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Van de voorzitter 
 
 

In vroeger tijden gebruikte men graag spreekwoorden en gezegden.  
“RUST ROEST”  is zo’n uitdrukking, die zeker waarheid bevat. 
 
Soms moet je de boel eens even opschudden. Veranderingen aanbrengen 
en iets vernieuwen om tot nieuw elan te komen.  
 
Dat geldt voor het privéleven maar ook voor een vereniging. Er moet 
gewoon weer wat nieuw bloed door de aderen stromen. Je afvragen wat 
verbeterd kan worden en waarom je dat zou willen. 
De gedachte van het bestuur is vooral om onze vereniging te laten bloeien 
en dat kun je bereiken door goede sprekers uit te nodigen en door te 
trachten het ledenbestand op peil te houden en liefst uit te breiden. 
 
Daarom hebben we besloten dat er een nieuwe  aangepaste folder komt. 
Eentje die we aan aspirant leden bij onze promotie activiteiten kunnen 
uitdelen. Sinds enige tijd is die nieuwe folder er en we hebben er al wat 
kunnen uitdelen aan belangstellenden. 
We hopen hiermee interesse te wekken voor onze mooie vereniging. 
 
Ik wil u oproepen ook mee te doen  en voor nieuwe leden te zorgen. 
Laat daarom uw familie en vrienden eens kennis maken met onze 
vereniging. 
 
Graag tot ziens bij onze volgende bijeenkomst. 
 
Vriendelijke groet,  
 
 
Truus Schoehuijs 
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HNK-programma begin 2013 
door Wil Hermanus, secretaris HNK 

 
De bijeenkomsten van de afdeling worden gehouden in ’t Trefpunt, 
Louise de Colignystraat 20, 1814 JA Alkmaar, tel. 072 5123949.  
Zaal open: 19.30 uur.  Aanvang lezingen: 20.00 uur.  
Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis én u kunt 
uw auto gratis voor de deur parkeren.   
 
 
 
woensdag 9 januari 2013 - Nieuwjaarsbijeenkomst  
‘Wie was de baas in Bergen?  
Regenten en dorpsbewoners in de 19de eeuw ’ door Frits David Zeiler 
 
De gemeente Bergen werd in de 19de eeuw, net zoals de meeste dorpen in 
Nederland, geregeerd door notabele families. Hier ging het om telgen uit 
het Alkmaarse regentengeslacht Van Vladeracken-Holland en de Haags-
Amsterdamse familie van juristen en bestuurders Van Reenen. Het dorp 
had zo’n 1500 inwoners, waarvan een aantal families al eeuwenlang aller-
lei belangrijke en minder belangrijke functies vervulden. Daarbij vinden we 
namen als Henneman, Leijen, Min, Oldenburg, Stadegaard, Van Wonderen 
en Zwakman. Van sommige van deze families is de genealogie bekend en 
gepubliceerd. Recent onderzoek heeft uitgewezen, dat er nog een familie 
bij hoort, of lievergezegd twee families, die allebei Bruin heetten en door 
huwelijken met elkaar verwant zijn geraakt. Ze brachten telgen voort die 
behalve voor de veehouderij ook talent hadden voor de horeca, voor het 
onderwijs, voor metsel-, timmer- en schilderwerk en voor beeldende kunst 
en muziek. Zonder de ondernemende ‘Bruintjes’ en hun verwanten zou de 
ontwikkeling van Bergen als toeristische trekpleister en dorp van kunste-
naars en forenzen heel wat stroever zijn verlopen. 
 
Frits David Zeiler (Bergen NH, 1949) is historicus en publiceerde veel over 
Bergen en omstreken, alsmede over locaal- en regionaalhistorische onder-
werpen in andere delen van het land.  
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woensdag 13 februari 2013  
‘Het sprekend maken van een familiegeschiedenis’ door de heer J.C. 
Bauer. 
 
De kerngegevens voor de genealogie worden in de primaire bronnen ge-
vonden, wat meer en meer via internet thuis gebeurt. Ook gegevens uit de 
secundaire bronnen, zoals poortersboeken, gildenregisters, oud notariaat, 
kadaster, belastingkohieren e.d. komen meer en meer op internet beschik-
baar.  Maar de zogenaamde tertiaire bronnen buiten de archieven kunnen 
veel opleveren. Bijvoorbeeld de materiële sporen die zij hebben nagelaten 
zoals huizen, grafzerken, portretten, brieven e.d. Ook de gegevens uit de 
lokale en regionale geschiedenis kunnen een goed beeld geven van het le-
ven van voorouders. De spreker geeft in zijn lezing een systematische aan-
pak voor de zoektocht in tertiaire bronnen. Dit om de familiegeschiedenis 
‘sprekender’ te maken.  
 
Ook de volgende data kunt u vast in uw agenda van 2013 noteren:  
woensdag 13 maart 2013  
‘De kustlijn van Holland in historisch perspectief’ door Diederik Aten.  
 
woensdag 10 april 2013,  
‘Laat nieuwe informatie naar u toekomen’ door Bob Coret, voorafgegaan 
door een korte ledenvergadering.  
 
Onze secretaris heeft ook voor het najaar reeds sprekers gecontracteerd. 
In het maartnummer van Hollands Noorderkwartier wordt u vanzelfspre-
kend uitgebreid geïnformeerd.  
 

Nieuwe leden van HNK 
 
Wij verwelkomen van harte onderstaande leden. 
dhr. H.G. Visser   Koedijk 
mevr. A.Y. Kruisman-de Best  Heerhugowaard 
dhr. D. Lens    Limmen 
We wensen u veel succes met uw onderzoek en hopen u op een van de 
HNK-avonden te ontmoeten. En als u in dit blad uw onderzoekresultaten 
of een leuke vondst wilt publiceren, helpt de redactie u graag.  
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Verslagen lezingenavonden 
 
september 2012  
‘Een vissersfamilie op Overflakkee tijdens de Republiek en het Franse 
bewind’ door Frits van Oostvoorn.  
De zoektocht naar mijn voorouders met de achternaam ‘van Oostvoorn’,  
vanaf de geboorte van mijn vader in Amsterdam, leidde naar een zestal 
generaties, die in de 17e en 18e eeuw hebben geleefd op het eiland Over-
flakkee. Om te achterhalen hoe zij, zijnde vissersfamilies, leefden in die tijd 
probeert men meer over de streekgeschiedenis van het eiland en de bete-
kenis van de visserij voor de dorp en zijn inwoners, te weten te komen.  
De lezing, d.w.z. de presentatie van resultaten van dit onderzoek, begon 
met de geschiedenis van het eiland, de visserij en de bewoners. Op het 
eiland Overflakkee, gelegen in de delta van Schelde, Maas en Rijn, ontston-
den door inpolderingen van gorzen veel vruchtbare landbouwgronden. 
Aan de uitwateringssluizen van de polders ontstonden dorpjes, met bui-
tendijks kleine havens. Zo ook de dorpen Den Bommel en Ooltgensplaat, 
waar de verste voorouders, zoals Jan Pauwelsz van Oostvoren geboren ca. 
1620 en zijn zonen Jan Pauwelsz, Pauwels Jansz, en Jan Jansz hebben 
gewoond. Waarschijnlijk waren het landbouwers, want zij bezaten 
boerderijen met land, maar de zonen blijken echter ook kustvissers te zijn 
geweest. Jan Jansz trouwt in 1705 te Sommelsdijk met Ariaentie Melgersdr 
Kortwegh en gaat wonen in Sommelsdijk, dat sinds 1578 een Zeeuwse 
enclave in Holland is. Maar kleine havens verzanden en veel bewoners 
trekken rond 1700 weg naar Middelharnis met zijn zeevisserij en 
bijbehorende visafslag en naar Sommelsdijk, een dorp dat maar op 15 
minuten afstand lopen ernaast ligt.  
Er wordt verder verteld over de betekenis van beide dorpen voor de 
handel in verse zeevis in de regio, van Rotterdam tot steden in Brabant, 
Zeeland, Vlaanderen en Engeland (Londen). Ongeveer de helft van de 
mannelijke in-woners is visser en een ander deel is werkzaam in een 
aanverwant beroep. Voorts komen de visserijtechnieken, soorten zeevis en 
visserijmethoden aan de orde. Maar ook problemen zoals de verzanding 
van beide havens en de daarover bestaande conflicten worden besproken. 
Uit koop- en verkoopaktes van schuiten van reders te Middelharnis en de 
pachtsommen betaald voor het pachten van de visafslag blijkt tenslotte, 
dat het visserij-bedrijf in Middelharnis in de 18e eeuw een grote opbloei 
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doormaakte ten gunste van haar inwoners.  
Het laatste deel van de lezing, gaat over het Franse bewind vanaf 1795 op 
Overflakkee en de gevolgen voor de visserij en dus voor haar inwoners, 
waaronder de laatste vooroudergeneraties wonende in Middelharnis. Stuk 
voor stuk komen de voor de visserij gedurende de periode van 1795 tot 
1814 genomen maatregelen aan de orde. Hoogtepunten zijn de 
maatregelen genomen in 1799 (invasie in NH door Engelse troepen), de 
afkondiging van het Continentaal stelsel in 1807 en de onlusten in 1809 als 
gevolg van de Engelse invasie in Walcheren. De maatregelen varieerden 
van verboden tot uitvaren tot het in beslagnemen van schuiten. Hierdoor 
verarmde Middelharnis snel.  
De invoering van de dienstplicht door Napoleon in 1811, waarover ook iets 
wordt verteld in de lezing, bezorgde het visserijbedrijf een laatste grote 
klap. Honderden jongemannen, een groot deel hiervan vissersknechten, 
marcheerden af naar legeronderdelen van Napoleon. Maar een zeer klein 
deel daarvan kwam terug, onder wie mijn betovergrootvader Melger, 
geboren in 1792 te Middelharnis. Hij ging echter niet meer terug naar het 
verarmde eiland, maar duikt in 1818 op in Utrecht als beurtschipper op 
Amsterdam. Kortom de visserij en de welvaart, die in Middelharnis e.o. 
sterk toenam in de 18e eeuw werd onder het Franse bewind bijna geheel 
te niet gedaan. Dit geldt waarschijnlijk ook in grote lijnen voor veel andere 
vissersdorpen gelegen aan de Noordzee. [met dank aan Frits van 
Oostvoorn voor het verslag] 
 

oktober 2012  
‘De koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen, Ommerschans e.o.’ door 
Jos Kaldenbach.  
Over dit onderwerp is al veel gepubliceerd. Daarom krijgt u hierbij enkele 
korte opmerkingen en tips. Na de Franse tijd beleefden we in ons land een 
periode van bittere armoede. In de Noordelijke Nederlanden waren circa 
190.000 bedeelden en in de Zuidelijke Nederlanden maar liefst circa 
300.000 armen. Na de misoogst van 1816 was de situatie nog slechter. 
Met de oprichting in 1818 van de Maatschappij van Weldadigheid 
probeerde men hierin verbetering aan te brengen. De grondlegger was 
generaal Johannes van den Bosch die met een militaire benadering op de 
ontgonnen, maar onvruchtbare, Drentse zandgronden allereerst de 
kolonie Frederiksoord stichtte. Dit was een oord waar arme gezinnen en 
personen werden ondergebracht met het doel hun levensomstandigheden 
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te verbeteren.   
De mensen werden aangemeld door kerkelijke instanties of gemeenten 
door middel van een aanmeldingsbrief bij het bestuur van de Maatschappij 
van Weldadigheid. Veel van deze “aanmeldingen” zijn nog terug te vinden 
in bijvoorbeeld kerkelijke archieven in de plaats van herkomst van de 
bedeelden. Het is dus raadzaam om ook in deze plaats van herkomst te 
gaan zoeken. Daarbij kan bijvoorbeeld duidelijk worden waarom het gezin 
of de persoon werd “opgezonden”. Ook in het “Provinciaal Blad” van 
Noord-Holland vind je diverse mededelingen. Later werden voor hetzelfde 
doel Wilhelminaoord en Willemsoord op de grens van Friesland en 
Overijssel gesticht. Vanaf 1820 werden veel weeskinderen ondergebracht 
in de koloniën. In het begin van de jaren twintig stichtte men speciale 
oorden voor gestraften. Dit waren de niet-vrije koloniën Ommerschans in 
Overijssel en Veenhuizen in Drenthe waar de regels veel strenger waren. 
Als het gedrag niet verbeterde, kon het zijn dat men in de gevangenis 
terecht kwam. Soms was dit een gevangenis elders in het land, 
bijvoorbeeld in Hoorn (zie hiervoor het N-H archief). Via de website van 
het Drents Archief, DrenLias, zijn veel gegevens terug te vinden. Als u op 
de naam van een vermelde persoon klikt, komen deze gegevens 
tevoorschijn. De documenten die in de tekst worden genoemd, dient u zelf 
in het archief in Assen te raadplegen. Het boek “Inventaris van de 
archieven van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970”, door J.R. 
van der Zeijden en J.Hagen, een uitgave van het Rijksarchief in Drenthe, 
1990, geeft het beste overzicht van alle zoekmogelijkheden.  
In Gens Nostra jaargang XL, juli 1985, nr. 7, staat een aardig artikel over 
het leven in de koloniën, met daarbij veel verwijzingen en vermeldingen 
van familienamen. [met dank aan Wil Hermanus voor het verslag] 
 

14 november 2012 
‘De studentenpopulatie van de Leidse Universiteit 1575-1812’ door mw. 
M. Zoeteman-van Pelt  
De spreekster is historica en als genealoge werkzaam bij het Centraal Bu-
reau voor Genealogie. Haar lezing op 14 november was gebaseerd op haar 
proefschrift over de Leidse studenten tussen 1575 en 1812 en hun her-
komst, afkomst en aanwezigheid in de stad.  
 
Na een inleiding waarin een algemeen beeld geschetst werd van de voor-
opleiding en het universitair onderwijs, zowel in Leiden als in de rest van 



jaargang 26, nummer 4, december 2012                                        103 

ons land, kwamen de vier belangrijke genealogische bronnen aan bod: 
• Album studiosorum: Inschrijvingsregister universiteit, niet alleen 

hierin studenten, maar ook bijvoorbeeld universiteitspersoneel. Van 
het Leidse album studiosorum 1575-1812 heeft Martine een database 
gemaakt. 

• Recensieregisters: Herinschrijvingsregister. Jaarlijks werd rond de 
“dies”, de stichtingsdatum van de universiteit heringeschreven. 

• Promotieregisters: Na het verdedigen van stellingen ontving een stu-
dent zijn bul en werd hij bijgeschreven in het album promotorum. 

• Academische Vierschaar: Studenten (of, beter geformuleerd: 
academische lidmaten) kwamen voor de eigen universitaire 
rechtbank.  

Diverse bovenstaande bronnen staan op de cd-rom uitgegeven door het 
Centraal Bureau voor Genealogie, te bestellen bij www.cbg.nl - 
Nederlandse alba studiosorum en promotorum Digitale Naslag nr. 5 (Den 
Haag 2007). De alba zijn aangevuld met lijsten uit publicaties over Neder-
landse studenten in het buitenland. 
Voor een uitgebreider samenvatting van de lezing kunt u terecht op haar 
website: www.zoeteman.net     [met dank aan Piet Aaij] 
 
Dringende oproep 
Aad Biesbroek gaat verhuizen en nu zoeken we een opvolger. Wie heeft 
computer- en GensDataPro-kennis en wil ons helpen? 
 
 
Ontzettend bedankt! 
Er komt heel wat bij kijken voordat het HNK-blad bij u in de brievenbus 
valt. Na het verzamelen van de kopij en het maken van de lay-out, moet de 
tekst nauwkeurig nagelezen worden en hier en daar gecorrigeerd. Als de 
‘boekjes’ van de drukker komen, dienen ze van adresstickers te worden 
voorzien en vervolgens met een begeleidend formulier bij de post te wor-
den gebracht. Bij dit proces zijn diverse vrijwilligers betrokken. Onlangs 
hebben twee personen het stokje overgedragen aan een opvolger. Op de-
ze plaats wil de redactie en het bestuur Annemarie van Koersveld en Jaap 
Leek ontzettend bedanken voor hun jarenlange inzet! Annemarie verleen-
de sinds begin jaren negentig haar medewerking aan ‘het boekje’ en Jaap 
sinds eind jaren negentig. 
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VOOR U GELEZEN 
door Piet Aaij 

Naast enkele parentelen/kwartierstaten e.d. ook belangwekkende arti-
kelen uit de NGV-afdelingsbladen en periodieken in onze regio versche-
nen. U kunt de meeste bladen in onze bibliotheek inzien. Regionale uit-
gaven zijn verder in het Regionaal Archief aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacoba Hendrikx (kwst)   Amersfoort e.o.  jrg. 21 nr. 3 
Jan Teves Teves (gen)   West Noord-Brabant  2012-3 
Peter Steven Schull (gen./stamreeks)       Aqua Vitae  nr. 2  2012 
Johanna Hubertina Engelen (kwst)  Land v. Cuijk/Ravenstein  jrg 21 nr.61 
Heiltje Ringenaldus (kwst)  Threant jrg. 23 nr. 3 
Frederik Plessen (par)   GeneVer  jrg. 15 nr. 3 
Wilhelmina A.M. Liefrink (kwst)  Kwartier van Nijmegen  jrg. 21 nr. 3 
Wouter Alfred Bijkerk (kwst)  Stichtse Heraut  jrg. 24 nr. 3 
Guus Hiddink (kwst)   Jubileum Bulletin Achterhoek/Liemers 
      jrg. 20 nr. 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
Oud-Alkmaar  jrg. 36 nr. 2: 
- de erfenis van Johan van Nordingen (het beheer van een provenhuis) 
- van waterstaat tot wederopbouw (het leven van dr.ir. J.A. Ringers)  
- de manhafte kapitein C. van Foreest, lid van de Alkmaarse vroedschap 
 

In deel 1 van nr. 61 jrg. 21 afd. Land van Cuijk en Ravenstein: 
Amerika, America  (over emigranten naar de Verenigde Staten van Amerika 
geschreven door Willem Keeris)

De kroniek (Hist. Tijdschrift Graft-De Rijp en Schermer  jrg. 29 nr. 3
*  een artikel van Leo den Engelse over de korenmolens van Zuid-
Schermer; in de afgelopen zeven eeuwen hebben er op het 
Schermereiland een stuk of zestig windmolens gestaan. o.a. 
de helft watermolens en verder hennepkloppers, houtzaag-, olie-, 
tras-, schelpzand-, verf- en mosterdmolens en het oudste type: de 
korenmolen. Voor de liefhebber een interessant uitgebreid artikel. 

             De Groene Valck  jaarboek 2012
 (Historische Vereniging Oud-Akersloot) 
De bibliotheek in Akersloot: een kleine historie 
Genealogie fam. Struijf (én het levensverhaal van Freek) 
Heggenschouw in Akersloot  
      met de oude ‘bekendmakingen’ 
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Nadere kennismaking met ... 
door Ger Telman 

 
Even voorstellen? Dat is toch niet meer nodig? U kent mij toch? Dat is 
maar de vraag zo zal de redactie gedacht hebben toen ik werd gevraagd 
alsnog eens een kennismakingsstukje te schrijven. Dus ben ik maar ‘in de 
pen’ geklommen. 
 
Als u mij wel kent dan is dat mogelijk van de 
achterflap van ons afdelingsblad of wellicht van de 
WEB-site of toch misschien al van heel lang geleden. 
Ik heb het maar eens opgezocht aan de hand van een 
grote stapel afdelingsboekjes die ik nog altijd in mijn 
kast heb staan. Het eerste boekje van die stapel 
dateert uit het jaar 1992, toch al weer 20 jaar 
geleden. Toen nog als “consumerend” lid, hulp 
zoeken bij de meer ervaren stamboomonderzoekers 
van de afdeling, dat was de insteek. 
 
Maar daar kwam al snel verandering in. Ik had al wat onderzoek gedaan, 
op mijn manier diepgaand onderzoek en ik vond dat dat maar eens moest 
worden gepubliceerd. De aanleiding voor mijn interesse naar mijn 
voorouders is ontstaan door de wens iets meer te weten te komen over 
mijn directe voorvaders. Door familieomstandigheden was het contact met 
de familie van mijn vader rond mijn 8ste jaar verbroken. Veel van de 
geschiedenis van mijn grootouders en hun gezin had ik dus niet 
meegekregen, dat zinde mij niet en dus ben ik op pad gegaan om dat recht 
te zetten. In een aantal afleveringen van ons afdelingsblad bent u daarom 
publicaties van mijn hand tegengekomen. 
 
Omdat ik van het principe uitga dat een vereniging alleen kan bestaan als 
er actieve leden zijn die zich voor de vereniging willen inzetten, liet ik mij 
overhalen om een functie binnen de redactie te vervullen. Zo geschiedde 
en inmiddels ligt 1996 al weer een flink aantal jaartjes achter ons. De 
techniek schrijdt voort en we maken voor ons onderzoek, tenminste de 
meesten onder u, gebruik van de computer, we zoeken op het INTERNET 
naar gegevens over onze voorouders en hun geschiedenis. Ook onze 
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vereniging heeft zich op het INTERNET gericht en onze afdeling heeft, 
onder de vlag van onze moedervereniging een WEB-site ingericht. Een tijd 
lang is deze voor ons onderhouden door  een NIET-lid, waarvoor achteraf 
nog eens hartelijk dank. De wens om dat beheer en onderhoud over te 
kunnen dragen wordt ingelost als de NGV-website een metamorfose 
ondergaat. Dan is de tijd rijp om de WEB-site over te dragen in nieuwe 
handen. Aangezien computerprogrammeren en daaraan verwante zaken 
mij niet vreemd zijn, leek het voor de hand te liggen dat ik dat maar zou 
gaan doen. Dus ben ik nu al weer een aantal jaren uw WEB-master. 
 
Communicatie naar de leden is van groot belang om een vereniging 
'levendig' te houden. Ons afdelingsblad, de afdelingsavonden zijn daarvoor 
de geëigende middelen. De redactie, nu al weer jaren in handen van Marry 
Luken, Piet Aaij en een beetje ook van mijzelf, verzorgt het afdelingsblad. 
Kopij vergaren, kan altijd meer, rubrieken vullen met bijv. boek-
besprekingen, verslagen van bijeenkomsten en vele andere onderwerpen, 
vergen veel tijd en volharding. Het zou dus goed zijn als er zich nieuwe 
redactieleden zouden aanmelden; denk er eens over na en laat het ons 
dan weten. 
De afdelingsavonden worden voor u georganiseerd en dat moet u dus op 
tijd weten, vandaar dat u ook al weer een aantal jaren, in het weekend 
vóór een bijeenkomst, namens het bestuur een uitnodiging ontvangt. Dat 
is een goed idee gebleken, de opkomst op deze avonden is sindsdien 
verbeterd. De computer helpt mij ook hier weer, door middel van een 
massa-mailing programma stuur ik u eens per kwartaal een geper-
sonaliseerde uitnodiging/nieuwsbrief.      
  
Goed, ik heb mij weer aan u voorgesteld althans als HNK-medewerker. 
Daarnaast is er meer, de vereniging is groter dan alleen HNK. Het 
verenigingscentrum, toen nog in Naarden, kon ook hulp gebruiken. Van Jos 
Kaldenbach wist ik dat er nog wel een paar handjes konden worden 
gebruikt. Omdat ik per 1 januari 1995 was gestopt met werken had ik (te) 
veel tijd over. Eén woord was genoeg om te worden ingelijfd in de groep 
medewerkers Naarden. Eerst, om even het goeie gevoel te krijgen, om de 
veertien dagen één dag in de week. Jos helpen bij de MICRO-FICHES. Later 
ben ik de hoofd interne dienst een handje gaan helpen.  
Naarden is verleden tijd en Weesp is onze nieuwe stek geworden. De 
verhuizing helpen voorbereiden, begeleiden van de herinrichting van het 
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pand in Weesp is één van de grote inspanningen tot nu toe.  
Inmiddels is het gebouw bezit van de NGV geworden en moet/moest het 
worden beheerd. De inrichting en de faciliteiten moeten op peil worden 
gehouden, het onderhoud en de kleine reparaties moeten worden 
geregeld/gedaan. Daarvoor is de INTERNE dienst verantwoordelijk. 
Mij werd gevraagd, na het overlijden van de toenmalige hoofd van dienst, 
om die taak op mij te nemen. Daar heb ik ja tegen gezegd en inmiddels reis 
ik al weer zo'n jaar of tien éénmaal in de week naar WEESP om daar als 
een 'goed huisvader' op ONS verenigingscentrum te passen. 
 
Krijgt u als u dit heeft gelezen ook zin om ergens binnen de vereniging 
wat te willen meewerken? Laat het dan weten, neem contact op met de 
secretaris of een van de andere leden van het bestuur, zij weten waar u 
mogelijk inzetbaar bent of als u zelf belangstelling heeft voor een 
specifiek soort bijdrage, waar u dan met open armen zult worden 
ontvangen.   
 
 
 

Opmerkelijk 
 
Ank Poland stuitte in het Haarlems archief op deze bijzondere inschrijving.  
 
Begraven 5 aug. 1819 
Een onbekend Manspersoon, zijnde dien dag uit de Haarlemmer-
Trekvaart, onder dezen Banne uit het water dood opgevischt; doch voor zo 
verre men uit dezelvs bij zich hebbende Papieren heeft kunnen nagaan, 
genaamd Frederik Lambeck, zijnde van deszelvs Handwerk een 
Horlogiemaker; aanhebbende een gestreept Buisje en Broek, Monselin 
Vest met een smal streepje, een Hembt, gemerkt FL, halve grijze kousen en 
schoenen met veeters, hebbende enkele grijze haren op het hoofd, en een 
Ransel gevuld met straatstenen op de rug, ’t welk met een touw aan de 
linkerarm was vastgebonden, zijnde het hoofd zwaar gezwollen en 
bebloed, niets van eenige waarde bij zich hebbende; dan alleen een 
Brieventasje met eenige papiertjes van geen waarde, en een 
Horlogiemakers vergrootglaasje. 
[bron:  Haarlemmerliede DTB 16, pag. 177] 
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Boedelbeschrijving en -taxatie  
t.h.v. Guurtje Kalverdijk in 1842 te Broek op Langedijk. 

door Piet Aaij i.s.m. Ger Kalverdijk 
Inleiding van Ger Kalverdijk 
 

Cornelis Cz Wagenaar, 
*Noord-Scharwoude 25-03-1812, + 13-01-1842 Broek op Langedijk.  

Guurtje Ddr. Kalverdijk, 
*Noord-Scharwoude 23-08-1814, + 13-04-1844 Broek op Langedijk. 

 
Allereerst hartelijk dank aan onze actieve voorzitster Truus voor haar ini-
tiatief tot publicatie van bovengenoemde inventarisatie van de boedel in 
het huis “nommer 60. kadastraal sectie B375” van de weduwe Guurtje Kal-
verdijk en wijlen Cornelis Czn Wagenaar te Broek op Langedijk. Bij de 
schenking, namens het COOG-bestuur, van het 5de COOG-boek “Broek op 
Langedijk, meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen” liet ik haar de index 
met zo’n 5000 persoonsnamen zien. Personen die door hun bezit van de 
beschreven woningen en percelen land een waardevolle secundaire bron 
voor genealogen zijn. Als voorbeeld toonde ik haar het bovengenoemde 
huis op ruime grond, dat in 1832 het gehele eiland besloeg, tegenwoordig 
bekend onder de naam Dubbele Buurt, direct ten zuiden van de Broeker 
Veiling. Zie het hierbij afgebeelde kaartje van Marianne Teunis uit het 
COOG-boek dat wij met haar welwillende toestemming mogen publiceren.  
Ook veel dank aan de ijverige redactie, die enthousiast een aantal koetjes 
en kalfjes uit mijn donkere stal haalde om ze vervolgens in dit blad voor de 
lezers de wei in te jagen. Piet Aaij transcribeerde de genoemde fraai ge-
schreven, maar lastig te lezen notarisakte, die een goed beeld geeft van 
een gemengd bedrijf van koeien en kool aan het begin van de 19de eeuw. 
Juist toen begon de tuinbouw zich ten koste van de veeteelt het snelst te 
ontwikkelen in het zuiden van de Langedijk. Niet zozeer door de veepest, 
die voornamelijk in de 18de eeuw toesloeg, maar voornamelijk door de ex-
plosieve bevolkingsgroei en de verstedelijking. 
Om de familierelatie van Guurtje, als eerste in de akte genoemd, ook in de 
stamboom duidelijk te maken, verzorgde Piet Aaij op de middenbladen van 
deze aflevering ook een bijna complete versie van mijn onvolledige kwar-
tierstaat uit het HNK-kwartierstatenboek deel I. Daarbij ook dank aan 
genealoog-pur-sang Piet Schager en mijn zoon Steven, die voor mij de laat-
ste vuiltjes uit de stal verwijderden. Voor meer gegevens kan men mijn ge-
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nealogie lezen, verschenen in dit blad (jaargang 21, nummer 2 van juni 
2007). Beperken we ons tot de hierna afgedrukte kwartierstaat dan is 
Guurtje voor mij de zuster van mijn overgrootvader Lourens (1821-1878) 
dus de dochter van Dirk Pietersz (1784-1833) en de tante van mijn opa Jan 
(1869-1938) 
Als opperstalmeester leek het mij zinvol hierna nog een kleine context toe 
te voegen, die de achtergrond moge vormen van het gunstig lijkende hu-
welijk van Guurtje en Cornelis, dat gevolgd werd door de vestiging op een 
veelbelovend gemengd agrarisch bedrijf “op goede stand”, met mooi uit-
zicht op het Bruggediep voor Guurtje en nabij makkelijk te bekloeten land 
voor Krelis. Een prima start dus, die echter al vijf jaar later dramatisch ein-
digde met de vroege dood van de man, hij was pas 29 jaar. De inventarisa-
tie was toen nodig voor de veiligstelling van het erfdeel der twee kinderen, 
maar vooral ook omdat Guurtje niet in gemeenschap van goederen met 
Cornelis was getrouwd.  
 

Eerst echter even wat meer uit haar jeugdperiode vóór het huwelijk. Dank 
zij het in 2012 verschenen 6de COOG-boek van Noord-Scharwoude kon ik 
via de index onder haar vaders naam, Dirk Pzn Kalverdijk, meer gegevens 
ontdekken over de twee huizen, die de familie bewoonde. Eerst ongeveer 
op de plek aan de Dorpsstraat, waar later de toegang tot de Tulpenstraat 
werd aangelegd. Het was in 1807/1832 geregistreerd onder kadasternr. 
C15/C15bis/C16 en is thans Dorpsstraat 534 t/m 542. Daarna betrokken 
Dirk en zijn vrouw Maartje Bies het achtergedeelte van een huis met kad. 
nr. C24, thans Dorpsstraat 556. Guurtje zal in dat laatste huis haar vrijer 
Cornelis aan vader en moeder hebben voorgesteld.  
Maar het huis van Cornelis’ ouders, vader Cornelis Wagenaar en moeder 
Neeltje Cdr Waijboer, lag een stuk gezelliger in het hart van Noord-Schar-
woude, op perceel C39 direct ten zuiden van het School- en Regthuys, 
bekend onder huisnummer Dorpsstraat 576. In mijn tijd was dit huis met 
aanbouw nog steeds in gebruik als hoofdonderwijzerwoning en achterlig-
gende (ulo)school. Ik was er zelf leerling en ook leraar. Guurtje Kalverdijk 
zal ‘Krelis’ Wagenaar op deze school hebben leren kennen, nog niet den-
kend aan een trouwerij die zoals het hoorde in het huis van het meisje, dus 
bij vader Dirk en moeder Maartje heel wat later zou worden gevierd. 
Als tweede echtgenote van Dirk had Maartje Kalverdijk-Bies in het eerste 
huis haar oudste kind Guurtje (1814) en later nog drie kinderen Jan (1816), 
Antje (1818) en Lourens (1821), mijn overgrootvader, gekregen. Twee 
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jonge halfbroertjes Pieter en Jan uit Dirks eerste huwelijk met Grietje 
Hopman stierven daar 13 en 5 jaar jong en Guurtje heeft ze nauwelijks of 
niet gekend. Het landbezit van Dirk in Noord-Scharwoude bedroeg tussen 
1795 en 1832 volgens dezelfde COOG-bron ca. 5 ha weiland en 3 ha 
bouwland. Zijn jongere broers Jan en Cornelis waren iets minder 
respectievelijk even rijk bedeeld. Al met al was dat land grotendeels een 
erfenis van hun vader Pieter Jzn. Kalverdijk, getrouwd met Antje Ddr 
Landmeeter. Pieter had in zijn 37-jarig leven zoveel grond aangekocht op 
de grensscheiding van Noord-Scharwoude en Oudkarspel, dat hem de eer 
werd verleend als hoogheemraad van de Hondsbossche Zeewering het 
gehele Geestmerambacht te mogen vertegenwoordigen. Guurtje kon deze 
energieke grootvader niet kennen, maar wel de naar hem genoemde 
Kalverdijksloot. Deze sloot, waar hij het meeste land had aangekocht, 
eindigde bij zijn huis, dat eerder eigendom van zijn schoonvader was 
(C123, nu Dorpsstraat 711). Het stond recht tegenover de ingang van de 
Nieuwe Weg, de ons bekende Spoorstraat. Na verbranding van dit huis 
woonde schepen en kerkvoogd Pieter tijdelijk in bij de schout Gerrit Borst 
in het achterhuis van het eerder genoemde Regthuys en betrok daarna in 
1789 een huis tegenover zijn eerste huis aan de oostkant op perceel C115, 
thans Dorpsstraat 696. 
Uit dit alles blijkt dat de Kalverdijken en Wagenaars als welgestelde fami-
lies vooraf wel duchtig overleg zullen hebben gepleegd, hoe ze het beste 
het huwelijk van hun kinderen en de nieuwe start in Broek konden rege-
len. Zij trouwden op 12-02-1837 te Broek op Langedijk (aktenr.71) en dat 
wijst erop dat Guurtje daarvóór al het ouderlijk huis van vader Dirk en 
moeder Maartje had verlaten en mogelijk als dienstbare woonachtig was 
in Broek op Langedijk. Hoe het toeging op het gemengde bedrijf van bei-
den kan men wel heel aardig opmaken uit de inventaris, variërend van 
“rommelinghe” tot kostbaarder zaken. Veel tijd voor ontspanning was er 
niet, niet erg want ze hadden slechts een dambord en één boek in huis. De 
bestseller Camera Obscura van Nicolaas Beets, het meest gelezen boek van 
de 19de eeuw? Of de bijbel misschien, want de familie was best kerks. 
Beiden worden ze op 23 april 1840 als echtelieden door de dominee inge-
boekt tussen de 353 lidmaten van de Hervormde Gemeente. Het textiel, 
de meubels en de (kap)sieraden werden door expert Marianne Haver-
mans-Dikstaal uit Hoorn redelijk waardevol geacht, maar ze zullen in de 
hun toegemeten tijd van vijf jaar waarschijnlijk niet veel rijkdom hebben 
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vergaard.  
Hoe liep het met de jonge weduwe Guurtje Kalverdijk af? Ze trouwde na 
de dood van haar man nog met Pieter Dekker uit Broek, maar stierf twee 
jaar na haar eerste man, eveneens op 29-jarige leeftijd… Het begon voor 
beiden zo mooi in de toenmalige gemeente Scharwoude en de toekomst 
leek ook gunstig in Broek op Langedijk. Maar hun levens kwamen veel te 
vroeg ten einde, zoals zovele in die tijd. Men zocht troost in het geloof en 
onder klokgelui werden ze verenigd in een graf. 
Dat graf binnen of buiten de NH-kerk van Broek op Langedijk heb ik nog 
niet (vermeld) gezien. Overigens ligt achter de preekstoel van deze kerk 
een opmerkelijk graf van een tuinder met spa en groente. Dit graf dateert 
echter uit 1636 en is dus niet het hunne. Nader onderzoek is nog geboden, 
wie weet weten we later meer. Een genealoog is immers nooit klaar… 
 
 
 

Graf van een tuinder met spa 
en groente in de NH-kerk van 
Broek op Langedijk.  
Foto van Marianne Teunis. 
Opmerking: De contouren 
van de figuren op de foto zijn 
door de redactie wit gemaakt 
om de afbeelding duidelijker 
te maken..  
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V/1 16 V/2 17 V/3 18 V/4 19 V/5 20 V/6 21 V/7 22 V/8 23 V/9 24 V/10 25 V/11 26 V/12 27 V/13 28 V/14 29 V/15 30 V/16 31 

Dirk Pietersz 

Kalverdijk 

 

Maartje Lourens 

Bies 

 

Cornelis Aarjensz 

Ootjers 

 

Grietje Simons 

Molenaar 

 

Pieter Aldertsz 

van Dijk 

 

Neeltje Dirks op 

't Land 

 

Jan Jansz Zomer 

 

Neeltje Willems 

Brinkman 

 

Gerrit Wilms 

 

Guurtje Groot 

 

Cornelis 

Rentenaar 

 

Aafje Sluis 

 

Joris Komen 

 

Feedje Stammis 

 

Cornelis Schager 

 

Jannetje 

Brugman 

 

zn. van Pieter 

Jansz Kalverdijk 

en Antje Dirks 

Landmeter 

 

dr. van Louweris 

Cornelisz Bies en 

Guert Pieters IJfsz 

 

zn. van Aarjan 

Cornelisz Ootjers 

en Trijntje Jans 

Duin 

 

dr. van Simon 

Jansz Molenaar 

en Grietje 

Maartens 

Graafzand 

 

zn. van Aldert 

Jacobsz van Dijk 

en Klaasje Pieters 

Boots 

 

dr. van Dirk 

Willemsz op 't 

Land en Maartje 

Cornelis Deugd 

 

zn. van Jan Zomer 

en Cornelisje Cos 

 

dr. van Willem 

Willemsz 

Brinkman en 

Trijntje Sijmons 

Louw 

 

zn. van Albert 

Wilms en Trijntje 

Stekelbos 

 

dr. van Dirk 

Abrahamsz Groot 

en Stijntje Ruiter 

 

zn. van Jan 

Cornelisz 

Rentenaar en 

Antje Stapel 

 

dr. van Lammert 

Sluijs en Kniertje 

Spoor 

 

zn. van Jan 

Simonsz Komen 

en Aafje 

Gerbrands Kay 

 

dr. van Gerrit 

Stammis en Aaltje 

Adriaans Visser 

 

zn. van Jan 

Schager en 

Geertruij Mens 

van den Berg 

 

dr. van Gerbrand 

Brugman en 

Antje Keeser 

 

landbouwer 

 

* N-Scharwoude 

19-11-1784 

† N-Scharwoude 

14-07-1833 

 

 

* Koedijk 

28-06-1787 

† N-Scharwoude 

03-12-1857 

 

 

* N-Scharwoude 

29-12-1797 

† N-Scharwoude 

21-03-1880 

 

 

* Koedijk 

09-06-1797 

† N-Scharwoude 

21-11-1832 

landman, 

winkelier 

 

* Zijpe 

17-10-1801 

† Oudkarspel 

17-02-1877 

dienstbare 

 

* N-Scharwoude 

08-12-1806 

† Oudkarspel 

21-03-1867 

timmerman, 

winkelier, 

gemeente-

ontvanger 

* Oudendijk 

11-07-1805 

† Oudkarspel 

17-08-1876 

dienstbare 

 

* N-Scharwoude 

14-11-1802 

† Oudkarspel 

27-12-1855 

arbeider 

 

* Sijbekarspel 

28-11-1810 

† Aartswoud 

04-11-1888 

 

 

* Twisk 

06-09-1816 

† Sijbekarspel 

26-04-1871 

arbeider 

 

* Sijbekarspel 

09-08-1805 

† Sijbekarspel 

01-07-1874 

 

 

* Schellinkhout 

10-12-1802 

† Sijbekarspel 

09-12-1882 

arbeider, 

landman 

 

* Berkhout 

02-06-1799 

† Berkhout 

31-08-1858 

 

 

* Wognum 

20-08-1800 

† Berkhout 

03-03-1837 

arbeider 

(ontginning 

Mijdrecht), 

 bode 

* Wervershoof 

11-05-1816 

† Utrecht 

09-03-1895 

dienstmeid 

 

* Abbekerk 

03-12-1810 

† Wervershoof 

13-03-1886 

x Noord-Scharwoude 10-10-1813 x Noord-Scharwoude 30-01-1820 x Oudkarspel 08-12-1833 x Oudkarspel 07-06-1829 x Sijbekarspel 29-04-1841 x Abbekerk 02-05-1830 x Berkhout 24-04-1825 x Wervershoof 03-06-1838 

IV/1 8 IV/2 9 IV/3 10 IV/4 11 IV/5 12 IV/6 13 IV/7 14 IV/8 15 

Lourens Kalverdijk 

 

Maartje Ootjers 

 

Dirk op 't Land van Dijk 

 

Trijntje Zomer 

 

Dirk Willems(Wilms) 

 

Aafje Rentenaar 

 

Gerrit Komen 

 

Geertruida Schager 

 

landbouwer 

 

* Noord-Scharwoude 

28-03-1821 

† Noord-Scharwoude 

24-10-1878 

 

 

* Noord-Scharwoude 

24-08-1824 

† Noord-Scharwoude 

13-07-1900 

koopman, winkelier 

 

* Oudkarspel 21-03-1834 

† Noord-Scharwoude 

31-08-1905 

 

 

* Oudkarspel 05-04-1832 

† Oudkarspel 04-05-1883 

landarbeider 

 

* Sijbekarspel 17-02-1842 

† Aartswoud 19-06-1927 

 

 

* Sijbekarspel 17-06-1844 

† Aartswoud 20-03-1895 

boerenarbeider 

 

* Berkhout 07-01-1835 

† Abbekerk 24-08-1906 

 

 

* Werershoof 07-01-1839 

† Abbekerk 05-12-1917 

x Noord-Scharwoude 05-01-1852 x Oudkarspel 04-05-1856 x Sijbekarspel 26-04-1868 x Zwaag 25-04-1861 

III/1 4 III/2 5 III/3 6 III/4 7 

Jan Kalverdijk 

 

Klaasje op 't Land van Dijk 

 

Gerrit Willems 

 

Cornelia Komen 

 

landbouwer 

 

* Noord-Scharwoude 01-02-1869 

† Oudkarspel 21-04-1938 

 

 

* Oudkarspel 27-03-1869 

† Oudkarspel 27-10-1933 

metselaar, aannemer 

 

* Aartswoud 02-10-1869 

† Hem 11-01-1949 

 

 

* Abbekerk 08-02-1874 

† Hoorn 23-01-1967 

x Noord-Scharwoude 08-09-1895 x Abbekerk 14-04-1895 

II/1 2 II/2 3 

Lourens Kalverdijk 

 

Geertruida Willems 

 

tuinbouwer, bloembollenhandelaar 

 

* Oudkarspel 30-12-1898 

† Oudkarspel 03-12-1955 

 

 

* Hem (gem. Venhuizen) 30-07-1903 

† Heiloo 22-04-1999 

x Venhuizen 28-12-1923 

I/1  1 

 Gerrit Kalverdijk (Ger) 

 

leraar 

 

* Oudkarspel 22-08-1930 

 

x Haarlem 27-10-1956 

Jiffiena van der Wal 

 

 

* Gouda 18-07-1932 
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Gewoonlijk wordt in deze rubriek een schema gepubliceerd waarbij van de 6e ge-
neratie slechts de namen worden genoemd. Omdat door diverse personen veel tijd 
is gestoken in het verzamelen van gegevens van de 6e generatie, is besloten deze 
toch te publiceren, zij het in lijstvorm. 
Alle dopen zijn Nederduitsch Gereformeerd, resp. Nederlands Hervormd.  
Noord- en Zuid-Scharwoude vormden 1812-1817 de  gemeente Scharwoude. Om 
verwarring te voorkomen met de gelijknamige gemeente bij Hoorn, wordt in dit o-
verzicht de moderne benaming gehanteerd.   

Generatie VI 
32 Pieter Jansz Kalverdijk, ged. Zuid-Scharwoude 27-09-1761, overl. 

Noord-Scharwoude 26-07-1798. Tr. Zuid-Scharwoude 23-01-1784 
33 Antje Dirks Landmeter, geb. ca 1760, overl. Noord-Scharwoude 

23-06-1823. 
34 Louweris Cornelisz Bies, overl. Koedijk 13-05-1798. 

Tr. Koedijk 15-04-1781. 
35 Guert Pieters IJfsz, ged. Koedijk 17-12-1758, overl. Koedijk 

27-05-1789. 
36 Aarjan Cornelisz Ootjers, geb. ca 1777, overl. Noord-Scharwoude 

02-06-1850. Tr. Noord-Scharwoude 14-04-1797 
37 Trijntje Jans Duin, geb. Noord-Scharwoude ca 1776, overl. 

Noord-Scharwoude 25-08-1842. 
38 Simon Jansz Molenaar, geb. ca 1769 Koedijk, overl. Koedijk 

23-1-1844. Tr. Koedijk 06-05-1797. 
39 Grietje Maartens Graafzand, ged. Koedijk 21-03-1779, overl. 

Koedijk 02-03-1849. 
40 Aldert Jacobsz van Dijk (ook genoemd Molenaar), overl. Hens-

broek 16-1-1826. Tr. 
41 Klaasje Pieters Boots, geb. ca. 1775, overl. Hensbroek 28-8-1817. 
42 Dirk Willemsz op 't Land, timmerman, ged. Abbekerk 06-02-1774, 

overl. Oudkarspel 19-11-1816. Tr. Zuid-Scharwoude 03-01-1801 
43 Maartje Cornelis Deugd, ged. Sint Pancras 20-03-1774, overl. 

Oudkarspel 07-12-1817. 
44 Jan Zomer, onderwijzer, ged. Blokker 31-01-1779, overl. Oudendijk 

08-01-1837. Tr. Spanbroek 05-08-1804 
45 Cornelisje Cos, geb. Zandwerven ca 1779, overl. Oudendijk 

18-02-1830. 
46 Willem Willemsz Brinkman, onderwijzer, ged. Watergang 

17-08-1777, overl. Noord-Scharwoude 20-08-1843. Tr. Landsmeer 
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9-11-1799 
47 Trijntje Sijmons Louw, ged. Watergang 21-06-1778, overl. 

Oudkarspel 26-03-1848. 
48 Albert Wilms, dagloner, geb. Twisk 28-02-1773, overl. Sijbekarspel 

3-03-1828. Tr. Sijbekarspel 07-05-1797 
49 Trijntje Thijs Stekelbos, ged. Aartswoud 27-03-1769, overl. 

Sijbekarspel 18-03-1823. 
50 Dirk Abrahamsz Groot, arbeider, geb. Twisk 05-02-1786, overl. 

Twisk 25-09-1834. Tr. Twisk 31-12-1809 
51 Stijntje Louw Ruiter, landbouwster, ged. Schagen 10-09-1785, 

overl. Sijbekarspel 18-02-1859. 
52 Jan Cornelisz Rentenaar, ged. Zijpe (Oude Sluis) 11-04-1773, overl. 

Sijbekarspel 17-07-1816. Tr. Sijbekarspel 24-4-1803 
53 Antje Jans Stapel, ged. Sijbekarspel 19-06-1774, overl. 

Lambertschaag 12-03-1847. 
54 Lammert Jurriaansz Sluijs, timmerbaas, geb. Venhuizen 

19-05-1765, overl. Schellinkhout 09-05-1834. Tr. Schellinkhout 
17-6-1798 

55 Kniertje Cornelis Spoor, geb. Hoogkarspel 16-05-1773, overl. 
Schellinkhout 29-04-1861. 

56 Jan Simonsz Komen, landbouwer, geb. Berkhout 29-11-1761, 
overl. Berkhout 20-02-1836. Tr. Berkhout 01-11-1789 (huw. afk.) 

57 Aafje Gerbrands Kay, geb. Berkhout 01-02-1767, overl. Berkhout 
23-11-1802. 

58 Gerrit Stammis, geb. ws Uitgeest ca 1772, overl. Wognum 
26-04-1836. Tr. 

59 Aaltje Adriaans Visser, ged. Nieuwe Niedorp 14-11-1773, overl. 
Medemblik 03-06-1838. 

60 Jan Schager, arbeider, geb. Warmenhuizen 26-08-1781, overl. 
Wervershoof 24-01-1844. Tr. 

61 Geertruij Mens van den Berg, geb. Broekerhaven 20-07-1783, 
overl. Zwaagdijk 21-07-1850. 

62 Gerbrand Pietersz Brugman, schoolmeester, geb. Lutjebroek 
13-7-1774, overl. Wervershoof 20-9-1847. Tr. Medemblik 
23-7-1796 

63 Antje Cornelis Keeser, geb. Medemblik 25-02-1776, overl. 
Lutjebroek 14-11-1826. 
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Notarieel archief                                      Nommer 3902 
inv. nr. 1302   Inventaris 
 

In den Jare Achttienhonderd twee en veertig  den derden Februarij, des 
voormiddags ten Tien Ure,  
Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van: 

1. Ten Eersten Guurtje Kalverdijk, zonder beroep, 
wonende te Broek op Langedijk, weduwe van 
Cornelis Corneliszoon Wagenaar, die den dertienden 
Januarij achttienhonderd twee en veertig te Broek 
op Langedijk is overleden, komende ten deze in de 
volgende relatiën: 
Eerstelijk als met haren voornoemden man gehuwd 

geweest zijnde, buiten gemeenschap van aangebragte en staande huwelijk 
te erven goederen, doch in gemeenschap van winst en verlies, blijkens en 
ingevolge Huwelijks kontrakt, den veertienden Januarij achttienhonderd 
Zeven en dertig, voorden ondergetekenden notaris Schoehuizen 
gepasseerd, behoorlijk geregistreerd  ------------------------------------------------ 
Ten tweeden als mede erfgename van haren evengemelden man, echter 
alleen in vruchtgebruik, blijkens en ingevolge zijn testament, den 
twaalfden Januarij achttienhonderd negen en dertig, voor den onder-
geteekenden notaris Schoehuizen, in tegenwoordigheid  van getuigen, 
gepasseerd, behoorlijk geregistreerd -------------------------------------------------- 
Ten derden als moeder en wettige voogdesse over hare beide minderjarige 
kinderen, in huwelijk met Cornelis Corneliszoon Wagenaar verwekt, met 
Name Cornelis, oud drie en Dirk Wagenaar, oud ruim Een Jaar. ---------------- 
2.   Ten tweeden Jan Corneliszoon Wagenaar, landman, wonende te Broek 
op Langedijk, in kwaliteit van toezienden voogd over de opgemelde beiden 
minderjarigen, daartoe benoemd door den Heer ^waarnemend^ Kanton-
regter te Alkmaar, blijkens deszelfs proces  verbaal van den twee en 
twintigsten Januarij achttienhonderd twee en veertig, behoorlijk 
geregistreerd ---------------------------------------------------------------------------------     
Tot bewaring van de regten van partijen, en van alle Anderen, die daarbij 
belang zouden  mogen hebben, wordt door Jan Schoehuizen, openbaar 
notaris, residerende te Alkmaar, arrondissement Alkmaar, provincie 
Noordholland, in tegenwoordigheid van Dirk Willemszoon Dirkmaat en Jan 
Janszoon Dirkmaat, [p.2] landbouwers beiden wonende te Broek op  
 Langendijk, als getuigen, Overgegaan tot de getrouwe beschrijving en 
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nauwkeurige inventarisatie van alle de meubelen, klederen, linnen, in en 
uitschulden kontante penningen, bouwgereedschappen, Actiën en 
Crediten, titels en papieren en voorts van alle de roerende goederen, 
behoorende tot de gemeenschap van winst en verlies, die alsvoren 
bestaan heeft tusschen de rekwirante Guurtje Kalverdijk en wijlen haren 
man Cornelis Corneliszoon Wagenaar, mitsgaders tot de nalatenschap van 
laatstgemelde  zijnde al hetzelve gevonden in en bij een huis, staande te 
Broek op Langedijk en geteekend nommer 60 --------------------------------------     
En zullen alde roerende goederen te voorschijn gebragt worden door de 
requiranten Guurtje Kalverdijk, die na het overlijden van haren man in het 
bezit van alle de goederen tot de gemeenschap behoorende is gebleven --- 

                 
 
De begrooting der goederen daaraan onderworpen, zal gedaan worden 
door den Heer Jan de Boer, Secretaris van en wonende te  Broek op 
Langedijk, dewelke in handen van den Heer waarnemend kantonregter te 
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Alkmaar den Eed heeft afgelegd van dezelfde goederen, overeenkomstig 
de waarde en naar des zelfs beste weten te zullen pr[ec]iseren, blijkens 
procesverbaal door denzelve den Vier en twintigsten Januarij achttien-
honderd twee en veertig geformeerd, behoorlijk geregistreerd ---------------- 
 
Na de beschrijving van het vorenstaande hoofd van dezen inventaris is 
men in volgende Manieren tot de beschrijving en taxatie over-gegaan:  
   
-------------------------------------  In de Woonkamer  ------------------------------------------ 
Een tafel met twaalf stoelen     drie gulden   ----------------------------------- ƒ    3,-- 
enige matten op de vloer    Een gulden vuf[vijf]tig cents   ------------------      1,50 
twee bedbankjes   Een gulden  -----------------------------------------------------     1,-- 
Een kinderstoel     vuftig cents  -----------------------------------------------------      -,50 
vufendertig borden en schotels om de wand    twee gulden  --------------      2,-- 
 [p.3]  Vuftien kommen     vufenzeventig cents    ------------------------------       -,75 
Drie Trommels, een likeurblaadje, zeven schilderijen    drie gulden  -----      3,-- 
Twee spiegels     drie gulden   -------------------------------------------------------     3,-- 
Een klok   twaalf gulden  -------------------------------------------------------------    12,-- 
Een weerglas   vuf gulden   ----------------------------------------------------------      5,-- 
Een glazenkage met eenig aardewerk    een gulden vuftig cents    --------      1,50 
Twee bedden en toebehooren      vuftig gulden   ------------------------------    50,-- 
Een haardschut, een tang, asschop, een IJzeren plaat, een blazer, een  
    heugel en haak en een vuurpot           vier gulden   -------------------------      4,-- 
twee kassen       tien gulden  --------------------------------------------------------    10,-- 
Een theestoof en pot     vufentwintig cents    -----------------------------------       -.25 
 
-----------------------------------------  In een  Kamertje   ----------------------------------------- 
Een olij en azijnstel, drie karaffen en eenige differente kelken en glazen 
          twee gulden   ---------------------------------------------------------------------     2,-- 
Zestig borden en schaaltjes      vier gulden  --------------------------------------     4,-- 
Een tinnen koffijkan    vuf gulden  --------------------------------------------------     5,-- 
Twee trommels     vuftig cents    ----------------------------------------------------      -,50 
Een ketel    Een gulden  ---------------------------------------------------------------      1,-- 
Vier potten    een gulden vuftig cents  --------------------------------------------      1,50 
Een schenkblad     vuftig cents   -----------------------------------------------------       -,50 
Zeven stoven   een gulden vuftig cents  -------------------------------------------      1,50 
 
     

Een blaauw theeservies    een gulden vuftig cents  -------------------------------  ƒ    1,50 
Een tabakskistje     veertig cents   -----------------------------------------------------         -,40 
Twee tinnen kranen     vuftig cents   --------------------------------------------------        -,50 
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twee voetbankjes    vufenzeventig Cents  -------------------------------------------        -,75 
Een koffijkan en twee kandelaars    een gulden ------------------------------------      1,-- 
eenig aardewerk    een gulden vuftig cents  -----------------------------------------      1,50 
 
     -------------------------------------   In het Middelhuis  -----------------------------------------   
Een broodmes    een gulden vuftig Cents  --------------------------------------------      1,50 
Een dambord      vuftig cents   -----------------------------------------------------------       -,50 
Een steenen doofpot     vufenzeventig cents  ----------------------------------------      -,75 
Een tafel     twee gulden   -----------------------------------------------------------------      2,00 
vuftien schoteltjes, en eenige kommen om de wand    Vufenzeventig Cents       -,75 
Een kastje    vuftig Cents  ------------------------------------------------------------------      -,50 
Drie IJzeren potten    een gulden  -------------------------------------------------------      1,-- 
Vier stoelen, twee mandjes, twee trommels, een tabakslaadje, een lantaarn, 
           een lange bezem, een vuilnisblik en stoffer      vier gulden  ---------------     4,-- 
                                                                                                                                     ----------- 
                Transporteren              ƒ    130,15    
     
Transport                                         ƒ    130,15 
[p.4] Een troorenstel [trezoor-bergmeubel]  vuf gulden   --------------------------     5,--
Een schilderijtje, een mangelbord     vuftig cents   -----------------------------------     -,50 
twee ketels, een konkelpot, en een koffiemolen    Zeven gulden   ---------------    7,-- 
 
    ---------------------------------------  In het Zomervertrek  --------------------------------------    
twee tafels     een gulden   -----------------------------------------------------------------     1,-- 
Een karn   twee gulden   --------------------------------------------------------------------     2,-- 
     
    ---------------------------------------   In de Kamer  ------------------------------------------------ 
Een kinderwagen    vier gulden   ---------------------------------------------------------      4,-- 
Twee schoolborden   vuftig Cents   -----------------------------------------------------       -,50 
Een mandje     tien Cents   -----------------------------------------------------------------      -,10 
Zeventien borden    vuftig cents  ---------------------------------------------------------    0,50           
Eenige potten en pannen    een gulden  ------------------------------------------------     1,--       
Drie kuipen met deksels      Vier gulden -------------------------------------------------    4,-- 
Een melkmaat, eenige potjes en een keteltje     een gulden vuftig cents   -----    1,50 
Eenige boeken     een gulden   ------------------------------------------------------------     1,--  
 
 
 
    ----------------------------------------   In de Stal   -------------------------------------------------
Een rak met eenige houten lepels, een schenkketel, een zeepnap, een gatenbak, 
       een melkmaat, een eijerenrak en eenige rommeling     Zes gulden         ƒ     6,00  
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Een ton, een nap, een bezem, een schuurbak           vuftig cents  ------------          -,50 
Een schut         vuftig Cents   -----------------------------------------------------------          -,50 
Een mestvork en een schop      Zestig cents   --------------------------------------          -,60 
Vier koeijen       tweehonderd gulden  -----------------------------------------------    200,--   
Drie schapen     Zestien gulden  -------------------------------------------------------       16,-- 
twee varkens     Zeven gulden  --------------------------------------------------------          7,-- 
Een klamp hooi in de Barg      honderdtwintig gulden  --------------------------     120,-- 
tien kippen en een haan      vuf gulden   --------------------------------------------          5,-- 
 
--------------------------------------------- Op de Darsch  -------------------------------------------- 
Tweeduizend vijfhonderd geele kolen    vuftig gulden  --------------------------      50,-- 
Een dekzeil         drie gulden   -----------------------------------------------------------        3,-- 
twee dorschvlegels en de helft in een zaadwaaijer     vuf gulden  -------------        5,--
Eenige kloeten, een beugel, en een zeil    vuf gulden vuftig  cents  -----------        5,50 
Een waschtobbe en stelling     twee gulden vuftig cents   -----------------------        2,50 
Een modderbeugel      een gulden vuftig Cents  -----------------------------------         1,50    
                                                         
                           Transporteren       ƒ  581,35 
 
Transport                                                                                                       ƒ  581,35 
[p.5] Een dekzeil en een rietmat     een gulden   -----------------------------------         1,-- 
Een wan     een gulden   ------------------------------------------------------------------         1,-- 
Een hoop wortelen     drie gulden  -----------------------------------------------------         3,-- 
Een treklijn en eenig touwwerk      een gulden Vuftig Cents   -------------------         1,50 
Twee tonnen, een gaarvat, zes manden en een kuip     vier gulden   ----------        4,-- 
 
--------------------------------------------------   Op den Zolder  -------------------------------------- 
Een dekzeil     Zeven gulden   ------------------------------------------------------------         7,-- 
Een vuurmand en een vogelkooij en rommeling     een gulden veertig Cents        1,40 
Een spinnewiel     een gulden   ----------------------------------------------------------         1,-- 
Twee koekluisters   vuftig cents  --------------------------------------------------------         -,50 
Een trekzaag      een gulden   -------------------------------------------------------------        1,-- 
Vier hooiharken     een gulden  ----------------------------------------------------------        1,-- 
Eenig oud ijzer    vuftig cents   -----------------------------------------------------------         -,50 
twee hooivorken     een gulden vuftig cents  ----------------------------------------        1,50 
Een wieg     een gulden   ------------------------------------------------------------------        1,-- 
twee gieters    twee gulden   -------------------------------------------------------------       2,-- 
eenige rommeling    vuftig cents  --------------------------------------------------------      -,50 
      
-------------------------------------------  Op den Achterzolder  ------------------------------------- 
twee klaauwen      een gulden   --------------------------------------------------------          1,-- 
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Twee wieders         Vufenzeventig cents   -------------------------------------------           -,75 
drie graven      vuf gulden  ---------------------------------------------------------------         5,-- 
twee togelhaken, twee struikenklaauwen    een gulden Veertig Cents   -----         1,40 
twee kantsnoeijers en drie sekels    een gulden Vuftig cents   ------------------         1,50  
Eenige hout en turf    tien gulden   -----------------------------------------------------       10,-- 
twee kloeten     een gulden twintig Cents   ------------------------------------------         1,20 
Een ristwan, een tafel en eenige rommeling     vufenzeventig Cents   --------          -,75 
      
----------------------------------------------------  Bij het Erf   ------------------------------------------ 
Een praam      Eenhonderd gulden  -----------------------------------------------------     100,-- 
twee schuitjes    vuftig gulden   ----------------------------------------------------------       50,-- 
      
----------------------------------------------------   Op het Erf  ------------------------------------------ 
Vier Emmers en een roomkom    drie gulden  ---------------------------------------          3,-- 
Een kruiwagen en twee mistplanken    vuf gulden  ---------------------------------         5,-- 
Een IJzeren pot     vufenzeventig Cents   -----------------------------------------------        -,75 
                                                                                                                                                                
Het huisraad, de meubelen, het levende vee en andere bovenomschreven  
roerende goederen tesamen getaxeerd op Zevenhonderd negen en tachtig Gulden 
Zestig Cents ------------------------------------------------------------------------ Zegge  ƒ  789,60     
                                                                                                                                       =======     
 
[p.6]  -------------------------------------  Kleederen en Linnen  ------------------------------------ 
-------------------------------------------------manskleederen----------------------------------------- 
twee hoeden, een pet, een rok, twee buisjes, zes broeken, twee vesten,  
     drie hemdrokken, drie hemden, drie onderbroeken, zeven paar kousen,  
     een paar laarzen en twee paar schoenen      vufteg gulden  -----------------  ƒ    50,-- 
-------------------------------------------------Vrouwenkleederen------------------------------------ 
twee hoedjes, twee kapers, Acht Jakken, tien rokken, zes boezelaars, drie  
      borstrokken, drie hemden, een Schoudermantel, Vier paar kousen,  
      eenige mutsen en doeken       vufentwintig gulden  ---------------------------       25,-- 
---------------------------------------------------------linnen-------------------------------------------- 
twaalf bedlakens      twaalf gulden  ----------------------------------------------------        12,-- 
acht sloopen     een gulden vuftig cents    --------------------------------------------         1,50 
twee tafellakens    vijftig cents   ---------------------------------------------------------         -,50 
De kleederen en het linnen tesamen getaxeerd op negenentachtig gulden 
                                                                                                                       Zegge     ƒ   89,00 
                                                                                                                                       ======= 
 
-----------------------------------------  Gemaakt goud en zilver  ------------------------------------ 
Goud berekend tegen een gulden twintig Cents het wigtje. 



                                          Hollands Noorderkwartier, aflevering 92 122 

Een paar gouden knoopen, wegende dertien wigtjes en drie korrels      
      Zestien gulden  -------------------------------------------------------------------------   ƒ     16,-
- 
Een paar gouden schuifjes, wegende een wigtje zeven korrels  twee gulden          2,-- 
Drie gouden ringen, wegende drie wigtjes vier korrels     vier gulden  -------           4,--  
Een gouden voornaald en twee Zijnaalden, wegende twintig wigtjes  
      acht korrels       vufentwintig gulden  ---------------------------------------------        25,-- 
Een paar gouden oorbellen, wegens vier wigtjes een korrel   vuf gulden  ---         5,-- 
Een paar oorringen, wegende een wigtje Zeven korrels      twee gulden  ----          2,-- 
Een paar gouden kapspelden, wegende tien wigtjes     twaalf Gulden  -------       12,-- 
[p.7] Een bloedkoralen ketting en een gouden boot     vuftig gulden  ---------       50,-- 
 
------------------------------------  Zilver ad tachtig Cents het Lood  ------------------------------ 
Twee paar Schoengespen, wegende vufentwintig lood    twintig gulden  ----       20,-- 
Een zilveren oorijzer, wegende acht lood zeven wigtjes     zeven gulden  ----         7,-- 
Een rinkelbel, wegende twee lood vuf wigtjes     twee gulden  ------------------        2,-- 
Een zilveren tabaksdoos, wegende vuftien lood   twaalf gulden  ---------------       12,-- 
Een zilveren tasbeugel met beurs en een dito schaar en ketting     
      twaalf gulden  ----------------------------------------------------------------------------      12,-- 
Twee zilveren horlogies      veertien gulden  ------------------------------------------      14,-- 
          
Het Gemaakte Goud en Zilver tesamen getaxeerd op Een honderd drie  
     en tachtig Gulden ----------------------------------------------------       Zegge         ƒ   183,-- 
                                                                                                                                       ======= 
------------------------------------------------  Recapitulatie  -------------------------------------------
Het huisraad, de meubelen, het levende vee en andere bovenomschrevene 
roerende goederen tesamen getaxeerd op Zevenhonder Negen en tachtig  
     Gulden en Zestig Cents   -------------------------------------------------------------- ƒ 789,60 
De kleederen en het Linnen tesamen getaxeerd op Negen en tachtig Gulden    89,-- 
Het Gemaakte Goud en Zilver tesamen getaxeerd op honderd drie en tachtig 
     Gulden                                                                                                                         183,-- 
                       
Mutande in Alles tesamen de somma van Een duizend Een en Zestig Gulden 
Zestig cents ----------------------------------------------------------------        Zegge    ƒ  1061,60  
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------------------------------------Titels en papieren   --------------------------------------- 
1.   
Afschrift huwelijkskontrakt, op den Veertiende Januarij Achttienhonderd 
Zevenendertig, voor den Notaris Jan Schoehuizen, in tegenwoordigheid van 
getuigen, te Alkmaar gepasseerd, behoorlijk geregistreerd, waarbij de 
kontraktanten in der tijds aanstaande echtgenooten Cornelis Corneliszoon 
Wagenaar en Guurtje Kalverdijk hebben gekontrakteerd, dat hunne echt-
verbindtenis plaats zoude hebben buiten gemeenschap van alle ten 
huwelijk [p.8] aan te brengen goederen en schulden doch echter in 
gemeenschap van staande huwelijk te vatten winst, zijnde wijders in dat 
huwelijk [doorgehaald: vermeld de waarde der goederen die elk der 
echtgenooten ten] kontrakt vermeld [doorgehaald: de waarde der 
goederen] die elk der echtgnooten ten huwelijk heeft aangebragt.  
2. 
Afschrift Testament van Cornelis Corneliszoon Wagenaar, op den twaalfden 
Januarij Achttienhonderd Negenendertig van den notaris Schoehuizen, in 
tegenwoordigheid van getuigen, te Alkmaar gepasseerd, behoorlijk 
geregistreerd, waarbij de testateur aan zijne huisvrouw Guurtje Kalverdijk 
heeft gelegateerd het vruchtgebruik van dat gedeelte zijner nalatenschap, 
waarvan hij, ingevolge de wet, op zijn overlijden in werking zijnde, heeft 
mogen beschikken, haar leven lang gedurende.                                                     
3.  
Afschrift Akte van Scheiding en verdeling der Nalatenschappen van Cornelis 
Corneliszoon Wagenaar en Neeltje Waiboer, die de ouders van den erflater 
in dese Cornelis Corneliszoon Wagenaar zijn geweest, op den derden 
Januarij Achttienhonderd Zevenendertig van den notaris Schoehuizen, in 
tegenwoordigheid van getuigen, te Alkmaar gepasseerd, behoorlijk 
geregistreerd, en overgeschreven ten kantore van hypotheekbewaring te 
Alkmaar den Veertienden Januarij deszelven Jaars, in deel honderd en Elf, 
onder nommer twintig, blijkende uit dezelve akte, dat aan den erflater in 
deze Cornelis Corneliszoon Wagenaar zijn toebedeeld, onderscheidene 
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daarbij in het breede vermelde Vaste goederen, alsmede eenige effecten, 
roerende goederen, pretentien en kontante penningen.  
4. 
Afschrift processen verbaal, op den achtsten en den Achttienden April 
Achttienhonderd Zevenendertig, door den te Alkmaar residerende notaris 
Samuel Anthonij de Moraaz, het eerste met adcistentie van zijnen Ambt-
genoot en het laatste in tegenwoordigheid van getuigen geformeerd, 
behoorlijk geregistreerd, en overgeschreven ten kantore van hypotheek- 
bewaring te Alkmaar den negenden Mei deszelven Jaars, in deel honderd 
Zeventien onder nommer Eenentachtig, houdende dezelve processen 
verbaal, memorie van  lasten alsmede definitive toewijzing voor de som van 
tweehonderdzes gulden [p.9] aan den erflater Cornelis Corneliszoon 
Wagenaar van   
     Een huis en erve staande en gelegen in de gemeente van Noord -   
     Scharwoude, geteekend met nommer 39 en op den perceelsgewijzen  
     kadastralen legger bekend in Sectie C  Nommer 39, het erf ter grootte  
     van vier roeden .   
5. 
Een certificaat werkelijke schuld groot Eenduizend gulden, rentende twee 
en een half percent, staande ten name van het administratie kantoor van 
Ketwich en Voornbergh en de weduwe Willem Borski, zijnde nommer 
139,659,[doorgehaald 139] met de daarbij behoorende coupons.  
6. 
twee certificaten uitgestelde schuld, ieder groot Eenduizend gulden 
administratiekantoor Ketwich en Voornbergh en de weduwe Willem Borski, 
zijnde nommer 29486 en 29487.  
7. 
Drie kansbilletten in de loterij der nationale uitgestelde schuld zijnde 
nommers 60059, 60.060, .60.061.  
8. 
Eerste Grosse eener akte van koop met kusting, groot per reste (drie 
honderd Guldens), tot lasten van Dirk Willemszoon Dirkmaat,  landman 
wonende te Broek op Langedijk, rentende vuf percent, verschijnende 
jaarlijks op den eersten Januarij, den derden Januarij Achttienhonderd 
Negenentwintig voor den notaris Dirk Waiboer en getuigen te Oudorp  
gepasseerd, behoorlijk geregistreerd.  
9. 
Een schuldbekentenis, groot Vierhonderd Gulden, tot lasten van de 
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schutsluis te Broek op Langedijk, rentende vijf percent, verschijnende 
Jaarlijks den Eersten Januarij. 
10. 
Onderhandsche Obligatie tot lasten van het Gemeentebestuur te Broek op 
Langedijk, groot in kapitaal Eenduizend driehonderd gulden, door hetzelve 
genegotieerd van Cornelis Corneliszoon Wagenaar ten behoeve van de 
Heerlijkheid Broek op Langedijk rentende vier en een half percent, ver-
schijnende Jaarlijks op den Zevenden februarij.  
 

---------------------------------  Opgave van In en Uitschulden  -------------------------
--------------------------------------------  Inschulden  --------------------------------------- 
De rekwirante Guurtje Kalverdijk verklaart dat in den boedel aan kontant 
geld bij kas is de som van Zeventig Gulden ƒ 70,-- verklarende zij rekwirante 
dat geene andere Crediten ten behoeve [p.10] des boedels bestaan dan die 
welke hier uit de hiervoor vermelde titels en papieren zijn voortvloeijende  
--------------------------------------------  Uitschulden  -------------------------------------- 
Verder verklaarde zij rekwirante dat tot lasten des boedels bestaan de 
navolgende schulden, als:   
aan de rekwirante Guurtje Kalverdijk, wegens door haar ten huwelijk aan-
gebragte goederen en gelden, blijkens het hier voorvermelde huwelijks-
kontrakt, de som van  
Eenduizend gulden   ------------------------------------------------------        ƒ   1000,-- 
aan Jan Dirkmaat, knechtsloon vijf gulden  -------------------------                    5,-- 
aan Pieter de Geus, verver, vijftien gulden  -------------------------                 15,-- 
aan Dijks-, sluis- en molengelden over achttienhonderd Eenenveertig,  
    twee en negentig Gulden  ---------------------------------------------                92,--  
aan de tiendheffers te Broek op Langedijk, veertien gulden  
   vufentwintig cents   -----------------------------------------------------                14,25  
Aan Grietje Heijman huisvrouw van Arie Swager te Noord- 
   scharwoude een lijfrente van vufentwintig gulden ’s Jaars, haar  
   leven lang gedurende, voortspruitende uit de nalatenschap van  
  den vader van den erflater Cornelis Corneliszoon Wagenaar 
Voor doodschulden en begrafeniskosten van den erflater Cornelis 
Corneliszoon Wagenaar, Eenhonderd Gulden  ----------------------              100,-- 
 
De rekwirante Guurtje Kalverdijk verklaart dat zij gedurende het huwelijk 
met Cornelis Corneliszoon Wagenaar geen goederen hoegenaamd heeft 
verkregen, hetzij door erfvolging, giften onder de levende noch op eenige 
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andere wijze ------------- 
Tot de beschrijving van al het vorenstaande is men bezig geweest van des 
voor de middags ten tien Ure tot des na de middags ten vier Ure in eene 
dubbele vacatie [betaling] --------------- 
Dit gedaan en niets meer Gevonden zijnde om in dezen inventaris te 
bevatten of daarbij op te geven is, al hetgeen, daarin vermeld is, gelaten 
onder de bewaring en in het bezit van de rekwirante Guurtje Kalverdijk, die 
zulks erkennende, zich daarmede belast en tevens aan- [p.11] genomen 
heeft, al hetzelve wederom te voorschijn te brengen en te verantwoorden, 
wanneer en aan wien zulks behooren zal, hebbende  ----------- 
Zij rekwirante op de daartoe gedane aanvrage, onder eede, in handen van 
mij Notaris afgelegd, verklaard, dat zij dese inventaris deugdelijk, opregt en 
ter goeder trouw heeft opgegeven, en dat aan haar geene andere of 
meerdere goederen, actien, crediten of pretencies bekend zijn, welke tot de 
in deze gemelde gemeenschap van aanwinsten en nalatenschap behooren, 
veelmin aan den Onderhavige boedel iets te hebben onttrokken, verduis-
terd, vervreemd of weggemaakt noch te weten dat zulks door Anderen is 
gedaan ------------- 
En heeft de rekwirante Guurtje Kalverdijk, in haar kwaliteit van moeder en 
wettige voogdesse voor haar opgemelde Minderjarige kinderen verklaard, 
dat dezelve Minderjarigen haar  
niets verschuldigd zijn, waarna wij dezen inventaris hebben gesloten. 
En hebben de requiranten, met den taxateur de getuigen en den notaris, na 
gedane voor- 
lezing, deze akte behoorlijk onderteekend ----------  
   
Verklaring: 
Een wigtje = 1 gram, een korrel = 0,1 gram. 
Deze maten zijn ingesteld in 1820 bij de invoering van het Nederlandsch 
Metriek Stelsel. 
De officiële benaming was Nederlandsch wigtje en Nederlandsche korrel. 
(Zie J.M. Verhoef ‘De oude Nederlandse maten en gewichten, Amsterdam 
1983, pag. 132 uitgave van het P.J. Meertens Instituut.) 
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Goedgekeurd     
de doorhaling 
van Achttien   
woorden en 
drie Cijferletters. 
 

 
 
 
Geregistreerd zes bladen met twee renvooijen te Alkmaar den zevenden 
Februarij achttienhonderd twee en veertig deel negen en veertig folio een 
en vijftig  verso vak één. 
Ontvangen drie gulden twintig cents voor regtmakende met de achten- 
dertig opcenten vier gulden twee en veertig cents. 
         
       De ontvanger. 
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BOEKBESPREKING 
door Piet Aaij 

 
NOORD-SCHARWOUDE en de buitendijkse Noord-Scharwouderpolder 
meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen   (bibliotheeknummer 224)                      
Het zesde boek van de stichting COOG. (Coördinatie Onderzoek Oud 
Geestmerambacht) is voltooid en door drie dames in prachtig West-Fries 
kostuum op 22 september in de Broekerveiling uitgereikt aan 
burgemeester Cornelisse, Jonkheer Teding van Berkhout en de heer 
Barten. U heeft het waarschijnlijk al in de krant gelezen. Ook dit boek is 
weer een geweldig werkstuk van de commissieleden en HNK is verheugd 
dat dit boek in de bibliotheek van de afdeling is opgenomen.     
‘Het  Geestmerambacht, zoals het eeuwenlang heeft bestaan, is door de 

ruilverkaveling rond 1970 dras-
tisch veranderd.  Van vaarpolder 
naar rijpolder zijn de meeste 
eilanden in het “land van de 
duizend eilanden” verdwenen en 
daarmee ook de namen van de 
eilanden’. Voor de Stichting 
COOG een goede aanleiding om 
essentiële punten als naamge-
ving en voor een deel ook de 
werkwijze e.d. in een boekwerk 

vast te leggen, zodat men zich later ook nog een beeld kan vormen van 
hoe het geweest is. Met bijgevoegde kaarten en beschrijving van alle 
namen is alles voor een ieder verduidelijkt. Enkele hoofdstukken:  - de 
ambachtsheer van Noord-Scharwoude - Burcht conserven  - de inwoners 
van Noord-Scharwoude in 1690  - geschiedenis van de R.K. kerk   - het 
beurtveer op Alkmaar enz... Voor de liefhebber een reuze naslagwerk. 
Ook de vijf andere COOG boeken uit de serie zijn in de bibliotheek aanwe-
zig. Ze zijn overigens ook verkrijgbaar via de website www.coog.nl of 
www.stichtingcoog.weebly.com  
 
Nieuw:  Bibliotheeknr. 225  De familie Schipper                                         
 Bibliotheeknr. 228  Vijf generaties Nonhebel in Nederland  
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