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Onze Bijeenkomsten    
    
    
16  september  2010 De heer Eli Maas en mevr. Dinie Maas-van der 

Schans: “Het fotograferen van grafstenen”. 
 

21  oktober  2010 Mevr. Rosalien Fiedeldij Dop: “Erochique, erotiek 
door de eeuwen heen”. 
 

18  november  2010     
Aanvang 19.45 uur 
 

De lezing wordt voorafgegaan door een korte 
afdelingsledenvergadering. 
De heer Diederik Aten: “De kust gaat terug”. 
 

20  januari  2011 De heer drs. Michiel Bartels of de heer drs. 
Christiaan Schrickx: “De Westfries achter de 
archeologische vondsten”. 
 

17  maart  2011 Mevr. drs. Martine Zoeteman-van Pelt, als historica 
en genealoge werkzaam bij het CBG: “Voorouders 
met een academische titel: over 
schuinsmarcheerders en serieuze studenten”. 
 

14 april 2011 Jaarvergadering van de afdeling en 
10-minutenpraatjes. 

 
De 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 deze lezingen in het seizoen 2010/2011 treft u 
aan in het informatieblad in deze Koggenland.   
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Van het bestuur 
 

Later dan u van ons gewend bent ontvangt u nu het tweede nummer van 
aflevering 2010 van Koggenland. Dat wij voor de zomer geen aflevering van 
ons tijdschrift konden versturen heeft alles te maken met een gebrek aan 
kopij. Die situatie is nog steeds verre van rooskleurig en daarom heeft u nu 
een dunner nummer in handen dan gebruikelijk. 
 
Er valt gelukkig ook positief nieuws te melden. In dit nummer treft u de 
jaarrekening 2009 aan, die ten gevolge van de ziekte van onze 
penningmeester niet tijdens de jaarvergadering kon worden voorgelegd. Hij 
is nu wel gereed, de kascommissie heeft er zijn goedkeuring aan gehecht en 
u kunt er uw zegje over doen tijdens de (korte) najaarsledenvergadering, 
voorafgaand aan de lezing in november. 
 
Verder zijn wij erg blij dat het door de inspanningen van Gerri Kind gelukt is 
twee nieuwe bestuursleden aan te trekken, een nieuwe penningmeester, 
Dick Waalboer, en Marijke van Teunenbroek, die het organiseren van de 
lezingen van Aad Goossens gaat overnemen. Tijdens de jaarvergadering 
moet u daar uiteraard nog uw goedkeuring aan geven, maar het bestuur is 
met deze twee frisse krachten weer op sterkte en ontbeert alleen nog een 
nieuwe voorzitter! 
 
Treurig blijft uiteraard het uitvallen wegens ziekte van Marian Kooter, onze 
penningmeester. Via de e-mail bent u daarover geïnformeerd en zullen wij u 
op de hoogte blijven houden. Wij bedanken haar langs deze weg alvast voor 
haar inzet voor onze afdeling en zullen dat tijdens de 
najaarsledenvergadering ook formeel nogmaals doen. 
 
Met de oproep om kopij voor het volgende nummer in te zenden wensen wij 
u weer veel leesplezier en een goed nieuw seizoen voor onze afdeling. 
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Financieel verslag 2009 
 

Gegevens per 1 januari 2009 

  

Saldo bank 494,67 

 

Ontvangsten Ontvangen van penningmeester NGV     4.228,94 

    

Uitgaven Zaalhuur    944,30 

 

 Sprekers  

  Vergoedingen  220,-- 

  Reiskosten  39,50 

   ----------- 

      259,50 

 

 Afdelingstijdschrift 

  Drukkosten 1.438,67 

  Verzendkosten  326,69 

  Ontvangen abonnementsgeld - 68,-- 

   ----------- 

     1.697,36 

 

 Bestuurskosten 

  Reiskosten  109,10   

  Overige kosten  95,-- 

   -----------  

      204,10 

 

 Bibliotheek en werkgroepen    65,91 

 

 Diversen 

  Bankkosten  42,52 

  Porto  11,05 

  Attenties  102,40 

  Varia  496,50 

  Jubileum  265,08 

   ----------- 

      917,55 

     ----------- 

Totaal uitgaven      4.088,72 

       ----------- 

Resultaat 2009         140,22 

 =======  

Gegevens per 31 december 2009 

Saldo bank per 1 januari 2009  494,67 

Resultaat 2009  140,22 

   --------- 

Saldo bank per 31 december 2009  634,89 
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Het wordt er voor ons genealogen niet 
eenvoudiger op 
(door Leny Kukler) 
 
Onderstaand artikel kwam ik tegen op Stamboomforum. Ook in 
verschillende kranten is het intussen al gepubliceerd. Wanneer deze 
voornemens in werking worden gezet, zal het moeilijker worden om geen 
“geschiedvervalsing” te plegen. Dit wordt dus goed bij de les blijven.  
 
DEN HAAG - Nederlanders krijgen wat meer vrijheid, als het om 
achternamen gaat. Dat valt op te maken uit een brief van demissionair 
minister Ernst Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer.  
Zo wil hij dat ouders de kans krijgen voor de eerste verjaardag van hun 
eerstgeboren kind terug te komen van de bij de geboorte gemaakte keuze 
voor de achternaam, die nu al de naam van de moeder of van de vader mag 
zijn. 
De bewindsman wil het de ouders ook gemakkelijker maken. Hij stelt voor 
de procedure voor naamskeuze te vereenvoudigen door middel van een 
schriftelijke verklaring aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Wanneer gehuwde ouders hun kind de achternaam van de moeder willen 
geven, of wanneer ongehuwde ouders de naam van de vader willen 
doorgeven, moeten zij nu nog persoonlijk naar de ambtenaar. Voor de 
moeder zit dat er niet altijd zo in. 
Hirsch Ballin wil verder geadopteerden de kans geven, als zij meerderjarig 
zijn, de familienaam van de biologische ouders aan te nemen. Ook komen er 
ruimere mogelijkheden om een naam te veranderen als de persoon in 
kwestie er last van ondervindt. 
Tot nu toe kan dat alleen in geval van psychische hinder van een heel gekke 
naam of een naam die bepaalde nare associaties oproept. 
Verder hoeft iemand straks geen leges meer te betalen als hij zijn naam 
veranderd wil zien als gevolg van mishandeling door een ouder of incest. 
En als het aan de minister ligt, mag de adel voortaan ook een uitgestorven of 
met uitsterven bedreigde naam uit de familie combineren met de huidige 
naam. Net als gewone burgers. De adel mocht dat eerder niet, omdat voor 
verwarring over titels werd gevreesd. 
 

 

Bron: http://www.nu.nl/binnenland/2300815/meer-vrijheid-bij-keuze-achternaam.html 
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Voorouderspreekuur 
 

Bent u geïnteresseerd in uw voorouders en waar ze vandaan komen? Maar 
weet u niet goed waar en hoe u moet starten of is uw onderzoek 
vastgelopen? Kom dan naar het voorouderspreekuur! De Nederlandse 
Genealogische Vereniging (NGV), afdeling Oostelijk Westfriesland en het 
Westfries Archief helpen u graag met uw stamboomonderzoek. 
Op vrijdagmiddag bent u tussen 14.00 uur en 16.00 uur van harte welkom 
op het Westfries Archief.  
 
Zo begon het persbericht ter aankondiging van het eerste 
voorouderspreekuur op 9 april 2010. Het is in meerdere kranten geplaatst. 
Het PR team van onze afdeling heeft deze eerste vrijdag 13 personen op weg 
geholpen. Twee nieuwe medewerksters van het Westfries archief  hielpen 
ook mee. 
Evenals het digitaliseren van de DTB is dit een samenwerkingsproject. Ook 
op radio Hoorn is deze nieuwe activiteit aangekondigd. Het PR team werd 
vertegenwoordigd door Dick Waalboer en het archief had Sanne Maasbach 
afgevaardigd voor dit interview. 
 

 
Het spreekuur staat op onze website aangekondigd met deze prachtige foto uit de 

collectie van het Westfries archief 
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Natuurlijk bent u ook welkom met vragen over 17e en 18e eeuws 
handschrift. Als u eindelijk die oude akte gevonden hebt wilt u hem ook 
kunnen lezen. U kunt ook informatie krijgen over Genlias en diverse 
computerprogramma’s om uw gegevens netjes te rangschikken.  
Voor onze afdeling was de “winst” van dit eerste spreekuur twee nieuwe 
leden. 
 
Het voorouderspreekuur wordt dit jaar gehouden op: 
7 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 november en 
10 december. 
Eventuele wijzigingen vindt u op onze website en ook op de website van het 
Westfries archief. 
Het PR team bestaat momenteel uit zeven leden van onze afdeling. 
 
Vragen en inlichtingen bij: 
Gerri Kind-Renskers (zie colofon). 
 
 

Aanwinsten in de afdelingsbibliotheek 
 
Uit de Steenen Kamer, Jaarboek 2009, uitgave van de Historische Vereniging 
Suyder Cogge, Venhuizen 2010. 
Naast de jaarkroniek van Hem, Schellinkhout, Oosterleek, Venhuizen en 
Wijdenes, verschillende groepsfoto’s met veel namen en artikeltjes met 
‘herinneringen aan ...’, treft u in deze fraai vormgegeven uitgave ook enkele 
wat dieper gravende artikelen aan, zoals over de belangrijke rol die 
Venhuizen naast Enkhuizen speelde in de haringvisserij in de 17e en 18e 
eeuw, over de bewoningsgeschiedenis van een gedeelte van De Buurt in 
Venhuizen en over de problemen die de verhoging van de Westfriese 
Omringdijk met zich meebrengt voor de watermolen in Schellinkhout. 
(verkregen via een ruilabonnement) 
 

Voorouders en nageslacht van Jan Pietersz de Wit, samensteller Evert 
Grooteman, uitgeverij Pirola, Schoorl, februari 2010 
Hoewel over de voorouders weinig vermeld wordt, komt het nageslacht van 
Jan Pietersz de Wit uitgebreid aan de orde. Jan Pietersz wordt ca. 1650 
geboren, waarschijnlijk in Grootebroek, en overlijdt voor mei 1721. Hij 
trouwt 07.01.1709 in Grootebroek met Aaf Cornelis Gooijer. Vanaf de vierde 
generatie wordt de naam De Wit als achternaam gebruikt. Mede door 
gebruik te maken van een aantal al eerder verschenen deelstudies kon een 
uitgebreide genealogie van deze familie De Wit tot stand komen. Registers 
op achternaam en voornaam en transcripties van akten en testamenten 
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maken dit boek zeer toegankelijk. Jammer dat de technische verzorging 
door uitgeverij Pirola zich niet heeft uitgestrekt tot een controle op het 
taalgebruik: de fouten tegen taal- en stijlgebruik in voorwoord en inleiding 
zijn abominabel en een gerenommeerde uitgeverij onwaardig (schenking 
van dhr. E. Grooteman). 
 

  

KoggenNet 
(door Jan Lijzenga) 
 
Het is al weer een tijd geleden dat deze rubriek in Koggenland heeft gestaan. 
Het aantal links over genealogie blijft exponentieel groeien, maar dat maakt 
een keuze ook steeds lastiger! 
 
Aansluitend op het onderwerp van de lezing in september “Het fotograferen 
van grafstenen” wil ik u attenderen op de site de site www.findagrave.comwww.findagrave.comwww.findagrave.comwww.findagrave.com,  
waar emigranten, die in het buitenland zijn overleden, kunnen worden 
teruggevonden. Op de site www.schiltmeijer.nl/www.schiltmeijer.nl/www.schiltmeijer.nl/www.schiltmeijer.nl/ vindt u via de link ‘index 
begraafplaatsen’, informatie over graven in Noord-Holland. Tenslotte noem 
ik nog www.graftombe/nlwww.graftombe/nlwww.graftombe/nlwww.graftombe/nl  met informatie over graven in heel Nederland. 
 
De site    deabeeltjes.deds.nl/linkenpagina.htmldeabeeltjes.deds.nl/linkenpagina.htmldeabeeltjes.deds.nl/linkenpagina.htmldeabeeltjes.deds.nl/linkenpagina.html    bevat veel nostalgische 
beelden uit het begin van de 20e eeuw. Met name de link De straathandel 
uit de jaren 50 tot 70 geeft een mooi overzicht van beroepen en attributen, 
die we in dit digitale tijdperk al bijna zijn vergeten. 
 
Steeds meer archieven maken de originele aktes toegankelijk via internet. 
Soms tegen een vergoeding maar soms ook gratis. Een mooi voorbeeld van 
het laatste is het Streekarchief Bommelerwaard bereikbaar via de link 
www.streekarchiefbommelerwaard.nl/www.streekarchiefbommelerwaard.nl/www.streekarchiefbommelerwaard.nl/www.streekarchiefbommelerwaard.nl/ . Doorklikken naar de digitale 
studiezaal en u vindt indexen en scans van aktes (o.a. DTB, Burgerlijke 
Stand, bevolkingsregister en bidprentjes). Scans van de aktes kunt u 
downloaden als een JPG-plaatje of als PDF-document. 
 
Er komt steeds meer van dit soort informatie beschikbaar. Een advies: 
raadpleeg regelmatig de site Digitale Bronbewerkingen via 
geneaknowhow.net/digi/bronnen.htmlgeneaknowhow.net/digi/bronnen.htmlgeneaknowhow.net/digi/bronnen.htmlgeneaknowhow.net/digi/bronnen.html . Klik op Nieuw voor de recente 
toevoegingen. Op de dag dat ik dit stukje schrijf (17 augustus) zijn de doop- 
huwelijks en begraafregisters van Berkhout toegevoegd. De originele aktes 
zo op uw computer thuis. Over toevalstreffers gesproken!
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LEZINGEN  OOSTELIJK  WESTLEZINGEN  OOSTELIJK  WESTLEZINGEN  OOSTELIJK  WESTLEZINGEN  OOSTELIJK  WEST----FRIESLAND  2010FRIESLAND  2010FRIESLAND  2010FRIESLAND  2010----2011201120112011    
 
16  SEPTEMBER  201016  SEPTEMBER  201016  SEPTEMBER  201016  SEPTEMBER  2010    
 

De heer Eli Maas en mevr. Dinie Maas-van der Schans: “Het fotograferen 
van grafstenen” 
 
Sinds 1993 zijn we beiden bezig met genealogie en tijdens dit onderzoek 
bleek dat begraafplaatsen een schat van gegevens over onze voorouders 
kunnen opleveren. Op de begraafplaatsen in de Langstraat (Brabant) en het 
Land van Heusden en Altena hebben we alles gefotografeerd, dus alle 
grafstenen één voor één. Tijdens onze vakanties in Nederland hebben we 
ook in andere provincies heel veel begraafplaatsen bezocht en gekeken of er 
grafstenen waren met namen die tot ons (of een van onze kennissen) 
interessegebied behoren. Inmiddels hebben we ruim 1000 begraafplaatsen 
bezocht en hebben we zo’n 100.000 foto’s van grafstenen.  
 
Aan de hand van een PowerPoint presentatie met foto’s, verhalen en 
anekdotes nemen wij u mee naar de wereld van symboliek, lijkenhuisjes, 
toegangspoorten, urnenmuren, oorlogsgraven, Calvariebergen,  
monumentjes voor levenloos geboren kinderen, natuur en allerlei andere 
dingen die je tegen kunt komen op een begraafplaats. Kortom, kom kijken 
en laat u verrassen. Kijk alvast eens op onze website 
www.doodgewonedingen.nlwww.doodgewonedingen.nlwww.doodgewonedingen.nlwww.doodgewonedingen.nl.  Wie weet komt u  nog iets tegen wat u in uw 
eigen stamboom kunt gebruiken.  
 

21  OKTOBER  201021  OKTOBER  201021  OKTOBER  201021  OKTOBER  2010    
 
Mevr. Rosalien Fiedeldij Dop: “Erochique, erotiek door de eeuwen heen” 
 
Een lezing die op zoek gaat naar de geschiedenis van onze waarden en 
normen die wij hebben achter gesloten deuren. Spanning en opwinding, 
waar worden deze door veroorzaakt en wat hebben staat en kerk hiermee te 
maken? Soms waren de gedachten spannender dan de daad zelf. En soms 
waren het de gedachten waarvoor men al gestraft kon worden. Hoe is het zo 
gekomen? We gaan terug naar het moment dat het Romeinse Rijk net is 
gevallen en de Middeleeuwen beginnen. Leggen een reis af langs het 
bruisende paleisleven, langs de schrijvers van verboden literatuur, komen 
romantische ridders tegen en natuurlijk Shakespeare. We strelen de 
marmeren beelden van Michelangelo en bewonderen de etiquette van 
Koningin Victoria. Bij haar stopt onze reis in de hoop u een interessant 
stukje geschiedenis op het gebied van erotiek te hebben verteld. De lezing 
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wordt levendig gemaakt met prachtige afbeeldingen. Wees gerust, we 
houden het natuurlijk wel chique! 
 
18  NOVEMBER  20118  NOVEMBER  20118  NOVEMBER  20118  NOVEMBER  2010     0     0     0     Aanvang 19.45 uurAanvang 19.45 uurAanvang 19.45 uurAanvang 19.45 uur    
De lezing wordt voorafgegaan door een korte afdelingsledenvergadering. 
 
De heer Diederik Aten: “De kust gaat terug” 
 
De kust is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Berekeningen hebben 
uitgewezen dat op diverse plekken de duinen en ook de Hondsbossche 
Zeewering niet robuust zijn en niet op kunnen tegen zeer zware stormen. 
Factoren die daarbij een rol spelen zijn het opwarmen van het klimaat en de 
stijging van de zeespiegel. De problemen met de kust zijn echter ‘oud 
nieuws’. Op diverse plekken is de kustlijn de afgelopen eeuwen met ettelijke 
kilometers achteruit gegaan. Dorpen als Petten en Egmond aan Zee 
verdwenen diverse malen onder water en werden landinwaarts weer 
opgebouwd. Zeer spectaculair is het instorten van de kerktoren van Egmond 
aan Zee. Door de gestage kustafslag was deze direct aan het strand komen te 
staan. Tijdens een zware storm in 1741 viel de ondermijnde toren tenslotte 
met donderend geraas in elkaar. Tijdens de lezing volgen we aan de hand 
van een keur van oude kaarten en prenten de Noordzeekust door de eeuwen 
heen op de voet en krijgen we een goed beeld van het dynamische karakter 
van ons kustsysteem. 
 
20  JANUARI  201120  JANUARI  201120  JANUARI  201120  JANUARI  2011    
 
De heer drs. Michiel Bartels of de heer drs. Christiaan Schrickx: “De 
Westfries achter de archeologische vondsten” 
 
Binnen oostelijk West-Friesland vindt de afgelopen jaren steeds meer 
archeologisch onderzoek plaats. Bij deze opgravingen komen niet alleen 
bewoningssporen van de Westfriezen vanaf de prehistorie tot de recente tijd 
naar boven, maar ook veel voorwerpen die door hen zijn gebruikt. 
Voorwerpen uit de periode vanaf de 16de tot en met de 18de eeuw staan 
centraal in deze lezing. De aandacht zal uitgaan naar de Westfriese eigenaar 
en gebruiker achter de archeologische vondsten. Voorwerpen vertellen een 
verhaal over de welstand van de gebruikers. Archeologische vondsten 
kunnen worden gecombineerd met boedelinventarissen en geven op deze 
wijze een zo compleet mogelijk beeld van de inrichting van een huis, hoewel 
het onderzoek hiernaar in West-Friesland nog in de kinderschoenen staat. 
Een speciale categorie archeologische vondsten wordt gevormd door 
huwelijksgeschenken. In de 16de eeuw verschijnen op borden met 
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slibversiering huwelijksymbolen als harten en tortelduiven. In de lezing zal 
aandacht aan deze symboliek worden besteed. In de 17de eeuw komen 
potten voor met jaartallen en namen van personen die in de historische 
bronnen achterhaald kunnen worden. Archeologie en genealogie komen zo 
op een heel directe manier bij elkaar.  
 
17  MAART  201117  MAART  201117  MAART  201117  MAART  2011    
 
Mevr. drs. Martine Zoeteman-van Pelt, als historica en genealoge werkzaam 
bij het CBG: “Voorouders met een academische titel: over 
schuinsmarcheerders en serieuze studenten” 
 
In mijn lezing neem ik u mee terug in het verleden: naar het studentenleven 
tussen 1575-1812.  
De avond zal zoveel mogelijk praktisch van opzet zijn. In deze lezing komen 
diverse interessante bronnen uit de universiteitsarchieven aan bod, die bij 
vele genealogen nog onbekend zijn. Begonnen wordt met de vraag: Hoe 
achterhaal ik of ik studerende voorouders heb? 
We kijken daarvoor op de desbetreffende cd-rom van het CBG. 
Ook zal er aandacht zijn voor studenten uit de steden en dorpen uit uw 
gebied die in mijn database met Leidse studenten tussen 1575-1812 
voorkomen. Nadrukkelijk wordt gewezen op de valkuilen van het 
inschrijvingsregister, ook wel album studiosorum genaamd.  
Hoewel studenten voornamelijk uit de hogere sociale lagen kwamen, is het 
ook goed mogelijk dat iemand uit uw kwartierstaat met een beurs theologie 
kon gaan studeren en later predikant werd. De bursalen komen in de lezing 
ook aan bod. De kans op een student onder uw voorouders is dus groter dan 
u denkt. 
 
De tweede vraag die ik wil gaan beantwoorden is: Hoe kom ik meer over 
mijn voorouder en zijn studietijd te weten ? 
Studenten op kamers, ver weg van het ouderlijk toezicht, wilden weleens uit 
de band springen en dat levert leuk archiefmateriaal op. Dankzij hun 
speciale universitaire privileges kregen studenten korting op de wijn- en 
bieraccijns en stonden zij terecht voor een eigen rechtbank van professoren. 
Een bonte stoet van dronken studenten met eeuwig geldgebrek, die 
overhoop lagen met hun huisbaas en hun al dan niet zwangere 
vriendinnetjes trekt in de akten van die rechtbank voorbij. 
    
14 APRIL 201114 APRIL 201114 APRIL 201114 APRIL 2011    
    
Jaarvergadering van de afdeling en10-minutenpraatjes.
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Personen uit West-Friesland in het ONA van 
Oosthuizen (III) 
(door José Schenk) 
 
Hierbij een volgend deel van de personen uit West_Friesland, die ik tegen 
kwam in het oud notarieel archief (ONA) van Oosthuizen. 
 
Noot van de redactie: In Koggenland 2010-1 werd deel II abusievelijk vermeld als ‘het 
laatste deel van deze serie’.  
 

No 4115 05-02-1814 
akte 4 

Geertje Pieters Tuijn, wed van Hendrik van der 
Laan, wonende Schardam, verkoop grasland in 
Beschoot 

No 4115 26-02-1814 
akte 7 

Cornelis Purmer en Pieter Purmer, beide boer en 
wonende Oudendijk, en nu wijlen Jacob Winder en 
mede wijlen Abram Petit zijn in 1798 aangesteld 
door burgemeester van Hoorn tot voogden over de 
minderjarige kinderen van Lijsbet Jans Groot x 
zaliger Sijvert Pieters, die erfgenamen zijn van hun 
ouders, evenals Geertje Sijverts x Leendert 
Broertjes(werkman) wonende Oudendijk,                  
zie ook 20-01-1816 akte 5, 18-04-1816 akte 23 en 
11-11-1816 akte 54 

No 4115 08-03-1814 
akte 9 

Pieter Purmer, wonende Oudendijk, is zwager van 
Aafje Zilver x Jan Swemmer, wonende Zuid 
Schardam, zie ook de akte ervoor 

No 4115 30-06-1814 
akte 19 

Jacob Dirks Dekker, wonende Enkhuizen heeft van 
Jacob van der Heer, broodbakker te Scharwoude 
300,- gulden ontvangen voor waarneming van de 
militaire dienst 

No 4115 05-09-1814 
akte 29 

Dirk Middelbeek, wonende Enkhuizen, is toeziend 
voogd over de minderjarige Aafje Middelbeek, die 
erfgename is van haar overleden vader; Gerrit 
Middelbeek 

No 4115 04-10-1814 
akte 33 

Dirk Middelbeek, wonende Enkhuizen, is overleden 
24-09-1814 te Enkhuizen, testament 

No 4115 02-02-1815 
akte 4 

Pieter Melis Spaans, schipper van Oudendijk op 
Hoorn en Purmerend, wonende Oudendijk, heeft 
verkocht aan Jan Pieters Zijp, metselaar, wonende 
Oudendijk, een huis te Oudendijk, belend aan Jan 
Homan en Cornelis Langenberg, zie ook 12-04-1815 
akte 12  
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No 4115 27-09-1815 
akte 39 

Pieter Purmer, landman, wonende Oudendijk is 
voogd over de minderjarige Aafje Stolp, zie ook de 
akte daarna 

No 4115 07-10-1815 
akte 43 

Pieter Klaas Komen, meestersmit, ongehuwd, 
wonende Beets, testeert zijn zus; Neeltje Klaas 
Komen (weduwe van Stoffel Lindeman) wonende bij 
hem in, ter alimentatie van haar kleinzoon: Jan 
Klaas Lindeman, welke zich onder alimentatie van 
armenvoogden van Oudendijk bevindt, en aan zijn 
neef; Cornelis Hop, schoolonderwijzer, wonende 
Hoorn, en aan zijn nicht; Maartje Stoffels Lindeman 
x Garmet Nierop, dagloner, wonende Oudendijk 

No 4115 28-12-1815 
akte 52 

Antje Aartes, wonende Groot Schermer, verkoopt 
een huis te Oudendijk aan Pieter Purmer, wonende 
Oudendijk 

No 4115 26-02-1816 
akte 13 

Pieter Purmer, veeweider x Geertje Zilver wonende 
Oudendijk, testeert zijn kinderen; Pieter Purmer 
junior, landman, Grietje Purmer, Jan Purmer 
(oudste zoon), landman, en Lijsbet Purmer, allen 
wonende Oudendijk, en zijn kleindochter; Maartje 
Pijper, zie ook de 2 akte’s erna 

No 4115  20-04-1816 
akte 24 

Jan Sijverts Ruijter, wonende Oudendijk, maakt 
volmachtig; Jan Bouwes broodbakker en Dirk de 
Groot, landman, beide wonende Oudendijk, om te 
treden ten sterfhuize van Jantje Kok, eerder weduwe 
van Cornelis Purmer, laatst huisvrouw van Jan 
Peereboom, landman, wonende Oudendijk 

No 4115 17-07-1816 
no 31 

Jacob Pieters Beunder, landman x Aafje Klopper, 
wonende Scharwoude, testament, zie ook de akte 
erna 

No 4115 13-11-1816 
akte 55 

Pieter Prins, landman en koornmolenaar x Antje 
Jans Poel, wonende Hoogkarspel, is schuldig aan 
Johan Frederiks Krul, koopman, wonende 
Amsterdam 

No 4116 11-01-1817 
akte 11 

Jacob Lub Tiel, landman, wonende Oosterleek, leent 
1500,- van Johan Fredrik Kruse, koopman, wonende 
Amsterdam, als hypotheek voor zijn huis in 
Oosterleek, belend aan Pieter Kool ten oosten en Jan 
Roos ten westen  

No 4116 14-01-1817 
akte 1 

3 Cornelis Koenis, landman wonende Sijbekarspel, 
leent 4000,-  van Johan Vredrik Kruse, koopman te 
Amsterdam, als hijpotheek voor een huis in 
Sijbekarspel belend de koornmolen ten zuiden en 
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Sijbekarspel belend de koornmolen ten zuiden en 
Jan Immink ten noorden 

No 4116 23-01-1817 
akte 21 

David Willig, landman, wonende Oudendijk nabij 
het tolhek, koopt grasland van Cornelis Timmerman, 
wonende Beemster 

No 4116 30-01-1817 
akte 23 

Pieter Purmer, wonende Oudendijk is 
administrateur voor Fredrik de Langen wonende 
Zuidschardam, zie ook akte 24 en 39   

No 4116 21-03-1817 
akte 40 

Aafje Hoek Sombeek, wonende Oosterblokker is 
erfgename van haar grootmoeder; Grietje Bent 
(weduwe van Pieter Brandtjes) 

No 4116 31-03-1817 
akte 41 

Klaas Korsloot poldermolenaar wonende in de 
westerkoogspoldermolen, verkoopt aan Sijmen 
Spaans meester timmerman, wonende Avenhorn, de 
helft van een huis staande in Oosthuizen, zie ook 
akte 42 en 61 

No 4116 21-04-1817 
akte 48 

Pieter Everts Minnes rentenier wonende Oosthuizen, 
benoemd tot bezorger van zijn begrafenis; Cornelis 
Braak landman wonende Scharwoude en Dirk Vader 
landman wonende Zuid Schermeer 

No 4116 25-04-1817 
akte 49 

mejuffrouw Trijntje Bent wonende Oosthuizen en oa 
Francois Sombeek wonende Oosterblokker, zijn 
erfgenamen van hun grootmoeder; Grietje Bent 
weduwe van Pieter Brandtjes, en hebben verkocht; 
aan Govert Dekker koopman wonende Oosthuizen, 
een stuk grond in Zeevang, welke grond Trijntje 
heeft verkregen van haar moeder; wijlen Aafje Hoek 
(weduwe van Jacob Bent), zie ook akte 51  

No 4116 14-07-1817 
akte 56 

Pieter Purmer veeweider en schout en secretaris van 
Oudendijk x Geertje Zilver hebben zoons; Pieter 
Purmer junior en Jan Purmer beide landman en 
wonende Oudendijk en dochters Grietje Purmer en 
Lijsbet Purmer x Pieter Spaans wonende Oudendijk 
en een kleindochter Maartje Pijper (kind van zijn 
overleden dochter Aaltje Purmer x wijlen Aris 
Pijper) wonende Beemster, en erven ieder 1/5 deel 
van een huis wat komt uit de nalatenschap van 
Cornelis Purmer x Jantje Cornelis Kok (indertijd 
wonende te Oudendijk), zie ook akte 57 en 64 

No 4116 08-08-1817 
akte 62 

Jan Ronnenberg koopman wonende Hoorn, 
bruidegom en Aafje Hoek Sombeek wonende 
Oosthuizen, bruid (huwelijkse voorwaarden) 
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No 4116 13-08-1817 
akte 63 

Willem Olie landman wonende Beemster inzake 
contract met Govert Dekker kaaskoper te 
Oosthuizen en Jacob Doets schoolhouder te 
Blaricum x Lijsbet Dekker en Dirk Kort bouwman x 
Maartje Dekker wonende Andijk en Pieter Dekker 
Pieterszoon broodbakker wonende Andijk en Lijntje 
Koolhaas  weduwe van Louwrens Semeins 
kasteleinesse te Bovenkarspel (gaat over een 
verkoop door Pieter Broertjes kaarsemaker x Aaltje 
Dekker wonende Medemblik en Pieter Dekker 
landman wonende Winkel en als toeziend voogd 
over Trijntje en Aafje Buijsman, nagelaten kinderen 
van zaliger Aafje Dekker x Stoffel Buijsman, meester 
verwer te Winkel en Arien Hauwert, voormalig 
burgemeester van Winkel als toeziend voogd over de 
minderjarige kinderen van Dieuwertje Dekker, alle 
kinderen van Cornelis Dekker(te Winkel overleden),     
zie ook 26-01-1818 akte 1   

No 4116 27-11-1817 
akte 81 

Pieter Hoek Spaans, wonende Oudendijk 
(hijpotheek)  

No 4116 05-12-1817 
akte 87 

Jan Aris Ruijter wonende Grosthuizen koopt ‘n huis 
in Beets 

No 4116 13-12-1817 
akte 89 

verhuur grasgewas in Etersheim en Schardam 
toebehorend aan de erven Pieter Muntjewerf, 
wonende Hoogwoud, ten verzoeke van Bruin Zee, 
landman te Hoogwoud x Antje Renses, eerder 
weduwe van Pieter Muntjewerf 

No 4116 17-12-1817 
akte 93 

Cornelis Ariansz Langenberg landman wonende 
Oudendijk, verkoopt aan Joris Molenaar 
watermolenaar in de Beemster, watermolens nabij 
Beets, en een huis te Oudendijk belend ten oosten 
Grietje Kramer en ten westen Pieter Hoek Spaans 
welke hij verkregen heeft uit de nalatenschap van 
zaliger Abraham Bleeker, gewoond hebbende en 
overleden te Oudendijk 

No 4116 25-02-1818 
akte 7 en 9 en 10 

Fredrik de Langen veeweider x Liefje Swemmer 
wonende Zuidschardam als executeur van het 
testament van zaliger Aafje Zilver en Pieter Purmer 
schout van Oudendijk als voogd over de 
minderjarige Aafje Stolp (dochter van zaliger Pieter 
Stolp x zaliger Aaltje Swemmer), zie ook akte 39  
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No 4116 09-03-1818 
akte 8 

Pieter Purmer veeweider te Oudendijk, over zaliger 
Aagje Ariaans Tuijnman, weduwe van Dirk 
Houtkoper, wiens erfgenamen zijn; Pieter de Reus 
wonende Scharwoude, Jantje De Reus x Samuel de 
Hart wonende Scharwoude, Trijntje de Reus 
weduwe van Cornelis Ooms wonende Scharwoude, 
Neeltje de Reus x Cornelis Jongewaard wonende 
Berkhout, Pieter Otter wonende Avenhorn, Maartje 
Binnenwijzent wonende Oudendijk, Cornelis de 
Reus wonende Beemster, Lijsbet de Reus wonende 
Beemster, Arian Otter wonende Schermerhorn, Dirk 
Otter wonende Schermer, Grietje Otter weduwe van 
Pieter Schreuder wonende Schermerhorn, blijkens 
onderhandse procuratie door Meijsje Bartes, 
wonende alkmaar, Neeltje Otter weduwe van 
Abraham Hofdijk wonende Alkmaar, Dieuwertje 
Klaasse Houtkoper x Juriaan Groen  wonende 
Westwoud, Jantje Klaasse Houtkoper x Roelof 
Swaan wonende Bovenkarspel, Eeltje Pieters Mijsen 
x Andries Veer wonende Hoorn, Elisabeth Pieters 
Mijsen wonende Berkhout, Maartje Pieters Mijsen  
wonende Wervershoof, Eijtje Pieters Mijsen 
wonende Zwaagdijk, Garment Bijl x Grietje Otter 
wonende Abbekerk en Gerrit Jongewaard als vader 
en toeziend voogd over de minderjarige kinderen 
van zaliger Grietje de Reus, Rengert de Reus 
nagelaten zoon van zaliger Arijan de Reus, Dirk 
Pieters Bregman en Klaas Dirks Schuitemaker, beide 
wonende Grosthuizen als voogden, Roelof Jans Hes 
tapper wonende Oudendijk,  toeziend voogd over de 
minderjarige Klaas Harmens Joosten en Pieter Klaas 
Mijzen landman als vader en voogd en Pieter 
Peetoom landman beide wonende Berkhout als 
toeziend voogd over de minderjarige Klaas Mijzen 

No 4116 25-03-1818 
akte 13 

Gerrit de Vries landman wonende Beemster, heeft 
geleend van Jacob Bakker Corneliszoon landman 
wonende Beemster, en Wouter Balk landman 
wonende Bangert onder Westerblokker als voogden 
over de kinderen van zaliger Cornelis de Boer x 
Magteltje Balk gewoond hebbende en overleden te 
Westerblokker 

No 4116 11-04-1818 
akte 18 

Dirk Klopper landman x Proontje Benjamins, 
wonende Bobeldijk onder Berkhout, hebben geleend 
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akte 18 wonende Bobeldijk onder Berkhout, hebben geleend 
van Johannes Fredrik Kruse koopman wonende 
Amsterdam 

No 4116 21-09-1818 
akte 37 

Pieter Wagemaker kuijpersbaas x (thans) Elisabeth 
Sijmons de Groot wonende Amsterdam en testeert 
zijn kuijperswinkel aan zijn voorzoon; Egbert 
Wagemaker wonende Oudendijk, en benoemt tot 
executeur; zijn vriend; Markus Groot landman 
wonende Oudendijk, zie ook akte 38 

No 4116 29-09-1818 
akte 41 

Cornelis Jansz Jong landman x Antje Jacobs Mol 
wonende Westerblokker, hebben geleend van Johan 
Fredrik Kruse koopman, wonende op het 
buitengoed; Duinoog gelegen aan de Rijn en hebben 
verhijpothekeerd; een woning te Westerblokker 
belend Willem Duding ten oosten en Jan Duding ten 
westen  

No 4116 20-11-1818 
akte 49 

Cornelis Droog landman wonende Oudendijk, 
verkoopt aan Cornelis Hoek landman wonende 
Beemster, een huis te Oudendijk, belend ten oosten 
Lourens Groot en ten westen Pieter Bouman  

No 4117 12-01-1819 
akte 3 

Olof Bakker en Cornelis Smak, landlieden wonende 
Oudendijk, stellen zich vrijwillig tbv Markus Groot, 
plaatselijk ontvanger der gemeente Oudendijk, tot 
borg voor Jan Zomer, onderwijzer der jeugd, 
wonende mede Oudendijk 

No 4117 12-01-1819 
akte 4 

Pieter Smak rentenier, wonende Oudendijk, 
verkoopt aan Jan Cornelis Hoek, landman wonende 
Beemster grasland in de Beetserkoog onder 
Oudendijk belend Cornelis Spaans ten noorden en 
Jan Bakker ten zuiden 

No 4117 25-03-1819 
akte 13 

Pieter Purmer schout, Markus Groot, Olof Bakker en 
David Willig, leden van de gemeenteraad van 
Oudendijk en alle daar wonende (over het 
vernietigen van een hypotheek door Pieter Hoek 
Spaans ontvanger der gemeente Oudendijk en 
aldaar wonende 

No 4117 25-03-1819 
akte 14 

Markus Groot ontvanger der gemeente Oudendijk 
(hypotheek) 

No 4117 22-04-1820 
akte 16 

Bruin Zee, onderwijzer der jeugd, wonende 
Hoogwoud x Anna Maria Renses (eerder weduwe 
van Pieter Muntjewerf en vroeger weduwe van 
Pieter Smit) heeft grasland verhuurd aan Jan Pieters 
Smit, landman wonende Zuid Schardam in 
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Smit, landman wonende Zuid Schardam in 
Etershem 

No 4117 24-08-1820 
akte 32 

Jan Blokker landman wonende in de Hoogwouder 
Weeren, onder Hoogwoud, heeft geleend van Johan 
Fredrik Kruse, koopman wonende op het buitengoed 
Duinoog, gelegen aan de Rijn boven Arnhem  

No 4117 21-11-1820 
akte 44 

Pieter van Akerlaken, advokaat, wonende Hoorn 
heeft procuratie voor Lijsbet Zeekant x Jan Slot, 
molenaar wonende Oudendijk (Lijsbet is een 
dochter van wijlen Jacob Pieters Zeekant, die een 
broer was van halve bedde van wijlen Trijntje 
Pieters Zeekant) (er worden nog meer namen 
genoemd), zie ook akte 49 en 50 

 

(wordt vervolgd) 
 

 

 

 

 

Toevalstreffer Scharwoude / Avenhorn 
(door Jan Lijzenga) 
 
In het getypte afschrift van het lidmatenboek van Haaksbergen (Overijssel) 
kwam ik de volgende passage tegen: 
 
St-Jan of St-Michiel 1771 

 

Jan ter Horst, alias te Rouwenhorst 

Tryntje Jans, syn huisvrouw 

 

Syn alhier met attestatie van Scharwoude als lidmaten aangekomen. 

Ook hebben deselve vertoont een attestatie van de predicant te 

Groothuizen en Avenhorn getekent uit naams des Kerkenraats, dat 

deselve aldaar in wettige Egt verbonden syn (hoewel door versuim 

van den predicant in dier tijt niet kennelijk uit ’t kerkenboek) 

terwijl ook uit ’t Doopboek te Avenhorn blijkt, dat op den 9 Nov 

1755 gedoopt is een kint genaamt Geertjen Jans, waarvan de vader 

genaemt wort Jan ter Horst en Moeder Trijntje Jans.  

 

NB Dese man segt, dat hij in Hollant bij verkortinge heeft 

aangenomen de naam ter Horst in plaats van te Rouwenhorst.   

 

Het zal duidelijk zijn dat met Groothuizen de plaats Grosthuizen werd 
bedoeld. Dergelijke verschrijvingen van plaatsnamen waren niet ongewoon 
en zijn dikwijls aanleiding tot ‘genealogische puzzels’. Zo niet deze keer. 
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Cursus oud-schrift Noord-Hollands Archief 
 

Hierbij willen wij u attent maken op drie cursussen oud-schrift die in september 2010 
gegeven zullen worden in het Noord-Hollands Archief. 
  
1. Oud-schrift voor beginners op woensdagmiddag van 14.00-15.30 uur, totaal 10 

lessen, 1e les 8 september 2010. 
2.  Oud-schrift voor beginners op donderdagmorgen van 10.00-11.30 uur, totaal 10 

lessen, 1e les 9 september 2010 
3.  Oud-schrift voor gevorderden op vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur, totaal 10 

lessen, 1e les 10 september 2010.  
  
Locatie; Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 40, Haarlem. 
Prijs: 100 euro per cursus. vrienden van het NHA betalen 80 euro. 
Docent: Agnes Dunselman. Voor inlichtingen kunt u haar bereiken onder 
adunselman@noord-hollandsarchief.nl 
Aanmelden bij Marie-Jose van Baekel onder info@noord-hollandsarchief.nl 

    
MMMMutaties 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. 

 

Nieuw lidmaatschap: 
 
Dhr. P.A.J. Koomen Westerhaven 14 1671 CH Medemblik 
Dhr. C. Langedijk Klagerstuin 19 1689 JN Zwaag 
 
    
Bedankt als gewoon lid: 
 
Mw. W. Voortman-Dekker 
Mw. M. Kooter  

 

Aan dit nummer werkten mee….. 
 
José Schenk, Jan Lijzenga en 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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