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In 2009 raakte ik in gesprek met Arie Oud, voor-
heen van de Grote Zomerdijk in Wognum. Hij 
vroeg of ik iets wist van het Armenland. Deze 
stukken land lagen aan de Grote Zomerdijk. Arie 
en zijn broer Kees, en daarvoor hun vader Simon 
Oud, pachtten een aantal stukken land van de 
bewindvoerders van het Jan Westerfonds. Nee, ik 
had er nog nooit van gehoord, maar mijn nieuws-
gierigheid was gewekt. Wie was Jan Wester, waar 
lag dat Armenland en waarom stichtte hij een 
fonds? Ik heb daarom diverse bezoeken aan het 
Westfries Archief gebracht en ik heb het leven van 
Jan Wester als volgt gereconstrueerd.

Jan Wester
Jan wordt 20 januari 1776 gedoopt en is geboren in 
de Lage Hoek, vallend onder de gemeente Hoog-
woud. Hij is een zoon van Klaas Corneliszn Wester 
en Dieuwertje Cornelisdr. Kant. Jan heeft nog elf 
broers en zusters. Een aantal van die kinderen 
overlijdt jong. Vader Klaas is boer en ook Jan wordt 
boer. Hij huwt op 17 augustus 1800 in Spanbroek met 
de weduwe Teetje Klaas Velt en begint in de Noor-
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dermeer een boerenbedrijf. Samen krijgen zij een 
zoon en een dochter. Zoon Klaas wordt op 10 mei 
1802 geboren in de Noordermeer, vallend onder de 
gemeente Wognum, en dochter Dieuwertje wordt 
daar op 22 januari 1805 geboren. Teetje overlijdt in 
haar kraamtijd en wordt op 7 maart 1805 in graf 3 in 
de protestantse kerk van Wognum bij haar eerste 
man Cornelis Jansz. Huijbers begraven. 
Jan Wester blijft met twee kleine kinderen achter. 
Jan huwt vier jaar later op 24 juni 1809 in Spanbroek 
in de katholieke kerk met de weduwe Niesje Cornelis 
Schouten uit Oostmijzen. Niesje is dan 24 of 25 jaar 
oud. Uit dit huwelijk wordt op 28 januari 1811 in de 
Noordermeer een dochter geboren. Haar naam is 
Teetje. Het geluk mag niet lang duren. Niesje over-
lijdt op 1 oktober 1812, waarschijnlijk in het kraam-
bed, en wordt op 5 oktober 1812 ook in graf 3 in de 
protestantse kerk van Wognum begraven.  Teetje 
sterft op 30 juli 1817 in de Noordermeer, slechts 6 
jaar oud. Jan blijft achter met Klaas en Dieuwertje, 
zijn twee kinderen uit het eerste huwelijk.

Acht jaar later slaat het noodlot weer toe. Klaas en 
Dieuwertje komen kort na elkaar te overlijden. 
Dieuwertje sterft op 27 mei 1825 en Klaas op 2 juni 
1825. Dieuwertje is dan 20 jaar en Klaas 23 jaar. 
Klaas boerde samen met zijn vader. Jan moet een 
gebroken man zijn geweest. Hij blijft alleen achter op 
de boerderij. In de loop der tijd heeft Jan wel ver-
schillende boerenknechten en dienstmeisjes gehad.
Hij huwt nog eenmaal en wel op 28 mei 1826 in 
Wognum met Trijntje Koning, van beroep dienst-
maagd. Trijntje is dan 32 jaar. Zij is geboren op 5 
december 1793 in Wognum en is een dochter van 
Simon Koning en Grietje Mettes. Jan is 50 jaar. Er 
worden geen kinderen uit dit huwelijk geboren. In 
1836 wordt er wel een gezin gevormd. Simon Pieters 
Jongkind, dan acht jaar oud, komt bij Jan en Trijntje 
op de boerderij wonen. Hij is een kind van een zus 
van Trijntje. 

Op 1 maart 1838 koopt Jan Wester van Jacob Ariënszn. 
Groot twee stukken zaailand aan de Grote Zomerdijk, 
gemeente Wognum. Een is bekend onder het kadas-
trale nummer C 76, groot 32 aren en 60 centiare. 

J Armenfonds I 

JAN WESTER

Den 15 September 1799 heeft Teetje Klaas Velt deese begraafplaats 

gekogt van Cornelis Zijp en Klaas Pereboom als kerkmeesters te 

Wognum. En heeft den 18 september 1799 desselfs man Cornelis 

Jansz Huijbers daar in laaten begraven. Den 7 maart 1805 is 

begraven de voorgenoemde Teetje Klaas Veld, huisvrouw van Jan 

Wester. Den 5 oktober 1812 is begraven Niesje Schouten huisvrouw 

van Jan Wester.
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Het ander is bekend onder het kadastrale nummer C 
82, groot 17 are en 50 centiare. Jan betaalt contant 
300 gulden voor beide percelen en heeft vrij overpad 
over het land van Jacob Ariëns Groot. Hij heeft geen 
verplichting voor onderhoud aan de brug waarvan hij 
gebruik moet maken. In de tegenwoordige situatie is 
de brug de dam van perceel Grote Zomerdijk 37, waar 
nu John en Helga Overboom met hun kinderen 
wonen. Naast deze twee percelen bezit Jan ook al 
perceel C 291 groot 40 are en 80 centiare.  Dit perceel 
grenst aan C 76. De drie percelen land krijgen later de 
naam ‘Armenland’. Waarom Jan deze stukken land 

koopt is onbekend. Hij heeft geen levende kinderen 
meer, maar waarschijnlijk ziet hij in Simon Pieters 
Jongkind een opvolger voor zijn bedrijf. 
Na een huwelijk van 21 jaar komt Trijntje op 20 
december 1847 te overlijden. Zij is dan 54 jaar oud. 
Jan is inmiddels 71 jaar. En Simon Pieters Jongkind 
blijkt toch niet de opvolger te zijn die Jan misschien 
wel in gedachte had. Simon huwt op 3 mei 1851 met 
Hiltje Commandeur uit Wognum. Samen vertrekken 
zij naar Spanbroek waar hij een eigen boerenbedrijf 
opricht. Jan is nu weer alleen en laat op 19 juli 1851 
zijn testament opmaken bij notaris Lippits in Hoorn. 

ONDERSTAAND EEN GEDEELTE UIT HET TESTAMENT VAN JAN WESTER: 
} Ik legateer aan Simon Pieterszoon Jongkind, zusterskind van wijle mijn vrouw Trijntje Koning eene somma van zesduizend 

gulden, vrij van Successieregt.
} Ik legateer aan Dieuwertje Pietersdochter Jongkind mede zusterskind van wijle mijne vrouw Trijntje Koning eene somma van 

tweehonderd gulden, vrij van Successieregt.
} Ik legateer aan Grietje Bernardusdochter Koning broederskind van wijle mijn vorengenoemd vrouw, eene somma

van vierduizend gulden vrij van Successieregt.
} Ik legateer aan genoemde Grietje Bernardusdochter Koning de op mijn overlijden nog in mijne nalatenschap voor handen 

zijnde kleederen en gouden, zilveren en andere sieraden van wijle mijn opgenoemd vrouw, vrij van Successieregt.
} Ik wil dat mijne klederen niet in het openbaar verkocht zullen worden
} Ik legateer aan de Roomsch Catholieke armen van de Noordermeer, die in de huizen aan den Zomerdijk daaronder niet 

begrepen Een stuk bouwland gelegen te Wognum Sectie C numero 76 groot tweeendertig roeden zestig ellen. Een stuk dito 

gelegen als voren, Sectie C Numero 82 groot zeventien roeden vijftig ellen. Een stuk dito gelegen als voren Sectie C Numero 

291 groot veertig roeden tachtig ellen. 
} Ik benoem tot administrateuren van bovengemeld legaat mijne na tenoemen Executeuren testamentair met begeert dat zij 

jaarlijksch het zuiver inkomen zullen gebruiken tot het uitdeelen van kleedingstukken, dekking of brandstoffen aan voormelde 

Armen. Voorts benoem en stel ik tot mijne algemeene erfgenamen, behoudens opgemeld en hierna te noemen de schikkingen 

mijne naaste bloedverwanten.
} Ik wil dat de door mij natelatene onroerende goederen voor zooveel die kunnen worden geacht tot de door mij bewoond en 

gebruikte boerenplaats te behooren publiek en in massa en niet in afzonderlijke perceelen zullen worden verkocht en dat 

dezelve bij dien verkoop zullen worden bezwaard met eene jaarlijksche grondrente groot vijftig gulden welke zal beginnen te 

loopen op den eerste november na mijn overlijden en elk jaar op den eerste november zal moeten worden ter hand gesteld aan 

den pastoor der Roomsch Catholieke gemeente van Spanbroek, om daarvoor elk jaar te vieren eene jaargetijd en twintig 

zielmissen voor mij en wijle mijne vrouw Trijntje Koning.
} Ik benoem tot Executeuren van dit mijn testament  beredderaars van mijnen boedel en nalatenschap en bezorgers van mijne 

begrafenis met het volste regt van in bezitneming de personen van Simon Jongkind wonende in de Kaag onder Spanbroek en 

Jan Pieterszoon Roemer wonende te Zandwerven onder Spanbroek.  

Rechts het huis van John en Helga Overboom met de dam waar het recht van overpad op zat. Links van het huis het Armenland.
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meer. De bewindvoerders  Simon Pieterszn. Jong-
kind en Jan Pieterszn. Roemer hebben de plicht om 
hiervan een goede administratie te voeren. 
Over de eerste pachters van het Armenland is niets 
bekend. Het is aannemelijk dat zij het land al voor 
het overlijden van Jan Wester pachtten. Jan was 
immers een oude man en zal op het land geen arbeid 
meer verricht hebben. De drie stukken bouwland 
worden vaak aan meer dan drie personen verpacht. 
Om het land te delen worden grippels gegraven.

Het oudste aanwezige pachtcontract is van 29 
augustus 1872. De pachttermijn is vier jaar en loopt 

Na een bewogen leven komt Jan Wester op  
13 december 1856 te overlijden. Hij is dan bijna 81 jaar 
oud. Als executeurs zijn aangesteld Simon Pieterszn. 
Jongkind en Jan Pieterszn. Roemer. Laatstgenoemde 
persoon is een zoon van Pieter Roemer en Antje Klaas 
Wester, zus van Jan Wester. De executeurs zijn dus 
oomzeggers van Jan. Op 24 december 1856 wordt in 
het sterfhuis in de Noordermeer een inventarisatie en 
boedelbeschrijving opgemaakt voor de erfgenamen. 
Uit deze inventarisatie blijkt dat Jan meer dan twintig 
bunder land bezit, voornamelijk in de Noordermeer. 
Het levend vee wordt geschat op 4542 gulden en 
wordt als volgt gespecificeerd:

26 kalfkoeien  2990,- gulden
2 ossen 100,- gulden
8 pinken 200,- gulden
2 paarden 500,- gulden
1 paard 30,- gulden
3 varkens 50,- gulden
1 zeug 35,- gulden
50 schapen 600,- gulden
2 geiten 5,- gulden
10 hennen en een haan 6,- gulden
7 ganzen 10,- gulden
30 eenden 15,- gulden
10 konijnen 1,- gulden

Op maandag 30 en dinsdag 31 maart 1857 wordt er 
boelhuis gehouden. Alle roerende goederen en het 
vee worden publiek verkocht. De opbrengst is 
9594,75 gulden.

Armenland
Zoals in het testament van Jan is bepaald, moet de 
zuivere opbrengst van het Armenland gebruikt 
worden ten behoeve van de armen van de Noorder- Bidprentje Jan Wester. Collectie A.A.G. Smit.

Situatietekening, gemaakt door Arie Oud, van de percelen bouwland 

die het Armenland vormen.

Deel van een kadasterkaart uit ca. 1832. Op perceelnummer 225 

staat de boerderij van Jan Wester, ongeveer op de plek waar nu het 

nieuwe huis van Jack en Astrid Vriend, Noordermeer 12, staat. Er is 

geen weg getekend. De weg van de Noordermeer was toentertijd 

nog een zandpad. Tegenwoordig loopt de weg tussen de boerderij 

van Wester en de huizen op perceelnummer 227 en 228 door.
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PACHTERS VANAF 1889

Cornelis de Boer 1889 1904

Ward Hoogland 1889 1923

C. Schotten 1889 1900

Dirk Bos 1889 1943

Jan Schipper 1889 1894

Pieter Schuit 1895 1915

Arie Smit 1900 1904

Dirk Huisman 1901 1906

Pieter Groen 1904 1966

C. Appelman 1904 1908

K. Gieling 1906 1910

Joris Sneeboer 1908 1939

Olof Dekker 1910 1911

Pieter Koppes 1911 1920

Arie Volten 1915 1926

C. Besseling 1920 1925

1939 1943

A. Schotten 1923 1926

Weduwe Oud 1925 1926

Simon Oud 1926 1969

C. Schuit 1926 1927

B. Mes 1942 1943

Piet Bos 1943 1960

Cor Bijman 1943 1961

J. Korver 1943 1944

N. Bleeker 1960 1962

Weduwe Bleeker 1962 1966

Jan Pronk 1961 1966

Gert Groen 1966 1969

Klaas Schipper 1966 1971

Arie Oud 1969 1974

Olof Vriend 1969 1979

Kees Oud 1974 1998

Sjaak Bijvoet 1979 1999

Jack Vriend 2000 heden

De bewindvoerders
De eerste bewindvoerders zijn, zoals eerder ge-
noemd, Simon Pieterszn. Jongkind en Jan Pieterszn. 
Roemer. Op 4 juli 1870 wordt Jacob Groot Jacobszn., 
landman in de Noordermeer, benoemd tot bewind-
voerder door de arrondissementsrechtbank in 
Hoorn. Jan Pieterszn. Roemer heeft daartoe een 
verzoek gedaan. De reden is dat op 15 maart 1870 
Simon Jongkind is veroordeeld tot een tuchthuis-
straf van vijf jaar door het Provinciaal Gerechtshof 
Noord-Holland wegens het stelen van vee uit een 
weide. Volgens de wet is Simon, zolang hij de straf 
uitzit, onder curatele geplaatst en dus niet gemach-
tigd om overeenkomsten te treffen of administratie 
te voeren. Een zeer ongewone situatie, want waarom 
steelt een boer het vee van een andere boer? Het 
leven van Simon heb ik niet nader onderzocht maar 
het smaakt zeker naar meer.

van 16 september 1872 tot 16 september 1876. 

bekwaame tijden te bebouwen, zaaien en zuiver te 

houden van onkruid’. 

goede staat worden gehouden.

vervalt het perceel aan de verhuurders. 

te worden afgedragen aan de bewindvoerders in ‘grof 

gangbaar zilver geld’.

De percelen zijn in vier stukken verdeeld. De totale 
pacht in 1872 bedraagt 112 gulden en wordt verdeeld 
naar rato. 
Piet Tromp  betaald 39 gulden
Jacob Schotten betaald 50 gulden
Jan Schipper  betaald 11 gulden, 

is later veranderd in 9 gulden
Hein Volten  betaald 12 gulden
Totaal 112 gulden

De opbrengsten minus de kosten worden inderdaad 
onder de armen van de Noordermeer verdeeld. Zij 
krijgen brood, kleding en ook geld van het fonds 
uitgekeerd. In de jaren 1890, 1891 en 1892 moeten de 
bewindvoerders met een negatief saldo de boeken 
sluiten. De landen worden in die tijd meestal door 
vijf of zes mensen gepacht. Door de tijd heen zijn het 
vaak dezelfde families en diverse generaties, van 
vader op zoon, die gebruikmaken van hetzelfde stuk 
land. Onderstaand een lijst van mensen die het land 
hebben gepacht.

De pachters uit 1872.
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secretaris is Ans Kenter-Kroon en penningmeester is 
Jack Vriend, oomzegger van Antoon Buis. Antoon 
sterft op 20 december 2006, 69 jaar oud. Marcel 
Vriend, boer in de Noordermeer, neemt in 2007 het 
voorzitterschap over. 

Gelukkig zijn er tegenwoordig geen armen meer van 
de Noordermeer. Maar uit de boeken weten we dat 
het vroeger anders was. Het fonds heeft veel uitke-
ringen aan Noordermeerders gedaan. Slechts één 
maal krijgt het fonds zelf een gift. De familie Besse-
ling, die diverse malen een gift heeft ontvangen, stort 
zelf 25 gulden in het fonds. Vanaf 1972 vinden de 
uitkeringen niet meer jaarlijks plaats. Tegenwoordig 

Jacob Groot Jacobsz. is het langst bewindvoerder 
geweest. Vanaf 1870 tot ongeveer 1920 heeft hij de 
administratie gedaan. Hij is de zoon van Jacob 
Arienszn Groot, de man die het ‘Armenland’ in 1838 
aan Jan Wester heeft verkocht. Jacob is gehuwd met 
Antje Klaver uit Hoogwoud en Duifje, hun dochter, 
huwt met Pieter Buis. Zij slopen de boerderij van Jan 
Wester en bouwen op die plaats weer een nieuwe 
boerderij. Duifje legt de eerste steen. Tot op de dag 
van vandaag wonen bewindvoerders op de plaats 
waar Jan Wester ooit zelf een boerenbedrijf heeft 
gehad. 

Vanaf 1889 is de administratie vrij compleet. Jacob 
deelt het bewindvoerderschap dan met Lourens 
Appelman, ook boer in de Noordermeer. In 1906 is 
Jacob alleen bewindvoerder tot Teun Buis, kleinzoon 
van Jacob, in 1915 aantreedt. Teun is de zoon van 
Duifje en Pieter Buis.
Waarschijnlijk sterft Jacob rond 1920 want dan zet 
Teun het bewindvoerderschap alleen voort tot 30 april 
1937. Teun verhuist namelijk in 1936 naar Spierdijk. 
Zijn broer Jan Pietzn Buis komt dan op de boerderij in 
de Noordermeer en wordt ook meteen bewindvoerder. 
Dat blijft hij tot zijn dood in 1967. Zoon Antoon volgt 
hem op. Antoon is de laatste bewindvoerder tot in 1991 
het fonds overgaat in een stichting. De oprichting van 
Stichting Jan Wester Fonds vindt plaats op 12 decem-
ber 1991. Precies honderdvijfendertig jaar na het 
overlijden van Jan Wester. Voorzitter is Antoon Buis, 

De dam naar de ‘Klaverbouw’. Links in het verlengde van het grasland lag C 82 of in de volksmond ‘De 120 roeden’, een deel van het Armenland.

Links de stallen en het nieuwe huis van Jack en Astrid Vriend, 

Noordermeer 12, op de plaats waar de boerderij van Duifje Groot en 

Pieter Buis heeft gestaan en daarvoor de boerderij van Jan Wester.
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1 Wognumse gezelligheid in een Hoorns 
klooster in 1473

Aan de Nieuwsteeg in Hoorn werd in 1402 het Sint 
Caeciliaklooster gesticht. Men leefde naar de 3e 
Regel van sint Franciscus. In 1435 werd er aan de 
Gouw tevens een houten kerk aangebouwd. Rond 
1455 werd het klooster bevolkt door 55 nonnen. 
Eén van deze nonnen is afkomstig uit Wognum en 
heet Geertrudis Jacobsdochter. Van haar is een 
schenking teruggevonden in de archieven van de 
gemeente Hoorn uit 1437. Zij schenkt namelijk op 13 
oktober 1437 een gedeelte van de opbrengst van een 
stuk land in de banne van Wognum aan de mater 
(moeder overste) van het klooster. Gertrudis had 
daarbij een duidelijk doel voor ogen, dat met zoveel 
woorden in de akte is opgenomen: vanuit de op-
brengst van deze schenking moesten de zusters 
jaarlijks op Kerstmis, Pasen en Pinksteren onthaald 
worden op wijn! De schenking werd in dank aanvaard.

BRONNEN: Inventaris gemeentearchief Hoorn, pagina 30, 

inventarisnummer 847. 'Uit de schemer van Hoorns verleden' 

(1996) door J. van der Knaap en L. Veerkamp.

2 Over de Ganker naar Benningbroek is 
mogelijk sinds 1595

De grens van het ontginningsgebied (de box) van de 
banne Nibbixwoud en het ontginningsblok van 
Benningbroek werd gevormd door de Achterwijzend. 
De Wijzend vormde dus de noordgrens (dijkje en 
tevens waterafvoer). De zuidgrens werd gevormd 
door de Kromme Leek. Daartussen liep en loopt de 
Dorpsstraat. 
Om van de Dorpsstraat naar de Wijzend te gaan was 
er een gemeenschappelijke “ganck-akker”: de 
Ganker. Op de hoek van de Ganker en de Wijzend 
stond vanaf 1440 een hoge banpaal met daarop het 
wapen van de stad Hoorn. Deze banpaal gaf de grens 
aan van de juridische bevoegdheden van de stad.
Men kon dus van de Dorpsstraat op de Wijzend 
komen. Echter een openbare verbinding naar het 
nabijgelegen Benningbroek was er aanvankelijk niet. 
Dit wordt pas geregeld op 6 december 1594. Van deze 
datum is een kwitantie aangetroffen in het archief 
van de gemeente Hoorn, waarbij er 200 guldens 
worden betaald voor de aanleg van een openbare weg 
tussen de Wijzend en Benningbroek, in het verleng-
de van de Ganker.

BRON: Inventaris gemeentearchief Hoorn, 

pagina 82, inventarisnummer 627.

Ko Groot

eWetens(w)aardigheden f
steunt de stichting de kleine gemeenschap van de 
Noordermeer. Ook de gemeenschapsveiling van de 
Zuidermeer kan altijd op de stichting rekenen.

Het land
Zoals de situatietekening van Arie Oud aangeeft, 
liggen de percelen bouwland niet ideaal. De eigenaren 
van Grote Zomerdijk 37 moesten aan veel percelen 
overpad verlenen. Niet alleen aan de pachters van het 
Armenland maar ook aan de gebroeders Klaver, 
eigenaren van het perceel links van Grote Zomerdijk 
37. Om op het perceel C 82, ofwel de ‘120 roeden’ te 
komen, moest ca. 80 meter overpad worden verleend. 
In 1946 koopt Simon Oud het land van de gebroeders 
Klaver. Hij laat aan de weg een dam maken. Zo kan 
Simon via de ‘Klaverbouw’ bij de ‘120 roeden’ komen. 
Het overpad naar de ‘Klaverbouw’ komt te vervallen 
maar het overpad naar de ‘120 roeden’ blijft bestaan. 
De familie Oud pacht in totaal 73 jaar van het Armen-
fonds. C 76, in de volksmond ‘De Poepakker’ of  
‘De Poepenbouw’, was het grootste perceel. Dit 
perceel is 71 jaar door de familie Bos gepacht. 

Aan de voorwaarde in het pachtcontract om de 
grasgrippel te onderhouden, komt in de vijftiger jaren 
een einde. Alle landeigenaren tussen de huisnummer 
25 en 39, t.w. Jan Huisman, Simon Oud, Gert Groen, 
Gert Appelman en Jan Buis namens het Armenfonds, 
besluiten de gehele kavel in twee winters te draine-
ren. De kosten worden hoofdelijk verdeeld en de uren 
verrekend. Zo kwam aan het grippelland een einde. 
Het leverde wel grond- en tijdwinst op.

Inmiddels zijn er meer veranderingen in de situatie 
gekomen. De landinrichtingscommissie De Gouw 
werkt in de jaren negentig een groot verkavelingspro-
ject uit. Ook de percelen van de Stichting Jan Wester 
Fonds worden verkaveld. De gebroeders Wiering, die 
een groot deel van het land rondom het Armenland in 
bezit hebben, ruilen met Stichting Jan Wester Fonds 
grond uit. Daardoor komt het Armenland in de 
Noordermeer te liggen. De akte van ruiling passeert 
op 10 augustus 1999 bij de notaris. Op 4 maart 2005 is 
de akte van toedeling aan de beurt. Daarmee is de 
ruilverkaveling voor het hele gebied definitief 
vastgelegd. 
Nu ligt het Armenland vlak bij het oude land en de 
voormalige boerderij van Jan Wester. Als er in Jans tijd 
een verkaveling was geweest, had hij op een slof en een 
klomp op zijn land kunnen komen. En op zijn plaats 
woont nog altijd een bewindvoerder. Ik denk dat hij 
hierom, honderdvijfenvijftig jaar na zijn dood, moet 
glimlachen en daarmee is voor mij de cirkel rond.

Met dank aan Stichting Jan Wester Fonds en 
Arie Oud.
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