
Koggenland 2009/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genealogisch tijdschrift 

voor de afdeling 

Oostelijk West-Friesland 

 van de Nederlandse Genealogische  

Vereniging 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Koggenland' verschijnt in 2009 in de maand maart, mei 

(jubileumnummer), september en december. De sluitingsdatum 

voor het september-nummer is 15 augustus 2009. 

 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van  
ondertekende artikelen. 

 

Uw reacties op ‘Vragen’ en andere publicaties plaatsen wij graag in 

‘Koggenland’ zodat ook anderen dan de direct betrokkene van uw 

reacties kunnen profiteren. 

 
© Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan is 

toestemming vereist van de redactie en de auteur. 



 

 
Genealogisch tijdschrift 

voor de afdeling  

Oostelijk West-Friesland 

van de Nederlandse 

Genealogische 

Vereniging 

 

 

Koggenland 

 

 

 
aflevering 2009/1 

jaargang 24 

 
Inhoud  pagina 
 

Onze Bijeenkomsten .................................................................................... 2 

Voorwoord en Bestuursmededelingen.......................................................... 3 

Agenda Jaarvergadering 2009 ..................................................................... 4 

Jaarverslag 2008 NGV afdeling Oostelijk West-Friesland ............................. 5 

Financieel verslag 2008 ............................................................................... 9 

Nog even terug naar de najaarsvergadering ............................................... 10 

Parenteel van Maarten Sjouke de Vries (II)................................................ 10 

Vragen staat vrij !! ..................................................................................... 20 

Kinderopvang ............................................................................................ 21 

Aan de bezoekers van het Westfries Archief ............................................... 22 

Mutaties op de ledenlijst ............................................................................ 23 

Contact/informatiedag familie Booij(y) ..................................................... 24 

Aan dit nummer werkten mee….. .............................................................. 24 

 

 

 

 

 

 

Redactie-adres 

Ben H. T. J. Leek 

Koperslager 41 

1625 AK HOORN 

 

ISSN-nr. 0927-8443   

 



 2 

Onze Bijeenkomsten 
 
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 

 
Bovenstaande bijeenkomsten worden gehouden in de Berkhouter Kerk, 
Kerkebuurt 172, Berkhout. Aanvang (tenzij anders vermeld) 20.00 uur. Zaal 
open 19.00 uur. 
 
Na de jaarvergadering zal ons lid Corrie Stroop-Welman een  "verlengd"  
tienminutenpraatje houden over  “Hoe komt een veldwachter tot moorden?”  
Zij zal dit spannende verhaal vertellen aan de hand van dia’s. Ter inleiding 
vertelt Corrie het volgende: 
 
Hoe komt een veldwachter tot moorden? 
Op zoek naar de familie vind je leuke en/of minder leuke dingen.  
Via internet krijg je de melding “Stroop / veldwachter / moord?” 
Ja, en dan naar het archief, tafelnummer aangeven en vol spanning  
wachten wat er neergelegd wordt. Ik neem u mee in mijn verhaal van...... 

 
NB: Onderstaande bijeenkomsten worden gehouden in het Nivongebouw, 
Kerkebuurt 169, Berkhout. Aanvang (tenzij anders vermeld) 20.00 uur. Zaal 
open 19.00 uur.  
Een nadere toelichting op de lezingen in het seizoen 2009/2010 treft u aan 
in het informatieblad midden in deze editie van Koggenland. 
 
24  september  2009 De heer Henri van Rijn: “Het leven van de armsten 

in Europa vanaf de middeleeuwen tot heden” 
15  oktober  2009 De heer Drs. J.P.C.M. van Hoof: “Genealogisch 

onderzoek naar militairen” 
19  november  2009     
Aanvang 19.45 uur 
 

De lezing van die avond wordt voorafgegaan door 
een korte afdelingsledenvergadering. 
De heer Hans Langedijk: “De oorsprong van twee 
West-Friese families; archief versus DNA” 

21  januari  2010 
 

De heer Harmen Snel: “Het geheim van Sarah 
Bernhardt en de joodse genealogie” 

18  maart  2010 De heer Mr. A.H.G. Verouden: "Vader onbekend?” 
15 april 2010 Jaarvergadering van de afdeling en 10-

minutenpraatjes 
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Voorwoord en Bestuursmededelingen 
 

Namens het bestuur van de afdeling Oostelijk West-Friesland presenteer ik u 
het eerste nummer van jaargang 24. Deze jaargang zal er iets anders gaan 
uitzien dan gebruikelijk. Het volgende nummer, dat 9 mei zal verschijnen, 
zal een dikke jubileumbundel zijn. Tot nu toe is er een aantal bijdragen 
ingeleverd of toegezegd en wij, de redactie, hopen eind februari met de 
definitieve vormgeving te kunnen beginnen. Daarna zullen er dit jaar nog 
twee reguliere nummers verschijnen, waarvoor wij weer een beroep op u 
doen om delen van of aanzetten tot genealogische studies in te zenden. Ook 
voor historisch getinte artikelen en wetenswaardigheden staan wij altijd 
open. Eind maart krijgt u een brief in de bus met het definitieve programma 
van onze jubileumviering. U kunt wel alvast in uw agenda noteren: zaterdag 
9 mei, 14.00 – 17.00 in de Berkhouter kerk. De rest blijft nog even een 
verrassing! 
 
Dit zal dan tevens een van de laatste keren zijn dat wij van de gastvrijheid 
van de Stichting Berkhouter Kerk gebruik maken. Met ingang van het 
komende seizoen zullen al onze activiteiten plaatsvinden in het gebouw van 
het NIVON, dat schuin tegenover de kerk ligt, naast De Ridder van St. Joris 
en de kazerne van de brandweer. Doorslaggevende redenen om een nieuw 
onderkomen te zoeken zijn de gebrekkige beheersbaarheid van warmte en 
vocht geweest en de slechte verstaanbaarheid van de sprekers. Wij zijn er 
zeker van dat ons nieuwe onderkomen aan al deze problemen een einde zal 
maken en tevens een prima onderdak voor onze bibliotheek en de leden van 
de werkgroepen zal opleveren. In verband met beschikbare ruimte op de 
agenda van het NIVON zullen de lezingen komend jaar op de 
donderdagavond plaatsvinden.Wij hopen dat dit geen bezwaar is voor de 
trouwe bezoekers en dat anderen wellicht nu ook eens in de gelegenheid 
zullen zijn de lezingen bij te wonen. 
 
Tenslotte nog een mededeling van droeviger aard: onze zeer actieve 
secretaris, Hans van den Broek, is getroffen door een ernstige vorm van de 
ziekte vasculitis. Hij heeft een zeer zware tijd achter de rug, maar begint 
gelukkig langzamerhand een beetje op te knappen. Hopelijk mag hij binnen 
een paar weken de intensive care verlaten en aan een ongetwijfeld 
langdurige periode van herstel en aansterken beginnen. Wij wensen jou 
daarbij alle mogelijke sterkte, Hans, en hopen je daarna weer in ons midden 
te mogen begroeten. 
 

Namens het bestuur, Ben Leek 
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Agenda Jaarvergadering 2009 
 

Het bestuur nodigt de leden hierbij uit tot het bijwonen van de 
jaarvergadering 2009. 
 
Datum:   dinsdag 14 april 2009 
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 15 april 2008 zijn geplaatst in 
Koggenland 2008/2. 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 15 april 2008. 
4. Jaarverslagen 2008. 
5. Financieel jaaroverzicht van de penningmeester. 

 6. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren Commandeur 
en Spruijt, reserve mevr. Schoonhoven. 

 7. Verkiezing kascommissie. Naast de heer Commandeur moeten een 
nieuw lid en een plaatsvervangend lid worden gekozen. 

8. Verkiezing bestuursleden. 
Volgens rooster zijn Leny Kukler-van Gemert, Gino Kaag en Ben 
Leek aftredend. Laatstgenoemden stellen zich herkiesbaar. 
Tegenkandidaten kunnen zich tot één week voor de vergadering 
schriftelijk melden bij de 2e secretaris (Aad Goossens). 
Leny Kukler-van Gemert stelt zich niet herkiesbaar. Voor haar 
functie (PR) is nog geen kandidaat gevonden. 

 9. Verkiezing afgevaardigden 2009.  Kandidaten: Aad Goossens en 
(plaatsvervangend) ???. 

10. Voorbereiding van de Algemene Vergadering van de NGV op 25 
april. 

11. Huisvesting. 
12. Activiteiten rond ons 25-jarig bestaan. 
13. Programmaoverzicht van het seizoen 2009 – 2010. 
14. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 
15. PAUZE 
16. Corrie Stroop-Welman: “Hoe komt een veldwachter tot moorden?” 
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Jaarverslag 2008  

NGV afdeling Oostelijk West-Friesland. 
 

Leden 
Begin december 2008 had Oostelijk West-Friesland 196 gewone leden en 26 
bijkomende leden. Een jaar geleden waren deze cijfers 193 leden en 29 
bijkomende leden. Op dit punt dus een positief jaar.    
 
Bestuur 
In de jaarvergadering van 15 april werden Gerri Kind en Hans van den 
Broek herkozen. Cor Kind, jarenlang onze penningmeester, trad af. 
In zijn plaats werd benoemd Marian Kooter. Als afgevaardigde werd Hans 
van den Broek gekozen en Aad Goossens als plaatsvervangend 
afgevaardigde. 
Terwijl de functie voorzitter nog steeds vacant was, luidde de taakverdeling 
verder: 
 
Hans van den Broek   secretaris, webmaster en afgevaardigde 
Marian Kooter penningmeester 
Leny  Kukler - van Gemert PR 
Gerri Kind - Renskers werkgroep transcriberen en digitaliseren 
Klaas Bant webmaster  
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 vier 
keer in vergadering bijeen, t.w. op 13 februari, 2 april, 26 augustus en 4 
november. 
 
Werkgroepen 
 
De werkgroep transcriberen en digitaliseren  bestond uit 16 leden. 
In het Westfries Archief werd ondersteuning verleend door archivaris Jan de 
Bruin. De leden van de werkgroep hebben het bestand dat zij bewerken zelf 
uitgekozen en werkten thuis met kopieboeken of klappers (dopen Hoorn) 
Bewerkt werden / worden: DTB van Avenhorn, Grosthuizen, Scharwoude, 
Berkhout, Hoorn, Enkhuizen, Wijdenes, Medemblik, Blokker en Zwaag. 
Een deel hiervan is al volledig ingevoerd. De ingevoerde bestanden zijn te 
raadplegen op de computers in de studiezaal van het Westfries Archief in 
Hoorn; 
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zie aldaar onder Klappers. Natuurlijk zijn de bestanden ook beschikbaar op 
de laptop tijdens de openstelling van de bibliotheek van onze afdeling op 
zaterdag. 
 
Tot onze grote vreugde komen de bestanden nu ook beschikbaar via de 
website van onze afdeling. Henk Remiëns  (webmaster afd. 
Zaanstreek/Waterland en lid van de landelijke stuurgroep websites NGV) 
heeft hiervoor software gemaakt. Vanaf september wordt al proefgedraaid 
met het “tussenbestand dopen Hoorn, 1690-1810”. Er wordt intussen hard 
doorgewerkt om alle dopen in Hoorn (vanaf 1605 alle religies) in te voeren. 
 
Eenmaal per maand komt de werkgroep bijeen in het Westfries Archief voor 
hulp bij transcriberen, uitleg over merkwaardige vermeldingen, enz. Deze 
bijeenkomsten hebben de vorm van een “inloopochtend” op iedere 2e vrijdag 
van de maand.  
 
De werkgroep bibliotheek/nieuwe leden 
De werkgroep bestond aan het begin van het jaar uit acht leden en een 
aantal “stille” krachten op de achtergrond. Omdat in september één lid 
wegens omstandigheden is gestopt met zijn werkzaamheden voor de 
werkgroep hebben we nu een te kleine bezetting. Versterking is dan ook 
gewenst. 
De werkgroep heeft dit jaar op acht zaterdagen en zes dinsdagen de mensen 
gelegenheid gegeven om van de bibliotheek gebruik te maken. 
Het bezoek op de zaterdagen begint zo langzamerhand voor veel mensen 
een traditie te worden. De koffie met wat lekkers erbij om kwart over elf zal 
daar mogelijk ook aan bijdragen, een echte aanrader dus! Hoogte punt van 
het jaar was de boekenmarkt op 5 april. Veel belangstelling, gezelligheid en 
een goede verkoop zorgde voor veel blijde gezichten en daar doen we het 
voor. Nieuwe leden krijgen een welkomstbrief toegestuurd met alle nodige 
informatie zodat ze zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen onze 
vereniging. Het knipselarchief is ook de moeite waard om in te komen zien. 
Er zijn weer diverse nieuwe boeken aangekocht en ook door schenkingen is 
het aantal boeken weer toegenomen. Kortom, het bezoeken van de 
bibliotheek van onze vereniging is en blijft zeer de moeite waard, ook in 
2009. 
 
Homepage en Afdelingsblad Koggenland. 
In maart startte de nieuwe website. Daarmee werd aangesloten op de 
landelijke website. Dankzij Henk Remiëns, webmaster van Zaanstreek-
Waterland, werden onze webmasters op het goede spoor gezet. Daarmee 
namen we afscheid van de oude site en onze jarenlange beheerder daarvan, 
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Ko Groot. Op dit moment hebben 99 leden en bijkomende leden zich 
geregistreerd als gebruiker en 17 niet-leden. De website wordt steeds 
uitgebreid en actualiteit heeft de hoogste prioriteit. 
 
In de redactie van ons afdelingsblad ontstond dit jaar helaas een al lang 
aangekondigde vacature door de verhuizing van Etienne van Hurck naar het 
hoge noorden. Ben Leek en Jan Lijzenga bleven achter als de redacteuren. 
De heer Jan Spruijt stelde zich beschikbaar voor de distributie.  
Er verschenen dit jaar weer vier afleveringen van Koggenland. 
 
Lezingen,  (leden)vergaderingen en andere bijeenkomsten 
Er werden in 2008 vijf lezingen gehouden: 
 
22 januari Dhr. Ton Schotten De Westfriese Omringdijk 
23 september Mw. Margreet Lenstra Volkscultuur in West-Friesland 
4 oktober Dhr. Henk Remiëns De website van de NGV 
28 oktober Dhr. Mr. A.H.G. 

Verouden 
Belastingregisters en het belang voor 
genealogisch onderzoek 

18 november Dhr. Drs. W. van Zon Heraldiek en het ontwerpen van 
familiewapens 

 
Het bezoekersaantal was wisselend, waarbij “de omringdijk” en de 
“belastingregisters” uitstekend scoorden. De heraldische lezing genoot het 
minste aantal bezoekers. Kennelijk is het voor de vele leden met agrarische 
ouders een minder interessant onderwerp. De zesde geplande lezing “Op 
zoek naar de verdwenen middenstand” op 11 maart ging helaas niet door. 
Ondanks goede afspraken liet de spreker zonder afbericht verstek gaan.  
Onze reserve-lezing (een diapresentatie) bleek technisch helaas niet op korte 
termijn mogelijk. Een vervelende ervaring derhalve. 
Het blijkt steeds moeilijker om voor de al jaren bestaande vergoeding van 
€ 35,- sprekers “van buiten” te vinden. Een bedrag van € 50,- is meer van 
deze tijd. Op initiatief van onze afdeling, wordt deze maatregel nu landelijk 
ingevoerd. 
De bijeenkomsten werden via posters, het afdelingsblad Koggenland, de 
website, de regionale krant en e-mail aangekondigd. Op 15 april werd de 
ledenvergadering gehouden en op 18 november een zeer korte 
najaarsvergadering, voorafgaand aan de lezing. 
Na de ledenvergadering van april volgde een tienminutenpraatje  door de 
heer Th. Commandeur. Dit keer vertelde hij over zijn vaak amusante  
ervaringen als incasseerder van verzekeringspremies in de jaren vijftig. 
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Als plaatsvervangend afgevaardigde bezocht Aad Goosens de twee landelijke 
vergaderingen in Utrecht. Hans van den Broek  bezocht als afgevaardigde 
alleen de voorjaarsvergadering. 
 
Publiciteit, cursussen, samenwerking 
Bij de landelijke archievendag op 11 oktober waren we prominent aanwezig 
in het Westfries Archief te Hoorn. Er werd een aantrekkelijk programma 
gepresenteerd, wat zo’n 400 bezoekers opleverde. Ook onze stand heeft dat 
gemerkt.  Vele vragen werden beantwoord en een aantal bezoekers 
daadwerkelijk geholpen om hun genealogie op gang te brengen. Folders en 
NGV-potloden vlogen weg. 
Dit najaar konden we met een groep van 14 deelnemers weer starten met 
een cursus Oud-Schrift. Docent is opnieuw de heer Brieffies van het archief. 
De samenwerking met de vereniging Oud-Hoorn mag hierbij ook niet 
onvermeld blijven.  
Bij de lezing van 28 oktober waren ook enkele bestuursleden van de afdeling 
Noord Hollands Noorderkwartier aanwezig. 
Doel: eens een kijkje in de keuken van een andere afdeling te kijken en zo te 
kijken of je iets van elkaar kunt leren.  
 
Huisvesting 
De problemen in de Berkhouterkerk werden niet opgelost. Hoewel men ons 
graag in de kerk wilde houden, is het bestuur toch weer op zoek gegaan 
naar een alternatief. Dit heeft er toe geleid dat we per 1 september 2009 
gaan verhuizen naar het Nivon-gebouw in Berkhout. Over de samenwerking 
met de heer Groothuis, beheerder van de kerk, kunnen we als altijd alleen 
maar positief zijn. 
 
Tot slot 
Het afgelopen jaar 2008 was een goed jaar voor de afdeling Oostelijk West-
Friesland. Komend jaar bestaat de afdeling 25 jaar.  De voorbereidingen zijn 
van start gegaan, al wordt de opzet kleinschaliger dan oorspronkelijk 
bedoeld. Dat heeft alles te maken met de beschikbaarheid van leden om 
daadwerkelijk mee te helpen. Al degenen die zich het afgelopen jaar hebben 
ingezet voor onze afdeling, danken we van harte. Op naar het vieren van 
ons jubileum! 
 
Enkhuizen,  1 december 2008 
Hans van den Broek, secretaris 
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Financieel verslag 2008 
 

Financieel overzicht 2008 Oostelijk Westfriesland     

         

  Balans 1-1-2008       

  Saldo giro   315,43      

  Saldo kas  0,00      

  Kruisposten  -55,32  260,11   

        

Ontvangsten  Ontvangen van landelijke vereniging   2.792,61   

  Overige ontvangsten rente + giften  0,00     

      3052,72    

Uitgaven         

  Bijeenkomsten       

     Zaalhuur  1.076,70    

         

     Lezingen  spreker 230,00      

                      reiskosten 23,90      

                      overige kosten 40,00      

      293,90     

  Bestuurskosten       

     reiskosten 137,50      

     overige kosten  33,40      

      170,90    

  Tijdschrift       

     drukkosten  837,47      

     verzendkosten  475,53      

     overige kosten  0,00      

     ontvangsten  0,00      

      1.313,00    

  Werkgroepen       

     bibliotheek 13,32      

     indiceren  8,86      

      22,18    

  Promotie  0,00     

         

  Diversen       

  Nieuwjaarsreceptie  7,50      

  Bankkosten  38,39      

  Porto 37,90      

  Attenties voor leden   47,95      

  Haspel  39,95      

    171,69    

         

  Totaal uitgaven   3,048,37    

          

  saldo    4,35    

         

  Balans per 31 december 2008       

  Saldo giro  494,67      

  Saldo kas  9,68      

  Schulden (huur) -/-500,00      

 TTotaal 4,35      
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Toelichting op het financiële overzicht van 2008 
 
Doordat de prijs van het drukken en versturen van de boekjes hoger is 
geworden is er een stijging van de kosten ten opzichte van 2007. 
 
De stijging was al voorzien in de begroting 2008. Onze afdeling is dus met 
een totaal aan kosten van € 3.050  binnen de begroting van € 3.250 
gebleven. 
 
Nibbixwoud, 11 februari 2009 
Marian Kooter, penningmeester 
 

Nog even terug naar de najaarsvergadering  
van 2008    
 
Tijdens de op 18 november 2008 gehouden najaarsledenvergadering was de 
vraag van een aantal van u, hoe het bestuur van de NGV het begrote tekort 
van € 20.000,- dacht te dekken. 
Ik heb deze vraag tijdens de najaarsvergadering van de NGV van 29 
november aan de orde gesteld en geef de reactie van de penningmeester 
hierbij aan u door. 
 
a. Het is een begroot bedrag; meestal valt het achteraf mee. 
b. Is het definitieve tekort over 2009 inderdaad zo hoog, dan zijn de 

reserves ruim voldoende om dit op te vangen. 
c. Is er in de komende jaren steeds een tekort, dan moet het beleid 

aangepast worden. Bezuinigingen kunnen dan niet uitblijven. 
 
(Het begrote tekort was eerst € 30.000,- maar daalt door contributie-verhoging tot 
€ 20.000,-) 
 

Namens het bestuur, Aad Goossens 
 
 

Parenteel van Maarten Sjouke de Vries (II) 
(door Toos Plug) 
 
Noot van de redactie: dikwijls is alleen het jaartal en niet de volledige 
datum genoemd. Aanvullingen zijn van harte welkom.  
 
V.3 Maria Josepha Albertina (Mies) de VRIES, geboren op 

14-04-1880 te Alkmaar (gezindte: RK), overleden op 10-02-1916 te 
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Bandoeng op 35-jarige leeftijd. 
Gehuwd vóór 1915 (R.K.) met Leonardus Christoffel (Leo) van 
GROENINGEN (gezindte: R.K.), overleden na 1926. 
Uit dit huwelijk: 
1. Miesje van GROENINGEN. 
2. Leonardus (Leo) van GROENINGEN (zie VI.2). 

 
V.7 Henriette Josephine (Jet) de VRIES, pensionhoudster aan de 

Russenweg te Bergen, "De Berk". Geboren op 12-03-1885 te Alkmaar, 
overleden op 03-01-1974 te Bergen op 88-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 28-10-1906, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 
20-11-1906 te Alkmaar (R.K.) met Petrus Johannes Joseph (Piet) 
JONKER, 27 jaar oud, zonder, geboren op 04-12-1878 te Alkmaar, 
overleden op 18-09-1948 te Boekel op 69-jarige leeftijd, zoon van 
Simon Jacobus JONKER, rijtuigmaker, wagenmaker, en 
Theodora Anna van den BOSCH. 
Uit dit huwelijk: 
1. Simon Jacobus (Jimmy, Sim) JONKER (zie VI.4). 
2. Joanna Maria (Annie) JONKER, huishoudhulp. Geboren op 

02-08-1911 te Alkmaar, overleden op 24-02-1993 te 
Bloemendaal op 81-jarige leeftijd, begraven te Bloemendaal. 

3. Henriette Francisca Josephine (Jet) JONKER 
(Zr. Henriette), onderwijzeres, geboren op 03-09-1914 te 
Alkmaar, overleden op 21-07-1994 te Heiloo op 79-jarige 
leeftijd, begraven op 25-07-1994 te Bergen. 

4. Theodora Anna Maria (Door) JONKER (Zr. Theodora), 
geboren op 15-07-1916, overleden na 1973. 

5. Petrus Johannes Joseph (Piet) JONKER, bloemist, 
tramconducteur (G.V.B. te Amsterdam), geboren op 28-06-1917. 

6. Hugolina Gerarda (Lien) JONKER, geboren op 19-09-1919. 
7. Elisabeth Anna JONKER, geboren op 18-06-1921, overleden 

op 23-06-1921, 5 dagen oud. 
 
V.8 Cornelis Hendrikus (Kees) de VRIES, Austin-dealer, 

garagehouder, geboren op 05-10-1886 te Alkmaar (gezindte: R.K.), 
overleden op 26-03-1966 te Utrecht op 79-jarige leeftijd, begraven te 
Zeist. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-01-1913 (RK) met Esther 
Adriana (Ettie) WARD, 21 jaar oud, geboren op 03-07-1891 
(gezindte: RK), overleden op 14-01-1975 te Zeist op 83-jarige leeftijd, 
begraven op 18-01-1975 te Zeist. 
Uit dit huwelijk: 
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1. Andries (Dries) de VRIES (zie VI.12). 
2. Mies de VRIES, geboren op 12-08-1918 te Buitenzorg 

(gezindte: RK), overleden op 16-12-1934 te Batavia op 16-jarige 
leeftijd. 

 
V.11 Joannes Theodorus Maria (Jan) de VRIES, caféhouder, hotelier, 

geboren op 02-10-1895 te Alkmaar (gezindte: R.K.), overleden op 
10-08-1987 te Alkmaar op 91-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 02-05-1927 te Alkmaar, 
gescheiden 1970-1985 te Alkmaar van Geertruida Maria 
Elisabeth (Truus, Truce) de WIJS, geboren op 17-04-1896 te 
Alkmaar (gezindte: R.K.) (getuige(n): Louis Bangert, later pastoor te 
Limmen), overleden op 20-06-1991 te Bergen op 95-jarige leeftijd, 
begraven op 24-06-1991 te Alkmaar, dochter van Bernardus de 
WIJS, kruidenier, en Clasina Jacoba BESTEMAN. 
Gehuwd (2) op 76-jarige leeftijd op 25-01-1972 met Geertje (Gré) 
KROES, 62 jaar oud, geboren op 08-09-1909 te Ooststellingwerf, 
overleden op 30-03-1997 om 14.30 uur te Alkmaar op 87-jarige 
leeftijd, gecremeerd op 03-04-1997 te Schagen, dochter van Jelle 
KROES en Jetse (Jitske) van HOUTEN. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Joanne Catharina Clasina Maria (Ans) de VRIES (zie 

VI.16). 
2. Clasina Jacoba (Ina, Ien) de VRIES (zie VI.18). 
3. Andries (Dries) de VRIES (zie VI.21). 
4. Geertruida Maria Elisabeth (Truus) de VRIES (zie VI.24). 

 
V.17 Nicolaas Andreas Johannes (Nico) de VRIES, ontwerper van 

kerkornamenten, geboren op 15-01-1893 te Amsterdam (gezindte: 
RK), overleden op 31-10-1970 te Borghetto (I) op 77-jarige leeftijd, 
begraven op 05-11-1970 te Borghetto (I). 
Gehuwd te Paris (F) (RK) met Denise CARRÉ. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gilbert de VRIES (zie VI.25). 
2. Nicole de VRIES (zie VI.28). 
3. Yves de VRIES, geboren ca. 1932 te Paris (F). 

 
V.25 Theresia Josepha Henriëtte Maria (Trees) de VRIES, geboren 

op 30-10-1899 te Amsterdam (gezindte: R.K.), overleden op 
25-02-1990 te Loon op Zand op 90-jarige leeftijd, begraven op 
01-03-1990 te Loon op Zand. 
Ondertrouwd op 05-05-1926 te Haarlem, gehuwd op 26-jarige leeftijd 
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LEZINGEN  OOSTELIJK  WEST-FRIESLAND  2009-2010 
 
24  SEPTEMBER  2009 
 
De heer Henri van Rijn: “Het leven van de armsten in Europa vanaf de 
middeleeuwen tot heden” 
 
Henri van Rijn is sinds 1966 actief in ATD-Vierde Wereld, mensen-
rechtenbeweging van en met de allerarmsten in arme én rijke landen. 
Fonto maakt daar deel van uit. Vooraf zal in het kort worden toegelicht 
waar Fonto voor staat en wie de armsten zijn. In de lezing wordt aan de 
hand van 40 illustraties uitgebreid, maar toch nog in grote lijnen, de 
geschiedenis van de allerarmsten verteld, zowel van die in Nederland als 
van die elders in Europa, vanaf de middeleeuwen tot heden. Weinigen 
kennen de ware geschiedenis van deze miskende voorgangers. Het eerste 
deel van de lezing gaat over hun leefsituatie en hoe de samenleving 
(overheden en niet-arme mensen in de directe omgeving) de armsten in de 
loop van de tijd zagen en behandelden. Het tweede deel toont hoe de 
armsten hun brood verdienden voor henzelf en voor hun gezin, en de 
moed van de armste kinderen en volwassenen in de loop van de tijd.  
Henri van Rijn werkte vijf jaar intensief samen met één van de armste 
gezinnen van Nederland om hun geschiedenis en die van hun voorouders 
vanaf 1749 op schrift te stellen. Die is als boek uitgegeven met de titel: 
'Armoede: noodlot of onrecht?'. Hierin kan men ook alle andere gezinnen 
herkennen, die generaties lang in Nederland in diepe armoede zijn 
gevangen. Het boek is verkrijgbaar: op 24 september voor € 10,-- en  door  
€ 12,25 (incl. verzendkosten) over te maken op Postbanknr. 275.22.00 
t.n.v. Stichting ATD Vierde Wereld Nederland in Den Haag, onder 
vermelding van de titel.  
Info over Fonto: www.atd-vierdewereld.nl/fonto.html.  
 
15  OKTOBER  2009 
 
De heer Drs. J.P.C.M. van Hoof: “Genealogisch onderzoek naar militairen” 
 
De kern van de uiteenzetting vormt de historische informatie over het 
landleger en het daarbij ingedeelde personeel vanaf de zeventiende tot de 
twintigste eeuw. Op basis van deze informatie wordt ingegaan op de 
bronnen en de literatuur die van belang zijn voor het genealogisch 
onderzoek naar militairen.  
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Drs. J.P.C.M. van Hoof is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan 
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag, waarin de 
historische diensten van de krijgsmacht medio 2005 zijn opgegaan. Tot zijn 
specialismen behoren de Nederlandse militaire geschiedenis tot 1814 en de 
methodiek van het genealogisch onderzoek naar militairen. 
 
19  NOVEMBER  2009     Aanvang 19.45 uur 
De lezing wordt voorafgegaan door een korte afdelingsledenvergadering. 
 
De heer Hans Langedijk: “De oorsprong van twee West-Friese families; 
archief versus DNA” 
 
In zijn verhaal vertelt Hans over de “match” (= overeenkomst in DNA) die 
hij heeft met een andere Nederlander en het onderzoek dat zij samen 
gedaan hebben naar hun gemeenschappelijke West-Friese voorouder. In zijn 
toelichting schrijft Hans het volgende. 
Toen ik mijn DNA liet onderzoeken, dacht ik eigenlijk dat ik slechts 
informatie zou krijgen over mijn zogenaamde ‘diepe afstamming’. Ik bleek 
inderdaad een typische Noord-Europeaan en mijn voorouders waren 
ongeveer 35.000 jaar geleden uit Centraal Azië hierheen getrokken. Toch 
bleek het oplossend vermogen van het profiel redelijk hoog, want tot mijn 
verrassing was er niemand anders in de grote DNA-bibliotheek die precies 
hetzelfde profiel had als ik. Nadat ik een halfjaar later de database nogmaals 
controleerde, bleek er wel iemand met hetzelfde DNA in de database te 
zitten; iemand met weliswaar een andere achternaam (Jong in plaats van 
Langedijk), maar met wie ik waarschijnlijk zeven tot tien generaties geleden 
een gemeenschappelijke voorouder had. Toen begon de zoektocht in de 
archieven om het verleden te reconstrueren. Een wonderlijke tocht die een 
leuke illustratie geeft van de extra dimensie die DNA-onderzoek kan 
bijdragen aan de genealogie. 
 
21  JANUARI  2010 
 
De heer Harmen Snel: “Het geheim van Sarah Bernhardt en de joodse 
genealogie” 
 
De Franse actrice Sarah Bernhardt (!844-1923) werd geboren en overleed in 
Parijs. Zij was de beroemdste toneelspeelster van haar tijd. Zij was de 
dochter van een onbekende vader en een Hollandse jodin met Amsterdamse 
grootouders, die zich in het midden van de 19e eeuw in Parijs liet 
onderhouden door dure heren. Naast haar acteerprestaties was Sarah een 
ware meesteres in het verbloemen van haar achtergrond. Tegen eenieder die 
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het horen wilde vertelde ze een ander verhaal. Over Sarah zijn talloze 
boeken geschreven, waarbij opvalt dat haar achtergrond vaak buiten schot 
blijft. Dat is ook wel logisch, want ofwel deden de auteurs daar geen 
onderzoek naar, of konden zij niets vinden. En dus werden dezelfde 
legenden in elke nieuwe biografie herhaald en herhaald. De spreker heeft 
over een periode van twintig jaar onderzoek gedaan naar het Hollandse 
voorgeslacht van Sarah. Waar anderen stukliepen  vond hij de ontbrekende 
documenten. En daaruit komt naar voren waarom Sarah er veel belang aan 
hechtte dat haar achtergrond niet bekend werd. In 2007 resulteerde dit 
onderzoek, ter gelegenheid van de in het Joods Historisch Museum 
georganiseerde tentoonstelling over de actrice, in de uitgave van “The 
ancestry of Sarah Bernhardt, a myth unraveled”. Het boek is nog steeds 
verkrijgbaar bij genoemd museum en leest als een detective. 
In de lezing vertelt de spreker over zijn zoektocht naar het ware verhaal en 
zal hij ingaan op de door hem gebruikte bronnen. Ook zal hij ingaan op de 
specifieke valkuilen in de joodse genealogie, een heel andere tak van sport 
dan de ‘christelijke’ genealogie. 
 
18  MAART  2010 
 
De heer Mr. A.H.G. Verouden: "Vader onbekend?” 
 
“U heeft die ervaring vast ook wel eens opgedaan tijdens uw genealogisch 
onderzoek in het tijdperk na 1811. Je treft een akte aan waarin staat dat de 
vader onbekend is. Allereerst betreft dat de huwelijksakte. Maar bij controle 
van de geboorte- en overlijdensakte, tref je dezelfde opmerking aan. Meestal 
wordt hierin berust. De ongehuwde moeder blijkt steevast dienstmeid of 
naaister te zijn. Onbegonnen werk dus. Of niet? In ruim 35 jaar onderzoek  
heb ik veel van deze kwartieren toch kunnen invullen. Daar is inventiviteit 
en vasthoudendheid voor nodig. Maar ook het nauwgezet bestuderen van de 
akten zelf. En zijn er familieroddels? Dikwijls worden bewust rookgordijnen 
opgetrokken om het spoor uit te wissen. Soms wordt naar andere bronnen 
verwezen. De spreker zal een aantal (soms heftige) voorbeelden geven, die 
tot de oplossing hebben geleid. Wel zullen omwille van de privacy de cases 
uit het recente verleden worden geanonimiseerd. Het aardige is dat 
tegenwoordig de oplossingen via DNA-onderzoek soms kunnen worden 
getoetst! En dan blijken deze (verloren) kwartieren later het meest te 
worden gekoesterd." 
 
15 APRIL 2010: 
Jaarvergadering van de afdeling en 10-minutenpraatjes. 
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op 18-05-1926 te Schoten, gehuwd voor de kerk op 25-05-1926 te Haarlem 
(R.K.) met Jacobus Jozef (Co) BERGMAN, 27 jaar oud, 
kantoorbediende, procuratiehouder, agent (Bankdirekteur) bij de 
Nederlandse Handelmaatschappij te Waalwijk, Grootestraat 180; later 
zonder. Geboren op 28-10-1898 te Hillegom (ZH) (gezindte: RK), overleden 
op 05-02-1985 te Loon op Zand op 86-jarige leeftijd, begraven op 
08-02-1985 te Loon op Zand, zoon van Hubertus BERGMAN en Adriana 
UITENDAAL. 

Uit dit huwelijk: 
1. Hubertus Adrianus Hendricus Maria (Hubert) 

BERGMAN, ingenieur elektrotechniek, geboren op 12-02-1927 
te Velsen. 

2. Angelina Theresia Maria (Angelique) BERGMAN, 
onderwijzeres, geboren op 02-03-1929 te Haarlem. 

3. Adrianus Maria (Ad) BERGMAN, godsdienstleraar; 
muziekleraar; bankmedewerker, geboren op 14-09-1931 te 
Haarlem (gezindte: R.K.). 
Ondertrouwd op 25-08-1995 te Geldrop, gehuwd op 64-jarige 
leeftijd op 20-09-1995 te Geldrop, gehuwd voor de kerk op 
20-09-1995 te Geldrop (Coeveringkerk, Geldrop) met 
Florentine (Floor) CASTENMILLER, 71 jaar oud, geboren op 
12-02-1924. 

4. Ignatius Hubertus Carolus Maria (Ignace) BERGMAN 
(zie VI.34). 

5. Maria Theresia (Ria, Mirèse) BERGMAN (zie VI.37). 
6. Josephus Jacobus Maria (Jos) BERGMAN (zie VI.38). 

 
V.28 Josepha Margaretha Maria (Jos) de VRIES, onderwijzeres, 

geboren op 27-05-1903 te Amsterdam (gezindte: R.K.) (getuige(n): 
Greet de Vries, oudste zus van Jos), overleden op 29-04-1996 om 
19.58 uur te Hoorn op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-05-1996 te 
Hoorn. 
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 31-12-1942 te Berlin-Schöneberg (D), 
gescheiden na 13 jaar huwelijk op 04-10-1956 te Berlin-Schöneberg, 
Bondsrepubliek Duitsland van Horst HÖHNE-SPARBORTH, acteur 
bij het Berliner Theater, regisseur aan het front in Königsbergen 
(Kaliningrad), Faust-dramaturg, Intendant-recipiënt in Wismar, leraar 
wiskunde in Wittstock/Dosse, boekhouder bij Siemens in 
Berlin-Siemensstadt, geboren op 19-07-1905 te Berlin-Schöneberg (D) 
(gezindte: evangelisch), overleden op 05-10-1993 te Altdorf bei 
Nürnberg (D) op 88-jarige leeftijd, begraven op 03-11-1993 te Altdorf 
bei Nürnberg (D), zoon van Reinhard (Hardi) 
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HÖHNE-SPARBORTH, Hauptmann der Garde, fabrikant; adjudant 
van keizer Wilhelm II, en Emma Therese Helene (Helene) 
POSER. 
Uit dit huwelijk: 
1. Catherina Erika (Toos) HÖHNE-SPARBORTH (zie VI.42). 
2. Maria Theresia (Trees) HÖHNE-SPARBORTH (José 

(kloosternaam)), publicist, theoloog, therapeut, pastoraal 
werker, geboren op 30-10-1946 te Berlin-Schöneberg (D), 
gedoopt (R.K.) te Berlin (D). 

3. Johannes Gregor (Gregor) HÖHNE-SPARBORTH (zie 
VI.44). 

4. Josephus Paul Reinhard (Reinhard (Jos)) 
HÖHNE-SPARBORTH, horlogemaker, fijn instrumentmaker, 
verzorger, werkzaam in de telecommunicatie (Datelnet); de 
firma heet nu Imtech. Geboren op 02-03-1950 om 23.30 uur te 
Wittstock a/d Dosse (D), gedoopt (R.K.) op 09-04-1950 te 
Wittstock a/d Dosse (D). 
Ondertrouwd op 07-02-1997 te Andijk, gehuwd op 47-jarige 
leeftijd op 03-03-1997 te Andijk (getuige(n): To Glorie-Kooijman 
en Gregor Höhne-Sparborth), gehuwd voor de kerk op 
03-03-1997 te Andijk (R.K.) met Agnes Maria (Agnes, Ag) 
KOOIJMAN, 58 jaar oud, hoofd-caissiere, stenotypiste 
Nederlands, geboren op 04-03-1938 om 21.53 uur te 
Amsterdam, gedoopt (R.K.) op 05-03-1938 te Amsterdam 
(getuige(n): Wilhelmus Pietersen en Johanna 
Pietersen-Buitenhof), dochter van Johannes Cornelis 
KOOIJMAN, schoenmaker, en Maria Klazina BUITENHOF. 

 
VI.2 Leonardus (Leo) van GROENINGEN, overleden na 1949. 

Gehuwd met Alida Gertrudis BORST, geboren op 09-11-1916 te 
Amsterdam (gezindte: R.K.), overleden op 12-05-1949 te Amsterdam 
op 32-jarige leeftijd, begraven op 17-05-1949 te Amsterdam, 
Buitenveldert. 
Uit dit huwelijk: 
1. L.C. (Leo) van GROENINGEN, geboren ca. 1946. 

Gehuwd vóór 1926. 
2. Tonny van GROENINGEN, geboren ca. 1947. 
3. Thérèse van GROENINGEN, geboren ca. 1948. 

 
VI.4 Simon Jacobus (Jimmy, Sim) JONKER, geboren op 07-01-1907 te 

Alkmaar, overleden op 23-02-1995 te Bergen op 88-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-02-1928, gescheiden na 21 jaar 
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huwelijk op 16-12-1949 van Margaretha Louisa Johanna 
SCHEFFER, geboren op 04-12-1908, overleden op 25-05-1992 op 
83-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. Bernardina Louisa Elisabeth (Dineke) JONKER (zie VII.5). 

 
VI.12 Andries (Dries) de VRIES, garagehouder; Toyota-dealer, geboren op 

11-11-1913 te Buitenzorg (RI), overleden op 18-02-1984 te Almelo op 
70-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-02-1984 te Usselo. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-12-1937 (R.K.) met Albertine 
Augustine Victorine (Tine) van der LAAN, 22 jaar oud, geboren 
op 03-01-1915 te Malang (RI), overleden op 02-08-2003 te 
Wageningen op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-08-2003 te 
Dieren, dochter van Johannes Petrus Wilhelmus van der LAAN 
en Lucia BARNEVELD. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis (Kees) de VRIES (zie VII.6). 
2. Anne-Marie (Anne-Mieke) de VRIES (zie VII.9). 

 
VI.16 Joanne Catharina Clasina Maria (Ans) de VRIES, 

postzegelhandelaar, geboren op 05-05-1928 te Alkmaar (gezindte: 
R.K.). 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-10-1949 te Alkmaar, gehuwd voor 
de kerk op 04-10-1949 te Alkmaar (Dominicus-kerk) met Hendricus 
Johannes (Henk) van DAM, 22 jaar oud, Wikkelaar, kelner, 
winkel-vertegenwoordiger van Heineken, geboren op 09-12-1926 te 
Den Helder (gezindte: R.K.), zoon van Cornelis van DAM, monteur 
marinewerf; later amanuensis, en Neeltje van HORIK. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Joannes Hendricus Maria (Cees) van DAM, 

docent; broeder van Saint Louis, geboren op 02-05-1950 te 
Alkmaar, gedoopt (R.K.) te Alkmaar. 

2. Geertruida Maria Elisabeth (Gerda) van DAM (zie VII.12). 
3. Joannes Theodorus Maria (Jan) van DAM (zie VII.13). 
4. Anselma Cornelia Maria (Selma) van DAM (zie VII.16). 

 
VI.18 Clasina Jacoba (Ina, Ien) de VRIES, medestichtster parketvloeren 

"'T INTERIEURKE", geboren op 13-04-1930 te Alkmaar (gezindte: 
R.K.), overleden op 24-12-1994 te Diest op 64-jarige leeftijd, begraven 
te Diest. 
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 22-02-1949 (getuige(n): Kuipers 
Lummigje, oud 58 jaar en van Dam Hendricus J., wikkelaar, oud 22 
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jaar, beiden wonende alhier.), gescheiden na 2 jaar huwelijk op 
08-06-1951 te Alkmaar van Fokke VELLEMA, kantoorbediende, 
geboren ca. 1927 te Ferwerderadeel, zoon van Frans VELLEMA, 
vertegenwoordiger, en Grietje OSINGA. 
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 23-09-1953 te Hoepertingen (B.), 
gescheiden ca. 1992 van Guilleaume SCHOENAERS, geboren op 
31-03-1931 te Hoepertingen (B.), zoon van Emile Pierre 
SCHOENAERS en BRUGMANS. 
Samenwonend (3) 1984 te Diest met Henri (Rick) COLLIN, 
Directeur zaak in parketvloeren. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. Benedictus Gerardus Emilius (Benny) SCHOENAERS (zie 

VII.17). 
2. Liliane Irma Andrea (Liliane) SCHOENAERS (zie VII.20). 
3. Marina Irma Andrea (Marina) SCHOENAERS (zie VII.22). 
4. Patricia Johanna Maria (Patricia) SCHOENAERS (zie 

VII.24). 
5. Joannes Theodorus Maria (Johnny) SCHOENAERS (zie 

VII.25). 
 
VI.21 Andries (Dries) de VRIES, garagehouder, handelaar in auto's en 

caravans, geboren op 11-04-1931 te Bergen (gezindte: R.K.). 
Ondertrouwd op 07-04-1965 te Alkmaar, gehuwd op 34-jarige leeftijd 
op 27-04-1965 te Alkmaar, gehuwd voor de kerk op 27-04-1965 te 
Alkmaar (R.K.) met Cornelia Dieuwertje (Cock) GROOT, 25 jaar 
oud, geboren op 09-06-1939, dochter van Andreas Cornelis 
GROOT en Catharina Cornelia Maria VIS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Andreas Johannes (Arjan) de VRIES (zie VII.27). 
2. Erik Andreas (Erik) de VRIES (zie VII.29). 

 
VI.24 Geertruida Maria Elisabeth (Truus) de VRIES, geboren op 

03-09-1936 te Bergen (gezindte: R.K.). 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-02-1959 te Hoepertingen (B) met 
Jean Albert SCHOENAERS, 26 jaar oud, geboren op 10-11-1932 te 
Hoepertingen (B), zoon van Emile Pierre SCHOENAERS en 
BRUGMANS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Geertruida Maria Elisabeth (Merian) SCHOENAERS, 

geboren op 25-02-1957 te Alkmaar. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-05-1984 te Alkmaar met 
Simon (Siem) SNEEK, 27 jaar oud, geboren op 08-12-1956. 
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2. Ronald Emile Gérard (Rohn) SCHOENAERS (zie VII.33). 
 
VI.25 Gilbert de VRIES, ingenieur bij de Franse spoorwegen, geboren op 

06-04-1929 te Garches (F). 
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 25-08-1964 te Loubert (F) met 
Monique TANDONNET, 26 jaar oud, geboren op 11-07-1938 te 
Limoges (F), dochter van Louis TANDONNET en NN.  
Uit dit huwelijk: 
1. Nicolas de VRIES (zie VII.35). 
2. Ambroise de VRIES, geboren op 10-12-1966 te Viry-Chatillon 

(F). 
3. Emérentienne de VRIES (zie VII.39). 
4. Laetitia de VRIES, geboren op 16-01-1973 te Saigon 

(Vietnam). 
 
VI.28 Nicole de VRIES, geboren op 23-08-1930 te Paris (F). 

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-12-1957 te Amsterdam, gehuwd 
voor de kerk op 18-02-1958 te Amsterdam (Kerk St. Thomas van 
Aquino, Rijnstraat.) met Antonius Hubertus (Antoon, Ton) 
PENNEKAMP, 29 jaar oud, vertegenwoordiger van Cote d'Or; 
eigenaar/direkteur groothandel in zoetwaren, geboren op 14-08-1928 
te Bovenkarspel (gezindte: R.K.), overleden op 14-02-1996 om 22.08 
uur te Alphen aan de Rijn op 67-jarige leeftijd, begraven op 
19-02-1996 te Amsterdam, zoon van Johannes (Johan, Jan) 
PENNEKAMP, transportarbeider, en Maria Clazina van HECK, 
dienstbode. 
Uit dit huwelijk: 
1. Robertus Maria (Rob) PENNEKAMP (zie VII.41). 
2. Emile Maria PENNEKAMP (zie VII.44). 

 
VI.34 Ignatius Hubertus Carolus Maria (Ignace) BERGMAN, 

bankdirekteur NHM Oss, geboren op 13-04-1934 te Haarlem, gedoopt 
(RK) op 14-04-1934 te Haarlem. 
Gehuwd met Emmy VERMEER. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marcel BERGMAN, geboren 1964 te Oss. 
2. Kitty BERGMAN, geboren 1969 te Oss. 

 
VI.37 Maria Theresia (Ria, Mirèse) BERGMAN, geboren op 13-10-1937 

te Haarlem, gedoopt (R.K.) op 13-10-1937 te Haarlem. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-01-1966 te Eindhoven met Frank 
WICHMAN, 31 jaar oud, geboren op 01-04-1934 (gezindte: R.K.), 
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overleden op 18-08-1999 op 65-jarige leeftijd, gecremeerd op 
23-08-1999 te Heeze. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gilbert WICHMAN, geboren op 04-11-1966 te Eindhoven. 
2. Michel WICHMAN, geboren op 19-01-1971 te Eindhoven. 

Gehuwd voor 1999 met Ilse RANINGER. 
3. Nicole Thérèse-Jeanette (Nicole) WICHMAN, geboren op 

20-03-1974 te Nuenen. 
 
VI.38 Josephus Jacobus Maria (Jos) BERGMAN, acteur, beeldend 

kunstenaar, geboren op 24-04-1940 te Haarlem, gedoopt (R.K.) op 
24-04-1940 te Haarlem (getuige(n): Josepha Margaretha Maria de 
Vries, zus van moeder Trees.). 
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 18-06-1964 te Rotterdam, 
gescheiden na 3 jaar huwelijk op 29-03-1968 te Rotterdam van 
Jacoba (Renee) HOOGENBOOM, zonder, geboren op 04-03-1944 
te Rotterdam, overleden op 04-08-1976 te Amsterdam op 32-jarige 
leeftijd, dochter van Jakob HOOGENBOOM en Jacoba Adriana 
Christina van der STARRE. 
Samenwonend (2) ca. 1972 te Amsterdam met Broerse CHRIS, 
kleuterleidster openluchtschool Amsterdam. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Juliette (Renee) van der AA (V/H BERGMAN), geboren op 

22-11-1964 te Waalwijk. 
2. Ralph van der AA (V/H BERGMAN), geboren op 

30-04-1966 te Antwerpen (B). 
 
VI.42 Catherina Erika (Toos) HÖHNE-SPARBORTH, bedrijfsarchivaris, 

geboren op 17-09-1944 om 21.30 uur te Berlin-Hermsdorf (D), 
gedoopt (R.K.; geen) op 27-09-1944 te Berlin-Hermsdorf (D) 
(getuige(n): Toos en Wim Leicher en Erika Höhne-Sparborth). 
Ondertrouwd op 08-09-1965 te Alkmaar, gehuwd op 21-jarige leeftijd 
op 07-10-1965 te Alkmaar (getuige(n): K.G. Plug-Alders en J. Bakker), 
gehuwd voor de kerk op 07-10-1965 te Alkmaar (H. Pius-X-kerk, 
Hoefplan Alkmaar) (getuige(n): K.G. Plug-Alders en J. Bakker) met 
Dirk (Dirk) PLUG, 31 jaar oud, plaatwerker, hoefsmid, 
metaalbewerker, lasser in de bouw, timmerman, drummer in het 
combo van Jan Steenhuis, geboren op 13-08-1934 om 17.30 uur te 
's-Gravenhage, gedoopt (R.K.; geen) op 13-08-1934 te 's-Gravenhage 
(getuige(n): Tante Aat en Ome Piet van der Laag-Plug.), zoon van 
Simon (Siem) PLUG, visser, los werkman, metaalbewerker, en 
Katharina Gertrude (Trien) ALDERS. 
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Uit dit huwelijk: 
1. Dirk Gregor Horst Simon (Dirk) PLUG, programmeur, 

geboren op 15-06-1968 om 17.45 uur te Hoorn, gedoopt (R.K.; 
Geen) op 20-07-1968 te Hoorn (getuige(n): Gregor 
Höhne-Sparborth, broer van moeder Toos.). 
Samenwonend (1) sinds 08-04-1990 te Hoorn, ondertrouwd op 
15-01-1991 te Hoorn, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 
10-04-1991 te Hoorn (getuige(n): Marc Leering en Ruud 
Lammers), gescheiden na 3 jaar huwelijk op 10-02-1995 te 
Hoorn van Manon DIRKER, hoofdconducteur bij N.S.; later 
part-time lokettiste te Haarlem. Geboren op 03-02-1971 te 
Utrecht (gezindte: Geen), dochter van Ferdinand Anthony 
(Ferry) DIRKER, chauffeur, en Alida Maria (Lidy) 
DRIEHUIS. 
Samenwonend (2) sinds 30-11-2000 te Hoofddorp, ondertrouwd 
op 01-03-2001 te Haarlemmermeer, gehuwd op 32-jarige leeftijd 
op 07-05-2001 te Haarlemmermeer (getuige(n): Johannes 
Wardenaar, Paulus Hendrikus de Vijlder en Yvonne de 
Vijlder-van Swieten.) met Mr. Sonja HAASBROEK, 35 jaar 
oud, jurist bij het FNV, geboren op 23-01-1966 te Terneuzen, 
dochter van Christiaan (Chris) HAASBROEK, boekhouder,  
bankbediende, onderdirecteur van een bank, en Cornelia 
VINK. 
 

VI.44 Johannes Gregor (Gregor) HÖHNE-SPARBORTH, civiel 
ingenieur (weg- en waterbouw); projectleider, geboren op 05-10-1948 
te Wittstock a/d Dosse (D) (gezindte: R.K.). 
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-10-1979 te Arnhem (getuige(n): 
Dries en Marjo (vrienden).), gehuwd voor de kerk op 11-10-1979 te 
Arnhem (Willibrordkerk, Oude Velperweg, Arnhem) met Josephina 
Maria (José) van ERP, 23 jaar oud, leerkracht, certificated remedial 
teacher, geboren op 10-03-1956 te Dordrecht (gezindte: R.K.), dochter 
van Johannes Jacobus (Jan) van ERP, locatie-manager Chevron, 
en Wilhelmina Elisabeth (Mieke) van GEFFEN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Christian HÖHNE-SPARBORTH, Scenarioschrijver; bouwer 

van websites. Geboren op 14-09-1982 te Gouda. 
2. Thomas HÖHNE-SPARBORTH, student, geboren op 

23-01-1986 te Hamburg (D). 
 

NB: deze parenteel loopt door t/m generatie VIII. De redactie heeft besloten generatie 
VII en VIII (met recente gegevens) niet te plaatsen, i.v.m. de privacy. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met de auteur, e-mail: toosplug@hetnet.nl. 
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Vragen staat vrij !! 
(door Jos Kaldenbach, afd. Hollands Noorderkwartier, Alkmaar) 
 
In onderstaande notariële akte is sprake van Ewout Dircksz. Crabbendam. 
Een van zijn nakomelingen (?)  is Cornelis Crabbendam. Bij diens trouwakte 
(Amsterdam 1733) staat vermeld ‘oud 27 jaar, van Hoorn’. De DTB’s van 
Hoorn geven deze doop niet. De broers en zussen van Cornelis zijn allen 
gedoopt in Hoorn. Zijn ouders zouden Arend C(K)rabbendam en Antje Roos 
kunnen zijn in Hoorn. Wie kan hier hulp bieden? Gaarne een reactie naar 
Jos Kaldenbach  (jos.kaldenbach@tiscali.nl) en/of de redactie van 
Koggenland. 
 
No. 9 

Crabbendam, Ewout dircksz. Beroep Korporaal V.O.C. broer van Jan, 

Ariaen dircksz. 

Datum 01.11.1629 Not.arch. No. 908 A 47/17 Fikm cass. No. 119 

Notaris Olbrant Smetius te 

Enkhuizen. 

  

In den name onses heeren Amen : bij desem publijcqe brieffen van 

instrument sij allen ende 

een Jegelijcken dese aangaende kennelijck ende openbaer als dat 

inden Jaer desselv onses 

Heren & heijlants Jesu Christi 1629 op den 1 e November sijnde 

donderdags morgens ontrent 

de clock ses uijren is gecomen voor mij Olbrant Smetius publiq 

Nots., bij den Hove van Hollant geadmitteert binnen de stede 

enchuijsen residerende & getuijgen naebeschreven 

Gerrit Buijs, deser sieck te bedde leggende nochtans wel bij 

memorie, rede & Verstant als het claerlijck scheen & men anders 

niet konde bemerken…seeker,Ewout dircksz. Crabbendam, Corporaal 

in dier qualtiteit verhael te gaen nae Oostindien met het Schip 

genaemt Leeuwarden 

gaende staende wel bij memoire reden & verstant  als het 

claerlijck scheen & men  anders wel en conde bemercken, de welke 

overdenckende de broosheijt des mensches levens die seekerheijt 

des doots & dat die uijre van dien onseker is. Welkende oversulcx 

disponeeren bij  

forme van Testament van sijn na te laten goederen hij met de doot 

souden werden verwijderen soe heeft hij geordineert, genomineert 

& geinstituteert, ordineert, nomineert & institueert bij desen 

het kint ofte kinderen Dieuwer albertsz. Es swaer van gaende is 

tegenwoordich bij hun Testameur vruchte in het usum fruntum oft 

van alle sijn goederen  roerende, onroerende verdiende tractement 

als anders, niets uijtgesondert geduijrende Intre leven Innel & 

die selven van ieder voorz. Overlijden, off sij Dieuwer alberts 

geen levende vrucht ter werelt brengende, soe heeft hij gewilt 

bij desen als dat alle sijn goederen sullen devolveren & onver & 

comen op sijn broeder Jan dircksz. Ende bij voorafflevicghheijt 
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van denselven op sijn andere broeder Ariaen dircksz. Kinderen & 

descendeert en als de selve hij in sulcken gevalle daerinne 

instede bij desen alle stelde voorβ is hij Testateur van alleden 

mijn insacke &  beste wilde hij den volcomen echtheijt te sullen 

soeken het sij als Testament, Codicille giften ter cause des 

doots ofte onder de levende so het beste moegen bestaen vereeten 

Inegeden al het Alles oprecht sonder Leste Actum eerste ten huis 

present Lambert Sijberans & Ewout  maecken op Foortien als voor 

ter presentie van Lambert Sijbrants & Ewout Dircks, beijde als 

getuijgen van goeden geloven hiertoe versogt. 

(w.g.)  Ewout         Dircksz. 

                     Merck 

Titgen         Gerrijts 

          Marke 

Lammers Sijbrants                                                         

Smetius Nots.publ. 1629 

 

Kinderopvang 
(door Gerri Kind-Renskers) 
 

Hoezo dure kinderopvang? In 1735 wist in ieder geval één vader daar wel 
raad op. In een bijlage van het kinderenboek van het burgerweeshuis in 
Hoorn is het volgende te lezen: 
 
Aangenomen den 5 maart 1735 : Maritje Claas van den Bergh, oud 4 

jaren en 7 maanden  uit de Hoedemakerssteeg , vader Claas Jacobsz 

van den Bergh, gereformeerd.  

Bij de aangevinge van bovengenoemde Maritje Claas van den Bergh  

de buuren mondelijk hebben getuijgt , dat de vader na Vrieslant 

was vertrokken, vrouw en kinderen had laten sitten, en aldaar was 

overleden. Dog nadat deselve Maritje Claas van den Bergh ¾ jaar 

in ’t weeshuijs was gealimenteerdt is de vader te voorschijn 

gekomen, en hem voorsien hebbende met een verklaring waar bij 

bleek dat hij de man was van Bregje Pieters en de vader van 

Maritje Claas van den Berg is daarmede bij de heeren regenten 

vant weeshuijs verschenen en sijn kindt wederom geeijst heeft 

daar op tot antwoort bekomen dat hij sig hadde te vervoegen  

aan de Ed. groot agtbare heeren burgemeesteren en daar dan ook 

bekent te maken dat hij een man was die sijn vrouw en kinderen 

hadde verlaten of anders dat sulke door haar wel konde geschieden 

om te sien wat men met sulke te doen soude hebben, waar op hij 

aanstonts is vertrokken , en heeft sig niet wederom vertoont.  

Maartje Claas van den Bergh op maij 1759 met haar uijtsetting 

[uitzet] uijt het huijs gegaan. 

 
Westfries Archief, Toegangsnummer 0348, inventarisnummer 2252, losse 
bladzijde in de extra map. 
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Aan de bezoekers van het Westfries Archief 
 
Met ingang van januari 2009 zal er op de studiezaal het een en ander veranderen. Door 
middel van dit bericht willen wij u hierover informeren. 
 

Inschrijven 
Ook in 2009 zult u zich bij uw eerste bezoek in het nieuwe jaar moeten inschrijven. 
Hierbij horen de bekende plichtplegingen: 
- invullen bezoekersformulier. 
- legitimatie met een wettig identiteitsdocument (id-kaart, rijbewijs of paspoort). 
 

Bezoekersnummer 
Nieuw is het volgende: 
- op het bezoekersformulier moet u voortaan uw burgerservicenummer invullen; dit 
nummer staat op uw identiteitsdocument. 

- uw burgerservicenummer wordt uw bezoekersnummer bij het Westfries Archief. 
 

Bezoekersregister 
De persoonlijke gegevens die u hebt ingevuld op uw bezoekersformulier, worden door 
het Westfries Archief vastgelegd in het bezoekersregister. Dit dient uitsluitend voor 
intern gebruik. 
 

Pasjes 
Voor iedere bezoeker wordt een persoonlijke bezoekerspas aangemaakt. Bij ieder 
bezoek dient u dit pasje te tonen, zodat uw bezoek wordt geregistreerd. Alleen 
geregistreerde bezoekers kunnen stukken aanvragen. 
Uw pasje blijft ook na 2009 geldig. De jaarlijkse inschrijvingen in januari blijven 
voortaan achterwege. 
 

Aanvragen 
Vanaf januari 2009 gaat het aanvragen van archiefbescheiden en boeken uit de 
bibliotheek met de computer. In een korte instructie wordt uitgelegd hoe dit 
werkt. Uiteraard kunt u voor vragen altijd bij de studiezaalmedewerkers terecht. 
 

Uw bezoekersnummer gebruikt u bij het aanvragen van archiefstukken of boeken uit de 
bibliotheek. 
 
 

18 december 2008 
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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. 
 
LEDENMUTATIES  PER  1 JANUARI  en  1 FEBRUARI  2009 

 

Nieuw lid: 
 
Dhr. Drs. N.S.M. Reus  Ceintuurbaan 9  7413 DA  Deventer 
 
 
Bedankt als gewoon lid: 
 
Dhr. M.A. de Boer  Blokker 
Mw. G. Duijs-van der Vliet  Bovenkarspel  
Mw. C. Koning  Hoogwoud 
Dhr. A.G. Mesman  Bovenkarspel  
Dhr. G.G. Schrander  Blokker 
Dhr. R. Thepen  Hauwert 
Mw. A.M. Wessels  Medemblik 
 
 
Einde lidmaatschap i.v.m. overgang naar andere afdeling: 
 
Mw. J. Kiewiet-Mulder  Sijbekarspel  
 
 
Einde lidmaatschap i.v.m. overlijden: 
 
Mevr. W. Mulder-Adriaans  De Goorn 
Dhr. A.J.C. Overwater  Midwoud 
Dhr. P. Spijker  Midwoud 
 
 
Adreswijziging gewone leden: 
 
Dhr. en Mw. Boukens-van Diesen Bernhardstraat 20 1616 BK   Hoogkarspel 
Mw. S. Müller Het Kruiwerk 76 1622 DM  Hoorn 
 
 
Adreswijziging bijkomend lid: 
 
Dhr. C.M.G. Ruijter Koningin Emmaweg 31 3991 BH   Houten 
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Contact/informatiedag familie Booij(y)  
 

In Nederland kom je de familienaam Booij(y) in alle provincies tegen. 
Stammen zij allemaal af van dezelfde stamvader of hebben zij verschillende 
stamvaders? Vijf jaar geleden ben ik begonnen met het uitgeven van een 
familieblad, “De Booij Bode”. De eerste jaargangen werden gevuld met 
verhalen en gegevens van en over Booij uit Krommenie, afstammelingen van 
Jan Jansz,Booij en Dieuwertje Joop.  
In het boek “Het geslacht Reijne uit Krommenie”, geschreven door Klaas 
Cornelis Booij, komen twee geslachten Booij voor, één uit Ilpendam en één 
uit Krommenie, maar beide geslachten hebben ook wortels in Wormerveer. 
Zijn zij familie van elkaar? 
Dit jaar gaat het blad het vijfde jaar in en daarom wordt er in Krommenie 
een Booij contact/informatiedag gehouden. Tijdens deze dag kunnen 
Booij(y)en en hun verwanten informatie uitwisselen en met elkaar kennis 
maken. Neem dus foto’s, krantenknipsels, bijzondere papieren en vooral 
verhalen mee. 
De dag wordt gehouden in Barkeloo, het verenigingsgebouw van het 
Historisch Genootschap Crommenie (HGC), Vlusch 8a, 1561 PN Krommenie. 
 
Het programma ziet er globaal als volgt uit: 
 
11.00 uur: u bent van harte welkom, maar ook later want we stoppen er 

mee om 16.00 uur. 
12.00 uur: presentatie van het HGC; 
13.00 uur:  historische wandeling door Krommenie (bij voldoende 

deelname, minimaal 10 personen, kosten € 1,00  p/p). 
Er zal ook een virtuele historische wandeling in het verenigingsgebouw 
getoond worden. Koffie en thee is aanwezig. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jaap Booij, Zeeloodsenlaan 83, 1785 
BM  Den Helder, tel. 0223-635340 of e-mail: jac.booij@planet.nl.            

 
Aan dit nummer werkten mee….. 
 
Toos Plug, Jos Kaldenbach, Gerri Kind–Renskers. 
 
Wij nodigen u uit wetenswaardigheden op papier of in een computerbestand 
te zetten. Heeft u hulp nodig bij vormgeving van uw gegevens, neem dan 
even contact op met één van de redactieleden. U bent van harte welkom. 
 



 

 
 
 

Bestuur en functieverdeling 

 
Voorzitter  
Vacature 

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 

 

    

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


