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Onze Bijeenkomsten 
 

 

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

15  april  2008 Jaarvergadering van de afdeling en 10-
minutenpraatjes 

 
De bijeenkomsten worden gehouden in de Berkhouter Kerk, Kerkebuurt 172, 
Berkhout. Aanvang (tenzij anders vermeld) 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. 
 

 
 
Rectificatie 
 

In Koggenland 2007/4 stond een bijdrage over een Hoornse herbergier in 
een Duits archief. Het betrof een transcriptie in het Duits ingestuurd door de 
heer Voortman. Als service had de redactie deze transcriptie vertaald, maar 
was in haar enthousiasme wat doorgeschoten. De afkorting Colon, staat 
natuurlijk niet voor kolonel. Colon. is een afkorting van het Latijnse 
Colonus, wat staat voor boer, pachter.  
 

 
 
Genealogische dag NGV in Groningen 
 
De Genealogische Dag van het NGV wordt op 24 mei 2008 gehouden in de 
Der Aa-kerk in het centrum van Groningen.  
 
In het schip van de kerk worden ’s morgens een drietal lezingen gehouden 
over het thema “Groningen en graan”, in het koor is een uitgebreide 
informatiemarkt met stands over genealogie, regionale historie en boeken. 
Ook presenteren zich onder meer musea en het Regionaal Historisch 
Centrum Groninger Archieven. De cd-rom met het uitverkochte 1e 
Groninger Kwartierstatenboek en het nieuwe 3e Groninger 
Kwartierstatenboek worden gepresenteerd. Na de lunch kan men deelnemen 
aan de excursie door de binnenstad, een museum bezoeken of een workshop 
volgen. De dag wordt afgesloten met een diner, waaraan men kan 
deelnemen. 
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Van de bestuurstafel 
 

Voor u ligt het eerste nummer van de jaargang 2008 van Koggenland, het 
tijdschrift van de afdeling Oostelijk West-Friesland van de NGV.  
Zoals te doen gebruikelijk treft u hierin de agenda aan en de 
vergaderstukken die u nodig hebt voor de komende jaarvergadering. Uw 
bestuur roept u allen op deze avond, 15 april, bij te wonen. U kunt daar 
aangeven wat u anders wilt binnen onze afdeling, u mag uw oordeel geven 
over ons afdelingstijdschrift, u kunt voorstellen doen voor onderwerpen van 
lezingen of het uitnodigen van sprekers, u mag uw oordeel geven over de 
voortzetting van onze bibliotheekochtenden etc. Wellicht heeft u een mening 
over hoe wij het beste ons jubileum kunnen gaan vieren en misschien meldt 
u zich wel aan om eens een keer een bestuursvergadering bij te wonen. Zo 
zou u kunnen zien of een bestuursfunctie iets voor u is. Op de oproep in het 
vorige nummer heeft niemand gereageerd, maar u beseft natuurlijk allemaal 
dat een bestuur zonder voorzitter, penningmeester en 
publiciteitsmedewerker geen sterke indruk maakt! Over dit soort zaken 
zullen wij dus met elkaar moeten praten op de komende jaarvergadering1. 
 
Gelukkig heeft de redactiecommissie wel voldoende kopij binnengekregen 
om dit nummer te vullen, maar veel voorraad hebben wij niet. Dus als u 
ergens nog een stukje onderzoek heeft liggen dat u door uw medeleden wilt 
laten beoordelen of iets anders dat u interessant vindt voor de lezers van 
Koggenland, schroomt u dan niet dit ons ter hand te stellen. 
 
Verder hopen wij met u op een vruchtbaar verenigingsjaar en een goede 
voorbereiding op ons 25-jarig jubileum, in mei 2009. 
 

 
Impressie Nieuwjaarsreceptie in de Berkhouter Kerk 

                                                 
1
 Inmiddels heeft het bestuur al wel iemand bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te nemen 

(zie de agenda van de jaarvergadering). 
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Agenda Jaarvergadering 2008 
 

Het bestuur nodigt de leden hierbij uit tot het bijwonen van de 
jaarvergadering 2008. 
 
Datum:   dinsdag 15 april 2008 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Berkhouter Kerk, Kerkebuurt 172, Berkhout 
 
Zoals gebruikelijk is de kerk open om 19.00 uur. U kunt dan ook de 
bibliotheek raadplegen.  
De notulen van de jaarvergadering van 17 april 2007 zijn geplaatst in 
Koggenland 2007/2, blz. 28-29.  De jaarverslagen treft u aan in deze editie. 
 
AGENDA 

1. Opening door bestuurslid. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Bespreking notulen van de jaarvergadering van 17 april 2007. 
4. Jaarverslagen 2007. 
5. Financieel jaaroverzicht van de penningmeester. 
6. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren Spruijt en 

Hinke en reserve de heer Commandeur.  
7. Verkiezing kascommissie. Naast de heer Commandeur moet een 

nieuw lid en een plaatsvervangend lid gekozen worden. 
8. Verkiezing bestuursleden. Volgens rooster zijn Cor Kind, Gerri Kind 

en Hans van den Broek aftredend. Laatstgenoemden stellen zich 
herkiesbaar. Cor Kind stelt zich niet herkiesbaar.  
Het bestuur stelt Mw. Marjan Kooter kandidaat. Tegenkandidaten 
voor de functies kunnen zich schriftelijk melden, tot één week voor 
de vergadering bij de secretaris. 

9. Verkiezing afgevaardigden 2008. Kandidaten: Hans van den Broek 
en (plaatsvervangend) Aad Goossens. 

10. Voorbereiding van de Algemene Vergadering van de NGV op 26 
april. 

11. Programmaoverzicht van het seizoen 2008 – 2009. 
12. Rondvraag en sluiting. 
13. PAUZE. 
14. De heer Th. Commandeur houdt een praatje over het onderwerp 

"Incasso-ervaringen in de vijftiger jaren". 
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Concept jaarverslag 2007 NGV afd. Koggenland 
 

Leden 
Begin december 2007 had Koggenland 193 leden en 29 bijkomende leden. 
Vorig jaar waren dat er resp. 197 en 29. 
Een lichte teruggang derhalve. 
 
Bestuur 
In de jaarvergadering van 7 maart werden Aad Goossens en Klaas Bant 
herkozen, waardoor het bestuur in dezelfde samenstelling bleef 
functioneren. Als afgevaardigde werd Hans van den Broek gekozen, en Aad 
Goossens als plaatsvervangend afgevaardigde. De functie voorzitter is nog 
steeds vacant. De taakverdeling was verder: 
 
Hans van den Broek   secretaris en afgevaardigde 
Cor Kind penningmeester, contactpersoon werkgroep 

computer en genealogie 
Leny  Kukler- van Gemert DIP 
Gerri Kind - Renskers werkgroep transcriberen en digitaliseren 
Klaas Bant  lid 
Ben Leek  notulist en redacteur "Koggenland" 
Aad Goossens 2e secretaris, organisatie lezingen, 

plaatsvervangend afgevaardigde 
Gino Kaag  werkgroep bibliotheek en opvang nieuwe leden 
 
Naast frequente communicatie via telefoon en e-mail, kwam het bestuur vijf 
keer in vergadering bijeen, t.w. op 20 februari, 3 april, 10 mei, 11 september  
en 14 november. 
 
Werkgroepen 
De werkgroep transcriberen en digitaliseren bestond uit dertien leden.  
Er werd in overleg met het Westfries Archief  weer hard gewerkt aan het 
bewerken van DTB’s. De leden van de werkgroep werkten thuis met 
kopieboeken of klappers. Elke 2e vrijdag van de maand kwam de werkgroep 
bijeen in het archief voor overleg en hulp bij het lezen. 
 
Er is en wordt nog gewerkt aan de volgende projecten: 
 

1. Ondertrouw (met gegevens van huwelijk of attestatie) van Hoorn. De 
periode 1643-1811 is  gereed, aan de periode 1605-1643  wordt nog 
gewerkt  
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2. Dopen van Hoorn (alle gezindten). Inmiddels is de periode 1700-1811 
afgerond; de periode 1605-1700 is nog in bewerking 

3. DTB van Zwaag, Blokker en Binnenwijzend, nog in bewerking 
4. DTB van Berkhout (dopen voltooid), huwelijken en begraven in 

bewerking 
5. Gereformeerde DTB Wijdenes (dopen 1744-1817 gereed)  en 

Oosterleek (1752-1816 gereed) 
6. Dopen Enkhuizen (Nederduits geref.kerk); in 2007 gestart met invoer 
7. Gereformeerde dopen Medemblik; start november 2007 
8. Geref. Dopen Schellinkhout 1717-1787 uit klappers.(gereed) 

 
De bestanden zijn inmiddels te raadplegen op de computer in de studiezaal 
van het Westfries Archief. En ook beschikbaar tijdens de openstelling van de 
bibliotheek van onze afdeling op zaterdag. 
 
De werkgroep bibliotheek/nieuwe leden 
Deze bestond uit acht leden. Twee van hen hielden zich speciaal bezig met 
het knipselarchief en hebben daar in het afgelopen jaar heel veel tijd 
ingestoken. Het resultaat: een kast vol ordners waarin alle knipsels keurig 
zijn opgeplakt en snel weer zijn terug te vinden. Daarnaast waren er 
vrijwilligers die zich bezighielden met computerzaken, zoals het scannen van 
bidprentjes. 
De werkgroep heeft dit jaar op zeven zaterdagen en zes keer op 
dinsdagavond voorafgaand aan de lezingen de mensen gelegenheid gegeven 
om van de bibliotheek gebruik te maken. De belangstelling op de dinsdagen 
was over het algemeen redelijk maar op de zaterdagen kon het beter. 
Bezoekers werden wegwijs gemaakt binnen de afdeling of kregen tips over 
hoe verder met hun onderzoek. Voor iedere lezing werd weer een poster 
gemaakt. Nieuwe leden kregen een welkomstbrief toegestuurd.  
Ook zijn er weer een aantal jaargangen van verenigingsbladen van andere 
verenigingen ingebonden. Er werden diverse nieuwe boeken aangekocht en 
ook door schenkingen is het aantal boeken weer toegenomen.  
 
Homepage en Afdelingsblad Koggenland 
Ook dit jaar werd de homepage weer bijgehouden door Ko Groot. In dit jaar 
werd door de NGV gestart met een geheel vernieuwde website. 
Het bestuur van Koggenland is voornemens deze huisstijl voor haar website 
over te nemen. 
De redactie van ons afdelingsblad bestond ook dit jaar uit Etienne van 
Hurck, Ben Leek en Jan Lijzenga. 
Komend jaar ontstaat er een vacature door het vertrek van Etienne van 
Hurck. Er wordt nog gezocht naar versterking. 
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Er verschenen drie afleveringen en een extra dik kerstnummer staat nog op 
het programma. 
Er werd overgestapt van het programma Pagemaker naar Word. 
 
Lezingen, excursies en ledenvergaderingen en andere 
bijeenkomsten 
Er werden in 2007 vier lezingen gehouden: 
 
23 januari Dhr Erik-Jan Broers Belofte maakt schuld. De 

juridische gevolgen van een 
bekoelde liefde (17e-18e eeuw) 

13 maart Dhr David Barnouw Het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie 

25 september Dhr en Mw. Van Kleinwee Onderzoek naar personeel bij de 
spoorwegen 

20 november Dhr Ir. Rob Dix Vererving familienaam in de 
vrouwelijke lijn 

 
De bijeenkomsten werden via posters, het afdelingsblad Koggenland, de 
website, de regionale krant en e-mail aangekondigd.  Het aantal bezoekers 
was steeds verheugend groot. De geplande bijeenkomst op 23 oktober moest 
op het allerlaatste moment wegens ziekte van de spreekster worden afgelast. 
Door de eigen e-mail service, door een bericht in de krant en wat 
telefoontjes is bereikt dat er niemand tevergeefs is gekomen. Om dit in de 
toekomst te voorkomen heeft het bestuur inmiddels een vervangend 
programma achter de hand. 
 
Op 17 april werd de ledenvergadering gehouden en op 20 november een 
zeer korte najaarsvergadering, voorafgaand aan de lezing. 
 
Op 20 maart werd met 16 leden een bezoek gebracht aan het CBG te Den 
Haag. Op 6 mei hield het bestuur een stadswandeling in Enkhuizen, onder 
leiding van onze secretaris. Door Ben Leek werd deelgenomen aan het regio-
overleg met historische verenigingen, georganiseerd door het Museaal & 
Historisch Perspectief. Als afgevaardigde bezocht Hans van den Broek de 
twee landelijke vergaderingen in Utrecht. Aad Goossens bezocht ook de 
voorjaarsvergadering. 
 
Publiciteit 
Onze afdeling was dit jaar met een stand aanwezig in Zaandam bij het 
jubileum van de afdeling Zaanstreek-Waterland. 
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En ook bij de landelijke archievendag op 13 oktober waren we weer present 
in het Westfries Archief te Hoorn.  
 
Huisvesting 
In ons vorig overzicht hebben we verslag gedaan van de problemen rond 
onze huisvesting, waar met name het vocht een probleem is voor 
onze bibliotheek. Het bestuur heeft zowel overleg gevoerd met het bestuur 
en beheerder van de Berkhouter kerk, als andere opties serieus bekeken.  
Vooralsnog lijkt het erop dat we met de kerk tot een oplossing kunnen 
komen. Rest te vermelden dat we ook dit jaar weer heel plezierig met de 
beheerder van de kerk hebben samengewerkt. 
 
Tot slot 
De voorbereidingen voor het vieren van het 25 jarig bestaan zijn voorzichtig 
van start gegaan. Gedacht wordt aan een publicatie en aan een 
manifestatie. Voor dat laatste is de Oosterkerk op 16 mei 2009 al 
gereserveerd. Onderzoek naar medische zaken zal centraal staan bij het 
jubileum.  
Daarmee sluiten we niet alleen dit jaar af, maar ook de afdeling Koggenland. 
Vanaf  komend jaar gaan we verder onder de nieuwe naam “Oostelijk West-
Friesland” 
Dank aan alle leden, die dit jaar op enigerlei wijze zich hebben ingezet voor 
onze afdeling en dat de nieuwe naam ook nieuw elan mag brengen. 
 
Enkhuizen,  12 december 2007 
 
Hans van den Broek, secretaris 
 

Financieel verslag 2007 
 

Toelichting op het financieel overzicht en de balans: Het jaar 2007 is 
financieel voorspoedig verlopen Van het overschot op de jaarrekening 
moeten nog een aantal rekeningen worden betaald. De totale som van deze 
rekeningen wordt geschat op 595 Euro, zodat het totaal van de uitgaven dit 
jaar op ca. 2750 Euro komt te liggen. Dit is het gevolg van voortdurende 
inspanning van de actieve leden binnen onze afdeling en een aantal andere 
bijkomende oorzaken. 
 
Oosthuizen, 27-januari 2008 
 
Cor Kind, penningmeester.  
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Inkomen       

  Saldo giro per 1-1-2007 € 232,42    

  Saldo kas per 1-1-2007 -€ 156,97    

  Ontvangen van landelijke vereniging € 2.339,33    

  Overige ontvangsten rente + giften € 0,00    

       € 2.414,78

Uitgaven       

  Bijeenkomsten     

     Zaalhuur  € 584,60  

     Lezingen  spreker € 140,00    

                      reiskosten € 100,00    

                      overige kosten € 0,00    

     € 240,00  

       

  Bestuurskosten     

     reiskosten € 136,40    

     overige kosten € 197,21    

     € 333,61  

  Tijdschrift     

     drukkosten € 505,76    

     verzendkosten € 362,50    

     overige kosten € 0,00    

     ontvangsten € 0,00    

     € 868,26  

  Werkgroepen     

     bibliotheek € 75,75    

     opvang nieuwe leden € 0,00    

     genealogie en computer € 0,00    

     indiceren € 0,00    

     € 75,75  

       

  Promotie € 0,00 € 0,00  

       

  Diversen     

  Nieuwjaarsreceptie € 32,45    

  Najaarsvergadering € 0,00    

  Attenties voor leden  € 0,00    

  Fotoboekafdelingsleden € 20,00    

    € 52,45  

  Totaal uitgaven    € 2.154,67

        

  Per saldo overschot    € 260,11

 

Balans per 31 december 2007        

  Saldo giro € 315,43  Nog te betalen per 31-12 € 595,00

  Saldo kas -€ 55,32  (schatting)   

  Saldo bank € 0,00      

      Voorschot 2008 -€ 334,89

  Overige liquide middelen € 0,00  (schatting)   

  Overige bezittingen € 0,00      

  Totaal € 260,11      € 260,11
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Fragmentgenealogie Spruit (I) 
(door Marry Luken-Sluis) 

 

Inleiding 
Enige tijd geleden is in dit blad (Koggenland 2007/1) een 
fragmentgenealogie Spruit gepubliceerd. Dit was een verkorte versie van 
een artikel dat eerder in het zusterblad van Hollands Noorderkwartier was 
gepubliceerd. Het was het resultaat van het onderzoek door twee vaste 
bezoekers aan het archief in Alkmaar naar een familie Spruit waarvan 
enkele generaties in de omgeving van Alkmaar leefden.  
De stamvader van die familie was in 1766 in Bergen overleden en niets 
wees erop dat hij daar niet geboren zou zijn. Maar naarmate het onderzoek 
vorderde, kwam men steeds meer over hem te weten en bleek dat hij 
diverse keren verhuisd was. Hij had o.m. in Sijbekarspel, Scharwoude, 
Zwaag en de Zijpe gewoond en in eerstgenoemde plaats was een aantal 
kinderen geboren.  
Nieuwsgierig geworden toog ik naar de Index van het Oud Notarieel Archief 
in Haarlem om bij dhr. Blok en zijn medewerkers de kaartjes van de aktes 
op te vragen waarop de naam Spruit/Spruijt was genoteerd. Thuisgekomen 
zette ik alles op een rij en ontdekte dat er vooral in Berkhout veel mensen 
met de naam Spruit/Spruijt hebben geleefd. Ik hoopte op de een of andere 
manier een link te kunnen vinden met de stamvader van het genealogische 
fragment dat in HNK gepubliceerd was.  
In ‘de rode doos op de blauwe berg’ zoals ik het Hoorns archief eens hoorde 
noemen, zocht ik in de DTB aanvullende gegevens van deze gereformeerde 
familie. Er bleken ook enkele kwartierstaten te zijn waar iemand van deze 
familie Spruit in voorkwam en van deze gegevens heb ik dankbaar gebruik 
gemaakt. Bij deze wil ik de samenstellers van deze kwartierstaten dan ook 
speciaal bedanken. Ondanks alle inspanningen heb ik helaas geen connectie 
met de andere familie Spruit kunnen vinden.  

 
Omdat ik het jammer vind als het resultaat van mijn zoekwerk in de 
prullenbak belandt, heb ik gevraagd het Spruiten-fragment te mogen 
publiceren. Ik ben de redactie zeer erkentelijk dat ik deze mogelijkheid heb 
gekregen.  

 
Nakomelingen van Pieter Joris Spruit 

 
I (Bron: Kwst Van der Wateren van A.G. Molendijk-van der Ploeg. 

Pieter Joris Spruit. 
Rel. Trijn Jans. 
Uit deze relatie: 
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1.  Joris Pietersz, (zie II). 
 
II Joris Pietersz Spruit, Heeft in 1662 kleinkinderen van een overleden 

dochter. Overl. 1662, Vlg de Index ONA in Haarlem staat in ONA 222 
a 37 dd. 20-2-1662 dat hij 45 jaar is, een bevestiging heb ik niet 
kunnen vinden.  
Rel. NN. 
Uit deze relatie: 
1. Pieter Jorisz, (zie IIIa). 
2. NN Joris, (zie IIIb). 
3. Aeriaen Jorisz, (zie IIIc). 

 
IIIa Pieter Jorisz Spruit, kerkmeester, overl. 1690.  

Rel. Grietje Pieters Koster, begr. Berkhout 23-07-1677. Bron: KWST 
Van der Wateren van A.G. Molendijk-van der Ploeg. dr. van Pieter 
Pouwelsz Coster en NN. 
Uit deze relatie: 
1. Aerjen Pietersz, (zie IVa). 
2. Neeltje Pieters, overl. na 1723. Is dan weduwe te Berkhout. 

tr. voor 1690 Jacob Jansz Cock, overl. voor 1723. 
3. Trijntje Pieters, (zie IVb). 

 
IIIb NN Joris Spruit, overl. voor 1662,  

Rel. Jan Maertsz Ruijter, overl. na 1662. 
Uit deze relatie: 
1. NN, overl. na 1662. 
2. NN, overl. n 1662. 

 
IIIc Aeriaen Jorisz Spruit, overl. v 1690 

Rel. NN. 
Uit deze relatie: 
1. Joris Aariensz, (zie IVc). 
2. Pieter Ariensz, tr. ca 1674 Aefje Danckwerts. 

 
IVa  Aerjen Pietersz Spruit, begr. Opmeer 29-03-1719. KWST Van der 

Wateren van A.G. Molendijk-van der Ploeg.  
otr. Berhkhout 18-03-1685. KWST Van der Wateren van A.G. 
Molendijk-van der Ploeg. tr. Berkhout 01-04-1685 Dieuwertje Jans 
Geus, dr. van Jan Cornelisz Geus en Hillegont Claes. 
Uit dit huwelijk waarschijnlijk geboren te Berkhout: 
1. Jan Aerjensz, (zie Va). 
2. Grietje Aerjens, overl. na 1730. 
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tr. (1) Berkhout 13-11-1712 Dirk Pietersz Breet, overl. 
1723-1730. 
tr. (2) Zwaag 22-10-1730 Cornelis Pietersz Tol. 

3. Cornelis Aarjansz, (zie Vb). 
4. Joris Aeriensz, overl. na 1723. Hij woont dan te Opmeer.  

 
IVb Trijntje Pieters Spruit, overl. na 1723. Is dan weduwe te Ursem. 

tr. Berkhout 04-01-1691 Tijs Jansz Swaan, overl. voor 1723. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Tijsz (Swaan), overl. na 1720. 

 
IVc Joris Aariensz Spruit, overl. 1705. 

tr. (1) Neel Jans, overl. voor 1692, dr. van Jan Muusz en Marij 
Dirks. 
tr. (2) Berkhout 21-12-1692 Meijnouw Vechters, overl. Berkhout 
1722, dr. van Vechter NN. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Trijn Joris, (zie Vc). 
2. Aeriaen Jorisz, (zie Vd). 

 
Va Jan Aerjensz Spruit, kerkmeester, Bron: KWST Van der Wateren 

door A.G. Molendijk-van der Ploeg. Begr. Berkhout 10-09-1745. 
Impost f 6,-,-, met het kleed en luiden in de Kerk f 4,-,-. Bron. KWST 
Van der Wateren door A.G. Molendijk-van der Ploeg.  
otr. Berkhout 23-10-1717. A.G. Molendijk-van der Ploeg  Impost 
Hoorn f 6,-,-. ONA 2391 dd. 2-11-1717. Jannetje Volkerts, begr. 
Berkhout 03-04-1747. Bron: KWST A.G. Molendijk-van der Ploeg. 
Aang. 3-4-1747, impost f 6,-,-, met het kleed en luiden in de Kerk f 
4,-,-. Weduwe van Joris Kay. Wed. van Joris Pieters Kaij. 
Uit dit huwelijk gedoopt te Berkhout: 
1. Dieuwertje Jans, ged. 30-10-1718. 
2. Adriaan Jansz, ged. 28-07-1720 (zie VIa). 
3. Bregje Jans, geb. Berkhout ca 1722. Hiaat doopboek. begr. 

Velsen 17-09-1808. 
tr. Ursem 28-11-1745. Bron: Hans Spruit, KWST Ru Waalewijn 
Gerbrand Florisz Rijperman, schoolmeester, voorzanger, 
eerst te Ursem, later Velsen, ged. De Rijp 15-10-1719, begr. 
Velsen 22-07-1791, zn. van Floris Garbrand, mr. timmerman, 
ouderling, en Maartje Dirks Scharn. 

4. Aaltje Jans, ged. 22-07-1724, overl. ald. 25-05-1812, 86 j, 
geboren, gewoond en overleden Berkhout, begr. Berkhout 
29-08-1812, wed. van Gerbr. Dankwertsz [het graf gaat op 
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12-4-1821 over naar Simon Langereijs]. 
tr. Berkhout 12-04-1750 Gerbrant Danckwersz, ged. 
Berkhout 08-11-1722, overl. voor 1812, zn. van Dankwert 
Gerbrantsz en Maartje Pieters. 

5. Pieter Jansz, ged. Berkhout 12-06-1729 (zie VIb). 
 
Vb Cornelis Aarjansz Spruit, overl. in 1729. Bij doop zoon Cornelis 

blijkt hij reeds overleden.  
tr. Berkhout 08-01-1724 Lijsbet Jans Olij. 
Uit dit huwelijk gedoopt te Berkhout: 
1. Dieuwertje Cornelis, ged. 24-09-1724 (zie VIc). 
2. Jan Cornelisz, ged. 06-10-1726, jong overleden. 
3. Jan Cornelisz, ged. 14-09-1727 (zie VId). 
4. Cornelis Cornelisz, ged. 06-03-1729 (zie VIe). 

 
Vc Trijn Joris Spruit, overl. Wognum 19-04-1749, begr. ald.  

tr. Jan Claes Pereboom, overl. Wognum 24-01-1740. Jan Claasz 
Pereboom/Obiit den 24 January/Ao1740/ en Trijntje Joris 
Spruyt/Obiit Den 19 April/Ao1749. Begr. Wognum. 
Uit dit huwelijk: 
1. Claes Jansz, ged. Wognum 21-11-1706. 

 
Vd Aeriaen Jorisz Spruit, geb. ca 1670 ? Overl. na 1728, woont dan te 

Berkhout 
tr. Berkhout 03-09-1694 Trijn Willems, dr. van Willem [Baartsz?] en 
Anna Jans. 
Uit dit huwelijk: 
1. Aafje Aerjans, overl. na 1728. 
2. Antje Aarjens, overl. na 1728. 

tr. Berkhout 04-04-1723 Claas Teunisz Koeman, overl. na 
1728. 

3. Neeltje Aarjens, overl. na 1728. 
4. Jantje Aarjens (zie VIf). 
5. Marij Aeriaens, overl. na 1728. 
 

(wordt vervolgd) 
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Veeziektes in het Oud Notarieel Archief 
(door José Schenk) 
 
Naar aanleiding van krantenberichten over blauwtong, leek het me een goed 
idee om in de serie met aktes uit het Oud Notarieel Archief (ONA) aandacht 
te besteden aan koeienziektes in de 18e eeuw. Met dank aan de heer  
J.W. Balder 
 

ONA Purmerend 23-12-1751, boek 4319, akte 66, notaris Klaas 
Schoorl Jansz 
 
Op den 23

e
 December 1751 

Compareerde voor mij Klaas Schoorl Jansz Openbaar Notaris bij den 

Ed[ele] Hove van Holland geadmittert, residerende binnen 

Purmerende, en voor de Nabes[chreven] getuijgen 

  Garbrand Blauw, Jacob Grooteboer en Lambert Cornelisz Zijp alle 

woonende binnen dese stad mij notaris bekend, van Competente 

ouderdom om getuijgenisse der waarheid te geven dewelke 

verklaarde ter requisitie van Cornelis Groen en Machiel 

Rijkenberg Cooplieden in koeien woonende binnen dese stad, waar 

en waaragtig te sijn ’t geen volgt 

  Dat sij deposanten verscheide maalen in ’t stal van de 

requiranten van dese week hebben geweest en aldaar hebben gesien 

een swart grimmelkopte koe, die hard siek was aan de tans 

grasserende siekte voor soo verre sij deposanten konde sien. 

Wijders verklaarde hij eerste deposant dat hij verscheide reise 

soo van de week als voorleden week van de requiranten heeft 

gehoort dat deselve swart grimmelde koe van een out mantje quam 

die deselve koe Maike noemde. 

  Nog verklaarde hij derde off laaste deposant dat hij heden 

morgen op ’t stal van de requiranten deselve koe dood heeft 

gevonden, en gevilt en niet anders in deselve koe heeft gesien of 

gevonden als in alle beesten die aan de tans grasserende siekte 

sterven, en dat hij deposant bij meenigte van beesten in dese 

stad gevilt heeft. 

  Gevende sij deposanten voor redenenen van wetenschap als in den 

text, presenterende (des noods) ieder sijn gedeposeerde nader met 

solemnele Eede te sterken. 

  Dit passeerde aldus binnen Purmerende ter presentie van  

Lambert Pelt en Corn[elisz] Groster als versogte getuijgen 

  Garbrant Blauw 

   Jacop Grooteboer 

  Lammert Cornelisz Zijp 

  Cornelis van Schaagen 

  Lammert Pelt       mij Present  

                    K[laas] Schoorl Jansz Not[ari]s Publ[ijcq] 

 

*grasseren; zich allerwegen verspreiden (zeer veel voorkomen)  van ziekten en epidemieën (van 

Dale) 
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Bidprentjes en herinneringprentjes 
(door Lourens Olijve) 
 

Onlangs kreeg ik in bruikleen 86 bid-herinneringsprentjes op voorwaarde 
dat de eigenaresse deze terugkreeg. Zowel de voorzijde als de tekstzijde zijn 
door mij gescanned en geïnventariseerd op naam, geboortedatum of jaar, 
overlijdensdatum, Verder echtgenote (-noot) of weduwe (-naar) van…. Ook 
heb ik t.b.v onze afdelingsleden toestemming verkregen om de bid- 
herinneringsprentjes als documentatie voor genealogisch onderzoek 
beschikbaar te stellen. Nieuwsgierig? De volledige tekst kunt u tijdens onze 
afdelingsavonden/bibliotheekzaterdagen raadplegen. Mocht u niet zolang 
kunnen wachten, dan mag u met mij contact opnemen. Lourens Olijve, tel. 
0229-244940, e-mail: l.olijve@quicknet.nl  
 
vz = voorzijde, tz = tekstzijde. 
Achter de persoonsnaam is de geboorte- en overlijdensdatum vermeld. 
 

1 vz foto Alida Arnolda den Oudendammer 
1A tz Alida Arnolda den Oudendammer, 27-10-1869/13-03-1951, echtg. van 

Gerardus Hendricus Pohl 
2A tz Neeltje Ruiter, 1857/11-01-1898 

3A tz Cornelia Johanna Hofman, 01-05-1890/02-04-1954, echtg. van Jordanus 
Veldhuis 

4A tz Adriana Maria Gerver, 27-06-1893/30-01-1962, wed. van Cornelis de Jong 

5 vz foto Paus Pius XII (Eugenio Pacelli) 
5A tz Paus Pius XII (Eugenio Pacelli), Rome 02-03-1876/09-10-1958 

6A tz Helena Jonk, 17-09-1857/07-07-1943, wed. van Joannes Goossens 
7A tz Elisabeth Maria Hofman, 27-09-1875/03-02-1954, echtg. van C.J.Th. van 

der Veer 
8A tz Brigitta van Diepen 1876/17-06-1957, wed. van Petrus Johannes Hofman 

9A tz Brigitta van Diepen, idem 8A 

10 vz foto Jan van Rossum 

10A tz Jan van Rossum, 10-01-1925/27-04-2006, echtg. van Marie van Bakel 
11A tz Nico P. Landsman ter herinnering aan mijn priesterwijding  

11-06-1949 en eerste H. Mis 12-06-1949 

12A tz Timotheus Kuip, 16-06-1890/01-05-1957, wedn. van Clasina Bakker 
12B tz Elisabeth Bot, 13-09-1864/03-03-1948, wed. van Carolus Kuip 

13A tz Johannes Wit, 07-08-1886/03-03-1962, wedn. van Maria Koedooder 
14A tz Kees van Bockxmeer, 04-06-1955 priesterwijding te Haarlem, 

05-06-1955 eerste H.Mis te Hoorn 

15A tz Maria Margaretha Adriana de Boer, 06-12-1927/25-07-1928, dr. van 
Gerardus de Boer en Adriana Bakker 

16 vz foto Suitbertus Mooy (pater) 
16A tz Suitbertus Mooy (pater), ter herinnering aan vertrek naar Minas Geraes 

(Brazilië) 17-10-1928 

17 vz foto Paus Joannes XXIII 
17A tz Paus Joannes XXIII, gedachtenis Heer, geef  hem de eeuwige vrede 
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18A tz Johannes Nipshagen, 04-05-1895/17-01-1959 

19A tz Brigitta van Diepen, 1876/17-06-1957, wed. van Petrus Johannes  Hofman 

20A tz Jordanus Veldhuis, 01-11-1893/11-09-1955, wedn van Cornelia Johanna 
Hofman 

21A tz Nicolette Korver, geb. Commandeur, 1847/12-02-1930 

22A tz Elisabeth Petronella Willemsen, 06-03-1903/15-11-1953 

23A tz Gerard de Boer, 16-11-1943/03-09-1957, zn van G. de Boer en 
A. de Boer-Bakker 

24A tz Gerardus Antonius de Boer, 1902/22-01-1962, echtg. van Adriana Bakker 
25 tz Johannes Nipshagen, 04-05-1895/17-01-1959 

26 vz foto  Maria Christina Appel 
26A tz Maria Christina Appel, 01-06-1922/26-08-1949 

27  vz foto Henny Spijker 
27A tz Henny Spijker, 03-02-1919/07-03-1944 

28A tz Corrie Bleeker, 08-08-1951/10-11-1952, zn van C. Bleeker en  
M. Nipshagen 

29A tz Nico Schipper, 29-05-1944/09-02-1945, zn van N. Schipper en  
J. Schipper-Nagelhout 

30A tz Ria Smit, 14-02-1943/03-07-1948, dr van  J. Smit en M. Smit-Lieshout 
31A tz Nicolaas Schipper, 03-01-1911/25-12-????, echtg. van Joostine Nagelhout 
32A tz Dorothea Maria Josepna de Geest, 1872 of 1893/23-05-1957, wed. van 

Nicolaas Konijn 

33A tz Nicolaas van Diepen, 02-02-1848/10-07-1928, wedn. van Immetje Kamp 

34A tz Catharina Oosterman, 23-08-1861/18-12-1943, wed. van Lucas Walraven, 
eerder van Theodorus Mühren 

35A tz Joannes Korver, 1870/14-12-1890 

36A tz Theodorus Rood, 22-07-1870/10-12-1936, echtg. van Antje van Diepen 

37A tz Johannes Korver, 05-04-1908/13-01-1944 

38A tz Petrus Paulus Landsman, 1853of1854/23-7-1905 

39 vz foto Nicolaas Pieter Landsman 

39A tz Nicolaas Pieter Landsman, 28-05-1885/30-06-1946, Echtg. van Brechtje 
Veenboer 

40A tz Maria Korver, 13-08-1878/01-01-1948, wed. van Engelbertus van der Laan 

41 vz foto Johanna Frederiks 
41A tz Johanna Frederiks, 23-01-1867/02-08-1938, wed. van Cornelis den 

Oudendammer 
42A tz Petrus Antonius Hofman, 27-06-1846/31-08-1917, wedn. van Catharina 

Wilhelmina Vries 
43A tz Gerardus Henricus Pohl, 23-10-1876/17-02-1955, wedn. van  Alida Arnolda 

den Oudendammer 
44 vz foto Sijvert Schaper 
44A tz Sijvert Schaper, 04-08-1872/01-03-1935, echtg. van Hillegonda Schipper 
45 vz foto Catharina Wilhelmina Hofman 

45A tz Catharina Wilhelmina Hofman, 1905/18-02-1934, echtg. van Gerardus 
Beemsterboer 

46 vz foto Joseph kardinaal Mindszenty 

46A tz Joseph kardinaal Mindszenty, 29-03-1892/06-05-1975, gebed bij verheffing 
tot kardinaal 

47A tz Antonia Portegijs, 08-05-1880/27-06-1951, echtg. van Theodorus Schipper 
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48A tz Divera van Diepen, 28-03-1885/18-06-1960, echtg. van Petrus Stephanus 
Moeskops 

49A tz gelijk aan 43A 

50A tz Allerzielen 1962-1963 te Wognum. Overleden: Petrus Stam, Petrus Blom, 
Margaretha Peereboom-Appel, Albertus Kok, Catharina Alkemade-Rooney, 
Nicoletta Stam, Johannes Besseling, Gerardus Beemsterboer, Petrus 
Brandhoff, Marcus de Nijs, Irene Huisman. 

51A tz Maria Goretti, 16-10-1890/05-07-1902, martelares der zuiverheid 

52A tz gebed tot O.L.vr. van Goeden Raad 

53A tz M.Benigna Zr., ter herinnering aan mijn zilveren kloosterfeest 15-10-
1924/1949 

54A tz Jacobus Bleeker, 10-11-1944/01-01-1945, zn van C. Bleeker en  
M. Nipshagen 

55A tz gelijk aan 8A 

56   vz foto P.H.A.Starmans 
56A tz Petrus Hubertus Antonius Starmans, 1898 of 1899/02-03-1926 (kapelaan) 
57A tz Catharine Oud,17-01-1870/06-01-1963, wed. van Willem Ooteman 

58A tz Maria Johanna Hofman, 18-10-1884/22-01-1966 

59A tz Catharina Kok, 24-11-1882/12-01-1947, echtg. van Reinier Jozef Veldhuis 
60A tz Arnoldine Christine Jacqueline Peeters,27-02-1903/25-04-1968, echtg.van 

Nicolaas Petrus van Diepen 

61A tz gelijk aan 37A 

62A tz Johannes Conijn, 18-04-1891/30-07-1962, echtg. van Anna Braas 
63   vz de Jong (kardinaal), 10-09-1885/08-09-1955 

63A tz gedicht van Anton van Duinkerken 

64A tz Gebed voor onze gezinnen en toekomstige gezinnen. Aang. Door: 
Noordhollands dagblad 

65A tz Catherina Keuning, 03-06-1872/06-11-19..?, wed. v. Adrianus Komen 

66A tz Geertruida Doodeman, 07-07-1860/18-10-1951, wed. v. Joannes Blank 

67A tz Allerzielen 1963-1964 te Wognum. Overleden: Theodorus Rood, Jacobus 
Everardus Terra, Geertruida Dudock-Commandeur, Nicolaas Boos, Petrus 
Bakker, Johannes Commandeur, Cornelis Commandeur, Tamis Bijman, 
Cornelis Schipper, Petrus Kamp, Lambertus Kooter, Casper Smiers, Petrus 
Schouten, Bernardus Loos, Jacobus Maria Beerepoot, Johannes Konijn, 
Petronella Vlaar-Bijman, Johannes Schouten, Nico Takken, Brigitta 
Beerepoot, Eduardus Conijn, Adelberta Dekker, Mathilda Mettes 

68A tz Allerzielen 1965-1966 te Wognum. Overleden: Johannes Machtel, Cornelis 
Roozendaal, Johannes de Boer, Petrus Nipshagen, Johannes Petrus Zuiker, 
Elisabeth Ligthart-Windt, Adrianus Veken, Helena van Diepen-Karsten, Sjaak 
Duin, Maria Koedooder-Koeman, Petrus Kok, Marcel Veeken, Thea Blank 

69A tz Gebed voor een novene te ere van de H.Theresia van Lisieux 

70A tz Petronella Vogelpoel, 1908/06-12-1918 

71A tz Nationale noveen ter ere der kleine H.Theresia 

72   vz foto B. Renckens, missionaris t.g.v. vertrek naar Oeganda  
15-04-1926 

73   vz foto Adrianus Leeuw 

73A tz Adrianus Leeuw, 1875/10-11-1918, echtg. van Anna Schipper 
74A tz Jan Korver, 1840/11-04-1921, echtg. van Nicoletta Commandeur 
75A tz Anna van der Lans, 1870/1948, wed. v. Johannes van der Knaap 
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76A tz Allerzielen 1959-1960 te Wognum. Overleden: Maartje van Stralen-Rinkel, 
Maria Overboom-Wit, Catharina Maria Duin, Agatha Beerepoot-van Diepen, 
Lucia Commandeur-Zuiker, Jacobus Nicolaas Dudock, Margaretha Sjerps-
Commandeur, Cornelis Blauw, Mattheus Broers, Cornelia Hand, Cornelis 
Vlaar, Henrica Zuiker 

77A tz Allerzielen 1961-1962 te Wognum. Overleden: Catharina Kok-Bakker, Petrus 
Groen, Petrus Vlaar, Joanna Drieman, Afra Bankras-Timmer, Johannes Wit, 
Petrus Bakker, Theodorus Schouten, Laurentius Veeken, Theodorus 
Schipper, Cornelis Hes, Cornelis van Diepen, Maria Overboom 

78 tz Geertruida Vlugt, 05-04-1903/16-01-1957, echtg. van Arie Koomen 

78A tz P.Ewald Commandeur, priesterwijding te Valkenburg/Broekhem 01-03-
1947. Eerste H.Mis te Wognum 07-04-1947 

79 vz foto Johannes Florentius Stam 

79A tz Johannes Florentius Stam, 01-04-1915/08-03-1945 

80A tz Arien Schipper, 19-11-1864/13-05-1953, wedn. van Anna Kamper 
81A tz Theodorus Bakker, 13-01-1863/23-12-1948, echtg. van Margaretha Schipper 
82A tz Clasina Bakker, 14-12-1893/5-11-1950, echtg. van Timoteheus Kuip 

83A tz Catharina Wilhelmina Vriens, 1845/16-03-1912, echtg. van P.A. Hofman 

84A tz Anna Maria Hofman, 31-07-1907/26-11-1946, echtg. van Antonius Gerardus 
Entius 

85A tz Emma Kamp, 12-06-1848/03-01-1925, echtg. van Nicolaas van Diepen 

86A tz Theodorus Adrianus Kok, 1917/14-05-1926, zn v. Albertus Kok en Catharina 
Bakker 

 

 

Informatie gevraagd over de familie Gerbehij 
(door Fred Hoek) 
 
Geruime tijd ben ik bezig met een parenteel van de familie Gerbehij. 
Oorspronkelijk uit België, waar ze Gerbehaye heten, belanden twee broers 
als soldaat te Hoorn waarvan twee nakomelingen met twee meisjes uit de 
Rijp huwen. Ene Hendrik Gerbehij en diens vrouw waren eind 19e eeuw 
geruime tijd weesvader en -moeder van het Gemeene Wees- en Armenhuis 
in De Rijp. De familie is in Nederland bijna uitgestorven, maar drie broers 
zijn begin vorige eeuw naar Amerika geëmigreerd en zetten daar, onder de 
naam Gerbery, de familie vruchtbaar voort. In de bijlage zijn enkele 
aantekeningen verzameld over Marijtje G., met allemaal verschillende 
schrijfwijzen van de achternaam. Daar moet een beetje doorheen gekeken 
worden want ik ben inmiddels al 35 verschillende achternamen van deze 
familie tegen gekomen. Het probleem wat echter opduikt is dat het lijkt dat 
Marijtje 3x huwde, n.l. 1760 Pieter Pieters, 1764 Johannes Cordes en 
ca.1769 Pieter de Wever. Was Marijtje gescheiden van Johannes voordat ze 
met Pieter de Wever huwde? Het lijkt erop, want Johannes Cordes huwde 
1775 Gesina van Vrede.  
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Kortom wie weet meer over Marijtje en haar lotgevallen? Het gezin waar zij, 
en de doopgetuige Immetje (1760), uitkomen is hoogstwaarschijnlijk dat 
van: 
  
Daniël Gerbehaye, Cherbay of Gerbeheij 
Zoon van Gilles Gillesz. Gerbehaye en Barbe Daniëlsd. de Marteau uit 
Bertrée (B) Gedoopt op vrijdag 16 februari 1703 in Bertrée (B), overleden 
na juli 1757. Daniël, woonde Op ’t Watertje te Hoorn en ondertrouwde pro 
deo te Hoorn op 22 mei 1740 met: Agnes Bouman (Antje Bonmans?) Jonge 
dochter van Doesburg RK, wonende Op ’t Watertje te Hoorn, overleden na 
juli 1757. Uit deze relatie geboren: 
1. Daniël Cherbay, RK gedoopt op zaterdag 3 december 1746 in 
Hoorn, doopgetuige: Joanna Eggins 
2. Geertruij Cherbaij RK gedoopt op zaterdag 20 juni 1750 in 
Hoorn, doopgetuige: Joanna Eggins 
Door Daniël werd op 5 september 1750 te Hoorn een overleden kind 
aangegeven. 
3. Alida of Aaltje Cherbay of Gerbeheij, RK gedoopt op 1 januari 1757 
in Hoorn, doopgetuige: Maritje Thijsses. Aaltje werd op 13 maart 1782 
aangenomen of belijdenis voor de Gereformeerde Gemeente te Hoorn. Alida 
ondertrouwde pro deo voor de commissarissen op 20 december 1783 te 
Hoorn met: Johan Fredrik Hartensteijn, jongeman van Lonne- of 
Zonneveld (D). (Volgens Duits gebruik werd de tweede naam als roepnaam 
gebruikt, dus Fredrik.) Uit deze relatie werden 7 kinderen geboren. 
  
Bijlage: 
 

− Op 2-2-1760 trouwde te Hoorn Pieter Pieters en Marijtje Gilard, get. Immetje 
Daniëls en Susanna Jacobs. 

− Op 16 maart 1769 werd te Hoorn Petrus RK gedoopt als zoon van Pieter Pietersz. 
de Wever en Marijtje Gerbai, doopgetuige is Lijsbeth Barents. 

− Ondertrouw inschrijving Enkhuizen 8-12-1764 Johannis Curdis jm van Hessen en 
Marijtje Scherbereij geadsisteerd door haar Moeder Antje Bonmans 

− Op 15-12-1764 ondertrouwde te Hoorn pro deo Johannes Cordes jonge man van 
Vorstendom Hesselcassel, wonende te Enkhuizen met Marijtje Scherbeheij jonge 
dochter van Hoorn, wonende op de Westerpoortsdijk, ingeschreven op attestatie 
van Enkhuizen, in de Classis III (1-decemeb Johannes Cordes j.m. van 
Hessencassel won. te alsoo hier omtrent iets defect was in deze inschrijving 14 
dagen uitgesteld en is gedaan op nevenstaande bladzijde den 15 december) 

− Huwelijksafkondiging op 15-12-1764 en sluiting op 30-12-1764 door ds. Hubert. 
Huwelijksafkondiging in de kerken Enkhuizen, bijgehouden door de koster: 
Johannis Curdis jm in de Oude Westerstraat trout Marijtje Scherberheij jd van 
Hoorn “Een betoog gegeven om tot Hoorn te trouwen op 24-12-1764” 

− Impost op trouwen Enkhuizen 24-12-1764 Johannes Koordes en Marijtje 
Scherbehey van Hoorn pro deo 
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− Op  24-2-1765 wordt te Hoorn het kind Johanna gereformeerd gedoopt als 
dochter van Johannes Cordes en Marijtje Cherbehaij  

− Op 21-8-1768 wordt te Hoorn het kind Hendrik gereformeerd gedoopt als zoon 
van Johannes Cordes en Marijtje Cherbehij. 

− Ondertrouw pro deo te Hoorn op 24-10-1775 Johannes Curdes, wed. van 
Wittersing uit Graafschap Hessen wonende in de Gravenstraat en Gesina Van 
Vrede jd van Waddingsfeld in ’t Graafschap Zutphen wonnede in de Raamen 

− Op 25-5-1777 wordt te Hoorn het kind Anna Catharina gereformeerd gedoopt als 
dochter van Johannis Courdes en Gesina van Vreede.  

 

Reacties op Stamboomonderzoek via de computer 
(door Hans van den Broek) 
 

Op bovengenoemd artikel in Koggenland 2007/4 heb ik een groot aantal 
reacties gekregen. Het stuk was bedoeld als test om te zien in hoeverre het 
mogelijk is een kwartierstaat samen te stellen, thuis vanachter de computer, 
daarbij uitsluitend gebruikmakend van officiële websites. 
De reacties waren heel uiteenlopend. Ze varieerden van “ zie je wel, je kunt 
uiteindelijk toch niet zonder bezoek aan het archief” tot “nooit geweten dat 
je zoveel via internet kon vinden”.   
Daarbij kwam ook de vraag hoe je de archieven via internet kunt vinden. 
Een heel toegankelijke ingang is dan www.archieven.nl. En anders is het 
altijd nog mogelijk te google’en op bijvoorbeeld “archief + alkmaar”. 
 
Ook op de inhoud kwamen er reacties. Vandaar dit artikel. 
Ons lid de heer J. Boender uit Hem heeft uitgebreid onderzoek naar de 
familie Noback gedaan en wist te melden dat de familie uit Kölleda komt, 
gelegen in het voormalige Oost-Duitsland. Daarnaast had hij de volgende 
aanvullingen op de kwartieren, zoals in het artikel genoemd:  
 
4. Andries Noback, geb. Ambt-Vollenhove 5.10.1865, overl. Blokzijl 

19.4.1952 
5. Sophia Reekers, overl. Blokzijl 24.11.1947 
8. Andries Noback, overl. Blokzijl 22.2.1895 
9. Wilhelmina Johanna Dijksma, overl. Ambt-Vollenhove 10.7.1869 
16. Andries Noback, overl. Blokzijl 30.4.1841 
 
De heer Jan van der Knokke uit Oberhausen meldde, dat hij ons blad altijd 
met zeer veel interesse leest. Deze keer in het bijzonder eerdergenoemd 
artikel, omdat hierin kwartieren voorkwamen uit de streek waar hij veel 
onderzoek heeft gedaan. Hij komt daar zelf ook vandaan. Hij is geboren en 
getogen in Steenwijk. 
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Hij schreef over de streek in de Noord-Westhoek van Overijssel dat in de 17 e 
en 18e eeuw het gebied ten westen van Steenwijk en Steenwijkerwold één 
groot veengebied was, waar de turfgraver zijn zwaar en slecht betaald werd 
verrichtte. Het gebied was slecht begaanbaar. Bijna al het vervoer ging via 
het water. Zo was Blokzijl vanuit Steenwijk alleen over het water te 
bereiken. Een smal pad, later fietsweg langs het Steenwijkerdiep was de 
enige verbinding. Pas rond de jaren vijftig kwam hier verbetering in.  In dit 
gebied  treffen we buurtschappen aan als Muggenbeet, Baarlo, Nederland, 
IJsselham, Scheerwolde en Wetering.  
Kerkelijk gezien behoorde men hoofdzakelijk bij de Hervormde Gemeente 
Blokzijl of Steenwijkerwold. Toch kan het ook voorkomen dat men personen 
in de archieven van de hervormde kerk van Blankenham of zelfs Oldemarkt 
aantreft. 
In later jaren trokken de turfgravers naar Zuid Friesland, vooral naar de 
gemeenten Oost- en Weststellingwerf en het Schoterland. Het is dus 
raadzaam bij onderzoek hier rekening mee te houden en zo nodig ook deze 
(kerkelijke) archieven te raadplegen. 
In www.geneaknowhow.net/digi/bronnen.htlm kan men veel over 
Blokzijl, Steenwijkerwold, Blankenham, Oldemarkt en Giethoorn vinden, 
compleet met de juiste data. Steenwijk is te vinden in het HCO te Zwolle en 
voor Friesland kunt u terecht bij Tresoar in Leeuwarden.  
 
Op de kwartierstaat Noback heeft hij de volgende aanvullingen: 
 
18. Roelof Dijksma werd ook genoemd Roelof Slemp of Slump 
19. Geesje Jans Wessels, ged. Steenwijk 1791 [bron DTB Steenwijk akte 

419-111] 
34. Joost Jans Scheffer (Schoeffer), ged. Blokzijl 25.10.1778 
35. Geesje Cornelis, ged. Blokzijl 1.6.1783 
36. Willem Willems Slemp, geb. Giethoorn, otr./tr Giethoorn 

19.8/4.9.1785 
37. Jantje Roelofs Akkerman, geb. Giethoorn 11.1.1763, ged. Giethoorn 

6.4.1787, gedoopt op belijdenis des geloofs. * 
38. Jan Andries Wessels, tr.(2) Steenwijk 1803 Johanna Catharina 

Hendriks, tr.(1) Steenwijk 1787 
39.   Jantje Harms Harder, overl. Steenwijk 1802, (uit dit huwelijk, gedoopt 

Steenwijk: Andries 1787, Annigje 1788, Geesje 1791, Roelofje 1794, 
Harm 1797 en Jan 1801). 

68.   Jan Godfried Scheffer, otr/tr. Blokzijl 3.5./24.5.1761 
69.   Jantje Jans Rousing, ged. Blokzijl 5.2.1741 (uit dit huwelijk, ged. 

Blokzijl: Marijtje 8.8.1762; Andries 2.9.1764; Jan 18.5.1766;  Pieter 
2.7.1769; Arendje 12.9.1773; Joost 25.10.1778 en Andries 
14.12.1785) 
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14.12.1785) 
70.   Cornelis Vreriks, geb. in ’t Nederland onder Blokzijl, ged. Blokzijl 

23.3.1745. 
71.   Jantje Jans Stuijver, geb. te Baarlo onder Blokzijl, (uit dit huwelijk, 

gedoopt Blokzijl Geesje 15.11.1769; Vrerik 7.11.1770; Geesje 
8.12.1771; Vreerik 13.6.1773; Jan 4.12.1774; Albert 13.7.1777; 
Wouter 25.7.1779; Geesje 1.6.1783) 

138. Jan Jansen Roesink, geb. Vollenhove, otr. Blokzijl 31.12.1719, tr.  
Blankenham 11.1.1720 

139. Arentjen Peters, geb. Kuinderdijk (verm. Blankenham) (uit dit 
huwelijk, ged. Blokzijl Achtjen 8.3.1722; Jan 16.1.1729; Jacobje 
26.8.1731; Jacobje 5.11.1732; Geettje 21.11.1734;   Jantje 3.2.1737 
en Jantje 5.2.1741. 

140.  Frerik Kornelisz, geb. te ’t Nederland onder Blokzijl, ged. Blokzijl 
15.2.1711, otr./tr. Blokzijl 19.7./2.8.1744 

141.  Berentien Dirks, geb. te ’t Nederland onder Blokzijl, ged. Blankenham 
15.3.1721 (uit dit huwelijk, ook, geb. ’t Nederland onder Blokzijl en 
ged. Blokzijl Jantje 5.2.1747). 

280.   Cornelis Frederiksz , tr. Steenwijkerwold 29.11.1696 
281.   Aerjaentje Albers (uit dit huwelijk ook, ged. (ng) Blokzijl Roelofje 

28.8.1715) 
282.   Dirk Dirks, geb. Blankenham, otr/tr. Blankenham 27.2./13.3.1718 
283.   Jantien Harms (uit dit huwelijk ook, ged. Blankenham Marchien 

15.10.1719 en Derk 24.10.1723.) 
 
* De reden waarom geboorte- en doopjaar niet gelijk zijn, is dat in 
Giethoorn steeds veel doopsgezinden hebben gewoond. Doopsgezinden 
kennen de kinderdoop niet. Bij de volwassenendoop wordt tevens belijdenis 
gedaan en wordt men opgenomen als lidmaat. Dit werd meestal genoteerd 
in de lidmaatboeken en daar staat dan ook vaak de datum van de 
volwassenendoop (in het algemeen op ca 22-25 jarige leeftijd) vermeld.  
 

Tijd over om een middagje te smullen 
(door Leny Kukler-van Gemert) 
  
Een waar gebeurd verhaal uit 2007. Stelt u het zich eens voor.  
Na een bestuursvergadering komen er tal van uiteenlopende onderwerpen 
aan de orde. Ik had net de website “Geneaknowhow” ontdekt. In (jeugdig) 
enthousiasme vertelt een mens daarover. Enkele medebestuursleden 
veronderstelden deze site als wijd en zijd bekend, maar navraag op zo’n 
nuttige bijeenkomst als de nieuwjaarsopenstelling van onze bibliotheek 
leerde, dat “Geneaknowhow” nog niet door iedereen is ontdekt. 
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De heren Hein Vera en Herman de Wit hebben deze website opgezet en in 
beheer. Bent u nieuwsgierig geworden en hebt u tijd over, gaat u dan naar 
www.geneaknowhow.net. Daar vindt u onder andere links naar “Van 
Papier naar Digitaal” en naar “Regelgeving in de Nederlanden”. Op de eerste 
site vindt u per provincie gerangschikte genealogische bronnen en op de 
tweede komt u een keur aan verzamelingen tegen. 
Een greep uit de onderwerpen: Introductie, Bronnen, Kaarten en 
Naslagwerken. Het zijn deze verschillende onderwerpen, die een handvat 
kunnen zijn voor de achtergrondinformatie bij uw familieverhaal. 
 
Nu is mijn ervaring dat lezen vanaf het scherm erg vermoeiend is. Daarom 
trek ik me terug met een uitgedraaid boekwerk waarin heel veel 
lezenswaardige onderwerpen staan, zoals De wet op de Nationale Militie, 
Reglement op het houden van ganzen in “de lande van Cuyk” ( Voorouders 
wonende in ..), Belastingen, Huwelijk en gezin, Koloniën, Leger, Onderwijs.. 
Dit alles geeft aan verwijzingen al 5 bladzijden. 
 
Op een gegeven moment zat ik met het probleem dat ik iets niet kon vinden. 
De tweede keer kon ik het onderwerp niet geopend krijgen (de zaak zat op 
slot)…..  Via de site  stuurde ik een e-mail en mijn vraag om hulp werd per 
kerende mailpost beantwoord. Afbeeldingen van een kwartet in de 19e 
eeuw. Plaatjes met de beroepen van Jan Luycken. Verdwenen beroepen. Een 
middag is niet genoeg. 
De titel in het begin van dit stukje kan daarom misschien beter veranderd 
worden in “Een middagje smullen”, want dat doet u met “Geneaknowhow”!  
 

In het volgende nummer 
 
In het volgende nummer kunt u o.a. verwachten 

• het slot van de fragmentgenealogie Spruit 
• reacties op de genealogie Laan 

 

Aan dit nummer werkten mee….. 
 
Marry Luken-Sluis, José Schenk, Lourens Olijve, Fred Hoek, Hans van den Broek 
en Leny Kukler-van Gemert. 
 
Wij nodigen u uit wetenswaardigheden op papier of in een computerbestand 
te zetten. Heeft u hulp nodig bij vormgeving van uw gegevens, neem dan 
even contact op met één van de redactieleden. U bent van harte welkom. 
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Mutaties op de ledenlijst 
 
Alle ledenmutaties dient u uitsluitend door te geven aan de NGV te Weesp. 
Dat kan schriftelijk of via e-mail. Zie ook de mededelingen in Gens Nostra. 
 
Nieuwe leden: 
 
Mw. C.T. Schroor  Reimerswaalstraat 41 1069 AE Amsterdam 
Dhr. A.T.M. Schaap  Noorddijkerweg 104 1645 VJ Ursem 
Dhr. F.J. Snip   Pekelharinghaven 7-c  1671 HL Medemblik 
 
 
Bedankt als  lid: 
 
Dhr. J. Schouten   Hoorn 
Dhr. J. de Vries   Hoorn 
Mw. T. Cornelisse – Pot Hoorn 
Dhr. R. Otjes   Schagen 
Dhr. J.J. Pont   Hoorn 
 
Bedankt als bijkomend lid: 
 
Mw. R. Kaas   Amsterdam 
Dhr. W.C. Kesting  Hoogkarspel 
 
Geroyeerd als bijkomend lid: 
 
Dhr. N. van der Knokke Hattem 
 
Adreswijziging: 
 
Dhr. D.M. Hagenaar  Eikenhof 43  1623 LX  Hoorn 
Dhr. D. van de Gulik  Zwaagdijk-West 371 1685 PC  Zwaagdijk  
 



 
 
 

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     

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


