdat het aantal van 1413 niet nader is uitgesplitst voor de diverse dorpen en gehuchten binnen de 

banne Berkhout, blijft het aantal inwoners van De Goorn in 1622 onduidelijk.  

In het archief van de voormalige gemeente Berkhout bevinden zich echter enkele bewaard 

gebleven belastingregisters die niet alleen meer duidelijkheid verschaffen over het aantal inwoners 

in De Goorn in de 17de eeuw, maar ook over het aantal huizen en hun eigenaren.   
Eén van deze belastingkohiers dateert van 12 december 1661 en betreft het haardstedengeld dat de 

eigenaren in de banne Berkhout verschuldigd waren11. 
 

Plaats Aantal inwoners in 1622 

Hoorn 14139 

Banne Berkhout   1413 

Avenhorn (met 

Grosthuizen) 

    254 

Oostmijzen       35 

Scharwoude     236 

Oudendijk     485 

Ursem     677 

Beets     652 

      
Tabel 1. Bevolkingsaantal van de banne Berkhout en enkele omliggende plaatsen in 1622. 

 

Blijkens de titelpagina van dit kohier (afb. 1) werden niet alleen haarden, maar ook andere 

stookplaatsen zoals ovens en fornuizen aangeslagen: "Cohier van alle de haerdsteden, ovens, 

fornoisen, ende 't geene wijders inde ordonnantie van het haerdstedegeldt is begrepen over den 

bedrijve van Berckhout." Onder de titel staan de namen genoemd van de acht "wijckmeesteren" 

aan wie het innen van het haardstedengeld was uitbesteed. In het 38 bladzijden tellende kohier zijn 

per wijk (Berckhout, De groote Wael, De Goore(n), Spierdijck, Bobeldijck, De Leeck, De Suijder 

meyr, Baersdorpermeer en Hoogedijck)  de namen  van de eigenaren genoteerd met achter elke 

naam het aantal stookplaatsen waarvoor de eigenaar wordt aangeslagen en de verschuldigde 

belasting. Het tarief bedroeg, zoals reeds genoemd, 1 gulden per stookplaats per jaar. Op de laatste 

pagina van het kohier staat de totaalopbrengst in de banne Berkhout vermeld, namelijk ƒ650,-- 
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   afb. 1 Kohier van alle haardsteden en fornuizen in de banne Berkhout, 1661. 

 

hetgeen overeenkomt met 650 stookplaatsen. Tellen we alle eigenaren in het kohier bij elkaar op, 

dan komen we op een totaal van 264. Het aantal huizen in de banne Berkhout bedroeg in 1661 dus 

tenminste 264. Waarschijnlijk lag dit aantal in werkelijkheid enigszins hoger, omdat enkele hoge 

aantallen haardsteden vermoedelijk betrekking hebben op meerdere huizen. Zo zullen we verderop 

aantonen dat dit het geval is met de zes haardsteden van Aef Pieters uit De Goorn.  

Gemiddeld bezit een eigenaar in de banne Berkhout 2,5 haardsteden (650/264 = 2,46). De meeste 

huizen hadden twee stookplaatsen, maar daarnaast komen ook woningen voor met één haard en 

met drie of meer stookplaatsen.  

Hoeveel mensen woonden er nu in die huizen? Als we ervanuit gaan dat het aantal huizen in 1622 

ongeveer gelijk is aan dat in 1661, dan woonden er in 1622 in één huis in de banne Berkhout 

gemiddeld circa 1413/264 = 5,35 personen. Dit beeld komt overeen met wat bekend is uit andere 

plaatsen in Holland. Zo staat het vast dat omstreeks 1630 de gemiddelde bewoning per huis voor 

het Hollands Noorderkwartier gesteld mag worden op 5,3 personen.xi  
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afb. 2  Enkele inwoners in de Goorn aangeslagen voor het haardstedengeld. 

 
 

De Goorn wordt in het haardstedenkohier van 1661 drie keer genoemd: onderaan blad VII gevolgd 

door een lijst van twaalf namen, op de achterzijde van blad XIV waaronder een lijst van zeven 

namen, en op de achterzijde van blad XVII nog eens zes namen. In onderstaande tabel staan alle 25 

huiseigenaren vermeld, met daarbij het aantal stookplaatsen en de te betalen belasting. 

 

Huiseigenaren in  

De Goorn in 1661 

Aantal 

Haardsteden 

Belasting  

in guldens 

Claes Jansz. 1 1 

Jan Cornelisz 1 1 

Joris Jansz. 1 1 

Peets Jan 1 1 

Cornelis Jorisz. 1 1 

Vrerick Jorisz. 1 1 

Jan Jacobsz. 1 1 

Claes Willemsz. 2 2 

Jan Pietersz. 2 2 

Jan Cornelisz. 2 2 

Arien Doeves 2 2 

Jan Jansz. 2 2 

Schipper Pieter 2 2 

Griet Claes 2 2 

Pieter Jansz. 2 2 

Griet Pieters 2 2 

Hubert Gerritsen 2 2 

Dirck Jansz. 2 2 

Cornelis Cornelisz. 2 2 

Jan Barendsz. 2 2 
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Arien de Wever 2 2 

Dirck Cornelisz. 3 3 

Joris Willemsz. 3 3 

Aechje Buijes 4 4 

Aef Pieters 6 6 

 
Tabel 2. Haardstedenbelasting voor huiseigenaren in De Goorn in 1661. 

 

Als we de lijst doornemen, valt op dat slechts drie van de 25 huiseigenaren een echte achternaam 

lijken te hebben: Arien Doeves, Arien de Wever en Aechje Buijes. De overige personen worden na 

de voornaam aangeduid met de naam van hun vader. Een uitzondering hierop is schipper Pieter. 

Zijn beroep was in het agrarische De Goorn blijkbaar bijzonder genoeg, dat ook zonder achter- of 

vadersnaam iedereen wist wie schipper Pieter was. Evenals Van Deursen aantoonde voor het 17de-

eeuwse Graft, is ook onder de huiseigenaren in De Goorn in 1661 de naam Jan de meest 

voorkomende mannennaam.xii Uit de tweede kolom van tabel 2 blijkt dat van de 25 eigenaren er 

zeven (28%) een huis met slechts één stookplaats hebben, een meerderheid van veertien personen 

(56%) een huis met twee stookplaatsen bezit, en de overige vier (16%) eigenaar zijn van drie of 

meer haardsteden. Binnen de laatste groep is Aef Pieters met zes haardsteden koploper. Zo'n fors 

aantal doet vermoeden dat we te maken hebben met een rijke vrouw die eigenaar was een 

aanzienlijk huis of wellicht meerdere huizen. Onder deze zes haardsteden bevinden zich echter niet 

alleen haar eigen haardsteden, maar ook de stookplaatsen in de katholieke schuilkerk en pastorie. 

Dit blijkt uit de navolgende passages uit het boekje Bij het derde eeuwfeest der Dominicanen in De 

Goorn, waarin Lambermond schrijft dat pater Melchior Appelman (1628-1704, pastoor van De 

Goorn van 1657 tot 1697) voor het midden van 1660 de statie verplaatste van Avenhorn naar De 

Goorn. "Hij kocht daarom in de Goorn een aanzienlijke boerenhoeve en huurde daarnaast twee 

kleinere hofsteden, toebehoorende aan Aefje Petersen en haar zoon uit Mijzen. Het eerste bouwde 

hij om tot kerk en een der twee huurwoningen werd tot pastoorshuis of pastorie ingerigt, voor 

welke verbouwing hij tegen een jaarlijksche rente ƒ 500.- leende van de klopjes (begijntjes JL) 

Aeght Pieterse en Marie Jans. (...).  Als voorzichtigheidsmaatregel, daar de regulieren 

[ordegeestelijken, JL] krachtens de plakkaten geen goederen konden bezitten of vermaken, zette hij 

het kerkhuis met bijbehorende goederen op naam van Aefje Petersen en haar zoon tegen de 

onderhandsche verklaring dat deze aan de Orde [van de Dominicanen, JL] toebehoorden en alleen 

civiliter den bezitter toekwamen."xiii Met Aefje Petersen wordt ongetwijfeld dezelfde vrouw 

bedoeld als Aef Pieters. Onder de zes haardsteden waarvoor zij in 1661 werd aangeslagen 

bevonden zich dus ook die van de kerk en de pastorie. Voordat pater Appelman op 8 november 

1697 terugkeerde naar zijn klooster in Mechelen heeft hij een plattegrond gemaakt van de kerk, de 

pastorie, de tussenliggende boerderij en achterliggende tuinen.xiv Hieruit blijkt dat de kerk aan de 

straatzijde een "voorwooningh" had met schouw (en achterliggende "verborgen plaes") en dat 

zich in drie vertrekken van de pastorie een schouw bevond, in totaal dus vier haardsteden. De twee 

resterende haardstenen van Aef Pieters zullen zich in haar eigen woning bevonden hebben. 

Het is onduidelijk of er nog meer eigenaren zijn waarbij het aantal haardsteden op meerdere huizen 

betrekking heeft. Bij de vier haardsteden van Aechje Buijes is dit wellicht eveneens het geval. 

Daarom is het exacte aantal huizen niet te geven. Wel kan op basis van het voorgaande 

geconcludeerd worden dat De Goorn in 1661 naast een kerk en pastorie tenminste 25 huizen telde 

en mogelijk enkele meer. Uitgaande van de eerdergenoemde gemiddelde bewoning per huis van 

5,3 zal De Goorn in 1661 dus ongeveer 135 inwoners geteld hebben (25 x 5,3 = 133 exclusief de 

pastoor en de dienstbode of huisknecht die hij, zoals we verderop zullen zien, in dienst had). 
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          Afb. 3 Inwoners uit De Goorn, met gecodeerde gegevens in 1689. 

 

 

 

Naast het kohier van het haardstedengeld zijn er nog enkele andere 17de-eeuwse belastingkohiers 

van de banne Berkhout bewaard gebleven. De oudste dateert uit 1630 en bevat taxaties van de 

huizen en landerijen in Berkhout.xv Dit kohier is opgemaakt voor de verponding 

(onroerendgoedbelasting) en wellicht met het oog op de genoemde herziening van 1632. Omdat 

een wijkindeling ontbreekt is onduidelijk welke huizen en landerijen betrekking hebben op De 

Goorn.  

Vanaf 1689 zijn eveneens voor de verponding opgestelde "Pont Boecken" bewaard gebleven.xvi In 

het pontboek van 1689 staan onder De Goorn 21 personen genoemd met achter elke naam een code 

bestaande uit één of meerdere letters (een O, C of H) en/of een punt en/of de vermelding "var." 

(afb 4). De code geeft vermoedelijk het vermogen van de betreffende persoon aan, maar het is 

onduidelijk voor welke bedragen de tekens staan. Wellicht een vroege vorm van 

privacybescherming. De volgende 21 personen worden genoemd: Aerjan Jansz. Dol, Claas 

Willemsz., Frerik Jorisz., Jan Freriksz., Griet Pieters met haar kinderen, Maarten Cornelisz., Claas 

Jansz. Rot, Crijn Claasz., Jan Gorter, Joris Willemsz., Groot Kees, Aecht Jans, Otto Dircksz., 

Appelman, de Jonge Rot, Glorijs' Weduwe en kinderen,  
 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 
     Afb. 4 Kohier van het zout, 1683. 

 

 

Pieter Reijersz., Corn[elis] Crijnsz., Marij Jans, Barent Adriaansz. en Willem Wever (tegenwoordig 

ook bekend van tv). Vergelijken we dit rijtje met de namen in het haardstedenkohier (tabel 2), dan 

valt op dat het aantal achternamen in nog geen dertig jaar tijd ongeveer verdubbeld is: Dol, Rot 

(2x), Gorter, Appelman en Wever. Deze tendens zien we overigens ook in andere plaatsen in 

Holland. Ook is opvallend dat pastoor Appelman nu wel onder zijn eigen naam geregistreerd staat. 

Blijkbaar waren de maatregelen tegen de katholieken minder streng geworden. Dit beeld wordt 

bevestigd door Lambermond: "Want al bleven de plakkaten ook na den Vrede van Münster in 1648 

van kracht, zij werden langzamerhand minder streng toegepast, niettegenstaande het voortdurend 

protest der calvinistische predikanten."xvii
 De pontboeken van 1696, 1703 en latere jaren kennen 

een vergelijkbare opzet als het pontboek 1689.   
Het laatste en meest informatieve belastingregister is het uit 1683 daterende kohier van het zout-, 

zeep-, heren- en redemptiegeld, (afb 4) waarvan de gegevens die op De Goorn betrekking hebben 

zijn weergegeven in tabel 3.xviii Dit kohier werd opgesteld in verband met de eerdergenoemde 

invoering van het redemptiegeld in 1683, een soort vermogensbelasting. Degene die in de kohieren 

van de 200ste penning ingeschreven stond met een vermogen tussen de ƒ 1000 en ƒ 2000 betaalde 

aan redemptiegeld 1 gulden en 10 stuivers (ƒ1,50). Wie een vermogen had van meer dan ƒ 2000 

moest 3 gulden betalen.xix Uit de onderstaande tabel blijkt dat van de 24 gezinshoofden in De 

Goorn in 1683 er geen enkele een vermogen had van boven de ƒ 2000. Alleen Marij Jans en 

Cornelis Crijnsz. bezaten meer dan ƒ 1000 en moesten aan redemptiegeld ƒ 1,50 betalen. Zoals we 

eerder zagen leende pastoor Appelman van deze "bovenmodale" Marij Jans en de ook in de lijst 

genoemde Aeght Pieters een bedrag van ƒ 500 voor de verbouwing van twee boerderijen in De 

Goorn tot kerk en pastorie. Echt rijke inwoners waren er niet in De Goorn. Vergelijken we dit met 

het aangrenzende Berkhout dan blijkt dat de bevolking in dit dorp veel welvarender was. Van de 

exact honderd belastingplichtige personen in Berkhout staan er 53 (53%) genoteerd voor minder 

dan ƒ1000, 18 (18%) voor een vermogen tussen ƒ1000 en ƒ2000, en maar liefst 29 personen (29%) 
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met een vermogen van meer dan ƒ2000. Vergeleken met het welvarende Berkhout was de 

bevolking van De Goorn betrekkelijk arm. Uit het kohier blijkt overigens dat ook in Spierdijk geen 

enkele inwoner een vermogen van meer dan ƒ 2000 bezat. Van de 26 personen hadden er hier 19 

(73%) een vermogen lager dan ƒ1000,- en 7 (27%) een vermogen tussen de ƒ 1000 en ƒ 2000. 

Zowel in Bobeldijk als Baarsdorpermeer woonde één persoon met een vermogen van meer dan 

ƒ2000.xx  
De derde kolom in tabel 3 geeft een indicatie van de grootte van elk huishouden. Helaas niet meer 

dan een indicatie, omdat kinderen tot een bepaalde leeftijd (gewoonlijk 8 jaar) voor een  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 3. Kohier van het zout-, zeep-, heren- en -, heren- en redemptiegeld uit 1683 met de 

belastingplichtigen in De Goorn. 

 

half gerekend worden. Een aantal van vier kan dus betrekking hebben op vier volwassenen, maar 

bijvoorbeeld ook op een gezin bestaande uit twee ouders en vier jonge kinderen (dus zes personen). 

Wel blijkt uit deze kolom dat twee inwoners alleen woonden: Aeght Pieters en Cornelis Cornelisz. 

Pastoor Appelman woonde niet alleen, maar had blijkens het kohier een inwonende dienstbode of 

huisknecht waarvoor hij drie gulden kwijt was aan herengeld (de voorlaatste kolom), een belasting 

op het houden van dienstboden en huisknechten. "Aanvankelijk betaalde men een gulden per jaar 

per werknemer. In 1680 werd dit middel grondig herzien. Wie in de kohieren van de 200ste penning 

voor minder dan duizend gulden genoteerd stond, betaalde 3 gulden per dienstbode, wie daarboven 

kwam het dubbele."xxi
 Van de overige inwoners in de Goorn had alleen Jan Maertz. een 

dienstbode of huisknecht. De vierde kolom in tabel 3 heeft betrekking op het zogenaamde gemaal, 

een belasting op granen en bonen. Zoals uit de tabel blijkt werd elk huishouden tenminste 

aangeslagen voor een fictief jaarlijks verbruik van een kwart zak gemalen producten. 

Gezinshoofden met eeen vermogen tussen de ƒ1000 en ƒ2000 werden echter aangeslagen voor een 

dubbele hoeveelheid (een halve zak). Op vergelijkbare wijze werd ook zout, boter (met"kint" wordt 

een vat boter bedoeld) en zeep belast. Belastingplichtigen met een vermogen tot ƒ1000 betaalden 

aan zoutbelasting een jaarlijks bedrag van 1 gulden, 13 stuivers en 12 penningen (1 gulden =20 

stuivers = 320 penningen), omgerekend ƒ1,69. Het zeepgeld berdroeg voor deze vermogens-

categorie 1 gulden en 12 stuivers, oftewel ƒ1,60. Belastingplichtigen met een vermogen tussen 

ƒ1000 en ƒ2000 betaalden het dubbele aan zout- en zeepbelasting: voor zout 3 gulden, 7 stuivers en 

8 penningen, voor zeep 3 gulden en 4 stuivers. Uit het kohier blijkt dat deze bedragen zich 
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minimaal verdubbelden voor inwoners met een vermogen van boven de ƒ2000. Maar geen van de 

inwoners van De Goorn kwam boven dit bedrag uit. Voor rijke boeren moest je in het welvarende 

Berkhout zijn.          
 

Jos van der Lee, De Goorn, november 2000  
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1. N.J.P.M Bos en R.C.J. van Maanen, Fiscale bronnen: structuur en onderzoeksmogelijkheden,       Zutphen, 1993 p. 9. 
2. A.C.J. de Vrankrijker, Geschiedenis van de belastingen, Bussum, 1969, p. 10. 
3. R.C.J. van Maanen, Hollandse vemogensheffingen in de zeventiende en achtiende eeuw,                  Nederlands Archievenblad, 

LXXXVIII, 19 
4. Bos en van Maanen, a.w., p.13. 

5. Idem. a.w., p. 11. 

6. De Vrankrijker, a.w.,  p.42-43. 
7. De Vrankrijker, a.w.,  p. 43. 

8. De Vrankrijker, a.w.,  p. 38. 

9.Voor een overzicht van alle vermogensheffingen in Holland tussen 
    1621 en 1722 zie: van Maanen, a.w., p. 71. 

10. J.G. van Dillen, Summiere staat van de in de provincie Holland gehouden volkstelling,                      Economisch-historisch 

jaarboek, dl. 21. 's-Gravenhage, 1940,  p. 186 
11 Archiefdienst Westfriese Gemeenten (AWG), Oud-archief Berkhout, invnr 47. 

12. A.Th. van Deursen, Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw, Amsterdam, 1998,         p. 17. 
13. Van Deursen, a.w., p. 32. 
14. C.H. Lambermond o.p., Bij het derde eeuwfeest der Dominicanen in de Goorn, Nijmegen,             1936, p. 32. 
15. Een kopie hiervan is opgenomen tussen de bladzijden 32 en 33 van het onder noot 10 genoemde        boekje. 

16. AWG, Oud-archief Berkhout, inv.nr. 46 (in slechte staat). 
17. AWG, Oud-archief Berkhout, inv.nr. 48. 

18. Lambermond, a.w., p. 30. 

19. AWG, Oud-archief Berkhout inv.nr. 49. De onder "Capitael" genoemde drie                                        vermogenscategoriën worden in 
het kohier aangeduid met ¼ (minder dan ƒ 1000), ½ (tussen           de ƒ1000 en ƒ2000) en 1 (meer dan ƒ2000) 

20. De Vrankrijker, a.w.,  p. 43. 

21. Van de 14 overige gezinshoofden in Bobeldijk hadden er 2 een vemogen tussen de ƒ1000 en ƒ        2000. De overige zaten onder de 

ƒ1000. 

22. De Vrankrijker, a.w., p. 43.  
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Een vermeend kerkpad. 
 

Op zoek naar oude, vergeten of bijna vergeten kerkpaden wordt al enige jaren gedacht dat er zo'n 

looppad door de weilanden bestaan moet hebben tussen Grosthuizen en Oudendijk. Het is immers 

zo dat Oudendijk eerder een statie (een Godshuis, kapel, doch geen zelfstandige parochie) had dan 

Grosthuizen. Deze statie was gewijd aan de Heilige Martinus. Het latere Godshuis van Grosthuizen 

werd aan dezelfde heilige toegewijd. Aangenomen mag worden dat de Grosthuizers aanvankelijk 

naar Oudendijk ter kerke gingen. 

De verbinding tussen de beide dorpen was het tegen het Beemstermeer gelegen pad, dijkje, de 

latere Westfriese Omringdijk met de naam Slimpad of Slimdijk. We kennen in Noord-Holland 

meerdere zulke "slim" verbindingen: Naast Slimdijk, Slimtocht, Slimpad ook Slimweg. Deze 

slimgouwen zijn de kortste verbindingen tussen twee dorpen of twee meren. Omdat de kerk in 

Oudendijk aan het westeinde van dit dorp staat mogen we aannemen dat een verbinding ermee van 

de Grosthuizers via de Slimdijk de gebruikelijke en enige was. 

Aan de oostzijde waren er alleen vaarverbindingen mogelijk en nog meer oostwaarts gaande was er 

alleen via Scharwoude en Schardam een verbinding over een Zuiderzeedijk(je) mogelijk. 

 

Binnen mijn familie is bekend dat mijn betovergrootvader Dirk Schuijtemaker Klaaszoon (1797-

1883) naast "Mijn Genoegen" ook de boerderij Oudendijk 80 (thans familie Sinai) bezat. Zijn 

oudste zoon Jacob (1831-1879) trouwde in 1851 met Aaltje van der Ham. Zij kwam uit Zwaag. 

Beiden waren 20 jaar toen zij zich als jonggehuwden vestigden op de boerderij te Oudendijk. Toen 

had de brug over de Beemster Uitwatering tegenover de plaats slechts één leuning; een gevaarlijke 

situatie voor hun kinderen Betje, Dirk, Trijntje en Grietje. Toen Jacob stierf in 1879 was hij slechts 

48 jaar oud. Hij werd te Grosthuizen begraven en de stoet trok via het eigen land en bruggen over 

de Waterling en Het Schot naar Grosthuizen. Het eigen voetpad kwam via de dam van "De 

Uitgang" (erf van het in 1909 gebouwde plaatsje Grosthuizen 41) op Grosthuizen. 

 

Tijdens de ruilverkavelingswerkzaamheden in 1983 kwamen in de Waterling houtresten bloot van 

de eens bestaande oeververbinding tussen de boerderijen Oudendijk 90 en Grosthuizen 41. 

 

Conclusie: -Wel een (privé) voetpad, doch geen kerkpad - 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vermeend Kerkepad van Grosthuizen 41 naar Oudendijk 90 

 

D. Schuijtemaker. 
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Schippersfamilie Spaans in Avenhorn. 
 

Mag ik u voorstellen bij deze: ik ben Jacob Spaans Pzn. (24-9-1928) zoon van Pieter Spaans Gzn. 

en Neeltje Pauw (19-11-1900/30-12-1901). Vader Spaans was schipper van beroep, was lange tijd 

gedomicilieerd te Avenhorn en Oudendijk. Hij trouwde met moeder op 12 juni 1926 te Purmerend. 

Uit dit huwelijk werden geboren te gemeente Purmerend: 

Gerrit Spaans, 24 mei 1927 

Jacob Spaans, 24 september 1928 

Jan Spaans, 1 juli 1937, overleden 23 november 1937. 

 

Vader was sinds 1925 als zelfstandig schipper begonnen met het zeilscheepje genaamd 

"Verandering"  groot 57 ton, had als thuishaven Avenhorn, later Oudendijk. De vervoerde lading 

bestond veelal uit zand en grind voor de metselaars in de omgeving van de Beemster ringvaart o.a. 

voor Tinus Bakker en Jan Ooms te Avenhorn, Kannis Rob te Oudendijk, ook wel turf en briketten 

voor Jan Belkom. Deze mensen zijn in uw herinnering wel herkenbaar. Alvorens ik verder het een 

en ander opschrijf moet ik voor alle duidelijkheid toch enige toelichting geven op onze 

familienaam Spaans. 

Reeds in 1780 geboren te Purmerend: Pieter Meliszoon Spaans, overleden te Oudendijk in 1837. 

Mijn overgrootvader Pieter Spaans geboren 21 september 1850 te Avenhorn, overleden 18 april 

1920 te Avenhorn. Hij trouwde op 26 apri1 1874 met Theunisje de Jonge, geboren 12 november 

1836 te Grosthuizen, overleden 22 november 1917 te Avenhorn. 

Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, waaronder mijn grootvader: Gerrit Spaans op 9 mei 

1877 te Avenhorn, hij is overleden op 23 december 1953 te Avenhorn. 

Grootvader trouwde met Hendrikje Visser geb 1881 in Stavoren ongeveer 1899. Uit dit huwelijk 

werden geboren 5 zoons en 1 dochter tw.: Pieter, Jan, Broer, Gerrit en Klaas en dochter Elizabeth. 

Tot zover de opsomming onzer familie. 

 

Ik zal trachten het een en ander toe te lichten over het bestaan en de gegevens uit vooral ons 

bestaan als schippers, vervoerend in zand en grind enz. in de omgeving van Avenhorn. Grootvader 

Gerrit Spaans Pzn. vertelde mij uit zijn verleden: 

Overgrootvader Piet Spaans en overgrootmoeder Theuntje de Jonge woonden aan de Jaagweg. Hij 

werkte als koetsier en sjouwerman bij de meelmolenaar Crelis Zijp op het West in Avenhorn. 

Ook bestuurde hij de koets voor de dokter als die de patiënten ging bezoeken, hij moet een grote 

sterke man zijn geweest, kon grote hoeveelheden eten tot zich nemen! Overgrootmoeder Theuntje 

had een handicap, zij werd geboren met een z.g.n. hazelip, was moeilijk te verstaan. De kinderen 

meden haar nogal eens. 

 

 
Gerrit Spaans Pzn (links) en Piet Spaans Gzn (rechts) in Avenhorn. 
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Grootvader Gerrit Spaans Pzn. 09-05-1877. 

Op jonge leeftijd heeft hij enige tijd als jagersjongen het paard, dat de trekschuit van Avenhorn 

naar Hoorn voorttrok, gemend. De loskade voor aankomst en vertrek te Hoorn is nog lang zichtbaar 

geweest, onderaan het talud van de zeedijk t.o. het voormalige witte zwembad; na het bouwrijp 

maken van de Grote Waal is dit verdwenen. Later werd hij schippersknecht op het zeilende 

beurtscheepje van de fa. Visser, het beurtveer op de Zaanstreek. Later werd hij hierop schipper en 

trouwde hij met grootmoeder Hendrikje Visser. 

Zij gingen wonen te Schermerhorn achter de kerk alwaar Visser een pakhuis en woning bezat, want 

ook hier werden goederen gebracht en opgehaald. Grootmoeder beheerde de vestiging en bracht per 

handkar de goederen voor de kruidenier, bakker en bewoners thuis. Hier werd mijn vader Piet 

Spaans op 18 november 1900 geboren. 0ok is grootvader nog schipper geweest op het 

motorbeurtscheepje van de fam. Mol, toen woonden mijn grootouders reeds aan de Jaagweg. 

Grootvader heeft ook nog korte tijd met de hondenkar petroleum voor de A.P.C. rondgebracht in de 

omgeving maar dat was van korte duur. 

 

Grootvader kocht voor zichzelf een scheepje een z.g.n. bokschuit, was voorheen van gebroeders 

Boots uit Ursem die met een koekbakkraam de kermissen afreisde, het was maar 17 ton groot, van 

hout gebouwd niet in al te beste staat. 

Al spoedig werd een groter en beter schip aangekocht ook van hout, grootmoeder ging mee op dit 

scheepje wonen, het werd als naam Goede Hoop, gegeven. Zand en grind voor de metselaars 

Ooms, Bakker en kennis Rob te Oudendijk, turf en briketten voor Jan 

Belkom was veelal de lading. Grootmoeder ging later toch weer aan de wal wonen. Mijn vader 

kwam van school en moest als knechtje mee aan boord varen. Geladen op weg naar Avenhorn werd 

in het N. Hollands kanaal de "Goede-Hoop" aangevaren, grote schade en niet verzekerd. 

Grootvader had onvoldoende geldmiddelen om de reparatie te bekostigen, hij kreeg op verzoek aan 

de burgemeester een lijst om te proberen van huis tot huis geld in te zamelen, de burgemeester 

tekende in voor slechts 25 cent, dus de opbrengst was teleurstellend. Door financiële hulp van 

grootmoeders familie werd een vervangend scheepje gekocht, van staal gebouwd, groot 61 ton 

draagvermogen. 

Het kreeg de naam "Nova-Vita" = nieuw leven. Het vorige houten schip in geladen toestand  

lekte veel, waardoor er om het uur gepompt moest worden. Grootmoeder en grootvader deden dit 

‘s nachts om beurten, over nachtrust gesproken toen! 

 

Door heel hard en veel te werken en het zuinig beheer van de huishouding door grootmoeder 

Hendrikje lukt het om financieel uit de geleende gelden te komen. Grootvader koopt een woning 

aan de Slimdijk van het zogenoemde Boothuis, grootmoeder weer aan de wal om te wonen, i.v.m. 

de naar schoolgaande kinderen, was de reden. In 1924 geeft grootvader de opdracht een nieuw 

stalen motorschip te laten bouwen groot 73 ton laadvermogen. Als het schip te Avenhorn arriveert, 

wordt met buurtbewoners een rondvaart gemaakt, Schermerhorn v.v., een belevenis voor toen die 

tijd! 

Grootmoeder gaat weer aan boord wonen, het huis wordt verkocht. 

Het vaargebied wordt groter, metselsteen en straatklinkers van de grote rivieren, kleigrond voor 

polderdijk. Onderhoud Mijzerpolder en Schermereilandspolder. 

 

Inmiddels kocht mijn vader Piet Spaans een zeilend vrachtschip groot 57 ton laadvermogen, het 

schip was voorheen van schipper Jan Leegwater te West-Graftdijk. Vader leert onze moeder 

Neeltje Paauw kennen. Zij was dienstmeid op de Noorderhoeve van boer Arie Smit, aan de 

Middenweg in de Beemster, het was de 3e boerderij van de brug over de ringvaart. Zij trouwden in 

het jaar 1926. 

 

Mijn broer Gerrit, ikzelf en broer Jan werden alledrie geboren in het boerderijtje van grootouders 

Pauw aan de Jisperdijk gemeente Purmerend. 

Grootvader Gerrit Spaans kocht te Oudendijk het pakhuis en woonhuis van brandstofhandelaar 

Visser en werd zo ook brandstoffenhandelaar. 

Zoon Broer nam het schip de "Nooit-Gedacht" in eigendom over en zette het bedrijf in dezelfde 
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vorm voort. Het schip werd uitgerust met een zelflosinstallatie om de lading zand en grind te 

lossen. Hij kocht een Ford-kip auto en leverde zo de lading op de bouwlocatie. De kipbak werd met 

de hand omhoog gedraaid. 

 

De "Nooit-Gedacht" was een steeds terugkerend schip in de haven aan 't Hoog in Avenhorn. Ook 

werd veel ophoog zand gelost voor uitbreiding van de begraafplaats te Avenhorn, Grosthuizen en 

Oudendijk. Als het schip 's winters ingevroren in het ijs lag ging Oom Broer als chauffeur bij 

Simon Laan op de vrachtauto rijden, kaas naar België en klompen terug uit Clinge in Zeeuws 

Vlaanderen. Zoon Jan Spaans Gzn: heeft vele jaren als schipper op het motorbeurtschip van Jan 

Baas in Avenhorn; "De Koopmans Welvaren 2" gevaren, beurt goederenvervoer Avenhorn-

Zaanstreek mogelijk ook naar Amsterdam v.v. Na 1945 na kort verblijf in Duitsland terug bij Jan 

Baas, nu als vrachtautochauffeur tot aan zijn 65e jaar. 

 

Zoon Gerrit (Gert) Spaans Gzn huwt met Grietje Witte, begint als leerling monteur bij 

garagebedrijf van Hermen Beemster in Avenhorn. Jarenlang hier gewerkt, 1949 tot 1963 samen 

met Rein Schoenmaker het garagebedrijf Avenhorn opgericht, van 1963 tot zijn overlijden in 1974 

met Jan Pronk en Guus de Leer samen garagebedrijf Avenhorn gestart, succesvol tot zijn 

overlijden. 

 

Zoon Klaas Spaans Gzn: werkt eerst als leerling elektricien bij Hermen Beemster in Grosthuizen. 

Wordt in de oorlog verplicht te werk gesteld in Bremen-Duitsland, na de oorlog als elektricien 

werkzaam bij Rens Leeuw te Oudendijk. Doordat grootvader hartproblemen krijgt, alreeds in de 

oorlogsjaren, zet Klaas zich voor zijn vader in om de brandstoffenhandel te runnen. Kort na de 

oorlogsjaren neemt hij deze zaak over. Hij gaat ook huisbrandolie verkopen, voor particulier 

gebruik, bakkers, scholen etc. Het bedrijf breidt zich uit totdat er ruimte wordt verkregen; door 

aankoop van huis en bedrijfsruimte en terrein van de paardenfokkerij van Tinus Zuidland, ook te 

Oudendijk. Op de lange duur is alleen olie de omzet; opslag en vervoer met vele tankauto's, maakt 

door overnamen van collega bedrijven de West- Friesche Olie Centrale. 

 

Blijft over dochter Elizabeth Christina, haar meisjesnaam herleid tot de moeder van grootmoeder 

Spaans de Friesche familietak de Freeze . 

Oom van grootmoeder heeft jarenlang op een palingaker van vishandelaren uit Workum gevaren. 

Dit waren zeilschepen met ingebouwde viskaren waarmee de gevangen paling uit de Friesche 

binnenwateren naar Londen in Engeland werd gebracht. Aan de rivier de Theems was een aanleg 

en losplaats gemaakt, met een voorrecht in afdracht van de Engels Koning, die grote waarde 

hechtte aan de Hollandse paling.  

Tante Beth ging vanaf haar schooltijd als dienstbode bij hotel-café "Avenhorn" van mevrouw Vet 

gevestigd aan ‘t Hoog in dienst. 

Zij trouwde met de Friese schildersknecht Free Albertsma, die met behulp van van de grootouders 

geleend geld een eigen schildersbedrijf in Midden-Beemster vestigde en daarmee een goede naam 

verwierf. 
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Schepen van (l nr r) Nooitgedacht van Broer Spaans, Verandering van Gerrit Spaans en Ambuland van Piet 

Spaans  achter het brandstoffenpakhuis van Gerrit Spaans in Oudendijk 

 

Dan nog mijn ouders: het schip "Verandering" werd in 1932 vergroot en er werd een dieselmotor 

ingebouwd zodat vader niet meer van de wind afhankelijk werd om zeilende de vracht te halen en 

brengen en meer tonnage kon meenemen. Het zeiltuig werd opgeslagen op zolder. 

Ruimte bij grootvader, in de oorlogsjaren  '40- '45 kwam dit weer aan boord, rantsoenering en 

gebrek aan dieselolie maakte zeilen op de wind weer noodzaak. In 1950 kocht vader het motorschip 

"Ambulant"; werd ingericht voor het vervoer en lossen van bouwmaterialen. Toen al was de fa. Jan 

Ooms, wegenbouwer te Scharwoude-Avenhorn, de grootste opdrachtgever. 

 

Zand en grind van de Maas, Waal en Rijn, wegenmateriaal uit het Roergebied in Duitsland. Later 

werd het schip verlengd  (langer gemaakt, dan grotere tonnenmaat) er werd lang en voorspoedig 

gevaren wat resulteerde dat de beide zonen zelfstandig, met financiële hulp van de ouders en een 

lening van de Boerenleenbank te Avenhorn, gingen varen. Broer Gerrit had reeds de "Verandering" 

van de ouders overgenomen. 

 

 
 
Zeilvrachtschip de "Verandering" van vader Piet Spaans in Avenhorn 

 

Ikzelf kocht mijn eerste scheepje in 1951, groot 93 ton vervoerde uitsluitend toen ophoogzand voor 

de fa. Jan de Haan te Ouderkerk a/d Amstel, het zand werd aldaar gelost voor de uitbreiding van 

toen Amstelveen. Een groter schip werd ingekocht en werd genaamd "Nova-Vita", als herinnering 

aan grootvaders eerste stalen schip. Het werd ook weer aangepast en uitgerust voor vervoer en 

lossen van zand en bouwmaterialen. Avenhorn was door de grote afmeting van het schip niet meer 

bereikbaar maar het bleef wel onze domicilie en postadres bij Oom Gerrit Spaans. Ooms 

wegenbouw was mijn grootste opdrachtgever, en voor menige weg in de regio voerden wij per 
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schip de bouwstoffen en zand aan. Ook werd in de herfst rivierzand aangevoerd voor 

gladheidsbestrijding voor de provinciale en rijkswegen die Ooms in onderhoud had, zo ook enige 

tijd voor het Waterschap Noord Hollands Noorderkwartier. Enige tijd later werd de relatie met 

Ooms door mij beëindigd en werd de fa. Hage-Dekker bouwstoffenhandel te Hoorn onze 

opdrachtgever. Ooms was teleurgesteld, maar i.v.m. schoolgaande kinderen, welke bij de 

grootouders van mijn vrouw in de prov. Zeeland aan de wal gehuisvest waren om het onderwijs te 

volgen, was meer regelmaat in ons vaarschema mogelijk om de kinderen te bezoeken. In 1968 gaf 

de fa. Ooms aan de scheepsbouw-werf Bijlsma te Wartena opdracht tot de bouw van een 

zandwinning- schip voor zelf laden en vervoer van ophoogzand, groot 903 ton met als thuishaven 

Avenhorn en de scheepsnaam "Nieuw-Hoorn". Mij werd gevraagd hierin deel te nemen, maar 

daarvan afgezien door de grote investering, doch werd een overeenkomst aangegaan dat ik als 

schipper dit schip zou bevaren, een hele overgang. Het eigen schip de "Nova-Vita" hebben wij nog 

8 jaar in bezit gehad, Martien Seinen en zijn vrouw Frieda hebben deze periode het schip bevaren. 

Het werd te klein voor een lopende exploitatie en werd verkocht. Met veel energie en voldoening 

heb ik 25 jaar met de "Nieuw-Hoorn" gevaren. Grote hoeveelheden zand zijn gewonnen in het 

IJsselmeer op de winning locatie IJsselmeer bij Medemblik en Waddenzee bij Texel. 

Vele wegen in de regio Hoorn: en woningbouwterreinen, werden met dit gewonnen zand 

aangelegd. Ooms creëerde een eigen aanvoerhaven te Hoorn, aan de z.g.n.  Schelphoek losten vele 

andere zandschepen hier hun lading zand vanwege de grote zandbehoefte. 

 

0ok voor dijkverzwaringswerkzaamheden in het Duitse Eemsgebied tussen Emden en Leer het 

zand aangevoerd, alsmede dijkverzwaring in Zeeland Oosterschelde, zelfs nog enige tijd zand 

gewonnen in de Westerschelde voor aanvulling tunnelelementen in het kanaal door Zuid- 

Beveland, de tunnel in de Rijksweg A 58 tussen Bergen op Zoom en Vlissingen. Al deze ladingen 

werden door een zelflossysteem zelf gelost, nadien werd later de lading in droge vorm met 

hijskranen ter plaatse waar nodig gelost.  

Een 25 jarig jubileum als schipper, aangeboden door fa. Ooms wegenbouw was een feestelijke 

afsluiting van mijn loopbaan, zijnde een schipper van zand en water. 

P.S. Ons gezin is in 1969 te ‘s-Gravenpolder aan de wal gehuisvest, daar mijn vrouw de laatste 

jaren onze kinderen in hun voortgezet onderwijs heeft mogen begeleiden. 

 

Dan nog broer Gerrit Spaans: 

Het schip "Verandering" werd vervangen door een groter schip, ook hij vervoerde veel voor Ooms, 

maar later werd dat de fa. Stoel bouwstoffen te Alkmaar. 0ok dit schip werd te klein en werd 

vervangen door een modern schip, wat toebehoord had aan de vloot van de Kon. Zoutindustrie te 

Hengelo, het was 500 ton laadvermogen het kreeg de naam "Le Avenier" en als thuishaven 

Avenhorn. Nu ik dit opteken februari 2000; is Gerrit op 72 jarige leeftijd samen met zijn vrouw 

Grietje nog volop in bedrijf. 

 

Van onze kinderen heeft geen van allen het beroep opgevolgd, zij hebben gekozen voor een bestaan 

aan wal. 

Broer Gerrit heeft een zoon en een dochter die wel in het zandschippersbestaan deelnemen in 

eigendom t.w. zoon Jan met een modem zandschip van 1340 ton groot genaamd "Andante" en als 

thuishaven Avenhorn. 

Dochter Gre en man Tom exploiteren een schip van 500 ton groot uitgerust met een grote hijskraan 

genaamd "Thomas sr." naar zijn grootvader als herinnering die ook tot een oud schippersgeslacht 

behoorde. Tom en Gre bevaren samen het schip, lossen veel stortsteen voor dijkwerkzaamheden en 

baggerwerkzaamheden voor aanleg van pijpleidingen door kanalen, zowel in Nederland als 

Duitsland. 

Hiermede eindig ik dan met het optekenen van de geslachten Spaans uit ons dorp Avenhorn die als 

schippers varende door Nederland, de thuishaven en domicilie lang hebben gehandhaafd. 

 

Opgetekend door mij te ’s-Gravenpolder, februari 2000,  

 

Oud schipper J. Spaans. 
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De Hemonyklok in Grosthuizen. 
( Vervolg van het verhaal in het jaarboekje nr. 2 1999) 

 

De firma Van Buren & Gobes en Co 

Zoals ik vorig jaar schreef ben ik in het Amsterdamse Gemeentearchief op zoek gegaan naar de 

firma Van Buren & Gobes en Co te Amsterdam. Deze firma had immers voor de in 1870 

nieuwgebouwde kerk in Grosthuizen de torenklok geleverd. Helaas bestaat er van deze firma geen 

archief. Ook in het algemene handelsarchief, in het archief over klokken- en uurwerkmakers vond 

ik niets. Niet onder de naam Van Buren en niet onder de naam Gobes. 

 

Amsterdamse Stadspoorten 

Omdat ik er vorig jaar van overtuigd was geraakt dat onze klok uit een afgebroken stadspoort 

afkomstig was ging ik dus daar verder zoeken. 

In "Aemstels Oudheid"(1) vind ik een beschrijving van een opdracht van het gemeentebestuur in 

het jaar 1664  aan de gebr. Hemony om voor drie nieuwe stadspoorten een luidklok te gieten, van 

ongeveer 1400 ponden elk. Dat gewicht klopt wel ongeveer met het gewicht van onze klok. Die 

drie nieuwe poorten in de vestingwallen, waaraan omstreeks 1650 begonnen werd, zijn: De 

Weesperpoort, De Utrechtsepoort en de Leidsepoort. Ook de Muiderpoort werd overigens toen 

gebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Leidsepoort is ontworpen door Daniël Stalpaert, de andere drie door Gerrit Barentsz. 

Swanenburgh. 

Ze waren allemaal omstreeks 1672 klaar, dus de klokken hebben misschien een tijdje moeten 

wachten voor ze erin gehangen konden worden. De Muiderpoort zakte in 1769 in elkaar door de 

zeer slappe ondergrond en werd op dezelfde plaats herbouwd naar een ontwerp van Cornelis 

Rauws. Over het lot van een luidklok, als die erin gehangen heeft, wordt niets gemeld. Door de 

Weesperpoort kwamen in 1795 de Fransen de stad binnen. In de Franse tijd is het klokkentorentje 

verwijderd en vervangen door een inrichting voor optische telegrafie. En die werd in 1813 door de 

Amsterdammers vernield, zodat de Fransen geen bericht konden seinen naar generaal Molitor die 

in Utrecht zat. Ook hier over de klok geen woord. Lang is gedacht dat de klok van de 

Utrechtsepoort naar de hervormde kerk in Soest of Soesterberg is verhuisd, maar dat blijkt niet zo 

te zijn. De Soestse klok is al gegoten in 1659 en heeft als randschrift:  

"Laudate pueri Dominum. Laudate nomen Domini. Anno 1659" (Looft kinderen den Heer, Looft 

de naam des Heren). De klok is wel door Hemony gegoten, waarschijnlijk als luidklok voor de 

Wester- of Oudekerkstoren, waarvan ook de opdracht is gevonden. Deze klok is in de oorlog 

geroofd door de Duitsers. Van een andere klok van Hemony voor de Oude kerk is bekend dat hij in 

1943 bij American aan het Leidseplein hing. Waarschijnlijk is ook deze klok naar Duitsland 

gevoerd. Het randschrift van deze klok was:"Sit Nomen Domini Benedictum. Fr. Hemony me Fecit 

Amstelodami Anno 1659" (Laat de naam van de Heer gezegend zijn). 

Van de Leidsepoort die twee klokken had, waarvan een van Hemony is bekend dat die klok naar 
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ergens in de Haarlemmermeer is gegaan. 

In een artikel in "Ons Amsterdam" in 1966 over Stadspoorten staat o.a. "De klokken van 

stadspoorten werden geluid om het sluiten van de poort aan te kondigen"(2).   

 

Het opschrift op de Grosthuizerklok dat vertaald betekent "Ik herinner U eraan dat het de uiterste 

tijd is" zou natuurlijk heel goed op zo'n waarschuwing kunnen slaan. 

Een ander "bewijs" voor de veronderstelling dat onze klok er een is uit een vroegere stadspoort is 

dat op kerkklokken heel vaak een randschrift staat waarin God op de een of andere manier geloofd 

wordt en onze randtekst zou dus wel een burgerlijke tekst kunnen zijn. 

Van de klokken die de gebr. Hemony in hun Amsterdamse tijd voor carillons of als luidklok 

gegoten hebben wordt gezegd dat ze altijd een versiering van engeltjes "putti" hebben en dat heeft 

onze klok ook niet. Onze randversiering bestaat uit druiventrossen. 

 

Afbraak van de stadspoorten. 
In de negentiende eeuw verdwijnt de militaire betekenis van wallen en poorten. Bovendien breidt 

de stad zich uit, het verkeer wordt intensiever en de poorten staan in de weg. De Weesperpoort 

wordt afgebroken in 1857, de Utrechtse in 1859 en de Leidse in 1862. 

Van de stadspoorten uit 

die jaren zijn alleen de 

Muiderpoort en de 

Haarlemmer- of 

Willemspoort gespaard 

gebleven. Het verkeer 

gaat er niet meer 

doorheen, maar er 

omheen. De jaartallen 

van afbraak zouden wel 

kunnen kloppen met de 

komst van de klok naar 

Grosthuizen,  

maar zolang we de 

randschriften niet 

kunnen achterhalen is er 

niets met zekerheid te 

zeggen. Het blijft een 

boeiende vraag, maar of 

het antwoord ooit 

gevonden wordt? 

 

Greet Busman. 

 

 

 
Bronnen: 
1.Aemstel's Oudheid- Gedenkwaardigheden van Amsterdam- o.a. stadsrekeningen,Door Dr. P.  
   Scheltema archivaris der hoofdstad en van Noord- Holland. Uitg. C. L. Brinkman 1872. 

2. Ons Amsterdam jaargang 1966 door J. Vriese  bl.66. 
3. Diverse artikeltjes uit het tijdschrift Amstelodanum. 
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Hoe komt Avenhorn aan haar naam. 
 

De kroniekschrijver Claes Baerntsz. heeft zich destijds verdiept in de vraag hoe de naam Hoorn is 

ontstaan. Menigeen heeft ook de vraag gesteld: “Hoe komt Avenhorn aan haar naam”. Het is 

vrijwel zeker dat een en ander met elkander verband houdt. 

Ten opzichte van Hoorn komt Claes Baemntsz. met een eigen verklaring  “Maer mij dunkt dat de 

stadtsnaem wel heercomen mochte sijn uijt de plaetse daer se ghebouwet is, want men sit alsnoch 

ten huijdigen dag he datter verscheijden plaetse bij de zeecant heene met den bijtytel  van hoern 

getyteleert worden”. Als voorbeelden noemt hij Coelhoren, horen, Coppers-hoern, Geldersche-

hoern, Cat-hoern en Appel-hoern. Hoorn zou oorspronkelijk Dampterhoern (naar een dorpje op de 

“Uithoek” buitendijks) hebben geheten of gewoon “den hoern”. Dit zou tot Hoorn zijn geworden. 

Zijn verklaring is in wezen dezelfde als die van een modern taalgeleerde als dr. J. de Vries, die 

verband legt met de ligging van de plaats op “een vooruitstekende landpunt”. Algemeen is men het 

erover eens dat het tweede gedeelte van Avenhorn “hoek” betekent. De strijd wordt in feite 

gestreden omtrent het eventuele verschil in betekenis tussen de voorvoegsels: “Ave”, “aven” en 

“aver”. Aangaande de etymologie van de naam Avenhorn heeft men vanzelfsprekend zijn licht 

opgestoken bij de Centrale Commissie voor onderzoek van het Nederlandse Volkseigen van de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afdeling Naamkunde, te Amsterdam. 

Deze deelde mee dat de plaats in de middeleeuwse bronnen rneestal Lutkedrecht wordt genoemd; 

dat men  “Avenhorn” eenmaal vermeld vindt in 1343/4 en dat de plaats in 1500 “Avenhoern” 

heette. Verder merkte de Centrale Commissie op dat de oudste spellingen nooit een “h” in het 

begin hebben zodat het niet aannemelijk is dat het eerste lid het woord “haven” zou zijn. Ten slotte 

verklaarden de etyimologen positief dat het voorvoegsel “aver” de bekende oostnederlandse vorm 

van “over” is: Avegoor is een jongere vorm van Avergoor. Gewapend met deze deskundige 

gegevens kan men stellen dat niet alleen “aver” doch ook “ave” en “aven” zoveel wil zeggen als: 

“over” Het woord “over” is op te vatten in de betekenis van: “aan de andere zijde van”. 

Het voorvoegsel “ave” treft men niet alleen aan in “Avegoor” doch ook in “Avereest”. Dit is een 

gemeente, die aan de andere zijde ligt van het Nederlandse riviertje “Reest”. Het op de grens van 

Drente en Overijsel stromende beekje “Reest” mondt uit bij Meppel in het Meppelerdiep. 
Rest nu nog ergens een overeenkomst te vinden met het voorvoegsel “aven” dat voorkomt in de 

naam Avenhorn. Men komt dan terecht bij een Belgische gemeente in de provincie Luik. Aan het 

zijriviertje van de Maas - de Méhaigne - ligt het 560 inwoners tellende dorpje “Avennes” Een “nes” 

is -  onder andere -  de benaming van een scherpe bocht van de rivier. Ongetwijfeld heeft 

“Avennes” haar naam te danken aan het feit, dat zij is gelegen over of aan de andere zijde van de 

scherpe bocht in de rivier. 
De ontleding van “Avenhorn” lijkt nu niet moeilijk meer. In vroeger tijden heette de stad. Hoorn: 

“Hoern” of “Horn” = “hoek”. 

Wat ligt er nu meer voor de hand dan dat “Avenhorn” moet worden uitgelegd als zijnde een plaats, 

die ligt aan de andere zijde van Hoorn? 
 

Claes Baerntsz. heeft bij het geven van voorbeelden ook Cat-hoern genoemd. Het is merkwaardig 

dat deze naam in de gemeente Avenhomn nog steeds voorkomt als “Kathoek” op de splitsing van 

de Grosthuizerdorpsweg en de Slimdijk. Heel vroeger bevonden zich ter plaatse scheepswerven. 

Men werkte daar met takels (gijnen of katten), bestaande uit twee blokken met samen vijf of meer 

schijven, tot het hijsen van zware vrachten.  

 

                                                                                             

 
Bron: overgenomen uit de collectie van de heer K. Olij.  
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Zeevaarderskas Oudendijk. 
 

In 1636 waren er in Nederland ongeveer 1750 schepen betrokken bij de vaart binnen Europa. 

Volgens een memorie van 1699 werd het aantal koopvaardijschepen binnen Europa op 1600 

geraamd, als volgt onderverdeeld: 

Oostzee                       700-800 schepen 

Noorwegen                  300 schepen 

Archangel                    335 schepen 

Frankrijk en Portugal   400 schepen 

Spanje                         55-60 schepen 

Volgens het galjootgeldregister zou het gemiddelde Nederlandse schip dat op de Oostzee voer, ca 

150 ton meten. Als scheepstype werd het fluitschip, later het kofschip gebruikt voor het vervoer 

van o.a. hout, granen, zout en hennep. 

Dit schip kon massagoederen goedkoper vervoeren als geen ander, het was een type schip dat 

multifunctioneel te gebruiken was en ook voor de walvisvaart geschikt te maken was. Kon men in 

het midden van de 17e eeuw rekenen op bescherming van een sterke Nederlandse vloot, tegen het 

einde van deze eeuw was dat niet meer het geval, er werd voortdurend bezuinigd op de Staatse 

vloot. In de Middellandse zee werd in het geheel geen konvooi verleend, evenals in de Oostzee. 

In de Noordse oorlog tussen Zweden en Denemarken-Rusland (1701-1721) verscheen maar 

sporadisch een Nederlands eskader in de Sont en de Oostzee om handel en scheepvaart te 

beschermen. Nederlandse schepen moesten vaak wachten op Engelse konvooien om naar havens 

zoals Dantzig, Riga en later Sint Petersburg te kunnen varen. 

 

De gevaren door oorlogen en kapers waren voor zeevaarders zeer groot. Ook slecht weer en het 

gevaarlijke werk op de schepen eiste zijn tol.  Om nabestaanden niet in armoede te laten vervallen 

werden in de zeventiende eeuw in diverse dorpen een "Bootsgezellen Beurs of Zeevarende Kas" 

opgericht.  

Het Westfriese platteland telde een groot aantal zeevarenden. De "Zeevarende Kas" te Oudendijk 

(de oprichtings-datum is niet bekend, de eerste gegevens werden in 1734 genoteerd) werd 

oorspronkelijk beheerd door aparte buulmeesters allen afkomstig uit de zeevaart. Een andere beurs 

opgericht is de Bootsgezellen Beurs in Westwoud (waar een straat naar vernoemd is). 

Om je in te kopen in de buul had men een tarievenlijst opgesteld wat er voor een reis aanvangt 

betaald moest worden: Die benoorden stads of Holland vaart. 't zij de Witte Zee, Kolen 

(waarschijnlijk Kola bij Moermansk), Groenland of elders om de noord zal betalen 2 gulden. 

Binnen het land de Sont of hoofde 18 stuivers. 

De Oostzee binnen Dageroort 1 gulden en 4 stuivers. 

Maar beoosten Dageroort 1 gulden en 10 stuivers. 

Het Kanaal vanaf de bocht tot Bordeaux 1 gulden en 4 stuivers. 

Vandaar tot Kaap Venster (Finisterre) de Portugalse kust bij de reis 1 gulden en 10 stuivers, per 

maand 6 stuivers. 

Van Kaap St. Visent (Vincente), Cadiz 't Straat per maand 7 stuivers. 

Naar de Canarische eilanden en verder per maand 8 stuivers. 

 

Voorwaarden om premie uit de Zeevaarders Kas te ontvangen. 

a. Een zeevarende kan zijn premie uit de buul trekken in oorlogstijd door kapers opgebracht en het 

schip prijs verklaart, waardoor zijn gage wordt ontzegd.  

b. Als een zeevarende in Barbarije geraakt en een losprijs wordt gevraagd, zal de buul zijn bijdrage 

leveren als dit goed gevonden wordt.  

c. Die in de buul wil wezen als buitenman en hij van vaders stam daar niet in is geweest, moet zich 

voor 2 gulden inkopen met daarboven de premie waar de reis heen gaat. De premie moet worden 

betaald eer het schip van de stad vaart en tenminste bij de boekhouder aangetekend zijn 

d. Die buitenduin vaart en verzuimd aan te tekenen, kan niet van de buul trekken, maar eerst 30 

stuivers moet betalen voor inkoop, met daarboven de premie waar het schip naar toe vaart. 

e. Een burger die zich wil inkopen in de buul en zijn vaderlijke stam daar niet in is geweest moet 

35 stuivers betalen, alle anderen 30 stuivers. 
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Bladzijde uit de zeevaarderskas anno 1737. 

 

f. Eenparig wordt besloten dat als de boekhouder niet verschijnt bij het rekening opmaken, hij 24 

stuivers moet betalen en de buulmeesters 12 stuivers boete. 

In 1785 wordt in een besluit van buulmeesters het volgende beschreven: "dat 't sedert een reeks van 

vele jaren door onze voorvaderen zijnde geweest zeevarende lieden een matrose buul ofte beurs" 

opgericht op volgende wijze. 

Ten eerst dat iemand woonachtig op Oudendijk een zeevarende persoon zijnde zelf aandeel in geld 

tot de voorschreven beurs moge contribueren. Na ratio van de afgelegendheid der reis of plaats 

waarna toe het schip waarop zoodanige persoon was, zoud varen. Ingeval dat schip mocht komen te 

verongelukken, dat door zoodanige persoon of weduwe of zijn kinderen uit de beurs een premie 

kunnen genieten. 
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Ten tweede dat tot waarnemeing van de sociëteit zijn geworden drie vaders oftewel buulmeesters, 

die mannen moesten zijn de zee bevarend en een boekhouder die wel een zeevarend gezel was 

geweest, maar gedurende zijn bediening thuis moest blijven om de penningen van de beurs te 

beheren. 

Ten derde dat van haar administratie alle jaren door de boekhouder aan de drie buulmeesters 

verantwoording wordt gedaan en vervolgens aan de volle vergadering vertoond moet worden. Deze 

goedgekeurd zijnde wordt voortgegaan tot het verkiezen van andere buulmeesters zijnde de 

verwisseling van het ene jaar één en het andere jaar twee personen. 

Ten vierde dat bij onbehoorlijk of ongewone voorvallen de gans sociëteit bijeen wordt geroepen, 

wanneer een ieder een stem heeft en bij meerderheid van deselve geresolveerd wordt zoo 

geoordeeld wordt het beste te zijn. 

Ten vijfde dat geen geld door den boekhouder aan iemand wie hij mag geven, als met volle 

genoegen en toestemming van alle drie buulmeesters. Dit om schelmstukken te vermijden en de 

arme wezen niet te kort krijgen. De gift geschied naar mate dat er veel of weinig schepen 

verongelukken en dus dat de selve gesteld is op "perykel van de kiel", zodat man en schip verloren 

zijnde die afgifte aan de naaste weduwe of wezen gedaan wordt. 

"Dat invoegen en maniere de voorschreven matrosen beurs seer veel jaren en mogelijk wel omtrent 

150 jaren ofte meerden is gecontinueerd en vervolgt geworden , sonder dat de voorschreven 

pointen door eenig lid voor soo verre ons bewust is ooyt ofte ooyt bedisputeerd sijn geworden en 

verklaren wij ondergeschreven wijders dat wij ook op die voet ons in voorschreven beurs ingelaten 

en deel genomen hebben en dat wij soo door overlevering van onse voorvaderen als door onse 

eigen bevindingen weten dat de voorschreven beurs nooyt anders is beheert geworden". 

Cornelis Pieters Comen uit Oudendijk (gehuwd met Aaltje Jans van Schardam) gaat op 8 april 

1735 met het schip "de Vrede" naar Noorwegen onder commando van Sijske Sijbrands en betaald 

18 stuivers aan de boekhouder. Op 27 oktober 1736 vertrekt hij naar het oosten met het schip "de 

Nieuwe Bonte Mantel" en betaalt aan de buul 1 gulden. Zijn zoon Krelis gaat met deze reis mee en 

betaalt voor inleg en premie 2 gulden en 10 stuivers aan de boekhouder. 

Jacob Pieters Schuijt is een Groenlandvaarder hij vertrekt vanaf april 1734, 1735, 1736 en 1737, 

1738, 1739 naar deze visgronden en legt voor elke reis 1 gulden in de buul. 

Muus Pietersz Schuijt (gehuwd met Maartje Dirks wed.) volgt Jacob Wit op als buulmeester in 

1735, samen met Jan Reiersz, Jan Pietersz en Harmen Klaasz vormen zij de Buulmeesters, In dat 

jaar werd 26 gulden en 10 stuivers ingevangen van de zeevarenden en aan interest van Lammert 

Maertens Groot 7 gulden, van Pieter Broek 12 gulden , van Pieter Ruijter 3 gulden en 10 stuivers, 

waardoor er in kas ƒ1036,16,0 aanwezig was. 

Aarjen Jansz Kat of Kadt van Oudendijk (gehuwd met Magdaleentje Sijmons van de Beets) is 

schipper op "de Palmboom", vertrekt samen met Cornelis Pietersz Schuijt (gehuwd met Eva Jansd) 

in het voorjaar naar de oost. Deze reizen worden soms driemaal per jaar gemaakt, soms afgewisseld 

naar Frankrijk of Lissabon. Aarjen Kat vaart in 1741 als schipper van "de Breedehof" uit naar de 

oost. En in 1741 wordt Cornelis Schuijt als schipper op "de Palmboom" aangesteld. In 1744 maakt 

Cornelis een verloren reis en krijgt 36 gulden uit de buul betaalt. Ook uit de omgeving werd 

gebruikgemaakt van de zeevaarderskas zoals Thamis Jansz uit Grosthuizen betaalde 2 gulden, om 

in 1764 met schipper Jan Gerritsz Cupedo met het schip "Vogelvreemd" naar Straat Davids 

(Groenland) te varen. En in 1765 Cornelis Slot uit de Beemster (gehuwd met Aaltje Jansd Vet) met 

commanduur Cornelis Cornelisz Winder uit Avenhorn, betaalden beide ƒ 2,-,- om naar Straat  

Davids te varen. Er werd veel met schippers uit de omgeving gevaren zoals ca. 1765 schipper 

Gerbrand Hop met "de Jong Cornelis" uit Warder, Dirk Stam "de Zeeridder" uit Warder, schipper 

Klaas Wester uit Edam en schipper Jan Groot uit de Rijp met het schip "WestVriesland" naar 

Groenland. Thamis Jansz uit Grosthuizen en Cornelis Slot uit de Beemster gingen op 29 maart 

1773 even als in 1774  met schipper Jan Groot uit De Rijp met het schip "WestVriesland" naar 

Groenland voor de walvisvangst. Beiden betaalden ƒ2,-,- voor elke reis. 

 

Begin 1756 nemen twee jonge buulmeesters, de niet ter zeevarende Jan Reyersz en Jan Pietersz 

zonder medeweten en toestemming van haar confrater de derde buulmeester een som van honderd 

gulden uit de kas. Er waren plannen om nog eens vierhonderd gulden uit de kas te halen zonder dat 

er een bestemming voor was. De boekhouder weigert de penningen over te dragen en in een 
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vergadering wordt hun handelwijze afgekeurd temeer daar deze twee buulmeesters van plan waren 

de boekhouder af te schaffen. De leden vonden dat de boekhouder zijn zaken wel en naar behoren 

waarneemt en temeer omdat aan hem vergund is zijn leven lang gedurende als boekhouder te 

fungeren en daar jaarlijks vijftien gulden voor ontvangt. 

Behalve Jacob Wit die van woonplaats veranderde, terwijl een boekhouder op den Oudendijk 

woonachtig moet zijn, dit is door Jan Reyersz toegestaan.  De twee buulmeesters Jan Reyersz en 

Jan Pietersz trokken twee gulden ervan af zonder hun confrater daarin te kennen en dat is ook 

strijdig met de regelementen van onze huishouding.  Omdat deze twee personen altoos tegen de 

oude wetten of gewoonten handelen, is in een generale vergadering besloten nadat zij geen 

verklaring over hun gedragingen wilden afleggen, dat hun bediening als buulmeester in de jare 

1755 werd beëindigd. Cornelis Schuyt en Cornelis Maartensz Slimdijk worden in hun plaats 

gekozen om als buulmeester op te treden.  

"Ende op dat van dit alles ten alle tijden souden kunnen blijken hebben wij deezen gepasseerd om 

te strekken daar sulks noodig mogten wezen presenteeren des noots deeze met eeden bevestigen en 

daaromme bij ons in generale vergadering gehouden op de Oudendijk den 20 januari 1756.".  

Gehouden ten huize van Abraham Dirksz Bleeker een oud zeevarende waar elk jaar de 

matrozenbuul werd verrekend. Deze geniet daarvoor een vergoeding van twaalf gulden per jaar.  

 

In 1762 werd er besloten om het geld te beleggen in land en werd van Aarjen Hak de Moolenven 

groot 1438 roeden in de Beetskoog gekocht voor ƒ 525,-,-.  Om dit land te bereiken werd er een 

bruggetje gemaakt door Kornelis Spaans in 1766. Verhuur van dit land levert jaarlijks een bedrag 

van ƒ 63,-,-  op. Ook een regenbak naast de kerk is blijkbaar eigendom van de zeevaarderskas want 

ook deze wordt verhuurd o.a. aan Gerrit Kenter dorpsbode in Oudendijk voor ƒ 8,25 per jaar (in 

1840/1841). Veel belangstelling voor de huur van deze regenbak is er niet gezien de opmerking 

"eindelijk verhuurt". Ook werd jaarlijks een bedrag van ƒ 4,50 ontvangen voor verhuur van een 

binnenwerf gelegen aan de Kathoek. In 1792 is weer een stuk land gekocht in de polder Beschoot 

voor een bedrag van ƒ 412,-,- dit brengt een jaarhuur van ƒ 23,-,- op. Vanaf 1760 wordt de inleg 

door de zeevarenden minder en vanaf 1785 vonden er geen regelmatige verzekeringen meer plaats. 

Pieter Pietersz Wit betaalt in 1796 nog een keer een bedrag, hij gaat met schipper Jan Reynders uit 

Warder met het schip de "Margaretha", waarna geen inleg meer werd gedaan, de zeevaarderkas had 

voor de zeevaarders zijn functie verloren. De inkomsten van de Zeevaarderskas jaarlijks groot 

ongeveer ƒ 96,- bestonden daarna uit inkomsten van interest van uitstaande gelden en verhuur van 

o.a. de in eigendom zijnde stukken land. Uitgaven bestaan uit ƒ 15,- jaarlijks voor de boekhouder, 

verpondingslasten, voor onderhoud van het bruggetje naar het stuk land in de Beetskoog de 

"Moolenven". Aan de jaarlijkse bijeenkomsten van buulmeesters werd een bedrag besteed voor 

brandewijn, tabak, glazen, suiker en koffie.   

De zeevaarderskas werd bestuurd door drie buulmeesters, waarvan één de boekhouder was, die 

soms 6 a 7 jaar niet van personen wisselde en vaak door overlijden van een buulmeester pas 

veranderde. In de negentiende eeuw werd het beheer echter overgedragen aan de 

gemeenteontvanger en tenslotte aan de armvoogdij. De Zeevarende Kas te Oudendijk is tot 1965 

als een apart fonds door de armenvoogden beheerd. Toen de armvoogdij door invoering van de 

Algemene Bijstandswet werd opgeheven, werd de Zeevarende Kas weer onder een eigen bestuur 

gebracht en functioneert heden ten dage nog steeds als een fonds die steun verleend aan 

Oudendijkers die een bijdrage leveren aan de gemeenschap. 

                                                                                                 

J. de Reus 
 

bronnen: Archiefdienst West Friese Gemeenten in Hoorn 
               Zeevarende Kas Oudendijk invnr. 1-2-3-4-8.  

               Archief Amsterdam op internet . 
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