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Onze Bijeenkomsten 
 
25 september 2007 De heer en mevrouw Van Kleinwee: “Onderzoek 

naar personeel bij de Spoorwegen” 
 

23 oktober 2007 Mevr. Margreet Lenstra: “Volkscultuur in Noord-
Holland” 
 

20 november 2007   
Aanvang 19.45 uur 

De heer Ir. Rob Dix: “Vererving familienaam in 
vrouwelijke lijn” 

De lezing van die avond wordt, indien noodzakelijk, 

voorafgegaan door een korte 

afdelingsledenvergadering. 

 
22 januari 2008 De heer Ton Schotten: “De Westfriese Omringdijk” 

 
11 maart 2008 De heer Thimo de Nijs: “Op zoek naar de verdwenen 

middenstand” 
 

15  april  2008 Jaarvergadering van de afdeling en 10-
minutenpraatjes 

 
Een nadere toelichting op de lezingen in het seizoen 2007/2008 treft u aan 
in het informatieblad midden in deze editie van Koggenland. 
 
 
 
 

Correctie Kroniek van Hoorn  
(door Aad Goossens) 
  
  

In Koggenland 2007 nummer 1 staat iets boven het midden van blz. 16 het 
rekeningnummer van de Vereniging Oud Hoorn, bedoeld voor leden die het 
boek over Velius willen bestellen. 
  
Ik kreeg van de redactie van het boek de mededeling dat dit 
rekeningnummer onjuist is (het zetduiveltje heeft weer eens toegeslagen). 
Het juiste nummer is  3077.70.230. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.  
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Van het bestuur 
 

Zittend in de tuin, op een beschaduwde plek met een koel glas binnen 
handbereik, kost het mij met deze warme dagen veel moeite mij een archief 
voor te stellen. Toch vindt menigeen van u het juist deze dagen heerlijk in 
de koelte van de airconditioning genealogisch onderzoek te doen. Velen zijn 
al op vakantie geweest of gaan dat binnenkort doen. Wij wensen u allen een 
prettige vakantie  dan wel een aangename studie.  
Uw bestuur heeft tijdelijk haar activiteiten op een laag pitje gezet. Ik zal u 
niet verklappen wie van ons voor welke van de bovengenoemde vakantie-
invulling heeft gekozen. 
Wij hebben tijdens onze laatste vergadering nog wel een aantal zaken 
geregeld. Het voorstel van Lou Olijve (zie ook het verslag van de 
jaarvergadering elders in dit nummer) om onze afdeling voortaan ‘Oostelijk 
West-Friesland’ te noemen, is door het bestuur overgenomen. Voor de 
werkgroepen die ons komende 25 jarig jubileum vorm gaan geven kunnen 
wij nog vele leden gebruiken. Met name voor de groep die een publicatie 
gaat voorbereiden! Als u een idee of materiaal heeft over willekeurig welk 
onderwerp dat met de geschiedenis van de medische zorg in en rond Hoorn 
te maken heeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Hans van den 
Broek. Alleen als voldoende leden meedoen (en het dus voor iedereen een 
beetje werk is) kunnen we een jubileumuitgave tot stand brengen. 
 
 

Publicaties afdeling West Noord-Brabant 
 

De afdeling West Noord-Brabant heeft te koop:  
  

Een cd-rom met drie Kwartierstatenboeken  (€ 10,- inclusief verzendkosten). 
Een cd-rom met de boeken “West-Brabanders onder elkaar”(prijs € 10,- 
inclusief verzend kosten). 
Het jubileumboekje ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze 
afdeling € 5,- inclusief verzendkosten). 
  
Voor € 7,50 per stuk zijn de cd-roms ook af te halen op onze 
afdelingsavonden. 
   
Meer informatie over deze artikelen kunt u verkrijgen bij:  
De heer R. Martijn. 
Tel: 076-5876462  
Email: rmartijn@wanadoo.nl 
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Notulen van de jaarvergadering van 17 april 2007 
(door Ben Leek, bestuur) 
 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, zit ons bestuurslid Klaas Bant deze 
vergadering voor. Na de verwelkoming van de aanwezige leden doet hij 
opnieuw een oproep om actief te zoeken naar een nieuwe voorzitter.  
Er zijn verder geen mededelingen (afgezien van enkele leden die zich 
hebben afgemeld voor deze avond) en ook geen ingekomen stukken. 
De notulen van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag van de secretaris 
en het financieel jaaroverzicht van de penningmeester worden in orde 
bevonden. Dat laatste komt ook naar voren in het verslag van de 
kascommissie, die bij monde van de heer Olijve decharge verleent aan de 
heer Kind. 
 
De heren Spruijt en Hinke (met als reserve de heer Commandeur) zullen de 
nieuwe kascommissie gaan bemannen. De aftredende bestuursleden Aad 
Goossens en Klaas Bant worden bij acclamatie herkozen. Aad zal tevens als 
plaatsvervangend afgevaardigde optreden bij de landelijke NGV-
vergaderingen, Hans van den Broek zal onze eerste afgevaardigde blijven. 
 
Hans van den Broek licht de agenda van de komende algemene vergadering 
van de NGV toe. De aanwezige leden steunen zijn voorstellen om akkoord te 
gaan met de beoogde bestuurswisselingen, met het beleidsplan t.a.v. een 
sterkere ondersteuning van het landelijke secretariaat, met de voorgestelde 
nieuwe stemprocedure en met het financiële verslag. Bij dit laatste agenda 
punt zal hij mede namens ons voorstellen om reserves gedeeltelijk aan te 
wenden voor de kosten die afdelingen maken als zij een landelijke 
genealogische dag organiseren.  
 
In verband met vochtproblemen in de Berkhouter kerk en de daaruit 
voortvloeiende achteruitgang van ons boekenbezit is het bestuur op zoek 
naar een andere ruimte in of rond Hoorn, die goed toegankelijk is met het 
openbaar vervoer en/ of de auto, waar wij onze bibliotheek zowel kunnen 
plaatsen als raadplegen en  waar wij lezingen kunnen organiseren. Klaas 
Bant doet een oproep aan de leden om mee te helpen zoeken. 
 
Na de laatste gemeentelijke herindeling in West-Friesland is Koggenland de 
naam geworden van de nieuwe fusiegemeente die grenst aan Hoorn. Dat 
kan tot naamsverwarring leiden en daarom stelt het bestuur voor onze 
afdeling een nieuwe naam te geven: afdeling Hoorn e.o.. Het alternatief dat 
de heer Olijve voorstelt, afdeling Oostelijk West-Friesland, krijgt veel steun 
uit de zaal. Het bestuur zal zich intern beraden en z.s.m. laten weten of zij 
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deze suggestie overneemt (zie de bestuursmededelingen elders in deze 

Koggenland). Ons tijdschrift zal wel haar naam behouden. 
 

Aad Goossens licht het lezingenprogramma voor het komende jaar toe (het 

volledige overzicht vindt u in deze Koggenland). U wordt verzocht de data in 
uw agenda te noteren! Ook de activiteiten rond ons 25 jarig jubileum vragen 
onze aandacht. Wij hebben de volgende twee activiteiten opgestart: een 
werkgroep die een genealogische markt gaat voorbereiden en een werkgroep 
die een publicatie gaat voorbereiden over medische activiteiten in Hoorn in 
de breedste zin van het woord (zie verder de oproep in deze Koggenland). 
Alleen als er genoeg leden medewerking verlenen kan het bestuur deze 
activiteiten doorzetten! 
 
Omdat niemand het woord wenst tijdens de rondvraag, sluit Klaas de 
vergadering om 20.30 uur en geeft na een korte pauze het woord aan Lou 
Lijve, die ons in woord en beeld meeneemt op een ‘kroegentocht’  door de 
landerijen rond Hoorn. Gaande weg passeren wij daarbij de nu nog 
zichtbare restanten van 23 opgeheven herbergen en cafés in Wester-
Koggenland. Voor wie de tocht zelf wil lopen of fietsen heeft Lou een 
plattegrond met gegevens meegenomen. Al met al een leuk besluit van een 
gezellige avond! 
 

Vloot VOC bleek tweemaal zo groot  
(met een korte inleiding van Aad Goossens) 

 

Op 27 maart 2007 promoveerde de heer Robert Parthesius, directeur van het 

Centrum Internationale Erfgoedactiviteiten, op het proefschrift ‘Dutch ships in 

tropical waters’. 

 

Naar aanleiding daarvan publiceerde de Volkskrant onderstaand artikel van 

Ben van Raaij. Daarin vertelt de auteur dat uit het onderzoek van Dr. 

Parthesius is gebleken dat de vloot van de VOC tweemaal zo groot was als tot 

nu toe werd aangenomen. 

(Het stuk mocht met bronvermelding integraal overgenomen worden.) 

 

Ik heb de redactie van Koggenland gevraagd dit artikel te plaatsen, om u 

alvast kennis te laten maken met de heer Parhesius. Ik overweeg namelijk, 

hem op termijn te vragen voor een lezing over de activiteiten waarmee zijn 

centrum zich bezighoudt.  
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De verborgen vloot van de Loffelijke Compagnie 
De VOC had tweemaal zo veel schepen als gedacht. De Aziatische vloot was de 

basis van een uitgekiend netwerk.  

(door Ben van Raaij) 

 
Dachten we dat we na vier eeuwen van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie wel zo ongeveer alles wisten, blijkt de VOC-vloot twee keer zo 
groot dan tot dusver aangenomen. Tussen 1595 en 1660 had de ‘Loffelijke 
Compagnie’ in elk geval geen 529, maar 1058 schepen in de vaart.  
Dit is een van de conclusies van het project waarop Robert Parthesius – 
historicus, onderwater-archeoloog en directeur van het Centrum 
Internationale Erfgoedactiviteiten – dinsdag aan de Universiteit van 
Amsterdam promoveert. Andere conclusie: dankzij die grote (en 
gevarieerde) vloot wist de VOC tussen Europa en Azië én binnen Azië een 
fijnmazig, uitgekiend en centraal aangestuurd scheepvaartnetwerk te 
onderhouden dat veel efficiënter en winstgevender was dan dat van de 
Europese en Aziatische concurrentie.  
De kiem voor het onderzoek, vertelt Parthesius, werd gelegd toen hij als 
student onderzoek deed voor de reconstructie van het VOC-schip Batavia in 
Lelystad. Hij kwam vreemde schepen tegen die niet in de Uitloopboeken 
(registers van in- en uitgaande schepen van de VOC) staan vermeld. Later 
ontdekte hij als onderwaterarcheoloog bij inspectie van het wrak van de 
Avondster, een VOC-schip dat in 1659 in de baai van Galle op Sri Lanka 
was vergaan, dat het om een in de Eerste Engelse Zeeoorlog veroverd en 
omgebouwd Engels schip ging. Parthesius: ‘Ons beeld van de VOC is altijd 
bepaald geweest door het intercontinentale scheepvaartnetwerk van de 
retourvloten die op en neer voeren tussen de Republiek en Indië. 
Langzaam begon zich nu een heel andere wereld te ontvouwen, die van het 
intra-Aziatisch scheepvaartnetwerk, die tot dan grotendeels verborgen was 
geweest. Ik wilde uitzoeken hoe dat Aziatische netwerk zich maritiem en 
logistiek had ontwikkeld.’  
Basis van het onderzoek is een enorme database waaraan Parthesius en 
zijn medewerkers jaren hebben gewerkt. In dat bestand staan voor de 
periode van 1595 tot 1660 zo’n 33 duizend scheepsbewegingen en 700 
bestemmingen, van Mokka in Jemen tot Nagasaki in Japan, genoteerd. 
Parthesius heeft daarvan 11.700 reizen en 520 bestemmingen 
geanalyseerd.  
Postzegels ‘Die database was eigenlijk helemaal niet de bedoeling’, zegt 
Parthesius. ‘Hij is tot stand gekomen doordat zoveel mensen er in de 
archieven zolang aan hebben gewerkt. Voor sommigen blijkt het een hobby 
als postzegels verzamelen. Die kunnen niet slapen als een scheepsreis nog 
niet compleet is.  
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‘Maar zo hebben we wel ontdekt dat de vloot tweemaal zo groot was. 529 
schepen waren bekend, en we hebben er toevallig ook 529 bij gevonden. 
Onze ambitie is nu met de database de twee eeuwen van de VOC compleet 
te maken.’  
Het moeizame turven van aantallen en typen schepen, scheepsbewegingen 
en vrachtvolumes per route en bestemming maakte een gedetailleerde 
reconstructie van de ontwikkeling van het maritieme en economische 
netwerk van de Compagnie in Azië mogelijk.  
In de eerste fase, tot 1610, werd de bekende retourvaart naar Azië 
ontwikkeld. De Oost-Indiëvaarders vertrokken tweemaal per jaar vanuit de 
Republiek met ladingen zilver naar de Oost en keerden ruim een jaar later 
volgeladen met peper, nootmuskaat en zijde terug.  
Vanaf 1610 zette de VOC ook een permanente organisatie in Indië op die 
vanuit Batavia een tweede, intra-Aziatisch scheepvaartnetwerk uitbouwde 
dat zich na 1630 uiteindelijk uitstrekte van het Arabisch schiereiland tot 
aan Japan.  
Logistiek scharnierden de twee netwerken in Straat Soenda, die het hele 
jaar bezeilbaar was en waar in 1619 een groot overslagstation werd 
gebouwd. De kunst was de netwerken zo efficiënt mogelijk te laten 
aansluiten. Alles draaide om de vaste vertrekdata van de retourvloten, die 
vóór de herfststormen weer in Europa moesten zijn.  
En om ‘egalisatie’. ‘Elke VOC-Kamer diende volgens een bepaalde sleutel 
mee te delen in vracht en winst van een retourvloot. Dat was dus een heel 
gepuzzel. En dan moesten soms nog schippers op verlof mee terug in 
patria, want die hadden het ‘‘recht van kajuit’’.’  
Afbreekboten De VOC maakte flexibel gebruik van een gevarieerde vloot, 
van grote, zwaarbewapende retourschepen tot fluiten, jachten en kleine 
‘afbreekboten’, die als bouwpakket uit Europa werden aangevoerd. ‘Vaak 
waren kleine schepen nodig, zoals de snelle jachten die in de Straat van 
Malakka op Portugezen aasden.’ Soms werden lokaal boten gekocht of 
gekaapt, Chinese jonken of Molukse prauwen.  
De planning was zo verfijnd dat wachttijden van schepen, bemanning en 
lading werden geminimaliseerd. ‘Een schip moet varen, anders kost het 
geld. Een vroeg binnenlopend retourschip kon dus nog snel even op en 
neer naar Taiwan en toch op tijd mee terug.’ Zo kon de VOC het hele jaar 
door varen en, anders dan de Europese concurrentie, de traditionele 
Aziatische moessonhandel omzeilen.  
Alles stond of viel met een goede intelligence, zegt Parthesius. ‘En dat was 
misschien wel de grootste innovatie van de VOC. De centrale organisatie 
was altijd van alles op de hoogte. Stapelhandel was in die zin het stapelen 
van informatie.’  

Copyright: de Volkskrant 
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Personen uit West-Friesland gevonden in het Oud 
Notarieel Archief van Purmerend 
(door José Schenk) 

 

Bij mijn onderzoek in het Oud Notarieel Archief van de stad Purmerend 
kwam ik nogal wat personen uit West-Friesland tegen. Het leek me een goed 
idee om de gevonden personen te publiceren in ons afdelingsblad. Mogelijk 
treft u namen aan waar uw belangstelling naar uit gaat. 
 
No 4338 05-03-1788  
akte 2612  

Pieter Tegel, predikant te Scharwoude x mej 
Catharina Broekhuijsen, wonende  Scharwoude 
(testament) 

No 4338 27-06-1789 
akte 2690  

Nanning van Foreest, wonende Hoorn (volmacht) 

No 4338 18-07-1789 
akte 2696  

Nanning van Foreest, wonende Hoorn (volmacht) en 
is executeur in de boedel van zaliger Dirk van 
Foreest 

No 4338 25-09-1789 
akte 2711  
 

Teunis Blokker, wonende Keere, en Hendrik van den 
Heijning, wonende Hoorn, zij zijn schepenen van 
Hoorn en voogden over de 3 minderjarige kinderen 
van zaliger Jacob Schenk 

No 4338 16-11-1789 
akte 2722  

Pieter ter Meulen x Trijntje Adriaans Taams, 
wonende Avenhorn (testament) 

No 4339 04-07-1790 
akte 2766  

Agatha van Foreest, weduwe van Jan Schenk, 
wonende Hoorn (volmacht) 

No 4339 24-05-1791 
akte 2817  

Pieter Balk, Cornelis Joris x Lijsbet Balk, Dirk 
Dubbelt x Maartje Balk, Jan Boon x Trijntje Balk en 
Remmert Stolp x Bregje Balk, en zijn alle 
erfgenamen van Nantje Pieters Jongemaats (in leven 
weduwe van Willem Balk) en wonen de 
comparanten te Venhuizen, Beemster en op Hobree 

No 4339 05-07-1791 
akte 2822 

Klaas Schuijt, wonende Enkhuizen (koopt een 
obligatie) 

No 4339 10-08-1791 
akte 2826  

Adriaan Teunis Koen, wonende Hoorn, is voogd over 
Geertje en Albert Adriaans Wortel (kinderen van zijn 
zus Neeltje Teunis Koen, weduwe van Adriaan 
Wortel) 

No 4340 30-10-1792 
aktes 2934, 2935 en 
2936  

Klaas Klaasz Beemster, en Jacob Beemster en Dirk 
Beemster, wonende Purmerland, hebben obligaties 
verkocht aan Claas Schuijt, koopman, wondende 
Enkhuizen 
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No 4341 18-01-1794 
akte 2985  

Jan Temme, makelaar, wonende Hoorn, gaat over 
de lijnbaan (genoemd de Spitsbaan buiten de 
Noorderpoort te Hoorn) 

No 4342 19-03-1752 
akte 41  
 

Lucas Merens, oud burgemeester van Hoorn, als 
eigenaar van landerijen en een boerewoning aan de 
Purmerenderweg in Beemster, is een van de 
voogden over de minderjarige erfgenamen van 
Adriaan Dunbier (in leven huurder van 
bovengenoemde huising) 

No 4342 01-08-1752 
akte 47  
 

Willem Claas de Lang en Pieter Willems de Lang, 
beide wonende Grosthuizen, pakken aan Jan Keizer, 
koornmolenaar te Quadijk, wegens fraude 

No 4342 06-08-1754 
akte 101  
 

Cornelis Gerrits Gras en Sijmon Gerrits Gras, beide 
wonende Hoorn en zijn borg voor haar zwager 
Jacob Braak, wonende Beemster, die was gehuwd 
met zaliger Antje Gerrits Gras 

No 4342 03-09-1754 
akte 105  

de voogden over de minderjarige kinderen van 
Nanning van Foreest, in leven oud burgemeester van 
Hoorn 

No 4342 07-10-1754 
akte 108  

Abraham van den Gronde, wonende Hoorn heeft 
procuratie van zijn zuster Sara Maria van den 
Gronde, wonende Hoorn en is weduwe van Jan 
Stellingwerf (in leven solliciteur militair van ’t 
Noorderquartier tot Hoorn) 

No 4343 28-01-1755 
akte 114?  

Magdaleentje IJdes tot Binnewijsent erft de kleren 
van zaliger Saartje Jans Blauw (weduwe van 
Cornelis Koster) in Beemster overleden 

No 4343 10-08-1755 
akte 140  
 

Pieter Claas in huwelijk hebbende Bregje Pieters 
Hooglant, wonende Avenhorn (Bregje is dochter van 
Pieter Pieters Hooglant) 

No 4343 28-11-1755 
akte 152  
 

Jacob Blauw(geboren te Hoorn) ziek en wonende 
Purmerend en legateert aan de kinderen van Jan 
Blauw (wonende Hoorn) 

No 4343 13-06-1757 
akte 188  

Gerrit Jans Schaar huwt met Marritje Pieters 
Oudejans (beide wonende Beemster) die is 
geassisteert met haar moeder Grietje Jans 
(huisvrouw van Claas Pieters Koomen) wonende 
Abbekerker Weeren 

No 4343 22-10-1757 
akte 199  
 

Pieter Jans Tuijn (molenaar) wonende Beemster 
legateert aan zijn dochter Neeltje Pieters Tuijn 
(huisvrouw van Jan Dekker) wonende Oudendijk 
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No 4344 16-05-1659 
akte 251  

Pieter Boots, wonende Wogmeer en Bartholomeus 
Schouten wonende Ursem, zijn voogden over de 
minderjarige kinderen van Maritje Cornelis en Pieter 
Sijbouts 

No 4344 23-08-1759 
akte 256  

Dieuwertje Adriaans Schipper, weduwe van Jan van 
Twisk, wonende onder Obdam en Jan Hooghuijs, 
burgemeester tot Hensbroek, als procuratie 
hebbende voor Abraham Hooghuijs en Jan Keijser in 
huwelijk hebbende Teetje Hooghuijs, wonende 
Hensbroek, zijn kinderen en erfgenamen van hun 
moeder Anna van Twisk 

No 4344 08-10-1759 
akte 261  

Adriaantje Goeman, wonende Hoogwoud en haar 
broers en zus zijn erfgenamen van hun moeder; 
Maritje Tijs Velzeboer 

No 4344 22-07-1760 
akte 289  

Dieuwertje Adriaans Schipper, weduwe van Jan van 
Twisk, wonende aan de Belkmeerdijk onder Obdam 
en testeert aan haar kinderen Jan, Adriaan en 
Maritje van Twisk en aan ’t kind van haar overleden 
dochter in huwelijk verwekt bij Cornelis Helder 

No 4344 07-09-1762 
akte 362  

Pieter Jans, wonende Oostmijzen en heeft geld 
geleend van Pieter Olofs (wonende Beemster) 

No 4345 29-11-1763 
akte 395  
 

Sijmon van Baar in huwelijk hebbende Neeltje 
Lourens, wonende Spierdijk en de 4 minderjarige 
kinderen van Jan Jacobs van den Bergh, weduwnaar 
van Antje Lourens, wonende Santwerven en de 2 
minderjarige kinderen van Maarten Schouten, 
weduwnaar van Grietje Lourens, wonende 
Avenhorn, erven van zaliger Grietje Moerbuijk 
(weduwe van Lourens Jansz), woonde Beemster (zie 
ook akte 404 en 419) 

No 4345 31-01-1765 
akte 442  

Hendrik Pachman (schoenmakersbaas) wonende 
Hoorn, betreft een custingbrief wegens de koop van 
een huis aan de noordzijde van de Nieuwe Steeg tot 
Hoorn, belent met de weduwe van Jacob 
Klinkhamer ten oosten en Simon Riedemaker ten 
westen 
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No 4345 27-08-1765 
akte 456  
 

Jacob Reijnderts Groen, wonende Venhuizen en 
Reindert Groen en Pieter Oostwouder, wonende 
Venhuizen, zijn voogden over de 3 minderjarige 
kinderen van voornoemde Reijndert Groen en 
zaliger Engeltje Roos, en zijn erfgenamen van 
haaren grootmoeder Magdaleentje IJdes (zie ook 
akte 457 en 464) 

No 4346 17-07-1768 
akte 532  

vrouwe Maria Bontekoning, weduwe van Dirk 
Semijn van Loosen (in leven out burgemeester van 
Enkhuizen), wonende Enkhuizen (volmacht) 

No 4346 11-10-1768 
akte 537  

Adriaan Pieters de Groot in huwelijk hebbende 
Trijntje Gerrits Wit, wonende Avenhorn (testament) 

No 4346 02-03-1769 
akte 560  

Trijntje Raat, weduwe van Nicolaas Ribbers (in 
leven predikant tot Grosthuizen en Avenhorn) 
wonende op de Beets (testament) 

No 4349 17-08-1789 
akte 97  

Agatha van Foreest, weduwe van Jan Schenk, 
wonende Hoorn (volmacht) zie ook akte’s 98 en100 

No 4349 08-11-1791 
akte 114  
 

Poulis Maartens Schouten, wonende Beemster en 
Guurtje Maartens Schoute x Dirk Rutgering, 
wonende Grosthuizen, zijn de enige kinderen en 
erfgenamen van Aaltje Poulis (ook 
boedelbeschrijving) 

No 4349 15-06-1792 
akte 121  
 

Agatha van Foreest, weduwe van Jan Schenk, 
wonende Hoorn, thans Beemster (maakt volmachtig 
Jan Temme (makelaar tot Hoorn) 

No 4349 24-05-1794 
akte 158  
 

Agatha van Foreest, weduwe van Jan Schenk, 
wonende Hoorn, thans Beemster (maakt volmachtig 
Dirk Langewagen procureur tot Hoorn) 

No 4351 15-09-1800 
akte 358  
 

Pieter Mol (leraar der Mennonite gemeente tot 
Hoorn) is een van de voogden over de kinderen van 
Jikke Gerrits Kok, weduwe van Klaas Jochems 
Visscher 

No 4352 24-05-1802 
akte 415  

Jacob Wormer, wonende Purmerend, verkoopt 2 
obligaties aan Diederik Arnoldus de Vries tot 
Enkhuizen     

No 4352 24-05-1802 
akte 416  

Jacob Wormer, wonende Purmerend, verkoopt 1 
obligatie aan Jan Nuhof tot Medemblik 

No 4352 07-06-1802 
akte 417  

Jacob Wormer, wonende Purmerend, verkoopt 1 
obligatie aan Cornelis Breevilt tot Hoorn (ook akte 
418) 
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Oostgelderse Contactdag 2007 
voor Genealogie, Boerderij- en Streekgeschiedenis 

 

Op zaterdag 15 september 2007 wordt voor de 5e keer in Groenlo de Oostgelderse 
Contactdag voor Genealogie, Boerderij- en Streekgeschiedenis gehouden. De derde 
zaterdag in september in Groenlo! Traditiegetrouw de dag van de Oostgelderse 
Contactdag.  
Op deze Contactdag kunnen mensen die zich bezighouden met genealogie, boerderij- en 
streekgeschiedenis in Oost-Gelderland zien wat voor informatie op dit gebied allemaal 
beschikbaar is. Ook kunnen de bezoekers op ongedwongen wijze met elkaar in contact 
komen om informatie uit te wisselen. 
In Oost-Gelderland zijn heel vaak familienamen afgeleid van boerderijnamen. Veel 
onderzoekers willen daarom graag weten of er nog iets terug te vinden is over de 
boerderij waar hun voorouders hun naam aan ontleenden of waar ze hebben gewoond. 
Op deze Contactdag wordt daarom speciaal aandacht besteed aan bronnen die iets 
kunnen vertellen over boerderijen in Oost-Gelderland en hun geschiedenis en alles wat 
daar verder mee samenhangt.  
Als standhouders zijn op deze Contactdag aanwezig genealogische verenigingen, 
oudheidkundige en cultuur-historische verenigingen, musea die zich bezighouden met 
boerderijgeschiedenis, uitgevers van (streek)geschiedenis, archieven, bibliotheken, 
aanbieders van genealogische computerprogramma's, antiquariaten enz. Op deze 
Contactdag treft u standhouders uit Nederland aan maar ook een aantal uit het Duitse 
grensgebied. In de voorgaande eeuwen waren er namelijk nogal wat 
grensoverschrijdende contacten, ook in familieverband.  
De Contactdag wordt gehouden in het Cultureel Centrum “De Bron” in Groenlo, de 
voormalige kerk op de hoek Buitenschans-Ruurloseweg. Bezoekers zijn welkom van 
10.00 tot 16.00 uur. De toegang is evenals de vorige keren weer gratis. Deze Contactdag 
wordt gezamenlijk georganiseerd door de volgende organisaties: 

� Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek (OSGB); 
� Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers; 
� Oudheidkundige Vereniging Groenlo; 
� Landeskundliches Institut in Vreden, Duitsland 

 

Voor nadere inlichtingen over deze Oostgelderse Contactdag kunt u terecht bij de voorzitter 

van de Werkgroep Ben Verheij, tel. 0544-462032 (e-mail: btmverheij@planet.nl) of Johan 

Hiddink, tel. 0318-618618 (e-mail: jenghiddink@hetnet.nl). 



 

 

    
BIJEENKOMSTENBIJEENKOMSTENBIJEENKOMSTENBIJEENKOMSTEN    

    

2007 2007 2007 2007 ---- 2008 2008 2008 2008    
    

KOGGENLANDKOGGENLANDKOGGENLANDKOGGENLAND 

 

 

 

 
Plaats:    de Berkhouter Kerk, Kerkebuurt 172, Berkhout. 
Aanvang:  tenzij anders vermeld:  20.00 uur. 
Zaal open:  19.00 uur. 
 
Informatie:  de heer A. Goossens, tel.:  0228 - 58 15 67 
 
******************************************************************* 
    
25252525  SEPTEMBER  2007  SEPTEMBER  2007  SEPTEMBER  2007  SEPTEMBER  2007    
 

De heer en mevrouw Van Kleinwee: “Onderzoek naar personeel bij de 
Spoorwegen”. 
 
Aan het einde van de vorige eeuw zijn de archieven van de Nederlandse 
Spoorwegen en hun voorgangers vanaf circa 1850 ondergebracht bij Het 
Utrechts Archief. Deze archieven bevatten personeelsgegevens en tal van 
foto's en tekeningen. Alles is nagekeken en indien nodig ‘opgeschoond’. 
Voorts is er een flinke bibliotheek, waarvan de index vorig jaar gereed 
kwam. 
De gegevens uit de personeelsregisters zijn door vrijwilligers van het archief 
overgenomen in een computerbestand en gealfabetiseerd, afgedrukt en 
gebundeld in boeken. Deze boeken staan in de publieksruimte van het 
archief. Helaas is niet alles bewaard: van sommigen vind je hun hele 
levensloop bij het spoor, van anderen vind je weinig of niets. 
Vanwege de Wet op de Privacy moet alles wat er is van uw familie of uzelf 
via de correspondenten van het archief. 
Na de pauze zal de heer Van Kleinwee het hebben over andere bronnen 
waarin mogelijk gezocht kan worden. 
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Leden die een vraag hebben over familieleden die vroeger bij de 

Spoorwegen gewerkt hebben, kunnen deze vraag uiterlijk twee weken voor de 

lezing per e-mail stellen. De vragen worden dan op de avond van de lezing 
beantwoord. Het e-mailadres van de heer en mevrouw Van Kleinwee is 
jvkleinwee@prettel.nl 
 

23  OKTOBER  200723  OKTOBER  200723  OKTOBER  200723  OKTOBER  2007 
 

Mevr. Margreet Lenstra: “Volkscultuur in Noord-Holland”. 
 
Tijdens de lezing, met waar mogelijk het accent op West-Friesland, zal er 
veel aandacht zijn voor de vele, grotendeels verdwenen gebruiken rond de 
verschillende jaarfeesten. Enkele voorbeelden: rond Nieuwjaar ging men 
met de Nieuwjaarswensch langs de deur om een fooi. Met Driekoningen 
maakte men ook zo’n ronde maar dan met een prachtige ster. Op 
Vastenavond ging men met de rommel- of foekepot zingend langs de 
deuren. Veel oude meigebruiken, zoals vreugdevuren, zijn verdwenen, maar 
de Texelse Meierblis brandt als nooit te voren! Kermis was voor velen een 
van de jaarlijkse hoogtepunten. Kent u nog de Appeltjeskermis van 
Grootebroek? En wat was Keuveltjesavond in West-Friesland, de 
vrijstermarkt van Schagen en het Gouden Engelfeest in Koedijk? 
Andere onderwerpen van de lezing zijn bijvoorbeeld gebruiken uit het 
dagelijks bestaan als maandag wasdag, oogstgebruiken en de zomerstal. 
Verder gevarieerde items als volksverhalen, kinderschrik en oude spelen. 
 
20 NOVEMBER 200720 NOVEMBER 200720 NOVEMBER 200720 NOVEMBER 2007            Aanvang 19.45 uurAanvang 19.45 uurAanvang 19.45 uurAanvang 19.45 uur    
 

De lezing van die avond wordt, indien noodzakelijk, voorafgegaan door een 

korte afdelingsledenvergadering. 

 

De heer Ir. Rob Dix: “Vererving familienaam in vrouwelijke lijn ”. 
 
Eén van de dode punten, waar een genealoog in zijn onderzoek  
tegenaan loopt, is dat in een bepaalde plaats of gebied de gezochte 
familienaam wel voorkomt, maar dat om onverklaarbare redenen 
huwelijken of dopen niet worden gevonden. Aan de hand van een reeks 
voorbeelden uit verschillende regio’s binnen Nederland en net over de grens 
zal spreker laten zien dat, vaker dan men denkt, de familienaam in 
vrouwelijke lijn is doorgegeven Het meest extreme voorbeeld doet zich voor 
in zowel zijn eigen kwartierstaat als in die van zijn vrouw, waar een 
familienaam drie generaties in vrouwelijke lijn is doorgegeven. Het 
verschijnsel strekt zich uit over een lange periode, 16e-18e eeuw, daarna 
verdwijnt het. Reden genoeg om in slotbeschouwing in te gaan op de 
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achtergronden van dit verschijnsel en de betekenis voor de 
genealogiebeoefening. 
Mochten leden meer voorbeelden uit Noord-Holland hebben, of daarover 
onzeker zijn, dan verneemt de heer Dix dat graag vóór de lezing. Zijn e-
mailadres is robertusdix@hotmail.com 
 
 

22  JANUARI  200822  JANUARI  200822  JANUARI  200822  JANUARI  2008 
 

De heer Ton Schotten: “De Westfriese Omringdijk”. 
 
In het boek ‘In de ban van de dijk’ van Johan Schilstra uit Bergen staan veel 
feiten en verhalen die een beeld geven van de historie en de huidige 
betekenis van onze omringdijk. Als je dat allemaal leest, zou je geneigd zijn 

dit waterkerend kunstwerk uit vroeger dagen een ‘dijk van een monument’ te 
noemen. Welnu, de lezing zal laten zien dat daar alle reden voor is. Sinds 
1983 is de dijk een provinciaal monument. En terecht! Het is immers een 
gedenkteken dat getuigt van wat mensen ooit hebben gedaan om de voeten 
droog te houden. Sinds het begin van de middeleeuwen heeft de bevolking 
van de toenmalige veen- en waddengebieden achter de duinen vaak met 
succes geprobeerd dit woeste land in cultuur te brengen. Helaas is later (na 
1000 na Christus) veel verkaveld en bewerkt en is bewoond land weer door 
de zee overspoeld. Behalve daar waar men onder andere door de bouw van 
dijken in staat was het water te keren. Deze strijd van de West-Friezen tegen 
de waterwolf begon al ver vóór 1300, het jaartal dat wel wordt genoemd als 
het tijdstip waarop deze  dijk - hoewel nog smal en laag - zo ongeveer 
voltooid was en aan haar geschiedenis begon. Over deze geschiedenis gaat 
de dialezing. 
 
 
11  MAART  200811  MAART  200811  MAART  200811  MAART  2008 
 

De heer Thimo de Nijs: “Op zoek naar de verdwenen middenstand”. 
 
Net als in andere regio's verdwijnt de middenstand in West-Friesland in rap 
tempo. Waar vroeger elk dorp op zijn minst meerdere kruideniers, bakkers, 
slagers en groenteboeren kende, loopt tegenwoordig het 
voorzieningenniveau van vooral de kleine kernen steeds verder terug. De 
dagelijkse boodschappen worden gedaan in de supermarkten die zich alleen 
nog in de wat grotere dorpen kunnen handhaven, terwijl voor kleding en 
meubilair veelal de stad wordt bezocht. Ook in de West-Friese steden heeft 
de zelfstandige middenstand het echter niet gemakkelijk. Veel kleinere 
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winkeliers hebben plaats moeten maken voor winkelketens die heden ten 
dage de grote winkelstraten domineren. 
 
Nu nog vele oudere West-Friezen vanuit hun jeugd een florerende 
middenstand hebben gekend, meende de Commissie Geschiedschrijving van 
het Westfries Genootschap er goed aan te doen een project op te zetten met 
als titel: Op zoek naar de verdwenen Middenstand in West-Friesland. Zo'n 
dertig personen van diverse historische verenigingen in West-Friesland 
verklaarden zich bereid om aan dat project mee te werken. In december 
2006 volgden zij een cursus archiefonderzoek en in januari 2007 ging men  
met het onderzoek aan de slag. 
 
Dit project staat onder leiding van Dr. Thimo de Nijs die al enkele 
publicaties over de Middenstand elders in het land op zijn naam heeft staan. 
Hij zal u vertellen over dit project, de bronnen van onderzoek, zoals 
patentregisters, bevolkingsregisters, registers van de Kamer van Koophandel 
en nog veel meer interessante zaken. Zo geeft hij ook aan, waar gegevens 
over winkels en winkeliers te vinden zijn. 
 

15  A15  A15  A15  APRIL  2008PRIL  2008PRIL  2008PRIL  2008    
 

Jaarvergadering van de afdeling en 10-minutenpraatjes.
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Levensmiddelen in het Oud Notarieel Archief 
(door José Schenk) 
 

Het Oud Notarieel Archief (ONA) geeft niet alleen informatie over namen en 
datums, maar is ook een bron van informatie over het dagelijks leven van 
onze voorouders. Ditmaal twee voorbeelden met betrekking tot 
levensmiddelen en bijbehorende voorschriften. De Keuringsdienst van 
Waren had kennelijk voorlopers.  
 
De eerste akte gaat over het kaasmaken op joodse wijze en handelt over de 
strenge godsdienstige voorschriften die hiermee te maken hebben. De 
tweede akte gaat over brood voor mens en dier. Nooit geweten dat beesten 
ook brood eten! 
 

Over het maken van kaas op de joodse wijze  
 
ONA Purmerend 29-10-1777, boek 4332, akte 1897, notaris Claas Schoorl 
Jansz 
 

Op den 29
e
 october 1777.   Compareerden voor mij Klaas 

Schoorl Jansz, Openbaar Notaris bij den Edele Hove van 

Holland geadmitteerd residerende binnen Purmerende en 

voor de nabesch[reven] getuigen  

Gerrit Kock wonende te Quadijk onder de Jurisdictie van 

Oosthuisen. En Adriaan Prins wonende in de Wijde Wormer 

beijde getuijge van Competenten ouderdom en zig thans 

bevindende binnen dese stad dewelke ter Requisitie van 

Jan Dodder Huijsman wonende in de Beemster en ten 

behoeve van de Geene welke zulks verder zoude mogen 

aangaan hunne verklaring in dato 16 october 1777 

gepasseerd en beeëdigt amplieerde en verder verklaarde 

Dat sij tot het maken van naasten dienste van de Joodse 

Natie nooijt in hunne huisen hebben gehad of gebruijkt 

Joods Stremsel en wel om redenen dat selfs de Jooden 

voor dewelke zij hebben gehaast het selve stremsel 

onbequaam hebben geoordeelt om er kaas mede te maken 

alzo het stremsel van de Hoogduitsche Joodsche Natie 

bestaat uijt geronne melk gekomen uijt de maag van een 

vers gedood kalf, en het stremsel van de Portugeesche 

Jooden bestaat uijt blom van aartisjocken waar mede wel 

Eenigsins soude kunnen werden gestremt dog waar van geen 

kaas die leverbaar is en kan duuren met mogelicheijd is 

te maken 
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Alzoo het selve stremsel stinct sulks dat geen boer uijt 

vrees van daar mede den kaas te bederven van het selve 

gebruijk maakt 

Verklarende wijders sij getuijgen in het sekere te sijn 

geinformeerd dat nog heden verscheijden boere zijn 

dewelke ten dienste van Isak Leser en andere Joode 

Joodsche Kaas make sonder dat daar bij tegenwoordig zijn 

Joodse oppassers. 

Gevende sij getuigen voor redenen van wetenschap als in 

den Text en in ‘t bisonder ’t selve alsoo te hebben 

gehoort en onder vonden en mits dien bereid sijnde ’t 

selve des gerequireert ten allen tijden met solemneele 

Eede te bevestigen 

Aldus gepasseerd binnen Purmerende ter presentie van 

Abraham Focker en Fredrik Appelbach als versogte 

getuigen 

      Gerret Kok 

  Dit merk is door Adriaan Prins gestelt 

       Abram Focker 

      Friedrik Appelbacht      C[laas] Schoorl Jansz 

Notaris     

 

 

Over de bakker die brood bakte voor mensen en beesten 

 
ONA de Rijp 20-06-1668, boek 4470, notaris Pieter de Geus  
 

Compareerden etc  

Maarten Klaasz, out ontrent 54 jaren, Jacob Teunisz 

Lijndraijer out ontrent 40 jaren beijde buurluijden inde 

Rijp, welcke attesteren en verklaren ten versoeke van 

Kornelis Boijensz koekkebakker haar mede buurman dat hun 

wel seekerlijk bekent is dat den requirant gewoon is 

tweederleij slag van broot te bakken het ene om voor 

menschen en het ander voor beesten gegeten te werden, 

het eene van roggen meel en het ander van semelen, het 

eene namelijk van roggen meel werdende althans verkogt 

voor vier stuijvers ijder broot van ses pont en het 

ander van semelen althans tegenwoordig voor twee 

stuijvers en een oortgen ijder broot van ses pont, al 

tgene voorsz[eid] is verklaren sij de opregte waarheijt 

te zijn bereijt blijvende om hen selve ten allen tijden 

gestant te doen, daar bij voegende voor redenen van 

wetenschap dat zij van de voorsz[eide] tweederleij 

soorten van broot ten huijse van den requirant het beste 
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voor haar huijsgesin en het semel broot alleen voor haar 

koeijen eenden hoenderen en andere beesten seer dikwils 

en menigmaal hebben gekogt of door de haren elk ten 

voorsz[eide] prijse hebben doen koopen. Actum tot Rijp 

ter presentie van Maerten Jansz Swart ende Egge Jacobsz 

gebueren aldaer t’oirconde bij deselve en de deposanten 

geteijkent den 20
e
 Junij A[nn]o 1668. 

 

Maerten Klaesz 

Jacob Teunissen Lijndreijer in de Rijp 

Dit merck bij Maerten Jansz Swart zelfs gestelt 

Dirt merk bij Egge Jacobsz zelfs gestelt      

                          P de Geus   not[ari]s 

publ[ijcq] 
 

 

Kwartierstaat van Dirk Gregor Horst Simon Plug 
(door Toos Plug) 
 

 

Generatie I 
 

1 Dirk Gregor Horst Simon (Dirk) PLUG, programmeur, geboren op 
15-06-1968 om 17.45 uur te Hoorn, gedoopt (R.K.; Geen) op 
20-07-1968 te Hoorn (getuige(n): Gregor Höhne-Sparborth, broer van 
moeder Toos.). 
Samenwonend (1) sinds 08-04-1990 te Hoorn, ondertrouwd op 
15-01-1991 te Hoorn, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-04-1991 te 
Hoorn (getuige(n): Marc Leering en Ruud Lammers), gescheiden na 3 

jaar huwelijk op 10-02-1995 te Hoorn van Manon DIRKER, 
hoofdconducteur bij N.S.; later part-time lokettiste te Haarlem. 
Geboren op 03-02-1971 te Utrecht (gezindte: Geen). 
Samenwonend (2) sinds 30-11-2000 te Hoofddorp, ondertrouwd op 
01-03-2001 te Haarlemmermeer, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 
07-05-2001 te Haarlemmermeer (getuige(n): Johannes Wardenaar, 
Paulus Hendrikus de Vijlder en Yvonne de Vijlder-van Swieten.) met 

Mr. Sonja HAASBROEK, 35 jaar oud, juriste bij de FNV-Ledenservice. 
Geboren op 23-01-1966 te Terneuzen. 

 
Generatie II 

 

2 Dirk (Dirk) PLUG, hoefsmid, metaalbewerker, lasser in de bouw, 
timmerman, geboren op 13-08-1934 om 17.30 uur te 's-Gravenhage, 
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gedoopt (R.K.; geen) op 13-08-1934 te 's-Gravenhage (getuige(n): 
Tante Aat en Ome Piet van der Laag-Plug.). 
Ondertrouwd op 08-09-1965 te Alkmaar, gehuwd op 31-jarige leeftijd 
op 07-10-1965 te Alkmaar (getuige(n): K.G. Plug-Alders en J. Bakker), 
gehuwd voor de kerk op 07-10-1965 te Alkmaar (H. Pius-X-kerk, 
Hoefplan Alkmaar, 09.30 uur album [B].) (getuige(n): K.G. 
Plug-Alders en J. Bakker) met de 21-jarige 

3 Catherina Erika (Toos) HÖHNE-SPARBORTH, bedrijfsarchivaris, 
geboren op 17-09-1944 om 21.30 uur te Berlin-Hermsdorf (D), 
gedoopt (R.K.; geen) op 27-09-1944 te Berlin-Hermsdorf (D) 
(getuige(n): Toos en Wim Leicher en Erika Höhne-Sparborth). 

 
Generatie III 

 

4 Simon (Siem) PLUG, visser, los werkman, metaalbewerker, geboren 
op 21-10-1908 te 's-Gravenhage (gezindte: N.G.), overleden op 
12-01-1986 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 
15-01-1986 te Schagen. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-12-1933 te 's-Gravenhage, gehuwd 
voor de kerk op 27-12-1933 te 's-Gravenhage (R.K.) met de 20-jarige 

5 Katharina Gertrude (Trien) ALDERS, geboren op 24-05-1913 te 
Walsum (D) (gezindte: R.K.), overleden op 05-04-1978 om 11.00 uur 
te Alkmaar op 64-jarige leeftijd, begraven op 08-04-1978 te Alkmaar. 

 

6 Horst HÖHNE-SPARBORTH, regisseur, Faust-dramaturg, leraar 
wiskunde, boekhouder bij Siemens, geboren op 19-07-1905 te 
Berlin-Schöneberg (D) (gezindte: evangelisch), overleden op 
05-10-1993 te Altdorf bei Nürnberg (D) op 88-jarige leeftijd, begraven 
op 03-11-1993 te Altdorf bei Nürnberg (D). 

Gehuwd (1) ca. 1931, gescheiden 1934 van Erna, geboren ca. 1905, 
overleden na 1942. 
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 31-12-1942 te Berlin-Schöneberg 
(D), gescheiden na 13 jaar huwelijk op 04-10-1956 te 

Berlin-Schöneberg, Bondsrepubliek Duitsland van Josepha Margaretha 

Maria (Jos) de VRIES (zie 7). 
Gehuwd (3) op 52-jarige leeftijd op 20-06-1958 te Berlin-Schöneberg 

(D) met Martha Elisabeth (Marthel, Maja) KIND, 45 jaar oud, geboren 
op 11-07-1912 te Berlin (D), overleden op 04-06-2003 om 09.00 uur 
te Altdorf op 90-jarige leeftijd, gecremeerd juni 2003 te Altdorf, 
begraven te Altdorf. 

7 Josepha Margaretha Maria (Jos) de VRIES, onderwijzeres, geboren op 
27-05-1903 te Amsterdam (gezindte: R.K.) (getuige(n): Greet de 
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Vries, oudste zus van Jos), overleden op 29-04-1996 om 19.58 uur te 
Hoorn op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-05-1996 te Hoorn. 

 
Generatie IV 

 

8 Dirk PLUG, zeeman, metaalbewerker, los werkman, betonbewerker, 
geboren op 26-02-1887 te 's-Gravenhage (gezindte: N.G.), overleden 
op 13-09-1964 te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-06-1908 te 's-Gravenhage met de 
19-jarige 

9 Arendje den HEIJER, geboren op 02-09-1888 te 's-Gravenhage, 
overleden op 17-12-1948 te 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd. 

 

10 Gerrit Cornelis ALDERS, stucadoor, geboren op 03-09-1883 te 
Nijmegen (gezindte: R.K.), overleden ca. 1936. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-03-1907 te Alkmaar, gescheiden na 
25 jaar huwelijk op 08-09-1932 te Alkmaar van de 19-jarige 

11 Neeltje MIELDYK, MIELDIJK, zonder, geboren op 15-07-1887 te 
Anna Paulowna (gezindte: R.K.), overleden op 08-05-1957 te Alkmaar 
op 69-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 28-03-1907 te Alkmaar, 

gescheiden na 25 jaar huwelijk op 08-09-1932 te Alkmaar van Gerrit 

Cornelis ALDERS (zie 10). 
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 06-07-1933 te Den Helder met 

Klaas VOLKERS, 49 jaar oud, geboren op 07-01-1884 te Anna 
Paulowna, overleden op 01-03-1940 te 's-Gravenhage op 56-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd (3) op 56-jarige leeftijd op 23-12-1943 te Alkmaar, 

gescheiden na 5 jaar huwelijk op 25-06-1949 te Alkmaar van Johannes 

Theodorus KLARENBEEK, geboren op 07-08-1894 te Alkmaar, 
overleden na 1949. 
Samenwonend (4) ca. 1950 te Alkmaar met GREUTER, overleden na 
1965 te Alkmaar. 

 

12 Reinhard (Hardi) HÖHNE-SPARBORTH, Hauptmann der Garde, 
Fabrikant; adjudant van keizer Wilhelm II, geboren op 28-09-1874 te 
Zwickau (D), gedoopt (evangelisch) op 31-10-1874 te Zwickau (D), 
overleden op 09-02-1961 te Berlin-Siemensstadt (D) op 86-jarige 
leeftijd, begraven op 14-02-1961 te Berlin-Wilmersdorf (D). 
Gehuwd 1906-1907 te Berlin-Schöneberg met 

13 Emma Therese Helene (Helene) POSER, geboren op 06-11-1879 te 
Berlin (D), gedoopt (evangelisch) op 02-05-1880 te Berlin (D), 
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overleden op 18-03-1960 te Berlin-Siemensstadt (D) op 80-jarige 
leeftijd, gecremeerd op 23-03-1960 te Berlin-Wilmersdorf (D). 

 

14 Cornelis Hendricus (Kees, Cor) de VRIES, fabrikant-ontwerper van 
kerkornamenten, geboren op 25-10-1850 te Hoorn (gezindte: R.K.), 
overleden op 20-11-1918 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd, begraven 
te Amsterdam. 
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 16-01-1889 te Amsterdam, gehuwd 
voor de kerk op 16-01-1889 te Amsterdam (R.K.) met de 25-jarige 

15 Angelina Joanna Maria (Lien, Lina) GRIJSEELS, geboren op 
23-12-1863 te Muiden (gezindte: R.K.) (getuige(n): Heeroom 
Henkens), overleden op 20-11-1918 te Amsterdam op 54-jarige 
leeftijd, begraven te Amsterdam. 

 

(wordt vervolgd) 
 

 

 

Familie Binne(n)blijf in de Kroniek van Hoorn (I) 
(door Hanny Sinkeldam-Buschmann) 

 
Mijn eerste kennismaking met de Kroniek van Hoorn vond plaats in 1991, 
tijdens een bezoek aan het archief te Hoorn. Ik kan me nog het gevoel 
herinneren wat me overviel toen ik dat prachtige stuk tekst onder ogen 
kreeg over de droogmaking van de Beemster in 1612, en daaropvolgend het 
overlijden van burgemeester Jan Binnenblijf. Nog datzelfde jaar heb ik er 
een stukje over geschreven in De Schakel, met nog een vervolg erop in 1992. 
Jan Binnenblijf was een van mijn voorouders. Zijn naam werd op 
verschillende manieren geschreven, zowel Binneblijf als Binnenblijf, met 
enkele of dubbele "f" aan het eind. 
 
Theodorus Velius beschreef met een paar regels het droogvallen van het 
voormalige Beemstermeer (Kroniek van Hoorn, het vierde boek, blz. 294): 
 
Dese Somer was oock de Beemster voor d'eerstemael droogh 

/ en werdt de gront onder de Participanten uytghedeelt / 

en terstondt sommigh besaht / sommigh tot gras ghebracht 

/ na de verscheyden ghevoelens vande eyghenaers : zijnde 

een treftigh en aenmerckelijck stuck wercks / dat 

eensdeels deur ongeluck / eensdeels deur 

onversichtigheyt van eenighe principale Bewinthebbers 

langh onder handen was / maer eyntlijck tot een goedt 

eynde gebracht werdt. Daer waren in weynigh min als 9000 
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morgen Landts / behalven 't ghene den Dijck en beyde de 

ringhslooten daer van wegh namen. 

 
De reden waarom ik zocht in De Kroniek was dat ik meer wilde weten over 
Jan Binnenblijf. Zijn naam was ik al eerder in 1991, of misschien nog wel 
daarvoor, tegengekomen in Gemeentearchief Zaanstad. Een daar gevonden 
notariële akte (N.A. 3042, nr. 4, Krommenie) bevat heel wat genealogische 
informatie. Deze begint als volgt: 
 
" Op huijden den 9 february Ao 1656 comp. voor mij not. 

ter presentie van de getuigen hier naar genoemt: 

d'eersame Jan Cornelisz. Binneblijf, woonende tot Rijp, 

mitsgaders Joost Engelsz. Meer, schoolmeester alhier in 

huwelijck hebbende Geertje Cornelis Binneblijff, beyde 

kinderen van wijlen Cornelis Jansz. Binneblijff, ende 

sulx mede erffgenamen van sal. Grietje Elbertsdr. (in de 

marge: wed. van wijlen de heere Mr. Jan Binneblijf in 

sijn leven out Burgemr. der stadt Hoorn), haar 

grootmoeder onlancx binnen de selve stadt overleden. " 

 
Dat de vader van Jan Binnenblijf Wouter heette blijkt uit een akte uit het 
notarieel archief van De Rijp (inv.nr. 4472), gedateerd op 20-5-1687, die mij 
destijds werd toegezonden door dhr. A. de Ridder te Westzaan (dhr. A. de 
Ridder overleed op 17 juni 2004). In deze akte verklaren Cornelis Sijmons 
Haan, biersteker, en Cornelis Sijmons Lodder, beiden ongeveer 70 jaar oud 
en wonende in De Rijp: 
 
" ... dat zij beijde zeer wel hebben gekend, een 

Cornelis Jansz. Binneblijf van Hoorn van geboorte, en 

lange jaren in den beemster gewoont hebbende, welke een 

zoon geweest is van zal. Jan Wouters Binneblijf tot 

Hoorn overleden, op wiens naam (zoo haar onderrigt is) 

staet een halve cavel lant leggende in de Beemster aan 

de ringdijk bij de rijp op de C.C. (cavel caert) 

geteijkent met No. 67 DK int Huijs op de selve halve 

cavel staande, de voornoemde Cornelis Jansz. Binneblijf, 

is overleden, en welke huijs en lant ook hem altijd (zoo 

wel haar deposanten bekent is, in vrijen eijgendom heeft 

toebehoort. Ende dat de voorn. Cornelis Jansz. 

Binneblijf overlijdende, heeft achter gelaten twee 

kinderen, namentlijk Jan Cornelisz. Binneblijf tot Rijp 

overleden ende Geertje Corn. Binneblijf, weduwe wonende 

tot Krommeniedijk. "  
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Burgemeester Jan Binnenblijf was destijds ook betrokken bij de activiteiten 
rond de droogmaking van de Beemster.  Toen het op 30 juli 1612 zover was 
dat de kavels konden worden uitgeloot (dat gebeurde te Purmerend, op het 
slot Purmersteijn), werden aan Jan Binnenblijf (en aan Albert Fransz. Sonck, 
beiden te Hoorn) drie kavels toegewezen, waaronder dijkkavel 67, gelegen 
aan de Westdijk. Dit kavel bleef ongeveer een eeuw in het bezit van Jan 
Binneblijf en zijn erfgenamen. 
De volgende dag, 31 juli 1612, werd besloten "het getal Hoofd-Ingelanden 
tot op tien te laten uitsterven". Tevens werd bepaald dat elke 
Hoofd-Ingeland minstens 20 morgen land in de Beemster in eigendom zou 
moeten hebben en verder "dat voorloopig de tegenwoordige 
Hoofd-Ingelanden in drie partijen zouden worden verdeeld om volgens 
rooster, bij beurten een jaar den Dijkgraaf in alle keuren en schouwen te 
assisteren, in plaats van Heemraden." (Jacobus Bouman, 1857) 
Tussen de namen van de mannen die het derde jaar, ingaande op 
Allerheiligen 1614, op het rooster stonden is ook de naam J. Binnenblijff te 
lezen. Voor hem zou het echter nooit zover komen, want anderhalve maand 
na de betreffende vergadering overleed hij. Ook hiervan maakte Velius een 
vermelding (dezelfde bladzijde): 
 
Dit Jaer / als oock de twee volgende / waren seer 

sieckelijck / en met sware heete Coortsen besmet / 

voornaemlijck inde nasomer. Waer van onder anderen / tot 

groote schade en alghemeyne droefheydt van de Stadt / op 

den 18. Septembris overleedt de Burghemeester Dr. Jan 

Wouterssoon Binneblijf / een treftigh en voorneemlijck 

Regent. Hij was Doctor inde Rechten en een uytnemende 

Philosooph / en behalven zijn groote gaven van verstandt 

/ gheleertheydt / en welspreeckentheydt / seer 

minnelijck en lieftalligh teghens zijn Burghers / dien 

hij dickwils met raedt en daet seer behulpigh was. Zijn 

voor-Ouders waren van aver tot aver in de Stadts 

Regieringhe gheweest / als zijn Oom Dirck Janssoon 

Binneblijf / een voorneemlijck Regent by onsen tijt. 

Zijn Groot-Vader Mr. Jan Binneblijf / daer hy na genoemt 

was / die 21 Jaer aen malkander (een maer uytghesondert) 

Schepen of Burghemeester gheweest was / sonder eenighe 

rust tusschen beyden / en uyt d'eene Dienst steeds in 

d'ander tredende. Zijn over-Groot-Vader Dirck Jacobssoon 

/ en desselven Vader Jacob Claes Barents / die in't 

Hoecxe en Cabeljausche spel seer tot vrede wracht onder 

de ghemeente / en de Stadt en Burgers een sonderlinghen 

dienst dede. Wij hebben niet konnen nalaten om 

d'oorsaecken nu verhaelt / en om onse oude onderlinghe 
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vriendtschap / als zijnde van Joncx op contubernales 

studiorum gheweest / hem met dit volgende Epitaphium uyt 

aengenamer gedachtenisse te vereeren. 

 
Zo wist ik nu dus ineens veel meer over deze man en zijn voorvaderen. Het 
was wat moeilijk te lezen, dat wel, maar de kwartierstaat kon weer een heel 
stuk worden uitgebreid .... maar het zat achter toch iets anders in elkaar dan 
ik toen dacht. Daar kwam ik pas achter nadat ik begin dit jaar mijn 
kwartierstaat, of beter gezegd de kwartierstaat van de kleinkinderen, 
opnieuw had uitgeprint. 
 
Uit de beschrijving in de Kroniek van Hoorn meende ik af te moeten leiden 

dat grootvader Jan Binneblijf de vader was van Wouter Jansz. Binneblijf. 
Nadat op 12 maart van dit jaar de nieuwe Gens Nostra in de bus rolde en ik 
daar zo'n vijf minuten later in begon te bladeren, viel mijn oog op een 
verwijzing naar een artikel over regentenfamilie Binnenblijff, in de 16e eeuw 
te Hoorn (blz. 201). Het stond in het blad Oud Hoorn, 28ste jaargang, nr. 3, 
van september 2006. 
Omdat ik toch al van plan was de volgende dag naar het archief in Hoorn te 
gaan besloot ik om dan meteen maar even te kijken of het betreffende blad 
daar aanwezig was. Eigenlijk ging ik daar wel van uit. Dan kon ik het 
betreffende artikel meteen even inzien. En, de volgende dag bleek dat mijn 
gedachte juist was. Het artikel had als titel "Schildpadden in West-
Friesland", en was geschreven door dr. B.K.S. Koene. Met een fotokopie van 
het artikel ging ik naar huis, om het daar verder te bestuderen. 
Tot dan had ik dus aangenomen dat "mijn" Jan Binnenblijf de familienaam 
van zijn vader droeg. Dat is logisch. Toch? Dat bleek echter niet het geval te 
zijn: hij droeg de familienaam van zijn moeder. Naderhand heb ik de 
kwartierstaat dan ook aangepast. 
 

Mutaties op de ledenlijst 
(door Hans van den Broek) 
 

Nieuw  lid: 
Dhr. J.W.R. van der Zant, Hertog Albrechtstr. 439, 1611 GM  Bovenkarspel 
 
Bijkomend lid: 
Mw. R. Kaas, Leerdamhof 370, 1108 CG Amsterdam Zuidoost 
 
Adreswijziging: 
Mw. S. Müller, Astronautenweg 188, 1622 DM Hoorn 
(stond als lid genoteerd onder de naam S. Holewijn)  
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Aanwinsten in onze afdelingsbibliotheek. 

(door Ben Leek) 
 

Onze afdelingsbibliotheek is de afgelopen maanden uitgebreid met een groot 
aantal boeken. 
De secretaris van onze afdeling, Hans van den Broek, schonk vol trots het 
mede door zijn dochter Laura geschreven boek Christenslaven. 
Laura van den Broek en Maaike Jacobs, Christenslaven (Walburg Pers, 
Zutphen 2006). Deze studie bevat een heruitgave van de zeventiende 
eeuwse reisbeschrijving van Cornelis Stout, een kuiper uit Schiedam, die van 
februari 1679 tot mei 1680 als slaaf in Algiers verbleef. Verder wordt 
verhaald van de wonderbaarlijke en merkwaardige gevallen van een 
twaalfjarige slavernij in Marokko van de Amsterdamse Maria ter Meetelen, 
geschreven in Medemblik in 1748. In de uitgebreide inleiding op beide 
beschrijvingen geeft dit boek een achtergrond bij de verhalen van vele 
andere Nederlanders, die in deze eeuwen in ‘ barbarijse slavernij’  
terechtkwamen. 
 
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2006 (deel 60, CBG 
Den Haag 2006). Dit jaarboek bevat negen artikelen die het onderwerp 
ziekte en gezondheid vanuit een medisch, historisch of genealogisch aspect 
benaderen. Aan de orde komen o.a. de relatie tussen genealogie en 
medische geschiedenis, onderzoek naar gegevens over de 
gezondheidssituatie van individuele personen in de gemeentelijke archieven, 
de promoties van Nederlandse studenten aan Franse universiteiten van de 
16e tot en met de 18e eeuw, joodse vroedvrouwen in Amsterdam, de 
activiteiten van onbevoegde geneeskundigen in de eerste helft van de 19e 
eeuw. Het boek sluit af met de stamboom van de ook in West-Friesland zeer 
bekende familie Nuijens, een oorspronkelijk uit de Zuidelijke Nederlanden 
afkomstige familie met een medische traditie, die nu al 230 jaar gedurende 
zeven generaties stand heeft gehouden. 
 
Uit de Steenen Kamer 2006 (jaarboek van de historische vereniging 
Suyder Cogge. Hem 2006). Dorpsallerlei, de geschiedenis van Schellinkhout, 
het ontstaan van buurtschappen en cafés, verhalen over molens en 
boerderijen, een overzicht van kastelen in West-Friesland, 
jeugdherinneringen etc. Een heerlijk boek om te lezen en dan weg te 
dromen bij al die verhalen over hoe het vroeger was. In een uitgebreid 
overzicht door Anneke Huig van de bewoningsgeschiedenis van een 
voormalige kruidenierswinkel in Wijdenes vertelt zij over de zeventien 
eigenaren sinds het einde van de 17e eeuw. Als genealoge heeft zij natuurlijk 
zoveel mogelijk namen in haar artikel verwerkt! 
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Uit de nalatenschap van de heer Dikstaal heeft onze afdeling een aantal 
boeken gekregen die niet direct met West-Friesland te maken hebben, maar 
wel vanuit de bredere achtergrond van de Noordhollandse geschiedenis een 
verdieping kunnen aanbrengen bij uw Westfriese kwartieren 

 

A.M.van der Woude, Het Noorderkwartier (3 delen, H.Veenman en 
Zonen N.V., Wageningen 1972).’ Een regionaal-historisch onderzoek naar de 
demografische en economische.geschiedenis van westelijk Nederland, van de 
late Middeleeuwen tot het begin van de 19e eeuw’, zo luidt de ondertitel. 
Deze baanbrekende studie heeft aangetoond dat met behulp van talloze 
demografische en economische gegevens een locale geschiedenis valt te 
schrijven, die ingepast kan worden in het grote geheel van de economische 
ontwikkeling van de Nederlanden. 
S.Baarda, P.Boon, Th.P.M.van der Fluit, Repertorium van boeken, 
alsmede van bijdragen in bundels en seriewerken betreffende 
de geschiedenis van Noord-Holland (met uitzondering van 
Amsterdam en Haarlem) verschenen tot en met 31 december 
1982 (Culturele Raad Noord-Holland, Velsen 1984). Een uiteraard 
gedateerd, maar wel nog steeds handig overzicht, dat gemakkelijk kan 
worden aangevuld met bijvoorbeeld de overzichten die in de jaarboeken van 
het Westfries Genootschap worden opgenomen. 
 
G.Koster, Noordhollandse plaatsnamen (Jacob van Campen, 
Amsterdam 1951).een zeer uitputtend overzicht van plaatsnamen, 
veldnamen, bosnamen en waternamen in onze provincie. Een uitgebreide 
inleiding en vele verwijzingen naar oudere literatuur over dit onderwerp 
maken dit boek waardevol voor degenen die in topografie geïnteresseerd 
zijn of gewoonweg de herkomst van allerlei plaatsnamen willen weten, die 
zij in bronnenmateriaal tegenkomen. 
 

De volgende drie boeken geven informatie over het gebied ten westen van 

oostelijk West Friesland. 
 
J.Baken, Historie der gemeente Winkel (Callantsoog, 1970) Een 
samenvatting betreffende de historie, het gebied, de bewoners en het 
bestuur van de gemeente Winkel. De auteur, van 1946 tot 1966 
burgemeester van Winkel, heeft al zijn aantekeningen samengevoegd om te 
voorkomen, zoals hij in zijn inleiding zegt, dat zij in vergetelheid zullen 
vervagen nu de gemeente Winkel met de gemeente Oude en Nieuwe 
Niedorp zal opgaan per 1 augustus 1970 in de nieuwe gemeente Niedorp. 
 



 48 

J.Baken, Samenvatting betreffende de historie, het gebied, de 
bewoners en het bestuur van de gemeente Nieuwe Niedorp 
(Nieuwe Niedorp, mei 1966). Ook hier weer een uitgebreide verzameling 
artikelen over geschiedenis, economie, culturele en publieke instellingen 
binnen de gemeente Nieuwe Niedorp. 
 
J.T.Bremer, DeZijpe (Pirola, Schoorl, augustus 1997). De geschiedenis en 
de sociaal-economische ontwikkeling van de Zijpe en Hazepolder tot in de 
Franse tijd. Vijf uiterst gedegen en informatieve hoofdstukken, allemaal 
voorzien van vele illustraties en literatuurverwijzingen. 
 
Voor ons, genealogen, is het jammer dat de meeste van deze boeken niet 
voorzien zijn van een register van familienamen. Even snel het register 
inkijken en dan wegleggen is dus niet mogelijk. Dat dwingt ons anderzijds 
natuurlijk wel tot intensief lezen. Daar zijn al die fraaie boeken met heel 
veel inspanning uiteraard wel voor geschreven! 
 

In het volgende nummer 
 

In het volgende nummer kunt u o.a. verwachten 
 

• het vervolg op de kwartierstaat Plug 

• twee aktes uit het Oud Notarieel Archief met pikante onderwerpen 

• deel II over de familie Binne(n)blijf  in de Kroniek van Hoorn 
 

Aan dit nummer werkten mee….. 
 
Het voltallige bestuur, Aad Goossens, José Schenk, Toos Plug, Hanny 
Sinkeldam-Buschmann en Ben Leek. 
 
Wij nodigen u uit wetenswaardigheden op papier of in een computerbestand 
te zetten. Heeft u hulp nodig bij vormgeving van uw gegevens, neem dan 
even contact op met één van de redactieleden. U bent van harte welkom. 



 
 
 

Bestuur en functieverdeling 

 
voorzitter  
Vacature 

secretaris 

Hans van den Broek, Kerkeland 71, 1602 LE Enkhuizen   (0228) 31 55 13 
e-mail: jpvandenbroek@tele2.nl 
informatie en propaganda, plv. afgevaardigde  
Leny J.A. Kukler-van Gemert, Schoener 3, 1625 CT  Hoorn   (0229) 23 36 45 

penningmeester, afgevaardigde, computergenealogie 
Cor Kind, De Wijzend 44, 1474 PC  Oosthuizen   (0299) 40 16 62 

e-mail: ce.kind@quicknet.nl  

algemeen bestuurslid 
Klaas Bant, Dorpsweg 147, 1697 KK  Schellinkhout   (0229) 50 14 58 

e-mail: klaas.bant@wxs.nl of klaasbant@hotmail.com 

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

e-mail: b.leek@quicknet.nl 

organisatie ledenavonden 
Aad Goossens, Olympiaweg 2, 1693 EL Wervershoof    (0228) 58 15 67 

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

werkgroep transcriberen en digitaliseren 
Gerri C. Kind-Renskers, De Wijzend 44, 1474 PC  Oosthuizen   (0299) 40 16 62 

e-mail: gerrikind@quicknet.nl 

werkgroep bibliotheek en opvang nieuwe leden 

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

e-mail: gij.kaag@quicknet.nl 

 

 

Homepage: http://koggenland.ngv.nl 
 

 

Redactie-adressen 

 
Etienne A.A.E. van Hurck, Reaal 147a, 1628 RH  Hoorn   (0229) 24 79 83 

e-mail: hurckmossel@planet.nl 

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

e-mail: b.leek@quicknet.nl 

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

e-mail: j.lijzenga@quicknet.nl     

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


