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Onze Bijeenkomsten    
    
    
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.   
 
 
 

Wie houdt er een 10-minutenpraatje? 
  
Zoals ieder jaar willen wij u als leden in de gelegenheid stellen na de 
jaarvergadering van 14 april 2011 een 10-minutenpraatje te houden over 
een onderwerp dat u bezighoudt. 
We weten dat het steeds moeilijker wordt, daarvoor mensen te vinden, maar 
we zouden het wel heel jammer vinden, als dat onderdeel van het 
jaarprogramma zou moeten vervallen bij gebrek aan sprekers. 
 
Denkt u er eens over na en mocht u iets weten waarover u zou willen 
vertellen, geeft u dat dan even door aan Aad Goossens. 
E-mail :  aad.riek.goossens@quicknet.nl 
Tel.  :  0228 - 58 15 67 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
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Van het bestuur 
 

Ook dit jaar is weer veel te snel verlopen. Niet alle plannen die ik vorig jaar 
december had gemaakt zijn tot uitvoering gekomen. Maar gelukkig staat de 
kerstboom er weer en is er tijd om nieuwe plannen te maken. December 
nodigt uit om terug te kijken en vooruit te denken. 
 
Een flink deel van de somberheid die het bestuur van de afdeling oostelijk 
West-Friesland vorig jaar beving, is dit jaar gelukkig verdwenen. Nieuwe 
bestuursleden hebben hun plekje gevonden en het bestuurswerk dat door 
het overlijden van onze secretaris en de ernstige ziekte van onze 
penningmeester in de knel was gekomen staat weer goed op de rails. Door 
de activiteiten van de werkgroepen digitalisering, opvang nieuwe leden, 
bibliotheek en voorouderspreekuur timmeren wij bovendien stevig aan de 
weg. Dat levert niet alleen een zinvolle en plezierige tijdsbesteding op voor 
onze vrijwilligers, maar vergroot hopelijk ook de kansen op nieuwe leden 
voor onze afdeling. 
 
Om u, onze leden, nog beter van dienst te kunnen zijn, werken wij aan een 
modernisering van ons afdelingstijdschrift. Daarover, en over onze overige 
bestuursplannen, hoort u meer op de komende voorjaarsledenvergadering. 
Alle stukken daarvoor vindt u, zoals gebruikelijk, in het eerste nummer van 
de nieuwe jaargang. Om u nog sneller op de hoogte te kunnen brengen van 
relevante informatie vragen wij u nogmaals om, indien u dat nog niet 
gedaan heeft, uw e-mailadres op te geven bij het secretariaat. Wij 
garanderen u dat dit alleen maar gebruikt zal worden om u intern, dat wil 
zeggen binnen onze afdeling, van bestuursmededelingen op de hoogte te 
houden, bijvoorbeeld van het onverwachts niet doorgaan van activiteiten! 
 
Wij hopen dat u weer veel plezier beleeft aan het lezen van deze aflevering 
van Koggenland. De redactie heeft zijn best gedaan er een interessant en 
gevarieerd nummer van te maken, maar daarbij blijven wij van u 
afhankelijk. Wij blijven dus hopen op kopij, want daarvan is er het afgelopen 
jaar te weinig binnengekomen. Met deze vooruitblik sluiten wij dit jaar af. 
Wij wensen u gezellige kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar 
toe. Tot ziens bij de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 8 januari in Berkhout! 
 
Ben Leek 
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Verslag van de Najaarsledenvergadering van  
18 november 2010 
 
1. Opening door bestuurslid 

Klaas Bant opent de vergadering en heet iedereen welkom met in het 
bijzonder de gastspreker voor deze avond de heer Diederik Aten. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De begroting voor 2011 van het hoofdbestuur van de NGV en de 
begroting van afdeling Oostelijk West-Friesland zijn per e-mail naar de 
leden gestuurd. 

3. Verslag van de kascommissie 
De jaarrekening van 2009 is gecontroleerd door mevrouw 
Schoonhoven en de heer Spruijt en in orde bevonden. De heer Spruijt 
geeft hierbij een compliment aan onze penningmeester ad interim, de 
heer Aad Goossens. De controle zal het komende jaar uitgevoerd 
worden door de heer Spruijt en de heer Kukler met als reserve de heer 
Van Louvezijn. 

4. Afscheid Marian Kooter 
Door ziekte hebben we helaas afscheid moeten nemen van Marian 
Kooter als penningmeester. Aad Goossens zal in overleg met de familie 
een attentie verzorgen namens de leden. 

5. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
De leden gaan akkoord met Dick Waalboer als nieuwe penningmeester 
en Marijke van Teunenbroek-Land voor het organiseren van de 
lezingen. 

6. Begroting van de afdeling Oostelijk West-Friesland voor 2011 
De begroting wordt geraamd op € 2793,-. De leden gaan hiermee 
akkoord. 

7. Begroting van de NGV voor 2011 
Er zijn twee begrotingsvoorstellen: 
A. Een contributieverhoging van € 36,- naar € 39,- om een negatief 
saldo om te buigen naar een positief saldo van € 150,- 
B Geen contributieverhoging maar bezuiniging van de afdelingen en 
het blad Gens Nostra waarna nog een negatief saldo zal resteren van 
€ 7.400,- 
De leden gaan akkoord met een geringe contributieverhoging maar 
willen wel kanttekeningen zetten bij het uitgeven van het blad  
Gens-Nostra: wellicht minder edities, geen glanspagina’s, geen 
kleurendruk. De heer Goossens zal dit meenemen naar de Algemene 
Vergadering van de NGV op 27 november 2010. Tevens zal gevraagd 
worden of Gens Nostra dezelfde uitgever heeft als 15 jaar geleden. 
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8. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. Klaas Bant overhandigt Aad Goossens een bos 
bloemen uit dankbaarheid voor zijn werkzaamheden na het overlijden 
van secretaris Hans van den Broek en tijdens de ziekte van 
penningmeester Marian Kooter en sluit daarna de vergadering. 
 

Carina ter Wee-Schilder 
 

Van het een komt het ander 
 
Wanneer u dit leest ben ik op voordracht van uw bestuur op de laatste 
vergadering benoemd tot penningmeester van ons afdeling Oostelijk West-
Friesland. Ik dank u voor uw vertrouwen, terwijl u mij nog niet goed of 
helemaal niet kent.  
 
Vermoedelijk hebt u zoveel vertrouwen in uw zittende 
bestuursleden, dat hun voordracht na ampel overleg 
goedgekeurd werd. Om aan dat “mij niet kennen” iets te 
doen, maak ik hier graag van de gelegenheid gebruik 
om mij aan u voor te stellen. 
 
In 1947 werd ik geboren in Zevenbergen. In 1975 
trouwde ik in Benningbroek.  Voor genealogen kan ik 
niet meer gegevens aandragen. 
  

Gehuwd in Benningbroek met Marja van den Ordel. Wij hebben drie 
kinderen, twee zonen en een dochter, waar we, en hoe kan het ook anders, 
erg trots op zijn. En uiteraard zijn we ook geweldig trots op onze kleinzoon 
Colin van anderhalf. Eind februari 2009 ben ik gestopt met werken. Dit heeft 
niets te maken met de arbeidsmarkt en alles met het bereiken van een 
bepaalde leeftijd. Ik was beleggingsadviseur bij Fortisbank voor een groot 
deel van Noord- Holland.  
 
We wonen zo’n 30 jaar in West-Friesland, maar genealogisch gesproken 
hebben we hier letterlijk en figuurlijk  niets te zoeken.  
Ons jachtterrein voor het onderzoek naar de voorvaderen van Marja lag 
hoofdzakelijk in Zuid- Afrika, Zwolle en omgeving en Amsterdam. Natuurlijk 
hebben we ook andere archieven moeten bezoeken. 
We hebben ongeveer acht jaar aan de totstandkoming van een, vinden wij 
zelf, schitterend boek gewerkt. Linnen kaft, “goud op snee” en 142 pagina’s. 
Kleine familie. Uitgegeven door “10stuks” in Amstelveen. 
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ISBN 978-90-8860016-6, maar niet te koop. Geen saaie opsomming van 
namen en data en kleine fotootjes onderaan de pagina’s, maar iets meer 
onderhoudend. De genealogie betreft ongeveer 620 personen. Niet zo veel 
dus. Eigenlijk een makkie. Misschien vertel ik er nog wel eens wat meer 
over. Ik heb er ook een korte presentatie over gemaakt. Nu zijn we bezig aan 
mijn familie. Ook niet West- Fries. Meer West- Brabant en de Hoekse Waard. 
 
Gedurende ons onderzoek kwamen we uiteraard ook akten tegen, die voor 
ons nauwelijks leesbaar waren. We hebben toen, om deze hiaat op te vullen, 
een cursus paleografie in het Waterland Archief gevolgd. 
Da’s leuk, maar je moet het wel bijhouden. En zoveel moeilijke akten 
kwamen we in ons onderzoek nou ook weer niet tegen. 
Marja was al lid van het NGV bij onze afdeling en ik was, vanwege Zwolle 
en omstreken, bijkomend lid bij de afdeling IJsselstroom, een paar jaar 
geleden opgegaan in Apeldoorn e.o. Tevens was ik lid van de “afdeling” 
GensDataPro. Ik ben een enthousiast gebruiker van dit programma 
geworden na een omzwerving via Brother’s Keeper, Aldfaer, Family Tree 
Builder en nog enkele andere ontzettend mooie programma’s. 
Door het lidmaatschap van onze afdeling kwamen we in aanraking met 
Gerri Kind en de werkgroep transcriberen. 
En van het een komt het ander. 
 
Uw penningmeester, 
Dick Waalboer 
 
 

Personen uit West-Friesland in het ONA van 
Oosthuizen (IV) 
(door José Schenk) 
 
Hierbij het vervolg van de lijst met personen uit West-Friesland, die ik tegen 
kwam in het oud notarieel archief (ONA) van Oosthuizen. 
 

 

No 4117 23-11-1820 
akte 46 

Pieter Prins, landman en koornmolenaar x Antje 
Jans Poel, wonende Hoogkarspeler Wijzend, heeft 
geleend van Johan Fredrik Kruse koopman, 
wonende Duinoog even boven Arnhem 

No 4117 28-11-1820 
akte 48 

Sijmen Semijn landman x Aafje Blokdijk wonende 
Hauwert, hebben geleend van Johan Fredrik Kruse, 
wonende Duinoog even boven Arnhem 

No 4117 31-01-1821 
akte 5 

Jacob Cornelis van de Blocquerij, burgemeester der 
stad Hoorn, heeft geleend van Johan Fredrik Kruse, 
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akte 5 stad Hoorn, heeft geleend van Johan Fredrik Kruse, 
koopman, wonende even buiten Arnhem 

No 4117 03-02-1821 
akte 7 

Gerrit Visser landman wonende Grootebroek, heeft 
geleend van Johan Fredrik Kruse, wonende even 
boven Arnhem 

No 4117 16-02-1821 
akte 9 

Pieter van Akerlaken advokaat, wonende Hoorn, 
heeft procuratie voor Lijsbet Zeekant x Jan Slot 
(Lijsbet is dochter van wijlen Jacob Pieters Zeekant, 
die een broer van halve bedde was van wijlen 
Trijntje Pieters Zeekant)  

No 4117 24-03-1821 
akte 20 

Jacob Tiel landman wonende Oosterleek heeft 
geleend van Johan Fredrik Kruse wonende even 
boven Arnhem, en heeft verhypothekeerd; een 
woning te Oosterleek, belend Pieter Kool ten oosten 
en Jan Roos ten westen 

No 4117 27-03-1821 
akte 22 

Cornelis Koenis landman wonende Sijbecarspel heeft 
geleend van Johan Fredrik Kruse, wonende even 
boven Arnhem, en heeft verhypothekeerd; een 
woning te Sijbecarspel no 60, belend met de 
koornmolen ten zuiden en Jan Immink ten noorden 

No 4117 04-04-1821 
akte 27 

Jan van Ammers landman, wonende Scharwoude x 
Aafje Tuijn, verkoopt aan Fredrik de Langen, 
veeweider wonende Zuid Schardam, een woning te 
Scharwoude no 25, belend met de Zeedijk 

No 4117 02-07-1821 
akte 42 

Gerbrand Komen landman wonende in de 
Schermeer, verkoopt een woning te Schardam aan 
Jan Pieters Smit landman wonende Oudendijk 

No 4117 07-07-1821 
akte 44 

Simon Hartman vrachtrijder wonende Oosthuizen 
verkoopt een huis te Oosthuizen aan Theunis Bos 
pachter der tollen wonende aan het tolhek te 
Oudendijk 

No 4117 22-08-1821 
akte 48 

Pieter Minnis landman wonende Beemster met 
Cornelis Braak landman wonende Scharwoude en 
Dirk Vader landman wonende in de zuid Schermeer, 
zijn executeurs in de nalatenschap van wijlen Pieter 
Everts Minnis, de erfgenamen zijn oa; Pieter van der 
Sluijs x Trijntje Klaas Braak wonende in de Zuid 
Schermeer en Antje de Boer als moeder en 
voogdesse over haar 3 minderjarige kinderen; 
Maartje, Klaas en Pietertje Jans Braak wonende 
Ursem en Klaas Gelder x Maartje Jans Dam 
wonende Bergen en Klaas van der Sluijs landman 
wonende Heerhugowaard als vader en voogd over 



 48 

wonende Heerhugowaard als vader en voogd over 
zijn minderjarige dochter Aagje van der Sluijs, 
verwekt bij Geertje Klaas Braak en Albert Jans Dam, 
boerenknecht wonende Zuid Schermeer en Evert 
Leeuwenkamp boerenknecht wonende Zuid 
Schermeer en Jan Peetoom x Geertje Dirks 
Leeuwenkamp wonende Berkhout en Maartje van 
der Sluijs boerendienstmaagd wonende 
Heerhugowaard en Teetje van der Sluijs wonende 
Heerhugowaard (zie ook akte 38) 

No 4117 26-10-1821 
akte 56 

Dirk Wagemaker landman wonende Scharwoude x 
Maartje Gerrits Weijland, test en zie akte 57  

No 4118 04-05-1822 
akte 20 

Jacob Schuit, grutter x Margaretha Cornelia 
Dermout, wonende Hoorn, hebben geleend van Jan 
Michiel Glaser, commissionair wonende Amsterdam, 
voor een winkelhuis en daarnaast gelegen grutterij 
op de Varkenmarkt (nb; Scharloo) in Hoorn, belend 
Harmen Smit ten noorden en Bartel de Vries ten 
zuiden 

No 4118 15-05-1822 
akte 21 

Dirk Metselaar landman x Neeltje Koomen wonende 
Benningbroek, hebben geleend van Johan Fredrik 
Kruse wonende op het buitengoed Duinoog even 
boven Arnhem, om een huis te kopen in 
Benningbroek en 17 bunder land, belend Jan Visser 
en Pieter Potter ten oosten en Arie Leek ten westen, 
en land aan de Boerdijk, belend Klaas Lakeman ten 
oosten en Pieter Kistemaker ten westen  

No 4118 03-06-1822 
akte 26 

Dirk Klopper landman x Proontje Benjamins 
wonende Bobbeldijk onder Berkhout, hebben 
geleend van Johan Fredrik Kruse, koopman 
wonende Duinoog even boven Arnhem, en kopen 
grasland te Berkhout, belend mr Francois Binkhorst 
ten westen en Jan Bakker ten oosten, en land in 
Berkhout belend Willem Wormer ten oosten en 
Jacob Hoek ten westen 

No 4118 19-08-1822 
akte 33 

Francois Sombeek, notaris te Hoorn en Aafje Hoek 
Sombeek x Jan Ronnenberg, koopman wonende 
Hoorn, zijn met nog 2 broers erfgenamen van hun 
moeder; Geertje Brandtjes en van hun grootmoeder; 
Grietje Bent, weduwe van Pieter Brandtjes 

No 4118 12-12-1822 
akte 42 

Lijsbet Jacobs Zeekant x Jan Slot molenaar, 
wonende Oudendijk, is met haar zus en 2 broers, 
enig nagelaten kinderen van Jacob Pieters Zeekant, 
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enig nagelaten kinderen van Jacob Pieters Zeekant, 
die een broer van halve bedde was van Grietje 
Pieters Zeekant (te Amsterdam overleden) zich ook 
noemende Antonie Warnar    verkopen 3 huizen in 
Amsterdam 

No 4118 27-12-1822 
akte 46 

Sijmon Spaans, mr timmerman x Trijntje Kruijthof, 
wonende Avenhorn (publieke verkoop onroerend 
goed) 

No 4118 04-02-1823 
akte 3 

Jacob Homan x Marijtje Leegwater, wonende 
Grosthuizen  (roijement van hypotheek) zie ook akte 
10 

No 4118 22-07-1823 
akte 20 

Cornelis Koenis landman te Sijbecarspel  (opheffing 
van hypotheek) 

No 4118 25-02-1824 
akte 5 

Philip Houtkoop, makelaar, wonende Hoorn 
(Roijement van Hypotheek) 

No 4118 13-03-1824 
akte 6 

Geertje Leeuwenkamp x Jan Peetoom wonende 
Berkhout, is met haar broer nagelaten kinderen van 
wijlen Maartje Klaas Braak, die een dochter was van 
Maartje Everts Minnis,  
en Antje de Boer weduwe van Jan Klaas Braak(die 
een zoon is van Maartje Everts Minnis) en thans 
hertrouwd met Simon Stammes, wonende Mijzen 
onder Ursem  
Voogd over de kleinkinderen van Aagje Everts 
Minnis is; Dirk Slinger (gewoond en overleden te 
Ursem in 1811) 
Zijn met nog een heel aantal familieleden, 
erfgenamen van wijlen Pieter Everts Minnis (in 
leven rentenier en overleden te Oosthuizen) x 
Hilgond Pieters Pauw 

No 4118 13-04-1824 
akte 18 

Teunis Koster landman wonende Oosterblokker 
(publieke verkoop levend vee en meubilaire 
goederen) zie ook: 20-01-1825 akte 2 

No 4118 15-12-1824 
akte 34 

Hendrik Buijter schipper, wonende Hoorn, is 
executeur bij testament van Angenietje Roos, 
weduwe van Jacob Minnes, erfgenamen zijn; 
Jannetje Roos x Pieter Hoek, wonende Kwadijk, 
Gerritje Roos x Hendrik Buijter en Gijsbert Roos, 
wonende Hoorn 

No 4118 27-12-1824 
akte 35 

Grietje Smit x Dirk van den Broek, wonende Beets 
en Maartje Smit x Klaas Bakker, arbeider, wonende 
aan de dijk onder Scharwoude, zijn erfgenamen van 
hun vader; Cornelis Smit (in leven 
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hun vader; Cornelis Smit (in leven 
timmermansknecht en overleden te Beets) 

No 4118 27-04-1825 
akte 10 en 11 

Theunis koster landman wonende Oosterblokker, is 
curator 

No 4118 24-10-1825 
akte 25 

Gerrit Modder landman wonende Ursem, leent geld 
uit aan Jan Steender 

No 4118 05-04-1826 
akte 14 

Grietje Beunder x Roelof Rinses schipper, wonende 
Hoorn, Jan Bakker metselaar, en Jacob Bakker 
buiten beroep, beide wonende 
Schermerhorn)kinderen van zaliger Antje Jacobs 
Beunder) zijn enkele van de erfgenamen van hun 
ouders/grootouders; zaliger Jacob Lieves Beunder x 
zaliger Rinsje Bogtmans  

No 4118 16-04-1826 
akte 20 (is laatste 
akte) 

Heertje Knol broodbakker wonende Warder, 
verkoopt aan Barend Koolhaas broodbakker te 
Bovenkarspel; een huis te Warder geschikt tot een 
broodbakkerij 

No 4120 19-04-1827 
akte 8 

mr Francois van Bredehoff de Vieq van Oosthuizen, 
lid van de Regtbank van eerste aanleg, wonende 
Hoorn (gaat over in publieke veiling verhuren van 
de Keukendijk) 

No 4120 09-01-1828 
akte 2 

Pieter Jacobs Spaans schipper te Avenhorn, verkoop 
grasland in Oostmijzen, genaamd “de Troon” 
waarvan de toegang ligt tussen het huis van Jacob 
Schuit en Pieter Otter 

No 4120 01-02-1828 
akte 10 

Thomas Franken logementhouder te Oosthuizen, 
verkoopt aan Jan Bakker broodbakker te 
Grosthuizen grasland te Grosthuizen belend ten 
zuiden en noorden aan de gereformeerde kerk van 
Grosthuizen 

No 4120 16-09-1828 
akte 54 

Abram Blom kastelein te Sint Maarten verkoopt aan 
Dirk van Dam smit te Purmerend; een huis zijnde 
een ijersmederij, staande op de Kathoek onder 
Oudendijk, welke verkregen is uit koop van de heren 
Jacob Schuit en Thomas Franken te Avenhorn op 
02-02-1820 bij notaris Hendrik Gramser te Ursem 

No 4120 06-09-1828 
akte 55 

Trijntje Schuit x Cornelis Nierop broodbakker 
wonende Avenhorn, welke Trijntje is het enig 
nagelaten kind van van Jacob Schuit (in leven 
broodbakker, gewoond en overleden te Avenhorn) 
(gaat over roijement van inschrijving inzake 
bovengenoemde koop en verkoop van een woning 
tussen Jacob Schuit en Thomas Franken kastelein te 
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tussen Jacob Schuit en Thomas Franken kastelein te 
Oosthuizen, en Abram Blom hoefsmit te Oudendijk 
op 02-02-1820 bij notaris Hendrik Gramser te 
Ursem) 

No 4120 06-09-1828 
akte 56 

Pieter Otter schipper, Jan Mul vleeshouder, Cornelis 
Peetoom landman en Pieter Spaans schipper 
wonende allen te Avenhorn ten verzoeke van 
Trijntje Schuit, ega van Cornelis Nierop, wonende 
Avenhorn 

No 4120 25-10-1828 
akte 63 

Bregje Klaas Braak x Dirk Vader landman,  wonende 
Zuid Schermer, Cornelis Klaas Braak wonende 
Scharwoude en Trijntje Cornelis Haan, weduwe van 
Pieter Klaas Minnes, landbouwster in Beemster en 
nog meer lui zijn eigenaren van ene 
schepenschennis(nb; ook wel schepenkennis, is ws 
een schulderkentenis) 

No 4120 31-12-1828 
akte 74 

Johannes Dirk van Dam, mr hoefsmit x Grietje 
Bakker, wonende Kathoek gemeente Oudendijk   zie 
ook akte 75 

No 4121 15-01-1829 
akte 6 

Jacob Jonker landman wonende Scharwoude, 
verkoopt grasland in Warder aan Frans Blank, 
landman wonende Oudendijk 

No 4121 01-05-1829 
akte 45 

Thomas Franken kastelein wonende Oosthuizen, 
verkoopt aan Simon Duijn landman wonende 
Obdam in de Wogmeer een stuk grasland in de Kaag 
onder Spanbroek belend ten zuiden aan de 
Bobeldijk en ten noorden Dirk Groot, benevens 
Pieter en Grietje Mul 

No 4121 06-11-1829 
akte 82 

Klaas Jacobs Beunder landman wonende Oosthuizen 
x zaliger Neeltje Pieters Beets, ten verzoeke van 
Grietje Beunder, huisvrouw van Adriaan Leegwater 
watermolenaar wonende onder de gemeente 
Avenhorn, die weduwnaar is van Rinsje Beunder en 
als vader van Rinsje Leegwater (die erfgename is 
van haar grootmoeder maternel) 

No 4121 18-12-1829 
akte 95 

Gerbrand Joosten Bakker x zaliger Aafje Klaas 
Visser, Jan Gerbrands Bakker wonende Oudendijk, 
Klaas Gerbrands Bakker landman wonende Warder, 
als kinderen en erfgenamen van hun moeder; zaliger 
Aafje Klaas Visser, en Trijntje Klaas Visser 
meerderjarig en ongehuwd en dienstbare wonende 
Jisp en Klaas Klaas Visser landman wonende 
Oudendijk, zijn erfgenamen van hun vader; Klaas 
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Oudendijk, zijn erfgenamen van hun vader; Klaas 
Klaas Visser 

No 4121 01-02-1830 
akte 10 

Lijsbet Vels, meerderjarig en ongehuwd, beroep 
rentmeester wonende Oosthuizen, testeert aan oa 
Celitje Vink huisvrouw van Pieter Wortel arbeider 
wonende Oosthuizen en aan Geertje Schouten 
huisvrouw van Gerrit Schouten arbeider wonende 
Oudendijk 

No 4121 10-03-1830 
akte 29 

Neeltje Nierop ongehuwd en meerderjarig wonende 
Hensbroek testeert aan Grietje Bakker huisvrouw 
van Johannes Dirk van Dam wonende Kathoek 
gemeente Oudendijk 

 

 

Een tragische familiegeschiedenis in Medemblik 
(door Dick Commandeur)  
 
De hoofdpersonen zijn Henricus (Hendrik) Vijn, broodbakker in Medemblik, 
geboren op 10 januari 1824 als zoon van Pieter Vijn, koopman en landman, 
en Anna Maria (Mietje), dochter van kleermaker Pieter Klaus en Hendrika 
van Beek. Mietje was geboren op 13 maart 1829. 
Hendrik Vijn trouwde 14 mei 1854 in Medemblik met Anna Goedhart, 
dochter van Reindert Goedhart, stalhouder aan de kaasmarkt 29 in 
Medemblik, en Grietje Manshanden. Hun huwelijk werd ‘gezegend’ met elf 
kinderen, allen geboren te Medemblik: 
 
1 Margaretha 28-02-1855 Achteromzijde 11 overl. 26-02-1855 
2 levenloos meisje 06-12-1856   
3 levenloos meisje 04-11-1857   
4 levenloos jongetje 06-03-1859   
5 Petrus 26-01-1860  overl. 02-02-1860 
6 levenloos meisje 25-04-1862   
7 levenloos meisje 15-01-1864 Bagijnhof  
8  Petrus 18-05-1865 Kruisstraat overl. 06-08-1865 
9 Petrus Hendricus 06-08-1866  overl. 29-09-1866 
10 Anna Maria 16-08-1867  overl. 19-10-1867 
11 Margaretha 07-09-1868  overl. 31-12-1868 
 
Na deze elf kinderen te hebben gebaard overleed moeder Anna zelf op 8 
januari 1871 op de leeftijd van 41 jaar. Hendrik hertrouwt dan op 28 januari 
1872 in Medemblik. Hij is 48 jaar als hij huwt met Maria Catharina van 
Dale(n), geboren in de Nieuwsteeg in Hoorn, dochter van Johannes van 
Dale(n), huisschilder, geboren 31-07-1829, en Geertruida van Riel. Twee 
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broers van de bruidegom, Petrus (39 jaar) en Theodorus (35 jaar) waren 
getuigen. 
Uit dit tweede huwelijk werd op 01-04-1873 in Medemblik een dochtertje 
geboren, Anna Maria, dat al op 26-07-1873 overleed. Daarna volgde er een 
zoontje, Hendricus, geboren in Medemblik op 24-08-1874 en ... deze bleef in 
leven, trouwde en kreeg een groot gezin in de Kruisstraat in Medemblik. Dit 
laatste kind, zoon Hendrik, was dus het dertiende kind van zijn vader en 
bracht eindelijk ‘geluk’ in het gezin. Dat deze trieste geschiedenis niet in de 
vergetelheid is geraakt, is onder meer te danken aan het feit dat deze 
nummer dertien mijn schoonvader is geworden, die ik (nu zelf al 87 jaar 
oud) helaas niet heb gekend. 
 
(Nadere informatie over de familie Vijn vindt u in het boek De familie Vijn / 
Fijn, uitgegeven door uitgeverij Pirola in november 1996). 
 
 

Straatleven in Zwolle 
(door Dick Waalboer) 
 

Tijdens het samenstellen van het boek “Familienaam Van den Ordel” hebben we gezocht 
naar tekstillustraties om te proberen een beetje de sfeer van de tijd waarin personen 
leefden weer te geven. 
Omdat we veel in Zwolle en omstreken hebben gezocht brachten we ook een bezoek aan 
de boekhandel Waanders. Uit “Ach lieve tijd” hebben we onder andere onderstaande 
tekst gebruikt: 
 
HuisvuilHuisvuilHuisvuilHuisvuil    
 
Vroeger kende de stad allerlei bepalingen en politieverordeningen wat het 
straatbeeld en welstandstoezicht betreft. Er waren voorschriften voor 
bijvoorbeeld daken, ramen, stoephekken en luifels. Sneeuwruimen was 
verplicht. In 1602 bepaalde het gemeentebestuur van Zwolle al de 
verordening voor ieder burger om regelmatig de stoep voor zijn huis te 
schrobben en wel tenminste elke zaterdag. Deze zindelijke gewoonte bleef 
tot het midden van de twintigste eeuw een vast zaterdags ritueel. In 1723 
beklagen “Burgemeesteren en Schepenen” zich over de burgerij die  “weinig 
waardering toont voor de overheidspogingen om de straten schoon, netjes, 
gemakkelijk en sierlijk te houden of krijgen.” Overtreders krijgen voortaan 
een boete van tenminste 10 goudguldens. 
Al het afval dat de dieren, honden, paarden, ezels, ossen, op straat 
deponeerden was erg gewild. Het werd gebruikt als mest voor de vele 
volkstuintjes net buiten de stad. Daarom verpachtte het gemeentebestuur 
het ophalen daarvan met de verplichting tegelijk het huisvuil mee te nemen.  
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In 1700 verspeelde de pachter zijn pachtrecht wanneer hij niet voldeed aan 
“alle vuilnis en stratendrek alle dagen te doen wegnemen en wel tenminst 
tweemaal daags”. De komst van de karreman werd aangekondigd met een 
houten ratel en dit gebruik werd tot 1940 gehandhaafd, al kwam de 
karreman toen  met een groengeverfde T- Ford. 
 
Heilig de sabbathHeilig de sabbathHeilig de sabbathHeilig de sabbath    
 
"2 nov. 1676 - Met droefheid in het hart hebben burgemeesters, schepenen 
en raden gemerkt dat de Sabbat des Heren door veel losbandigheid, 
dartelheden, lichtzinnigheid en door het bedrijven van allerlei zonden, 
vooral door het openbaar kopen en verkopen, zeer verschrikkelijk wordt 
ontheiligd. Daardoor worden niet alleen de vromen geërgerd maar bovenal 
zal de toorn Gods over land en volk ontsteken.  Dientengevolge valt ook te 
vrezen dat er eerdaags een zwaar oordeel over deze stad en de goede 
ingezetenen zal worden geveld." Om dit te voorkomen wordt bevolen "dat 
niemand op de sabbat winkel- of eetwaren mag verkopen op de stoepen, op 
kruiwagens of in vensters. Er mag ook niet meer gevent worden. De 
uitoefening van alle ambachten is verboden. De barbiers zullen noch 
binnens- noch buitenshuis mogen scheren". Er mag geen riviervis worden 
verkocht op de Vismarkt, in de schuiten op de Aa of buiten de poorten. Sla, 
melk, appelen, peren of ander fruit mogen wel worden verhandeld maar pas 
na de preken. Graan malen mag alleen wanneer er door windstilte enkele 
dagen niet gemalen kon worden. Tijdens de preken mogen geen herbergen 
worden bezocht, er mag niet worden gedanst, gedobbeld of anderszins 
gespeeld. Alleen aan doorreizenden mag spijs en drank worden verstrekt”. 
 
 

Uit het Oud Notarieel Archief: Herkenbare 
toestanden 
(door José Schenk) 
 

Maatschappelijke en bestuurlijke problemen zijn van alle tijden. Dat blijkt 
maar weer eens uit een akte uit het notarieel archief van Jisp uit 1659:  
de alimentatie voor een kind (tegenwoordig zouden we zeggen de 
kinderbijslag) wordt niet toegekend. Voor een kind geboren in Broekerhaven 
wensen de bestuurders in Wormer niets te doen (‘asielzoekerproblemen’). 
 
Ook de situatie in het De Rijp van 1723 is zeer herkenbaar. Er is duidelijk 
sprake van ‘huiselijk geweld’, alhoewel het buitenshuis plaats vond! 
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ONA Jisp 2980, 01-05-1659, blz 244, akte 3, notaris Daniel Ackerman  
  

Alsoo bij eenige vrouwen van Broeckerhaven op den 27en April 

v[er]leden des snachts in de Dorpe van Wormer ten huijse van 

Keeljoen schipper aldaer gebracht ende gelaten is seecker 

Jonggebooren kindt, waer van gesecht wert daer Vader te zijn; 

Pieter Aris Neck laest ten huijse vande selve Keeljoen sijn 

swager gewoont hebbende ende vandaer gevaren sijnde naer de 

Straet ende de moeder van t kind ov[er]leden tot Broeckerhaven 

v[oor]sz[eid] ende dat ‘t selve kind(zoo v[er]staen wert  door 

ordere van buermeesteren ende schepenen van Wormer v[oor]sz[eid] 

bij seecker vrouspersoon is gebracht ende gelaten in de Dorpe van 

Jisp, ten huijse van Aris Pieters Neck, Vader van de v[oor]noemde 

Pieter Aris, alwaer niet anders dan cleijne kinderen in huijs 

bevonden wierden, ende buermeesteren ende Vroedtschappen van Jisp 

niet cunnende v[er]staen dat zijl[ieden] ofte ijemant van hare 

ingesetenen int minste ofte meeste tot de alimentatie van ’t 

v[oor]sz[eide] kindt gehouden sijn, als sijnde buijten haren 

banne gebooren, ende tot Wormer gebracht als vooren, ende de 

geseijde vader oock meer als drie en een halff jaer al bujten den 

banne van Jisp metter woon geweest, ende daeromme te selve kindt 

uijt last van buermeesteren ende Vroedtschappen van Jisp door 

seeckere vrouw wederom ten huijse van de v[oor]noemde Keeljoen 

tot Wormer v[oor]sz[eid] gebracht zijnde hebbe ick Daniel 

Ackerman not[ari]s Publ[ijck] bij den hove van Hollandt 

geadmitteert tot Jisp residerende mij mette naergenoemde getuijge 

ten v[er]soecke van buermeesteren ende Vroedtschappen van Jisp 

v[oor]sz[eid] getransporteert inde Dorpe van Wormer, ende aldaer 

eerst den Schout dier plaetse ontmoet den selve beesich sijnde om 

den v[oor]sz[eide] Vrou van Jisp met het gemelte kindt het Dorp 

van Wormer uijt te leijden, ende daer naer een vande 

buermeesteren den Vier schepenen van Wormer v[oor]sz[eid] uijtten 

naem ende ten v[er]soecke als boven geinsinueert dat de gemelte 

Vrou van buermeesteren ende Vroedtschappen van Jisp last hadde om 

’t v[oor]sz[eide] kindt wederom tot Wormer te brengen ende te 

laten blijven, ende hebbe voorts de selve Burgemeesteren ende 

schepenen v[er]socht te willen geheugen ende gedogen dat ‘t 

gemelte kindt bij de v[oor]sz[eide] Vrou aldaer mocht werden 

gelaten, behoudens die van Wormer haer recht tegen die van 

Broeckerhaven soo sij meijnen eenich te hebben ende bij 

weijgeringe van dien jegens de gemelte Schout burgemeesteren ende 

Schepenen van Wormer eijndende hare proceduren in desen wel 

expresselicken geprotesteert, van alle costen schaden ende 

interesten, daer door alrede gehadt ende geleden, ende alsnoch te 

doen ende te lijden, ende gaff de Schout van Wormer voor 

antw[oor]t ick volch mijn last gaet bij burgemeesteren hebt gij 

wat te seggen, sij, namentlijck de vrou, sal met het kindt het 

Dorp uijt, ende den buermeesteren ende schepenen wij willen het 

kindt hier in onse Dorp niet hebben maer het salder van stonden 

aen uijt ende lieten deselve oock metterdaat uijt het Dorp 

leijden, ‘t welck ick voor mijn wedervaren relateren. 
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Actum tot Wormer ter presentie van Frans Lucas de Haes schout van 

Jisp, als getuijge beneffens mijn notaris versocht, die de minute 

deser mede onderteijckent heeft, den 1e meij An[no] 1759  

 

Frans de Haes Schout                

D[aniel] Ackerman Not[ari]s Publ[ijck]  

 

 

ONA De Rijp 28-12-1723, boek 4493, acte 679, notaris Jacob Schoolhouder    
 

Voor mij Jacob Schoolhouder, openbaar Notaris bij den Ed[ele] 

hove van Holland geadmitteert in de Rijp Resideerende, 

Compareerden ter presentie van de nagenoemde getuigen, Jan 

Nanningsz en zijn vrou Neeltje Petten, woonagtig in ’t 

Noordeijnde, dewelke verklaarden ter Requisitie van Grietje Jans 

huijsvrou van de E[ersame] Klaas Klaasz Prins heemraad van de 

Noordermeer, mede aldaar woonachtig, hoe dat waar en zeker is dat 

zij deposanten op den 25 dezer maant, zijnde den eersten Kersdag 

des middags ontrent 1 uuren, beijde op de brug bij haar huis 

staande gezien hebben, dat gemelde Klaas Klaasz Prins zijn vrou 

Grietje Jans bij den arm gevat hebbende, zijn duijm uijtstiet, en 

haar met een schop aan haar agterste gevende, en daarop haar 

haare muijlen door een opening in een raam zijnde na haar toe 

gooiende. 

Zij deposanten verder niet getuijgende, gevende voor redenen van 

wetenschap als in den Text  

Presenterende het gedoseerde des noots nader te bevestigen. 

 

Aldus gedaan en gepasseert ten huijse van de deposanten in 

presentie van Pieter Louris en Arent Bakker als getuijgen van 

gelove hier toe versogt die deze nevens de Comparanten en mij 

notaris hebben ondertekent dezen 28 Dec[ember] 1723 

 

Jan Nannengsz 

Neeltje Petten 

Pieter Loures 

Arent Sijmensen Bakker    J[acob] Schoolhouder  notaris 

 



 57 

Epidemische ziekten te Hoorn 
(door Gerard Schrander) 
 
Noot van de redactie: deze bijdrage was eigenlijk bedoeld voor het jubileumnumer 
Koggenland 2009/2. De inzending bereikte ons toen te laat en wordt hierbij alsnog 
geplaatst. 

 

Kort bericht 
van het beloop der 

Epidemische ziekten 
te 

Hoorn 
Door den heer C.W.R. Scholten, Med, doct.  Te Hoorn 

 
Om zo veel in mij, hoe gering het ook is, ter bereiking van de 

zeer nuttige en heilzame oogmerken van de Sociëteit, te 

contribueren, zal ik hier mede met  weinig woorden een verslag 

doen van de Epidemieën, welke alhier in het gepasseerde jaar 

(1779) geheerst hebben. 

 

Hiertoe behoort in de eerste plaats het Roodvonk, of Febris 

Scarlatina, ’t welk gedurende het gehele jaar min of meer 

geheerst heeft. Deze ziekte ging bij sommige vergezeld met 

Keelontstekingen, die voor verscheidene mensen inzonderheid 

kinderen, die men niet kon  laten gorgelen, dodelijk werden. Zij 

kregen wel uitzettingen aan den hals, maar deze konden niet tot 

rijpheid gebracht worden,en de keel werd allengskens  zo nauw, 

dat er ten laatste geen vocht meer door kon, en de lijders dus 

sterven moesten. Anderen kregen abcessen aan den hals en 

herstelden. Verreweg de meesten bleven van keelontstekingen 

bevrijd, en herstelden gemakkelijk. Waar keelontstekingen waren, 

liet ik een of meermalen aderlaten. 

 

In de herfst heerste hier zeer vele Galkoortsen, die echter voor 

weinig mensen dodelijk geworden zijn. Rot-koortsen, die in ’t 

jaar 1778 alhier vele mensen weggesleept hebben, heb ik slechts 

bij weinigen geobserveerd. Terzelfder tijd werden alhier sommige 

mensen van den Rooden loop aangetast, die ook voor deze en gene 

dodelijk werd. Ik heb in deze gevaarlijke ziekte, die in het 

naburige Enkhuizen een grote verwoesting aangericht heeft, van 

den Cort Simar  gebruik gemaakt. Het geval, dat in het 

nevengaande stukje (1) verhaald wordt, als mede het bericht dat 

Jussieu in deze (bast?)  gegeven heeft, brachten mij op de 
gedachten, om denzelven in deze ziekte te beproeven. Behalve dit 

middel heb ik ook, gelijk doorgaans geschiedt, in den beginne de 

Rad,  Ipecacuan en vervolgens de Rhabarber dagelijks , of om den 

tweeden dag des ’s morgens; en des ’s avonds 30 à 40 droppels van 

het Laud. Liquid toegediend. Bij den Cort. Simar. voegde ik, 
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inzonderheid wanneer de lijders aanmerkelijk verzwakten, ook de 

Cort. Peruv. Ik liet van deze beide middelen met min of meer 

veranderingen, de volgende drank bereiden. 

Cort. Simar  3ij. Cort Per . el } A  

Coq. ad Colat. }xiv. adde  Agu. Cinnam. Syr. Cylon à }j. 

 

Hier van liet ik om het uur een thee kopje vol gebruiken. 

 

Ik ben zo gelukkig geweest, dat schoon niet allen, nochtans verre 

de meeste lijders langs dezen weg door Gods zegen herstelden: 

zelfs zodanige, waar van men weinig of geen hoop had. Hier onder 

behoort  een kraamvrouw die vier dagen voor haar bevalling door 

deze zware ziekte aangetast werd; als mede een zwangere vrouw, 

die haar vrucht behouden heeft, niet tegenstaande zij deze ziekte 

in een hoge trap,  en vergezeld met zware pijnen, ruim drie weken 

lang gehad heeft. 

In het gepasseerde jaar werden hier ook enkele voorwerpen van de 

kinderziekte aangetast, waar van er ook sommigen overleden zijn. 

Men heeft deze ziekte ook na Nieuwjaar hier en daar bespeurd.    

 

Was getekend 

C.W.R. Scholten 

Hoorn 

Den 27 januari 1780 

 

[(1)Men zie de verantwoording van Deh Scholten, tegen beschuldigingen van den 
Apotheker Jan Langewagen. En het vervolg tot de onlangs Uitgegeven verantwoording  
van Deh Scholten, behelzende onder anderen, de goedkeuringen van verschillende 
Hoogleraren en geneesheren.]    

 
Aanwinsten in onze afdelingsbibliotheek 
 
300 jaar familie Neefjes in West300 jaar familie Neefjes in West300 jaar familie Neefjes in West300 jaar familie Neefjes in West----FrieslandFrieslandFrieslandFriesland, , , , samengesteld door H.G.Damveld, 
P.G.M. Schneider, A.C.M.Struijs en M.B.M. Struijs-Blauw, 216 bladzijden, 
uitgave in eigen beheer, Wognum 2009. 
Dit boek bevat (bijna) alle personen die de naam Neefjes dragen en 
afstammen van Cornelisz Willemsz uit Oosterblokker. Naast deze katholieke 
Westfriese familie Neefjes bevinden zich o.a. in de kop van Noord-Holland 
en in Overijssel ook nog protestantse families met dezelfde naam. 
Cornelisz Willemsz wordt in een verklaring uit 1730 van notaris Schagen in 
Oosterblokker genoemd, “oud omtrent 30 jaren”. Hij gebruikt dan de 
achternaam Voerman. Hij trouwt (1) in 1724 met Aaltje Vegters uit 
Wognum en (2) in 1728 met Grietje Hillebrands van Zwaagdijk. Afwisselend 
met Voerman wordt ook de naam Van Halven gebruikt, o.a. in hun 
testament in 1763. Alleen van hun jongste zoon worden sporen 
teruggevonden: Pieter Cornelisz van Halven trouwt 03-06-1764 in Hoorn 
met Trijntje Jansz Ettes, weduwe van Cornelis Buijs uit Zwaagdijk Oost. De 
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naam Neefjes, die al in het midden van de 17e eeuw wordt aangetroffen in 
Noord-Holland, sluipt na het midden van de 18e eeuw de familie Voerman / 
Van Halven binnen en wordt in de derde generatie gemeengoed. Hoe en 
waar precies, viel voor de samenstellers van deze fraai vormgegeven bundel 
niet meer te achterhalen. 
Tien generaties Neefjes, veel fotomateriaal en een index maken dit boek tot 
een mooi en handig naslagwerk. 
(gift van P.M Schneider en A.M.Schneider-Neefjes) 
 
N.B. Onder de titel ‘Roomsche blijdschap’ bij de Neefjes  publiceerde de 
journalist Martin Menger in het Dagblad voor West-Friesland op 10-11-2010 
een artikel over het kort geleden verschenen boek “t Rooit er op”. Kees 
Neefjes, een van de 13 in leven gebleven kinderen van Cees Neefjes (1898-
1986) en Trien Neefjes-Bakker (1900-1976) uit Wervershoof, heeft de 
verhalen gebundeld over zijn ouderlijk huis, zoals die nu nog onder zijn 
broers en zussen bekend zijn. Een prachtig tijdsbeeld van een grote 
katholieke familie en van het leven in Wervershoof voor en na de oorlog. 
 
Immigranten in Alkmaar 1860 Immigranten in Alkmaar 1860 Immigranten in Alkmaar 1860 Immigranten in Alkmaar 1860 ---- 1880,  1880,  1880,  1880,  Maria G.de Leeuw, jubileumboek 
t.g.v. het 45-jarig bestaan van de afdeling Hollands Noorderkwartier van de 
NGV, 2010, 160 blz. 
Een scriptie van mevr. De Leeuw over de herkomst en de achtergronden van 
emigranten in Alkmaar in de tweede helft van de 19e eeuw leidde tot een 
samenwerking met onze zusterafdeling. Een aantal vrijwilligers binnen de 
afdeling HNK heeft een aantal van die emigranten van een genealogische 
‘achtergrond’ voorzien en op deze manier van 25 personen  familiegegevens 
kunnen noteren. Bekende Alkmaarse namen  als Bosman, Hollenberg, Stoel, 
Damave, Brunklaus, Vroom, Dreesman, en Pedroli hebben een plaats 
gekregen in dit fraaie boekje, dat zeker navolging verdient. Een historische 
publicatie met een genealogische toevoeging biedt naar beide kanten een 
waardevolle verdieping van de inhoud! 
(gift van de afdeling HNK van de NGV) 
 
Donatie:    Van mevrouw Beuk ontvingen wij Westfries Oud & Nieuw, Westfries Oud & Nieuw, Westfries Oud & Nieuw, Westfries Oud & Nieuw, 
jaargang 1967jaargang 1967jaargang 1967jaargang 1967 cadeau. Dit boek ontbrak in onze serie in de bibliotheek en 
we zijn dan ook heel blij met deze aanwinst. 
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Hoe bewaar ik ‘lieve’ dingen 
(door Toos Plug) 
 
Dat we een vitrinekastje vol kunnen zetten met kleine spulletjes, dat weet 
iedereen wel. Dat we “papieren” of andere platte dingen - A4-formaat of 
kleiner - met fotosplitjes kunnen inplakken, dat weet ook iedereen al lang. 
Maar wat doet een mens met al die herinneringen aan (soms reeds 
overleden) lieve mensen, die niet geschikt zijn om neer te zetten of in te 
plakken? 
Daarvoor kun je bij een postzegel- of muntenhandel prachtige albums 
kopen. O.a. van Importa. A4-formaat, met 4 stevige klemmen om open en 
dicht te klikken. Met een beschermhoes er omheen. Voor het opbergen zijn 
er setjes van 10 plastic mappen (dik, zuurvrij, helder transparant) in 
diezelfde handel in diverse vlakverdelingen te koop: V1 is 1 vak A4; V2 is 2 
vakken A5; V3 is 3 vakken overdwars, totaal ook A4. Etc. 
 
Wat berg je daarin zoal op? De medaille van de schoolwandeltocht van je 
opa. Of het Elfstedentochtkruisje met de bijbehorende stempelkaart. Of het 
zwemdiploma voor peuters van je eerste kleinkind. Als je het trouwboekje 
van je ouders hebt gekregen, dan is zo’n album ook een hele goede plek 
daarvoor. De 4 klemmen zijn op standaard US-formaat, gelijk aan de gaten 
van een 4-gaten-perforator. 
Daarmee kun je heel mooi wat gekleurde printervellen passend tussen de 
plastic hoezen stoppen en daarop (in Word of een andere tekstopmaak) de 
omschrijving van de voorwerpen in de achterliggende hoes. 
Heb je de papieren bladen genummerd en het album een code gegeven (H = 
herinneringen 01 bijvoorbeeld) dan kun je die code en paginering gebruiken 
om in de info-velden van Pro-Gen, Gens Data, Excel of wat je ook gebruikt 
voor je stamboom, op te slaan welk voorwerp van welke persoon je in dat 
album (die albums) hebt opgeborgen. 
 
Een album haal je gauwer eens uit de kast om met (familie)bezoek te 
bekijken dan een archiefdoos. Nadeel van een archiefdoos is ook, dat vaak 
uit de kast halen zorgt, dat die doos al gauw totaal aan gort is. Alternatief 
voor archiefdozen zijn (bonte) dozen, die soms bij Blokker en zo in de 
aanbieding zijn. Jullie weten wel, dat soort dat lijkt op een veredelde 
schoenendoos. Die kun je mooi boven op je bergmeubel - dus in de “kijkerd” 
- zetten. Nummeren met een dikke viltstift. Dan weet niet iedereen meteen 
wat erin zit. (Voor jezelf een lijstje in je agenda). Bijvoorbeeld het eerste 
ruimtelijke plakwerkje van je (klein)zoon. Dat wil je toch ook bewaren? 
En een “ruime” doos is daarvoor de enige geschikte bewaarplaats. 
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Of de eerste stappers van je eerste kind. Tenzij je die hebt laten vergulden 
(geld teveel?). Dan zet je die natuurlijk in die vitrinekast. 
En geeft hem (of haar) dat dan cadeau bij de intrek in de eerste eigen 
behuizing (of op het trouwfeest). 
 
Veel plezier bij het bedenken van wat je zoal op wilt bergen op zo’n manier, 
dat je dat ook nog kunt bekijken. “Veel leuker dan vakantiefoto’s van 
andermans vakantie te bekijken.” 
 

Genealogische erfenissen  
(door Gerri Kind-Renskers) 
  

Van de heer E.J.Wijers van de afdeling Achterhoek en Liemers heb ik een 
omvangrijk pakket met genealogische gegevens gekregen. Het is voor hun 
afdeling niet zo interessant want het is een erfenis van Jan Klaver, geboren 
in Winkel op 24-10-1899; overleden te Velp op 25-10-1944. Het omvat 
zeven mappen met gegevens van de  Westfriese families Klaver, Korver, Klaver, Korver, Klaver, Korver, Klaver, Korver, 
Molenaar, Molenaar, Molenaar, Molenaar, Bok, Schram, SchagenBok, Schram, SchagenBok, Schram, SchagenBok, Schram, Schagen, de Graaf. Er is ook een map met 
betrekking tot De Bok van Meerswoud. 
Verder een aantal uitwerkingen van Europese adellijke geslachten. Blijkbaar 
bestond het vermoeden dat er een link was met de graven van Egmond.  
De mappen bevatten ook diverse brieven met uitwisseling van gegevens mbt 
andere aanverwante families. 
Wie interesse heeft in (een van) deze families kan me bellen of mailen (zie 
colofon) om te komen zoeken of er iets in zit dat voor haar / hem 
interessant is. 
 
Ook kreeg ik onlangs in het Westfries archief een schoenendoos met de 
restanten van het familiedrukwerk van de heer Beuk. 
De volledige collectie van ons (helaas overleden) lid de heer Beuk is daar 
naartoe gegaan. Het Westfries Archief heeft echter geen belangstelling voor 
alle gebeurtenissen buiten hun werkgebied en deze huwelijksannonces, 
rouwkaarten e.d. zijn er dus uitgehaald. Dit restant gaat nu naar ons 
verenigingscentrum. Het is echter wel jammer dat een mooie collectie nu 
uiteen gevallen is.  
Wat valt hieruit te leren? Kies de juiste plek voor een dergelijke erfenis! Voor 
leden van de NGV is de eerste keus natuurlijk ons verenigingscentrum. Ook 
het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is voor een collectie 
advertenties en familiedrukwerk een goede plaats. 
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Betere foto's van microfiches  
(door Richard Keijzer) 
 
Dit artikel is ingestuurd door Leny Kukler en is eerder verschenen in de Stichtse Heraut, 
jaargang 22, nr 1. Het is met toestemming overgenomen. 
 
Veel materiaal in de archieven staat op microfiches. Via een leesapparaat 
kan de fiche worden bekeken en je kunt er in de meeste archieven ook een 
foto van maken. Dan blijkt vaak dat een fiche die er op het oog prima uitzag, 
heel beroerd op de foto is gekomen. Uiteraard ontdekken we dat pas als we 
weer thuis zijn.  
Een digitale camera is namelijk geneigd om contrasten in de foto aan te 
dikken. Dat is erg handig wanneer een vergeeld document (met donker 
wordend papier en lichter wordende inkt) wordt gefotografeerd, maar voor 
een scherm foto is het funest. Het vervelende is bovendien dat het menselijk 
oog de contrasten juist verdoezelt. Anders gezegd: wij zien een perfect beeld 
op het scherm, de camera ziet dat juist niet.  
Met een paar trucjes kan veel leed worden voorkomen en mocht het dan 
toch zijn misgegaan dan hebben we de computer om het beeld weer goed te 
krijgen. Helemaal perfect werkt dit niet, het blijft een lapmiddel, maar het 
beeld kan wel aanzienlijk verbeterd worden.  
 
Het licht van de lamp In het leesapparaat is nooit echt uniform verspreid. En 
ook het scherm speelt een rol, door het licht niet in elke richting even sterk 
te verstrooien. Het meeste licht wordt loodrecht op hef scherm uitgestraald, 
onder een hoek wordt de lichtopbrengst al snel minder.  
 

 
 
Tip 1: Zorg er bij het maken van de foto altijd voor dat de camera recht voor 
het scherm wordt gehouden. Nota bene: als het scherm schuin staat, hou 
dan ook de camera schuin, zodat ook dan de glasplaat en sensor van de 
camera in evenwijdige vlakken liggen. Hulpmiddeltje: stel je een lijn precies 
door het hart van de lens voor, en laat die lijn loodrecht op het scherm 
vallen.Tip 2: kruip niet te dicht op het scherm. De camera kiest dan een   
groothoekstand, waardoor vooral de buitenkant van het scherm onder een 
hoek in beeld komt, terwijl het midden vrijwel loodrecht wordt bekeken. Het 
resultaat: een opname met een fel binnenstuk en donkere randen. Door met 
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de camera verder weg te gaan slaan en in te zoomen wordt dit probleem een 
stuk kleiner. Zie de twee foto's van dezelfde akte op hetzelfde  
leesapparaat in hel Stadsarchief Amsterdam. Bij de linker zat ik vlak voor 
het scherm (circa 60 cm), de rechterfoto is van een afstand van ongeveer 
1.40 meter gemaakt.   
 

 
 
Soms is het niet mogelijk om verder van het scherm te gaan zitten, 
bijvoorbeeld omdat er een kast staat of een andere bezoeker. Kasten 
wegschuiven of bezoekers wegjagen vinden de meeste archivarissen geen 
goed idee. In zo'n geval zitten we met een slechte opname, die echter via de 
computer hersteld kan worden. We moeten de foto compenseren, door de 
donkere delen lichter te maken en de lichte delen donkerder. Dit kan met 
behulp van de foto zelf, die we omzetten naar een plaatje met alleen de 
lichtwaarden. Dit kan gemakkelijk door in het tekenpakket te kiezen voor de 
functie "blur” of "vervagen" of "doezelen". Elk pakket heeft zo zijn eigen 
termen hiervoor.  
Het voert waarschijnlijk te ver om hier verder op de technische details en 
mogelijkheden van zo'n tekenpakket in te gaan. Indien u hierover meer wilt 
weten, dan mag u mij een e-mail sturen met een vraag hierover. Geef dan 
wel aan welk tekenpakket u hebt. Mijn adres is ristcard@gmail.com. 
 
 

Genealogische Dag NGV in 2011 
  
De Genealogisch Dag 2011 wordt gehouden op 21 mei in Utrecht in en 
rondom het Utrechts Archief, en wordt georganiseerd door de afdeling 
Utrecht van de Nederlandse Genealogische Vereniging.  
  
Het thema van deze dag zal groen gekleurd zijn want hij staat in het teken 
van de hoveniers. Hoveniers of warmoezeniers kweekten en leverden van 
oudsher de groenten en fruit voor de inwoners van de stad; andere 
hoveniers verzorgden het uiterlijk van de stad in hoven, plantsoenen en 
parken. Er zijn hoveniersgeslachten bekend die vele generaties lang hierin 
werkzaam zijn geweest. 
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Vragen aan lezers 
 

De heer van Deijk en de heer van der Knokke zijn vastgelopen in hun 
onderzoek en willen hierbij hulp inroepen van de lezers van Koggenland. 
Heeft u informatie die interessant kan zijn, stuurt u dit dan aan de secretaris 
(carina@atilla.nl). De reacties zullen we doorsturen en in de volgende editie 
van Koggenland plaatsen. 
 

CORT SIJVERTSZ ADELER / ENGELTIE SIJVERTS 
De wereldberoemde Noors/Deens/Hollandse admiraal-generaal Cort 
Sijvertsz. Adeler kwam als 15-jarige jongen uit Noorwegen naar Hoorn, 
monsterde daar aan bij de marine en maakte een snelle carriere.  Hij huwt 
Hoorn 16.6.1646 met Engeltie Sophronia (of Engeltie Sijverts) en thuis voor 
schepenen 12.12.1655.  Engeltie zou te Hoorn zijn gest/begr. 21.9.1656.  
Cort Adeler hertrouwde A'dam 25.7.1662 Anna Pelt, dr. van Aernout Pelt en 
vanSuzanna van Gansepoel.  Cort Adeler werd in 1666 door de Deense 
koning geadeld. Vraag :  wie was Engeltie en wie waren haar ouders ? 
 
A.J. van Deijk, Den Haag 
 

Met mijn voorouderonderzoek blijf ik bij een persoon steken, die volgens de 
overlijdensakte in Hoorn geboren is. Nu is het mijn vraag of misschien 
iemand onder de leden van de afdeling Koggenland is die mij behulpzaam 
zou willen zijn bij het zoeken naar gegevens van deze persoon? 
Het gaat om: 

Bregje Hoek, overleden te Steenwijkerwold 17 maart 1913 i.d.l. van 41 
jaar, vlgs. de overlijdensakte geboren te Hoorn, dochter van Hendrik 
Hoek en Maartje Kaagman. Bregje Hoek was getrouwd met Klaas van der 
Hoogen uit Steenwijkerwold, wanneer en waar getrouwd is mij tot nu toe 
onbekend. Zoon Nicolaas overlijdt te Steenwijk 7 oktober 1896 i.d.l. van 
1 jaar, vlgs. de overlijdensakte geboren te Amsterdam. De verdere 
kinderen uit dit huwelijk zijn te Steenwijkerwold geboren ( 1898 
Mariane, 1902 Maria, 1904 2-ling beide N.N., 1905 Hendrika Francisca, 
1907 Hendrika Francisca en 1908 N,N.). Slechts één van deze kinderen 
heeft de huwbare leeftijd bereikt.  
 

Wat ik zoek is: Plaats en datum geboorte/doop (gezindheid) en huwelijk van 
Bregje Hoek, tevens van haar ouders plaats en datum geboorte/doop, 
huwelijk en overlijden en eventueel namen van de broers en zusters. 
 
Met de hartelijke groeten van Jan van der Knokke uit Oberhausen  
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Excursie Noord-Hollands Archief 
 

In het voorjaar van 2011 willen we een excursie organiseren naar het Noord-
Hollands Archief in Haarlem. Het Noord-Hollands Archief is hét historisch 
informatiecentrum voor de provincie Noord-Holland, de provinciehoofdstad 
Haarlem en de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Het Noord-Hollands 
Archief beheert bijna 5.500 archieven, die samen 30,5 kilometer 
plankruimte beslaan. De bibliotheek telt meer dan 65.000 titels. Het archief 
beheert ruim 500.000 afbeeldingen (foto’s, dia’s en prentbriefkaarten, 
prenten, tekeningen en kaarten). Meer informatie over Het Noord-Hollands 
Archief kunt u vinden op www.noordhollandsarchief.org .Heeft u interesse 
om mee te gaan dan kunt u dit doorgeven aan de secretaris 
(carina@atilla.nl). 
 
 

Kent u ze nog, de namen van de maanden? 
(ingezonden door Dick Waalboer) 
 

Huidige Huidige Huidige Huidige 

naamnaamnaamnaam    

Oud Nederlandse Oud Nederlandse Oud Nederlandse Oud Nederlandse 

naamnaamnaamnaam    

FrFrFrFranse naam met vertalinganse naam met vertalinganse naam met vertalinganse naam met vertaling    AfkortingenAfkortingenAfkortingenAfkortingen    

januari Louwmaand Nivôse (Sneeuwmaand)     

februari Sprokkelmaad Pluviôse (Regenmaand)     

maart Lentemaand Ventôse (Windmaand)     

april Grasmaand Germinal (Kiemmaand)     

mei Bloeimaand Floréal (Bloeimaand)     

juni Zomermaand Prairial (Weidemaand)     

juli Hooimaand Messidor (Oogstmaand)  

augustus Oogstmaand Thermidor(Hittemaand)  

september Herfstmaand Fructidor (Fruitmaand) 7ber, 7bris, VIIber 

oktober Wijnmaand Vendémiaire(Wijnmaand) 8ber, 8bris, VIIIber 

november Slachtmaand Brumaire (Mistmaand) 9ber. 9bris, IXber 

december Wintermaand Frimaire (Koudemaand) 10ber, 10bris, Xber 
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Sijmetje Drieduim 
(door Dick Commandeur) 
 

Voor een nicht van mijn schoonvader, Hendricus Vijn, is een standbeeldje geplaatst in 
Obdam. Cornelia de Moel, geboren 08-08-1863 in Hauwert als Cornelisje Vijn, was  de 
baakster van vele Obdammertjes  Zij is overleden op 31 maart 1954. Haar vader stond 
bekend als Sijmetje Drieduim, omdat hij aan zijn rechterhand twee duimen had. 
 
 

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. J. de Vries ’t Grachtje Over 124 1625 PN Hoorn 
Dhr. S. Beemster Frans Halslaan 1 1624 BZ Hoorn 
Dhr. D.J. Schenk Graaf Willemstraat 24 1718 BS Hoogwoud 
    
Nieuw (bijkomend) lidmaatschap door overkomst van andere afdeling: 
 
Dhr. D. Waalboer Oosterstraat 56 1654 JM Benningbroek 
    
Bedankt als gewoon lid: 
 
Dhr. J.P. de Jong 
 
Bedankt als bijkomend lid: 
 
Dhr. G.S.C. van Vliet    
    
Einde lidmaatschap i.v.m. vertrek naar andere afdeling:    
 
Mw. M.K.F. Waalboer-van den Ordel 
Mw. F.M. Schoonhoven-Wubbenhorst 
Mw. A.J. Carsjens-Grotewal 
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Aan dit nummer werkten mee….. 
 
José Schenk, Dick Commandeur, Dick Waalboer, Gerard Schrander, Toos 
Plug, Gerri Kind-Renskers en Richard Keijzer. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledenwerfactie NGV 
 

De NGV heeft een uniek genealogisch cadeau voor de komende feestdagen. 
Wie een familielid, vriend, kennis of buur, enz. die geïnteresseerd is in 
genealogie wil verrassen met een leuk cadeau kan hem of haar verblijden 
met een éénjarig lidmaatschap van de NGV. 
Het lidmaatschap gaat in op 1 januari a.s. en stopt automatisch na een jaar. 
Natuurlijk kan de ontvanger daarna zelf het lidmaatschap voortzetten. Zo 
kan hij kennismaken met de mogelijkheden die leden van de NGV hebben bij 
het zoeken naar hun voorouders. 
U kunt gebuik maken van een kopie van de bon op de volgende pagina. 
Deze bon is ook vinden op de website van de NGV. Het is nog eenvoudiger 
om dit geschenk te bestellen via een online-formulier dat u vindt via de link  
http://www.ngv.nl/Contact/Forms.php?action=FormGeschenkbon.  
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Bestuur en functieverdeling 

 
Voorzitter  
Vacature 

Eerste secretaris  

Carina ter Wee-Schilder, Kleingouw 180a, 1619 CJ Andijk   0228 - 58 19 51 

e-mail: carina@atilla.nl 

Tweede secretaris  
Aad Goossens, Olympiaweg 2, 1693 EL Wervershoof    0228 - 58 15 67 

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

Penningmeester 

Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek  0229 - 59 17 46 

e-mail: dickwaalboer@planet.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, lezingen  

Marijke van Teunenbroek-Land, Robert Stolzhof 292, 1628 XA Hoorn  0229 –23 84 82     

e-mail: teunenbroek@zonnet.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://oostelijkwesthttp://oostelijkwesthttp://oostelijkwesthttp://oostelijkwest----friesland.ngv.nlfriesland.ngv.nlfriesland.ngv.nlfriesland.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 

 

    

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


