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Onze Bijeenkomsten 
 
28  oktober  2008 
 

De heer Mr. A.H.G. Verouden: “Belastingregisters en 
het belang voor genealogisch onderzoek” 

18  november  2008     
Aanvang 19.45 uur 
 

De heer Drs. W. van Zon: “Heraldiek en het 
ontwerpen van familiewapens” 
Voorafgaand aan de lezing een korte 
afdelingsledenvergadering 

27  januari  2009 De heer Diederik Aten: “De Engels-Russische invasie 
van 1799” 

17  maart  2009 De heren P.M. van ’t Schip en J.D.Th. Noot: “De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen  (Mormonen)” 

14 april 2009 Jaarvergadering van de afdeling en 10-
minutenpraatjes 

 
NB: Wijziging datum jaarvergadering 2009 
 
Om praktische redenen heeft het bestuur in zijn vergadering van 26 
augustus jl. besloten, de jaarvergadering van het lopende seizoen te 
verplaatsen naar dinsdag 14 april 2009. 
 
De bijeenkomsten worden gehouden in de Berkhouter Kerk, Kerkebuurt 172, 
Berkhout. Aanvang (tenzij anders vermeld) 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. 
 
 

Rectificatie 
 
Van Ton Antes ontvingen wij de volgende mededeling: 
 
In Koggenland 2008/2, blz. 36, voorlaatste regel wordt een webadres 
genoemd dat mijn interesse wekte. Een van mijn voorvaderen (Wilm Konst) 
was soldaat en diende onder Johan Dibbets, althans dat vermeldde de 
trouwinschrijving. Gedurende de Spaanse Successie-oorlog zal het Wilm dun 
door de broek zijn gegaan, want in die periode diende hij.  
Voor de aankleding van Wilm's gegevens tikte ik het webadres in, gevolg: 
onbekend of fout adres. Via een enorme omweg ben ik er nu achter. Het 
adres moet zijn: http://royalfig.free.fr dus geen vermelding "www."! 
Hopelijk zet deze correctie andere geïnteresseerden op het goede spoor.  
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Van het bestuur 
 
De zomervakantie is weer voorbij, het mooie weer gelukkig nog niet nu ik 
dit voorwoord zit te typen. Hopelijk hebt u er allemaal van genoten en hebt 
u zich ook wellicht al weer op uw hobby genealogie gestort. Dat zou dan 
mooi uitkomen, want noch mijn (Ben Leek) brievenbus, noch mijn mailbox 
raakt verstopt door de inzendingen voor het jubileumnummer van 
Koggenland. Hoe zat het ook al weer? Zaterdag 9 mei 2009 gaan wij ons 
25 jarig jubileum vieren. De plannen hebben langzamerhand vaste vorm 
gekregen: een ontvangst met koffie en gebak, een gastspreker en daarna een 
gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Over de precieze tijd, 
inhoud en plaats hoort u meer in de volgende Koggenland. Wij verwachten 
nog steeds tegen die tijd ook een rijk gevuld jubileumnummer uit te 
kennen brengen. Iedere bijdrage daaraan is welkom. Als uiterste termijn van 
inzenden hanteren wij 1 februari 2009 in verband met de voorbereidingen 
voor een dergelijk nummer. 
 
De redactie van Koggenland is overigens nog steeds op zoek naar een 
lid (of  leden) die ons team wil komen versterken. Met name zouden wij 
graag iemand willen hebben die Jan Lijzenga kan ondersteunen bij het 
opmaken van de kopij. Een redelijke kennis van het programma Word is 
daarvoor meer dan voldoende. Al doende leert men immers het meest! 
 
 
 

Twee maal 25 jaar getrouwd  
(door Siem Kieft) 
  
Ik was met de krant van 100 jaar geleden bezig voor het jaarboek van de 
"Vereniging vrienden van Oud Andijk" en vond toen dit bericht: 
  
Andijk 11 Mei 1908. 
Als bijzonderheid kan gemeld worden,dat de heer P.Galis te Wervershoof op den 19en 
April j.l. voor de tweede maal 25 jaar gehuwd is geweest. 
Met z'n dertigste voor 't eerst gehuwd is hij 26 jaar verbonden geweest aan zijn eerste 
vrouw, daarna 2½ jaar weduwnaar geweest, wederom getrouwd en op boven 
genoemden datum 25 jaar met z'n tweede vrouw getrouwd. Op den zelfden dag was zijn 
dochter ook 25 jaar getrouwd. 
De heer Galis is 88 jaar oud en vervult nog steeds de taak van voorganger in de Herv. 
Kerk. 
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Personen uit West-Friesland in het ONA van 
Purmerend (III) 
(door José Schenk) 
 
In Koggenland 2007/2 en 2007/4 zijn lijsten gepubliceerd van personen uit 
West-Friesland, die ik tegen kwam bij mijn onderzoek in het Oud Notarieel 
Archief (ONA) van de stad Purmerend. Hierbij de het laatste deel van deze 
serie. 
 
No 4367 26-09-1776 
akte 51 

Elsje IJbes, weduwe van Jacob Jacobs de Boorder, 
wonende Hoorn, (testament) 

No 4367 13-08-1783 
akte 122 

Hendrik Stand, weduwnaar en bruidegom, wonende 
Enkhuizen x Maria Cornelia van der Burch, 
meerderjarige jongedochter en bruid, wonende Den 
Haag (huwelijkse voorwaarden) 

No 4368 18-06-1784 
akte 136 

Meindert van Dam wonende Hoorn, is een van de 
erfgenamen van Jan van Dam, wonende Purmerend 
(als zijnde zijn neef) 

No 4368 27-11-1786 
akte 159 

Cornelis van Goor Hinlopen (oud secretaris van 
Beemster) geeft te kennen dat Nicolaas Hendrik de 
Vries (raad en oud schepen ) en mr Dirk Elias van 
Loosen (raad en oud burgemeester ) beide der stad 
Enkhuizen, en Johannes van Binnevest, predicant 
van de gereformeerde gemeente aldaar, zijn 
aangesteld als executeurs van het testament van 
zaliger vrouwe Maria Bontekoning, weduwe van 
Dirk Semeijn van Loosen (in leven burgemeester etc 
van Enkhuizen) en aldaar overleden 

No 4368 29-10-1791 
akte 199 

Dirk Blank x Maartje Breg, wonende Purmerend, 
verkopen aan Arie Alblas, wonende Hoorn; een 
obligatie staande op naam van haar vader; Jan 
Breg(op de Beets overleden) 

No 4370 12-10-1798 
akte 341 

Cornelis Schuijt en Dirk Schuijt, wonende Hoorn, 
zijn voogden over Hendrikje en Grietje Kijzer, 
minderjarige kinderen van zaliger Jacob Kijzer in 
eerder huwelijk verwekt bij Trijntje Schuijt, zie ook 
akte 342 

No 4370 02-10-1800 
akte 397 

Dirk Bloem, wonende Hoorn is enige erfgenaam van 
zijn vader; Klaas Bloem (die op 30-09-1800 te 
Purmerend is overleden)  en wil zich beraden om de 
erfenis te aanvaarden omdat hij waarschijnlijk alle 
crediteuren niet kan voldoen, zie ook akte 402 
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crediteuren niet kan voldoen, zie ook akte 402 
No 4371 24-05-1803 
akte 458 

Meindert Klaver, wonende Twisk, koopt een 
obligatie 

No 4371 16-02-1804 
akte 477 

Mr Jan de Feijter Advokaat, wonende Hoorn 

No 4372 14-07-1807 
akte 576 

Trijntje Bakker, meerderjarige dochter,  wonende 
Wervershoof, testeert aan haar zusters; Maartje en 
Doortje Bakker, en aan haar broer van halve bedde; 
Klaas Bakker 

No 4372 31-07-1810 
akte 653 

Jacobus Lem, predicant te Wognum en Wadwaij, is 
gehuwd met Grietje Maas (testament) zie ook akte 
654 

No 4373 17-08-1811 
akte 680 

Jacob Wormer junior x Catharina Elizabeth van der 
Vies, wonende Purmerend, verkopen een huis en 
pakhuis in de Peperstraat in Purmerend aan Pieter 
Smak, rentenier, wonende Oudendijk 

No 4373 27-11-1811 
akte 702 

Dirk Valkenburg, predicant van de Hervormde 
gemeente van Wervershoof, wonende Wervershoof, 
is enige erfgenaam van zijn grootvader maternel; 
zaliger Dirk Bakker(gewoond hebbende en 
overleden te Purmerend) 

No 4374 13-06-1812 
akte 39 

Klaas Gerrits Honig, koopman, wonende Kaag in het 
arrondissement Hoorn (hypotheek) 

No 4375 08-02-1816 
akte 5 en 6 

Joan van Bleiswijk, lid van de raad der stad 
Enkhuizen en aldaar wonende, en zijn 
kinderen(worden alle met name genoemd) erven 
van zaliger Jan van Bleiswijk (gewoond hebbende in 
Hoorn en aldaar overleden) en erven een huis in de 
Beemster 

No 4377 23-09-1778 
(geen aktenummer) 

de Weleerwaarde Heer Bernardus Bosch, bedienaar 
des God’lijken woord in de gemeente Jesu Christij 
tot Spanbroek en Opmeer, weduwnaar, gaat huwen 
met Jonkvrouw Adriana Cornelia van Neck, 
jongedochter, wonende Purmerend, zie ook akte van 
04-11-1778 (hij testeert dan zijn zoon; Hendrik 
Bosch) 

No 4378 11-09-1781 
akte 4 

Remmit Stolp x Bregje Willems Bak, wonende 
Beemster, zij testeert haar moeder; Nantje Pieters 
Jongemaats, wonende Venhuizen 

No 4378 25-07-1782 
akte 11 

Albert Jans Minnes x Aaltje Broers, wonende 
Beemster, benoemen tot voogd over hun kinderen; 
Tijmen Jans Broers, wonende Hoorn 
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No 4378 20-04-1785 
akte 4A 

vrouwe Anthonia Elisabeth Schagen, weduwe van 
Nicolaas Cornelis van Akerlaken, wonende Hoorn 
(volmacht) 

NB Vanaf hier geen 
aktenummers meer 

 

No 4379 06-03-1788 Maartje Alberts Wortel, laatst wed van Dirk 
Klaijbroek, w Beemster,  Gerrit Dirks van Baar, w 
Oosterblokker, en Neeltje Dirks van Baar, w 
Beemster(volmacht) 

No 4379 09-01-1789 Pieter van Hem, wonende Beemster over een 
hypotheekbrief ten laste van Huijbert Claas 
Velseboer, wonende Beemster, en ten behoeve van 
Aagje Pronk Jansdochter, weduwe van Cornelis 
Boots, wonende in de Wogmeer 

No 4379 08-01-1791 een obligatie uit de nalatenschap van Stijntje de 
Vries (op 12-12-1787 te Hoorn overleden) zie ook 
de 4 akte’s erna 

No 4379 04-06-1792 Volkert Volkerts Groen x Grietje Pieters Conijn, 
wonende Mijsen, testament 

No 4379 18-06-1792 Aafje Pieters Hoek x Sijmen Jans Beets, wonende 
Wormer, en haar minderjarige broer; Willem Pieters 
Hoek, over de nalatenschap van hun ouders; Pieter 
Hoek x Maartje Jans (op Oudendijk overleden) 

No 4380 20-08-1798 Trijntje Pieters Velseboer, weduwe van Cornelis P 
Boots, wonende Beemster, testeert haar zoon; 
Cornelis Cornelis Boots, en haar dochters; Trijntje x 
Jacob Cornelis Groot, wonende Wogmeer, en 
Maartje x Jan Lourens Schilder, wonende Beemster 

No 4380 19-09-1798 Pieter Breg x Neeltje Dirks Groot, wonende 
Scharwoude, en Aafje Dirks Groot, wonende den Ilp, 
Trijntje Sijmons Cramer x zaliger Willem Dirks 
Groot, wonende Beemster,  Willem Raat x Maartje 
Dirks Groot, wonende Beets, Marcus Dirks Groot, 
wonende Oudendijk en Claas van Lienen x Antje 
Dirks Groot, wonende Overijssel, zijn allen kinderen 
en erfgenamen van zaliger Jannetje Barents 
Wigman(weduwe van Dirk Marcus Groot) 

No 4380 15-01-1800 Jacob van der Moolen, wonende Medemblik, is 
voogd over de kinderen van zijn broer; Jan van der 
Moolen 

No 4380 27-03-1800 worden er obligatien verkocht staande op naam van 
Cornelis Jans Westwoud, oud schepen der stad 
Hoorn 
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Hoorn 
No 4380 28-07-1800 Pieter Maartens Groot x Grietje Pieters Stuurman, 

wonende Oudendijk, testament 
No 4381 10-05-1803 David Jans Willig x Geertje Jans Silver, wonende 

Oudendijk, testament 
No 4381 08-09-1803 Jan van Twisk en Cornelis Rooker, wonende 

Hoogkarspel als lasthebbers van Aafje 
Rooker(weduwe van Pieter de Wit) wonende 
Hoogkarspel, en hebben verkocht een huis in 
Beemster aan Aris Hoobergh, wonende Beemster 

No 4381 27-10-1804 mr Dirk Gallis, oud schepen der stad Hoorn en 
hoofdingeland en hoogheemraad van Beemster, en 
Fredrik Alewijn de Jonge, raad der stad Hoorn en 
mede hoofdingeland van Beemster, zijn borg voor 
mr Francois Gallis, secretaris van Beemster 

NB Vanaf hier weer 
aktenummers  

 

No 4381 15-09-1806 
akte 21 

Jan Jans Kaaij en Maartje Jans Kaaij x Heijndrik 
Pastoor, Neeltje Jans Kaaij x Pieter Dekker, Geertje 
Jans Kaaij x Jan Jongejan, wonende Beemster,  
Ilpendam, Beets en Oudendijk, zijn allen kinderen 
en erfgenamen van zaliger Jan Kaaij  x Aafje Dirks 
Binnewijsen 

No 4381 15-10-1806 
akte 23 

Neeltje Commandeur, weduwe en boedelhoudster 
van Lourens van Baar, wonende Spierdijk, is nu 
gehuwd met Cornelis Kuijper 

No 4381 18-11-1806 
akte 29 

Joan van Bleiswijk, wonende Hoorn, volmacht 

No 4381 10-12-1806 
akte 31 

Pieter Wortel, Cornelis Jans Vlaar, en Cornelis, 
Pieter, Hillegont en Maartje Gerrits Wortel 
(nagelaten kinderen van zaliger Gerrit Wortel x 
Bregje Pieters Olofs), wonende de 2e Zwaagdijk,  en 
de anderen Beemster. De 1e is een broer, de 2e een 
vooroverleden zusterszoon, en de 4 laatste, 
vooroverleden broeders kinderen van wijlen Jacob 
en Fredrik Wortel en alzo tezamen erfgenamen van 
dezelve  

No 4382 13-02-1807 Klaas Schagen, wonende Wervershoof, is schuldig 
aan vrouwe Johanna Elizabeth Creijghton (weduwe 
van Cornelis Jacob van Persijn) wonende Leijden 

No 4382 17-05-1808 
akte 13 

Maartje P Leeuw, weduwe van Gerrit van ’t Hof, 
wonende Schermerhorn, Grietje P Leeuw x Jacob 
Koopman, wonende Egmond op den Hoef, Geertje P 
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Koopman, wonende Egmond op den Hoef, Geertje P 
Leeuw x Jan Buren, wonende Beemster, Pieter P 
Leeuw, wonende Hoorn, en Jacob Pieters Leeuw, 
wonende de Waart, zijn erfgenamen van hun 
ouders; Pieter Leeuw x Lijsbeth P Oudejans  

No 4382 05-07-1808 
akte 24 

Samson Kohen, wonende Hoorn (volmacht) 

No 4382 01-08-1809 
akte 20 

Evert, Gerard en Maritje van Els, wonende 
Enkhuizen(testament) 

No 4383 14-08-1811 
akte 22 

Cornelis Claas Leguit, landbouwer, weduwnaar van 
Geesje Huurman, wonende Beemster, (oom 
maternel en toeziend voogd over de 4 minderjarige 
kinderen is Pieter Maartens Groot, wonende 
Oudendijk) 

No 4383 18-12-1811 
akte 47 

Pieter Vlaar, arbeider, wonende Grotebroek bij 
Enkhuizen x Aafje Groot, zijn erfgenamen van 
Gerbrand Groot(haar broer die 24 jaar was en 
wonende Beemster) 

No 4384 18-01-1812 
akte 3 

Fredrik Alewijn, wonende Hoorn, verkoopt hakhout 
op de buitenplaats Vredenburg in Beemster; 

No 4384 11-02-1812 
akte 7 

Simon Knip, landman, wonende Beemster x Aaltje 
Brinkman, hun zoon Pieter Knip, landman, is 25 jaar 
en gaat huwen met Trijntje Tuijn, jongedochter 19 
jaar, wonende Scharwoude, (dochter van zaliger 
Pieter Tuijn x Maartje Bakker) 

No 4384 24-03-1812 
akte 21 

Pieter Kroon, landman in Beemster x zaliger Geertje 
Jans Eijlander, hun dochter; Neeltje Pieters Kroon is 
nu 17 jaar en gaat huwen met Jacob Pieters 
Spaans(zoon van Pieter Hoek Spaans x Aaltje 
Pereboom, wonende op de Oudendijk) 

No 4384 28-04-1812 
akte 41 

Jan de Feijter, advocaat en notaris te Hoorn, als 
gemachtigde van Jan Kommandeur Pieterszoon, 
herbergier op het Breed in de herberg “de 
Posthoorn” om bij openbare veiling te verkopen; 
woning en landerijen genaamd “de Munnik” staande 
en gelegen aan de Ringdijk van de Wijde Wormer 

No 4384 15-09-1812 
akte 71 

Jan Gleijnis, landbouwer, wonende Schermerhorn x 
Trijntje Nol, Gerrit Broertjes, landbouwer, wonende 
Zandwerven x Neeltje Nol, Muus Kroon, 
landbouwer, wonende Beemster x Maartje Nol, en 
Maartje Cornelis Oterleek als moeder van de 
minderjarige Trijntje en Pieter Klaas Nol, zijn de 
enige erfgenamen van wijlen Klaas Pieters Nol 
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enige erfgenamen van wijlen Klaas Pieters Nol 
(overleden Beemster; 12-11-1811) zie ook akte 74 

No 4384 17-11-1812 
akte 83 

Cornelis de Jong, landbouwer x Trijntje Jans Poel, 
wonende beemster, zijn schuldig aan mr Francois de 
Vries(hoofdingeland van Beemster) wonende hoorn, 
op het agterom 

No 4384 27-11-1812 
akte 85 

Sijvert Dop(huisman) wonende Sijbekarspel x 
Trijntje Pieters Huisman, Nanning Leenderts Kluit, 
wonende op het Zeglis in de bedijkte Schermer 
onder Alkmaar, als lasthebber van Neeltje Pieters 
Huisman(weduwe van Pieter Pieters Keuning, 
wonende Omval in de Schermeer, Klaas Pieters 
Huisman(dagloner) wonende Sijbekarspel, en Tijs 
Alderts Wortel (dagloner) wonende Beets x Maartje 
Pieters Huisman, zijn alle erfgenamen van hun 
moeder; zaliger Maartje Ariens Langereijs(weduwe 
van Pieter Huisman) 

No 4385 08-01-1813 
akte 5 

Tijs van der Lee, meelmolenaar x Jantje Cornelis 
Boots, wonende Hauwert, zijn schuldig aan juffrouw 
Matje Michmershuisen 

No 4385 24-04-1813 
akte 44 

Jonge Jan Sneeboer, landbouwer, wonende 
Sijbekarspel, is schuldig aan Pieter Boerse, 
landbouwer, wonende Schermer onder de Rijp(gaat 
over de erfenis van Jannetje Boers, weduwe van 
Sijmen Velseboer) 

No 4385 22-05-1813 
akte 53 

mr Fredrik Alewijn, dijkgraaf van Beemster, 
wonende Hoorn op het Oost x vrouwe Margaretha 
Christina Opperdoes, zijn schuldig aan Pieter 
Boerse, landbouwer, wonende in de Schermer onder 
de Rijp (gaat over de nalatenschap van hun moeder; 
Jannetje Boerse(weduwe van Sijmen Velseboer) 

No 4385 08-06-1813 
akte 56 

mr Fredrik Alewijn, dijkgraaf en mr Dirk Gallis, 
hoogheemraad, wonende beide Hoorn (gaat over de 
aanbesteding van dijk- en slootwerken in Beemster) 

No 4385 09-06-1813 
akte 56 

Klaas Grasboer, landbouwer, wonende Purmerland x 
Trijntje Floris, zijn schuldig aan mr Gerbrand van 
Bredenhof de Vieq(heere van Oosthuizen Etershem 
en Schardam), wonende Hoorn (zie ook 19-07-1813 
akte 66) 

No 4385 27-07-1813 
akte 68 

Pieter Leijdekker, landman, wonende Wijdenes, is 
schuldig aan Hendrik Michmershuijsen, koopman, 
wonende Amsterdam 
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No 4385 01-09-1813 
akte 75 

David Jans Willig, landman, wonende Oudendijk x 
Geertje Zilver (testament, zie ook de volgende akte) 

No 4386 31-01-1814 
akte 3 

Fredrik Alewijn, dijkgraaf van Beemster, wonende 
Hoorn in huis no 48, x vrouwe Margaretha Christina 
Opperdoes, zijn schuldig aan mejufffrouw Jannetje 
de Clerck(weduwe van Hendrik Michmershuijsen) 
wonende Amsterdam 

No 4386 12-02-1814 
akte 8 

Cornelis Ruiter, landbouwer x Eefje Gerrits Wals, 
wonende Purmerland is schuldig aan de 
weleerwaarde heer Bernardus van Marken, 
bedienaar des goddelijke woord in de gereformeerde 
gemeente van Hoorn, wonende op het Noord 

No 4386 07-06-1814 
akte 28 

Jan Visser, landman wonende Beemster x Aaltje 
Cornelis Lakeman, testeeert zijn vader; Jan Klaas 
Visser, wonende op de Oudendijk (zie ook akte 29) 

No 4386 09-07-1814 
akte 44 

te koop in Beemster; huize Grijpestein en huize 
Weerlust, hoogste bieder is Ente Ariens Breet, 
wonende Bennebroek(kanton Medemblik) voor 
6930,- guldens 

No 4386 31-01-1815 
akte 7 

Jacob Poel en Gerrit Poel, beide landman, wonende 
Beemster, Pieter Prins x Antje Poel, wonende 
Hoogkarspel, Jacob Schoenmaker x Diwertje Poel, 
wonende Wervershoof, verkopen aan hun zwager; 
Cornelis de Jongh x Geertje Poel, wonende 
Beemster, een huismanswoning in Beemster(als 
erfgenamen van hun vader; zaliger Jan Poel) 

No 4386 06-03-1815 
akte 17 

Jacob Rijkenberg, herbergier, wonende Hoorn op de 
Kaasmarkt x juffrouw Johanna Hoolboom, en 
instaande voor haar broer; Gijsbert Hoolboom, 
vermits diens afwezigheiid als militair (zijn 
erfgenamen van hun vader; zaliger Cornelis 
Hoolboom, die een zoon was van zaliger Gijsbert 
Hoolboom x Johanna van Barneveld) 

No 4386 05-05-1815 
akte 21 

Jacob Muus Colles, landman, wonende Beemster 
legateert aan zijn neven en nichten; Claas Cornelis 
Bakker (is enig nagelaten zoon van Cornelis Claas 
Bakker) en aan Grietje Claas kittig, beide wonende 
Oudendijk en aan Proontje Ariaans Benjamin, 
wonende thans Bobeldijk en aan Dirk Nierop, 
wonende Bergen en Klaas Nierop wonende 
Schoorldam en aan Maartje Nierop(dochter van 
zaliger Cornelis Nierop) wonende Hoorn en aan 
Aafje Dirks Nierop, wonende Hoorn en aan de 
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Aafje Dirks Nierop, wonende Hoorn en aan de 
kinderen van zijn nicht zaliger Trijntje Nierop, 
wonende Hoorn 

No 4386 22-08-1815 
akte 47 

Klaas Pieters de Jong, landbouwer, wonende 
Beemster, verkoopt aan Cornelis Pieters 
Timmerman, landman, wonende in het zeegat bij 
Scharwoude onder Hoorn, een huismanswoning en 
grasland 

No 4386 22-08-1815 
akte 48 

Cornelis de Jong, landbouwer, wonende Hoogwoud, 
verkoopt aan Klaas de Jong, landman, wonende 
Beemster een huismanswoning en grasland (in huur 
gebruikt door Pieter Velseboer) 

No 4386 09-11-1818 
akte 26 

Jan Hooman, landbouwer, wonende Oudendijk 
onder Hoorn, verkoopt een huis in Purmerend 

 

 

Uit Duitse archieven 
 
De heer Voortman van de afdeling Zaanstreek / Waterland speelt ons met 
enige regelmaat gegevens door die hij bij zijn transscripties tegenkomt en 
die voor onze lezers interessant kunnen zijn. In deze aflevering enkele 
inschrijvingen uit Bippen, waarin sprake is van Hoogwoud, Spanbroek en 
Hoogkarspel (de vertalingen zijn van de hand van ondergetekende, Ben 
Leek, met dank aan Jos Kaldenbach en Trudy Schrickx). 
 
 
Ev. Trauen Bippen 
Trouwboek van de Evangelische gemeente in Bippen 
 
18-12-1873 
Kremer, Johann Hermann Heinrich, unverehelichter Kaufmann in der 
Gemeinde Hoogwoud in Nordholland, * 07-07-1840 zu Bippen, Eltern; 
unverehelichte Anna Catharina Elisabeth Kremer, Colonatserbin zu Bippen, 
mit Poppe, Maria Elisabeth, unverehelicht zu Börstel, * 27-08-1849 zu 
Börstel, Eltern; Pächter Arnold Wilhelm Heinrich Poppe und dessen Ehefrau 
Catharina Margaretha geb. Lengehaus zu Börstel, angeblicher Wohnort 
Hoogwoud in Nordholland, Aufgebot den 7. und 14. Dec. 1873 zu Börstel 
und Bippen, getraut den 18. Dec. 1873 zu Bippen. 
 
 Johann Hermann Heinrich Kremer, ongehuwde koopman in de gemeente 
Hoogwoud in Noord-Holland, geboren 07-07-1840 in Bippen, (zoon van de 
ongetrouwde Anna Catharina Elisabeth Kremer, erfgename van een 



 60 

boerenbedrijf in Bippen) met Maria Elisabeth Poppe, ongetrouwd, 
woonachtig te Börstel, geboren 27-08-1849 in Börstel (dochter van de 
pachtboer Arnold Wilhelm Heinrich Poppe en diens echtgenote Catharina 
Margaretha Lengehaus uit Börstel, naar hun zeggen woonachtig in 
Hoogwoud in Noord-Holland). Het huwelijk is 7 en 14 december 
afgekondigd in Börstel en in Bippen en zij zijn 18 december 1873 getrouwd 
in Bippen.  
 
..-..-1874  
 
Eilermann, Johann Gerhard Julius, unverehelichter Gastwirt zu Bersenbrück, 
* 24-01-1849 zu Suttrup Krsp. Loxten, Eltern; Colon. Johann Hermann 
Eilermann und dessen Ehefrau Catharina Margaretha geb. Nortrup zu 
Suttrup Krsp. Loxten, mit Schenke, Auguste, unverehelicht zu Bersenbrück, * 
27-08-1855 zu Spanbroek in Nord-Holland, Eltern; Kaufmann Wilhelm 
Heinrich Schenke und dessen Ehefrau Anna Margaretha Adelheid geb. 
Lengehaus zu Ohrtermersch, angeblicher Wohnort Bersenbrück, Aufgebot 
den 16. und 23. Aug. 1874 zu Bersenbrück und Bippen, werden zu 
Bersenbrück copulirt. 
 
Johann Gerhard Julius Eilermann, ongetrouwde herbergier in Bersenbrück, 
geboren 24-01-1849 in Suttrup, parochie Loxten (zoon van landbouwer 
Johann Hermann Eilermann en diens echtgenote Catharina Margaretha 
Nortrup uit Suttrup, parochie Loxten) met Auguste Schenke, ongetrouwd, 
woonachtig te Bersenbrück, geboren 27-08-1855 in Spanbroek in Noord-
Holland (dochter van de kooopman Wilhelm Heinrich Schenke en diens 
echtgenote Anna Margaretha Adelheid Lengehaus, uit Olutermersch, naar 
eigen zeggen woonachtig in Bersenbrück). Het huwelijk is afgekondigd op 
16 en 23 augustus 1874 in Bersenbrück en Bippen; zij zijn in Bersenbrück 
getrouwd. 
 
Ev.L. geb./doop Bippen. 
Geboorte- en doopboek van de Evangelisch-Lutherse gemeente in 
Bippen. 
 
  52.       Joachim, Dietrich August Gustav, geb. 15. Aug. 1888, get. 15. Sept. 

Eltern; Kaufmann Hermann Heinrich August Joachim zu Bippen 
und dessen Ehefrau Anna Catharina  Margaretha geb. Schenke. 

     Gev.; Johann Hermann Dietrich Schenke Kaufmann in Spanbroek 
Holland, Hermann Heinrich Eggers Wagenmacher in Bippen, Witwe 
Anna Margaretha Elsabein Schenke in Bippen. 
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     Dietrich August Gustave Joachim,. geboren 15 -08-1888, gedoopt 
15-09-1888, zoon van de koopman Hermann Heinrich August 
Joachim in Bippen en diens echtgenote Anna Catharina Margaretha 
Schenke. De doopgetuigen waren Johann Hermann Dietrich 
Schenke, kooopman in Spanbroek, Holland, Hermann Heinrich 
Eggers, wagenmaker in Bippen, de weduwe Anna Margaretha 
Elsabein Schenke in Bippen. 

 
35.     Joachim, Heinrich August Otto, geb. 9. Juli 1890, get. 9. Aug. 

Eltern; Kaufmann Hermann Heinrich August Joachim in Bippen und 
dessen Ehefrau Margaretha Katharina Anna geb. Schenke. 

 Gev.; Handlungsgehülfe Bernhard Wilhelm August Joachim in 
Osnabrück, Kaufmann Bernhard   Heinrich Frese in Hoogcarspel 
Holland, Witwe Maria Katharina Schenke geb. von Hagel in 
Dalvers. 

     Heinrich August Otto Joachim, geboren 09-07-1890, gedoopt 09-
08-1890, zoon van de kooopman Hermann Heinrich August 
Joachim uit Bippen en diens echtgenote Margaretha Katharina Anna 
Schenke. De doopgetuigen waren de handelsbediende Bernhard 
Wilhelm August Joachim in Osnabrück, de koopman Bernhard 
Heinrich Frese uit Hoogkarspel, Holland, en de weduwe Maria 
Katharina Schenke, geboren von Hagel uit Dalvers. 

 

Aucke Balck, een vergeten zeeheld 
(door H. J. Zwart) 
 
In de Nederlands hervormde kerk van Venhuizen ligt een grafzerk van Maria 
Balck waarop o.a. te lezen staat dat zij de vrouw was van Ubbo Ubbenius, 
predikant te Venhuizen. Zij was gestorven op 20 januari 1701. In een boek 
over de familie Balk geschreven door mevr. K. Balk-Oud wordt hierover het 
volgende vermeld. Maria Balck zou de dochter zijn van Abraham Balck, 
geboren omstreeks 1623. Abraham zou bekend staan als “Pedagogi Prince 
Wilhelmi”. Voorts wordt hij verondersteld de broer te zijn van Isaac Balck, 
predikant in o.a. Monnickendam. Verder had Maria een zuster, Tietje Balck, 
die bij haar huwelijk in 1678 getuige was. Nader onderzoek in het 
Gemeentearchief van Amsterdam bracht andere en nieuwe interessante 
feiten aan het licht. Daaruit bleek dat niet Abraham Balck, maar Aucke Balck 
de vader was van Maria en Tietje. 
 
Aucke, ook wel Augustijn Balck is tweemaal getrouwd geweest. De eerste 
keer met IJtje Pietersdr omstr. 1635, en de tweede keer met Neeltien Loeven 
op 13 april 1646. Bij dat laatste huwelijk wordt hij vermeld als Augustijn 
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Balck van Wolsel (vermoedelijk Wolsum Fr.) oud 38 jaar, weduwnaar van 
IJtje Pietersdr. Neeltje Loeven is van Amsterdam, oud 28 jaar. Aucke is dus 
geboren in 1608. Uit zijn eerste huwelijk is een kind geboren: Tijtge, dochter 
van Aucke Heijtjes Balck en IJtje Pietersdr gedoopt op 29 maart 1637 in 
Amsterdam. Andere kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend. IJtje Pietersdr 
werd in Amsterdam begraven op 22 juni 1645. “Eijten Piters, huijsvrouw van 
kapiteijn Auke Baukes, komt tegenover de ouweschans vandaan op 
Neijenborgh”. Uit het tweede huwelijk werden minstens vier kinderen 
geboren, van wie er twee begraven werden resp. op 22 juni 1648 en op 27 
juli 1652. De andere twee zijn Marrij, dochter van Augustijn Balck, Capitein, 
en Neeltien Loeven, gedoopt in Amsterdam 3 januari 1650, en Loef, zoon 
van Augustijn Balck en Neeltien Loeven eveneens in Amsterdam op 2 
februari 1651. Neeltje Loeven, weduwe van A. Balck werd op 12 februari 
1658 in de Nieuwe Zijds Kapel in Amsterdam begraven. 
 
Het eerste kind van Aucke wordt later Tietje genoemd, en Marrij wordt 
Maria Balck. Zij waren dus halfzusters. Tietje Balck huwde in Amsterdam op 
19 februari 1654 (ondertrouw) met Pieter Fido. Zij was van Amsterdam, oud 
17 jaar en ouders overleden; zij woonde op de Oude Schans en  werd 
geassisteerd door Cornelis Flinkenburgh en Claes Claessen. Pieter kwam 
eveneens uit Amsterdam en was 27 jaar oud. Tietje trouwde voor de tweede 
maal met Casparus Voskuijl, j.m. bedienaer der H. Evangelie in de geref. 
kerck tot Weesp, zij als weduwe van Pieter Fido. Maria Balck  ging in 
ondertrouw in Amsterdam op 9 april 1678 met Ubbo Ubbenius, predikant in 
Venhuizen. Maria was van Amsterdam, oud 28 jaar, ouders overleden en 
geassisteerd door Tietje Balck,  haar zuster. Loef Balck werd op 1 mei 1679  
begraven in de Nieuwe Zijds Kapel: “Loef Balck kompt van het Lijtse Pleijn 
bij de poort, kompt int graf van Loef Balck en Maria Balck”. Maria Balck 
overleed op 20 januari 1701 in Venhuizen en is daar in de kerk begraven, 
waaraan de grafsteen met grafschrift nog herinnert. Ubbo Ubbenius stierf in 
Amsterdam 6 juni 1706 en werd ook in de kerk van Venhuizen begraven. 
Waarom was er dan ook een graf van Maria Balck in Amsterdam? Om dat te 
begrijpen is het nodig kennis te nemen van een akte van de weeskamer van 
Amsterdam van 14 maart 1646. Hierin is het volgende te lezen: “Op 14 
Maart 1646 heeft Auke Balck, kapitein te water bewezen zijn dochter Tietje, 
oud 9 jaren, daar moeder af was IJtje Pieters voor haar moeders erf de 
somme van zeven duijsent gulden eens, en sal de voors. sijne dochter 
houden met behouden goede tot haere jaeren toe omme de vruchten van 
dien onder verband van alle zijne goederen, roerende en onroerende, 
presente en toekomende, des sal hij voorts blijven zitten in alle andere 
goederen, schulden en onschulden, behaagde Cornelis Flinkenburgh, de 
neve, en Claes Claessen, goede bekende, onderschreven Albert Bas en 
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Francij van der Meer, weesmeesteren.”. Daaronder staat: “13 Januari 1655 
heeft Tietje Balck met Pieter Fido, haar man, bekend de voors. zeven 
duizend gulden haer door de voors. haere vader van moeders erf bewezen  
uit handen van Neeltje Loeven, haer stiefmoeder, onvangen te hebben”. 
Hieruit blijkt wel dat Aucke Balck in goede doen was. Hij heeft blijkbaar een 
graf gekocht in de Nieuwe Zijds Kapel, dat na de dood van hem en zijn 
vrouw overging op hun beide kinderen Loef en Maria Balck. Uit de 
trouwakte van Tietje Balck blijkt dat Aucke vóór februari 1654 reeds was 
overleden. Zijn begrafenis is niet in Amsterdam te vinden.   
 
Nadere bijzonderheden over Maria Balck en Ubbo Ubbenius zijn te vinden in  
“De Nederlandse Leeuw” van 1971 jaargang 88 pag. 283, waaraan het 
volgende is ontleend. Het blijkt dat zij een dochter hadden, Cornelia 
Ubbenius, geboren in 1681, en op 12 september 1739 begraven  in de 
Nieuwe Zijds Kapel in het graf van Ludolph en Maria Balck. Ludolph is 
duidelijk de verfraaide vorm van Loef. Het graf kwam dus via Maria Balck in 
het bezit van de familie Ubbenius. Cornelia trouwde met Johannes 
Bontekoning en uit dat huwelijk sproot een dochter voort, Maria 
Bontekoning, die gehuwd was met Dirk Semeijn Loosen, een telg uit een 
vermogend geslacht uit Enkhuizen. Uit de nalatenschap van Maria 
Bontekoning blijkt niet alleen hoe rijk zij was, maar twee zaken springen 
daaruit naar voren van belang voor deze geschiedenis. Ten eerste de 
vermelding van twee medailles van Commandeur Balck en Capitein A. Balck, 
zonder twijfel Aucke Balck! Het tweede is dat zij aan de kerk en diaconie 
van Venhuizen elk vijf duizend gulden vermaakt onder conditie dat het graf 
voor altijd gesloten zal blijven. Het testament dateert van 14 november 
1786. 
 
Wie was nu Aucke Balck. Nadere bijzonderheden over hem zijn o.a. te 
vinden in diverse boeken over de Nederlandse oorlogsvloot, de tweede 
Spaanse Armada en de eerste Engelse oorlog1).  Aucke Balck was in dienst 
van de Amsterdamse admiraliteit en diende op de vloot, eerst als kapitein 
daarna tijdens de eerste Engelse oorlog als commodore, waar hij het bevel 
voerde over het schïp “De Vrijheidt” met een bemanning van 150 koppen en 
een bewapening met 46 kanonnen. In de archieven van de Amsterdamse 
admiraliteit en de Staten-Generaal, te consulteren in het Nationaal Archief is 
veel van zijn wedervaren te vinden. Op 15 maart 1636 moest Capitein Balck 
zich verantwoorden voor enige beschuldigingen. Hij was dus op acht en 
twintig jarige leeftijd al kapitein. In een boek over de Spaanse Armada wordt 
o.a. het volgende vermeld2) : Op 14 oktober 1639 werd een Hollandse 
zeeman op het schip van kapitein Balck door een musketkogel van Spaanse 
zijde, een “gebeeten cogel”, gedood. Tromp  liet het lijk naar het Engelse 
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admiraalsschip brengen, en zei dat de Spanjaarden op de man geschoten 
hadden. De Spaanse admiraal beweerde dat het een ongeluk was. Uit 
diverse stukken van de Amsterdamse admiraliteit is het volgende over hem 
bekend. Hij kreeg een aantal malen verlof om aan land te blijven, en wel op 
20 maart 1644 (hij heette toen nog Aucke Balck), 1 november 1646, 3 
september 1647 en op 2 december 1650.  
 
Hij was vooral betrokken bij de eerste Engelse oorlog van 1652-1654. Hij 
was ondertussen bevorderd tot commodore of commandeur en voerde het 
bevel over een eskader van een aantal oorlogschepen. Voortaan noemde hij 
zich ook Augustijn in plaats van Aucke. De Nederlanders en Engelsen waren 
verwikkeld in verscheidene zeeslagen. Zo bevond een groot deel van de 
vloot zich in Augustus 1652 bij Hitland (tegenwoordig Shetland), zoals blijkt 
uit een brief van de kapiteins Balck en De Lieffde aan de admiraliteit te 
Amsterdam. Er woedde een hevige storm in de nacht van 4 op 5 augustus, 
waardoor de vloot verspreid raakte, maar een aantal schepen vond 
beschutting in de baai van Scalloway, Op 9 augustus werd een krijgsraad 
gehouden van alle kapiteins die elkaar weer gevonden hadden en besloten 
werd naar Nederland terug te zeilen. Daar vreesde men dat de vloot 
grotendeels verloren was gegaan  Tot grote opluchting van admiraal Tromp 
verscheen het grootste deel van die vloot echter bij Texel. Dat niet alles koek 
en ei was op de oorlogsschepen bleek uit een gebeurtenis op 12 september 
toen 47 leden van Balck’s bemanning met het meenemen van een kaag 
(klein vaartuig) er van door gingen. Ook bij andere schepen vond er wel 
desertie plaats. Desalniettemin zorgde Tromp ervoor dat de schepen 
gerepareerd werden en van de benodigde zaken voorzien. Balck kreeg 
hierna bevel met 11 schepen en 2 galjoten naar de Sont te zeilen en vertrok 
daarheen op 11 oktober. De reden voor die reis was dat de Deense koning in 
conflict was met de Engelsen. Toen Balck in de Sont arriveerde lag daar 
reeds een groot aantal Engelse oorlogsschepen, maar tot een treffen kwam 
het niet, o.a. door interventie van de koning van Denemarken. Hij keerde 
naar Holland terug op 2 november. In een brief van november aan de 
Staten-Generaal vermeld hij dat zijn schepen voor anker liggen in het Vlie, 
dat zijn victualiën op waren en de schepen onklaar. Vandaar vertrok Balck 
met zijn eskader weer richting Engelse kust waar hij in december deelnam 
aan de slag bij Dungenes, waarbij de Engelsen werden verslagen. Uit het 
journaal van Evertsen blijkt dat de vloot in vier eskaders was verdeeld, met 
als bevelhebbers admiraal Tromp en de vice-admiraals Evertsen, Witte 
Cornelisz de With en Augustijn Balck. Eind december kreeg Balck een 
nieuwe opdracht. Om de convooien van koopvaarders naar Oost- en West-
Indie te beschermen moest hij met 12 van zijn beste schepen voor het 
Kanaal blijven kruisen3). Hij bleef daar met zijn schepen tot 28 februari 1653 
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toen de driedaagse zeeslag bij Portland ontbrandde. Die slag waar ook 
Tromp, de Ruijter, Evertsen en Witte de With aan deelnamen, eindigde in 
een geweldige chaos, waarin de Engelsen aan het langste eind trokken. Het 
schip van commodore Balck, de “Vrijheijdt” raakte met zijn touwwerk 
verward in een West-Indiëvaarder, werd lek en onbestuurbaar geschoten. 
Het werd echter tezamen met het schip van De Ruijter ontzet,  wist te 
ontkomen en arriveerde enkele dagen later, zwaar beschadigd in Le Havre4). 
Augustijn Balck sneuvelde reeds de eerste dag op 28 februari, zoals in het 
journaal van Evertsen vermeld wordt: “Capiteins die in dit gevecht sijn 
doodt gebleven, soo men niet beter is te weten, commodore Aug. Balck (en 
veertien andere kapiteins)”. Aucke Balck was kennelijk in zee verdwenen. 
Zijn weduwe werd echter niet vergeten. In een brief van de admiraliteit van 
29 maart 1653 wordt  melding gemaakt dat er drie maanden “vivres” 
aangeschaft moeten worden voor de weduwe Balck. Op 26 april 1654 het 
volgende: “Aan de capiteins Balck sal. en Dirk Scheij,  tegen de Engelsen in 
bataille geweest, f. 800.- provisie. Afgezonden 5 September“. 
 
Voor zijn diensten aan het vaderland heeft Aucke Balck twee gouden 
medailles gekregen. Helaas  bleken de akten waarin die medailles aan 
kapitein en commodore Balck toegekend worden, niet te vinden. 
Vermoedelijk heeft hij de eerste in 1639 als kapitein in de oorlog tegen de 
Spaanse Armada, en de tweede, mogelijk posthuum, in 1653 als commodore 
bij de eerste Engelse oorlog, gekregen. Bijzonder is dat ze 130 jaar later 
weer opdoken bij zijn achterkleindochter. 
 
1 C. Ballhauser: Der erste englisch-holländische Seekrieg 1652-1654. M. Nijhoff Den Haag 
1923. 
2 M .G. de Boer: Tromp en de Spaanse Armada 1639. KNAW Amsterdam 1941, 
3 Johan E. Elias: Schetsen uit de geschiedenis van ons Zeewezen. Martinus Nijhoff 1923-
1930 
4 S. E. Gardiner en C. T. Atkinson: Letters and papers relating to the first Dutch war 1652-
1654. London Navy Records Society 1899-1931.  

 
Trefwoordenlijst Genealogie 
 

De 4e editie van de Trefwoordenlijst Genealogie is gereed. De lijst bevat nu ca 20.000 
trefwoorden en begrippen, voorkomend in de DTB-boeken, Gerechts-, Notarieel- en 
Gemeentenakten en andere Genealogie en Heemkunde-bronnen. De trefwoordenlijst is 
ter inzage en *gratis* te downloaden op de website http://www.dumont-andre.nl 
Door de omvang ( 581 bladzijden A5 formaat) is het niet meer mogelijk de 
trefwoordenlijst in boekvorm te bestellen. Wel bestaat er de mogelijkheid om de 
Trefwoordenlijst (in PDF-formaat of als Word-file) te bestellen op  
CD-rom (zie de aanwijzing op de website). 
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Aaltje Cornelis Kooltjes: zij maakt het ons 
genealogen niet gemakkelijk 
(door Hans van den Broek) 
 
Onlangs was ik op zoek naar de voorouders van Elisabeth Pot. Zij 
overleed te Zijpe 14.3.1830, was toen 44 jaar, geboren te Medemblik 
en gehuwd met Cornelis de Waard. Laatstgenoemde overleed te Zijpe 
20.6.1839 en was toen al 72 jaar. Verdere gegevens, zoals het 
huwelijk de Waard-Pot waren niet bekend 
 
De zoektocht in de DTB van Medemblik leverde in eerste instantie niet 
veel op. De naam Pot kwam zowel voor in de katholieke als in de 
gereformeerde registers. Doch geen doop van Elisabeth rond 1785 te 
vinden. Wel vond ik een Cornelis Pietersz Pot, gehuwd met Aaltje 
Cornelis Kooltjes. Uit dit huwelijk werden geboren: (rk) 1772  
Lambertus, 1774 Marijtje, 1775 Cornelis, 1777 Marijtje, 1779 Cornelis 
en 1781 Dieuwertje. Nader onderzoek leerde dat Cornelis Pot in 1782 
was overleden (aangegeven 22 april). En dus was er alle reden dit 
echtpaar niet meer in het onderzoek te betrekken. 
 
Het doopboek in latere jaren gaf het onderzoek een andere wending, 
want op 12.3.1783 werd de doop ingeschreven van Klaas, de vader Klaas 
Jelisz Snip en de moeder Aaltje Cornelis Kooltjes. Het kind was “illegatus”   
(onwettig). De naam van de vader was tijdens de bevalling gezegd (of 
beter “ in barensnood afgedwongen”). En twee jaar later kwamen we de 
naam van Aaltje Cornelis Kooltjes nogmaals tegen. Op 3.9.1785 werd 
gedoopt Elisabeth. De vader was Hendrik Jansz (luthers) en de moeder 
weer “onze” Aaltje. Ook dit kind was onwettig.  
 
Bij het doorlezen van oude “Koggenlandjes” (is zeer aan te bevelen, als 
hulpmiddel staat de index ook op onze website) stuitte ik op een 
“Vondelingske”van onze oud-voorzitter drs. P.J. Bolten, (jrg.1996/2). Hij 
noteerde uit DTB Medemblik, huwelijksintekenboek voor commissarissen:  
 
“den 17 Septemb. 1785: Hendrik Jansz. Jongman en Aaltje 

Cornelis Kooltjes weduwe beide van Medemb. Vader Jan Hendriks, 

Moeder Lijsbet Hendriks van Dillingen in Pruijsch Minden, vader 

Cornelis Kooltjes, moeder Marijtje Kornelis van Medemb. 

Bovenstaande Jonglieden op den 22 octob. Voor het College van 

de Heeren Commissarissen door de Gerechtsbode geciteerd zijnde 

om redenen te geven, waarom haar Huwelijk niet voltrokken is de 

bruid gecompareerd, en heeft gedeclareerd dat de bruijdegom 
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zedert eenige Tijd heeft geabsenteerd, zonder dat de reden 

daarvan of zijns jegenswoordig verblijf haar bekent is.” 

 
Zo te zien werden de kinderen Klaas en Elisabeth in het incomplete gezin 
opgenomen en werden ook “Pot” genoemd. Elisabeth’s halfzus Marijtje Pot 
huwde Alkmaar 27.9.1812 Cornelis Visser en ook in Alkmaar 8.8.1819  als 
weduwe met Jacob Noordstrant. Halfzus Dieuwertje Pot overleed 
Medemblik 25.12.1822.  Dieuwertje is vernoemd naar haar peettante 
Dieuwertje Cornelis Kooltjes. Laatstgenoemde was ook de peettante van 
Elisabeth in 1785! Uit het huwelijk van Elisabeth Pot en Cornelis de Waard 
werden een dochter Dieuwertje en een dochter Aaltje geboren. Het zal geen 
toeval zijn geweest! 
 

KoggenNet 
(door Jan Lijzenga) 
 
Van ons lid Siem Kieft kreeg ik een tip over een internetpagina met 
informatie over Andijk. Op de site 
 www.mgbaltes.com/GenealogieAndijk/Andijk/BKframe.htm 
vindt u de Namenlijst Andijker Buurtjeskerk Database, met gegevens uit de 
kerkboeken van doop / geboorte, huwelijk en overlijden. Op de site 
www.kistemaker.nl is nog veel meer informatie over Andijk te vinden. 
 
Sinds kort zijn de (onder)trouwdata Enkhuizen 1785-1810 beschikbaar op 
internet via www.den-braber.nl/vpnd/nh/enkhuizen_dtbciv.html. 
De informatie is in PDF-vorm , dus u dient te beschikken over Acrobat 
Reader. Er worden veel personen uit Friesland genoemd. 
 
De Fryske Akademy heeft een PDF-bestand online gezet, met gegevens van  
Schoolmeesters in Friesland van 1600-1950. De informatie is gerangschikt 
per gemeente en per school. Op deze manier ook zeer bruikbaar om de 
geschiedenis van een bepaalde school te bekijken. Website: www.fryske-
akademy.nl/fa/downloads, dan doorklikken naar Geschiedenis, 
Letterkunde en Naamkunde. Onder Bronnenuitgaven vindt u de link naar de 
schoolmeesters.  
 
De archieven van het Département du Nord (noord-Frankrijk) staan online, 
met de huwelijken, dopen en overlijdens van heel veel plaatsen, o.a. Lille 
(Rijssel), Douai, Armentieres, Duinkerken etc. De site is nog erg traag, het 
duurt dus even voordat je bij de foto's van trouwboeken etc. komt, maar het 
is de moeite waard! U krijgt de originele aktes te zien. Link: 
www.archivesdepartementales.cg59.fr/?id=archives_online.  
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Voor nog veel meer informatie over genealogie in Frankrijk, kijk op 
www.notrefamille.com/v2/welcome/default-
genealogie.asp?theme=genealogie.  
 
Voor informatie over personen die emigreerden naar de Verenigde Staten 
van Amerika in de periode van 1830 tot 1892 kunt u terecht op 
www.castlegarden.org 
 

 
Cursus lezen oud schrift 
 
NB: Alhoewel deze cursus al is begonnen op het moment dat deze aflevering 
van Koggenland verschijnt, is deze informatie wellicht van belang voor hen 
die later in willen stappen. 
 

Vanaf 30 september 2008 gaat bij het Waterlands Archief een geheel nieuwe 
cursus paleografie (oud schrift) voor gevorderden van start. 
Heeft u de beginners cursus gedaan of wilt u uw kennis weer eens wat 
ophalen dan is deze cursus geschikt om u verder te verdiepen in het lezen en 
begrijpen van oud schrift. 
 
Het lezen van oud schrift is een avontuur. Het is alsof je meeleest bij wat 
mensen eeuwen geleden opschreven. Je wordt deelgenoot van hun zorgen 
en je begrijpt beter wat onze verre voorouders bezig hield. De cursus 
behandelt zowel handschriften uit de 16e en de 17e eeuw ook middeleeuwse 
teksten vanaf de 14e eeuw. Tevens wordt ingegaan op de inhoud van deze 
documenten en op de vraag hoe de daarin vermelde informatie begrepen 
moet worden. 
  
Het lezen van oude handschriften is niet eenvoudig maar door iedereen te 
leren. Oefening baart kunst; van de cursisten wordt daarom verwacht dat zij 
gedurende de cursus voldoende tijd besteden aan het voorbereiden van de 
teksten. Vandaar dat de cursus om de week wordt gehouden en wel op de 
dinsdagavond van 19.00-21.00 uur in het Waterlandsarchief te Purmerend. 
Adres: Wielingenstraat 75 (2 minuten lopen vanaf achterzijde station) 
De kosten zijn € 75.00 per cursus, inclusief lesmateriaal. 

U kunt zich opgeven bij Els Mak van het Waterlands Archief, 0299-411546 
of via e.mak@waterlandsarchief.nl. 
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Notarieel Archief Jisp, inv.nr. 2980. Attestatie van Wijbet Dirckz. en Maerten 
Jansz., dat ze de hond van Cornelis Garbrantsz. Mack wonende in de 
Beemster, gezien hebben met schapenwol in zijn bek, 1 oktober 1657. 
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Avondopenstelling Waterlands Archief 
 

Voor wie daar overdag geen tijd voor heeft, maar toch op zoek is naar een 
oude bouwtekening, een krantenbericht van lang geleden, de  
familiestamboom of ander historisch materiaal? Voor hen opent het 
Waterlands Archief ook op donderdagavond zijn deuren. Op 4 september en 
dan om de veertien dagen. 
 
Het Waterlands Archief is hét centrum voor historisch onderzoek in de regio 
Waterland. Of het nu om middeleeuwse handschriften, prentbriefkaarten, 
oude jaargangen van regionale kranten, 19e en 20e eeuwse 
bevolkingsregisters, verleende bouwvergunningen of oude 
stadsplattegronden gaat, het is allemaal te raadplegen in het Waterlands 
Archief aan de Wielingenstraat te Purmerend. De studiezaal is ingericht als 
historische werkplaats, waar iedereen aan de slag kan voor het uitzoeken 
van een stukje verleden. Deskundige medewerkers staan klaar om te helpen. 
En omdat de openingstijden overdag voor velen bezwaarlijk kunnen zijn is 
door het Waterlands Archief besloten ook op donderdagavonden open te 
zijn. Om de veertien dagen dus, met ingang van 4 september (en daarna op 
18 september, 2 oktober, 16 oktober enz.). Voor een overzicht tot en met 
juni 2009 zie de website www.waterlandsarchief.nl. 
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Public Relations 
(door Leny Kukler) 
 

Oneerbiedig gezegd: PR is het aan de man brengen, in ons geval, van het 
nut c.q. plezier van genealogie in de ruimste zin van het woord. 
Om mensen daarvoor te interesseren moet je zo vroeg mogelijk beginnen. 
Ik was dan ook erg blij dat één van mijn zeer enthousiaste PR vriendinnen 
me attent maakte op: de stamboom van Donald Duck 
http://www.donaldduck.nl/zolder/stamboom 
http://www.donaldduck.nl/media/zolder/stamboom/stamboom
.htm.  
 
Gewoon met de muis over de plaatjes aaien, dan krijg je teksten. 
Helemaal verantwoord als echt stamboom is deze niet, maar ik weet zeker 
dat de kleinkinderen “Kuuk” binnenkort achter mijn laptop zullen zitten en 
oma er geen kind(eren) meer aan heeft. 
 

 

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

• een volgende serie transcripties uit Duitse archieven met betrekking 
tot personen uit Hoorn e.o. 

 

 
 
Aan dit nummer werkten mee….. 
 
Siem Kieft, José Schenk, G. J. Voortman, H. J. Zwart, Hans van den Broek,  
Jan Lijzenga, Leny Kukler. 
 
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 ledenlijstMutaties op de ledenlijstMutaties op de ledenlijstMutaties 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. M. Root    Peperstraat 26  1621 CP Hoorn 

Mw. M. van Teunenbroek – Land Robert Stolzhof 292 1628 XA Hoorn  

Hr. D.J. Keijzer              Havenkant 10  8256 CV Biddinghuizen 

 

Einde lidmaatschap in verband met verhuizing naar andere afdeling : 

 

Dhr. E.A.A.E. van Hurck 

 

Einde bijkomend lidmaatschap: 

 

Mw. G.J. van Driel – Koetsveld Blokker 

Hr. M. Krijsen    Hengelo 

   

Einde lidmaatschap in verband met overlijden: 

 

Dhr. Th. J.M. Beuk   Hoogkarspel 

Dhr. W.J. Zevenboom  Hoorn 

met onze deelneming 

 

Adreswijzigingen: 

 

Mw. A.J. Carsjens  Klufterkrogt 32  1777 NT Hippolytushoef 

Hr. J.P. Huijg   Wisseloordlaan 61  1217 DK Hilversum 

Hr. J. Beltz   Prinses Beatrixpark 14 1462 JB Middenbeemster 

 
 



 

 
 
 

Bestuur en functieverdeling 

 
Voorzitter  
Vacature 

Eerste secretaris  

Hans van den Broek, Kerkeland 71, 1602 LE Enkhuizen   0228 - 31 55 13 
e-mail: jpvandenbroek@tele2.nl 
Tweede secretaris, lezingen 
Aad Goossens, Olympiaweg 2, 1693 EL Wervershoof    0228 - 58 15 67 

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

Penningmeester 

Marian Kooter, Cunerastraat 13, 1688 WC Nibbixwoud,    0229 - 57 22 32 

e-mail: marian.kooter@quicknet.nl 

Algemeen bestuurslid 
Klaas Bant, Dorpsweg 147, 1697 KK Schellinkhout   0229 - 50 14 58 

e-mail: klaas.bant@planet.nl  

Algemeen bestuurslid, werkgroep bibliotheek, opvang nieuwe leden 

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

e-mail: gij.kaag@quicknet.nl 

Algemeen bestuurslid 
Gerri C. Kind-Renskers, De Wijzend 44, 1474 PC Oosthuizen   0299 - 40 16 62 

e-mail: gerrikind@quicknet.nl 

Algemeen bestuurslid, Public Relations  

Leny J.A. Kukler-van Gemert, Schoener 3, 1625 CT Hoorn   0229 - 23 36 45 

e-mail: j.kukler@quicknet.nl 

Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur 
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn    0229 - 23 29 35 

e-mail: b.leek@quicknet.nl 

 

 

Homepage: http://oostelijkwest-friesland.ngv.nl  
 

 

Redactie Koggenland 
 

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  

Verzending: 

Jan A.H. Spruijt, Alexanderstraat 28, 1623 KB Hoorn,    0229 - 21 48 59 

e-mail: janspruijt@quicknet.nl 

 

    

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


