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Onze Bijeenkomsten    
    
    
14 april 2011 Jaarvergadering van de afdeling en 

10-minutenpraatjes. 
 

15 september 2011   Peter Swart: De admiraliteit van West-Friesland en 
het Noorderkwartier. 
 

13 oktober 2011         Marianne Buisman: Op het spoor van vrouwen  
in West-Friesland.  
 

17 november 2011        
Aanvang 19.45     

De lezing wordt voorafgegaan door een korte 
afdelingslezingvergadering. 
Jan de Bruin: De familie Valentijn. 
 

19 januari 2012   Jos Kaldenbach: Hannekemaaiers, haringvissers en 
andere Hollandgangers. 
 

15 maart 2012   Mr. A. H. G. Verouden: De valkuil van 
naamsverandering. 
 

19 april 2012 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 de lezingen in het seizoen 2011/2012 treft u aan 
in het informatieblad in deze Koggenland.   
 
 

Van het bestuur 
 

Het jaar 2011 is alweer een flink eind op streek. Het begint zelfs al lente te 
worden als ik dit schrijf. De jaarvergadering komt er dus ook weer aan, op 
14 april om precies te zijn. De voor de vergadering benodigde stukken treft 
u in deze nieuwe Koggenland aan. Tevens vindt u het programmaoverzicht 
voor onze afdelingsledenavonden in het komende seizoen 2011-2012. 
Omdat wij ten gevolge van het op ongeregelde tijdstippen binnenkomen van 
kopij niet precies kunnen zeggen wanneer Koggenland verschijnt, geven wij 
u nu alvast het totaaloverzicht van de lezingen. Onder het kopje ‘onze 
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bijeenkomsten’ treft u dan in iedere volgende aflevering herinneringen aan 
de data en korte inhoudsopgaven aan. 
 
Met het bovenstaande heb ik tevens een van de punten aangeroerd, waar wij 
ons tijdens de vorige bestuursvergadering mee hebben bezig gehouden. Na 
zo vele jaren onveranderd te zijn gebleven verdient ons tijdschrift een 
opknapbeurt. In de reclamewereld zou je kunnen volstaan met de leuze ‘nu 
nog beter’ of ‘met verbeterde werking’ in grote letters op de verpakking. Wij 
hebben ook voor een nieuwe verpakking gekozen en horen graag op de 
komende jaarvergadering wat u daarvan vindt. De nieuwe vormgeving van 
de buitenkant staat model voor onze nieuwe huisstijl op briefpapier, e-mail 
e.d. Maar ook de inhoud van Koggenland wordt aangepast. Om de 
aanlevering van kopij ietsje meer te kunnen sturen en daarmee de geplande 
verschijningsdata van ons tijdschrift beter te kunnen halen, willen wij 
voortaan ook proberen wat meer met vaste rubrieken en correspondenten te 
werken. Een eerste aanzet daartoe vindt u meteen al in de nieuwe rubriek 
‘oud schrift’. Wij denken verder aan rubrieken als: nieuwe (of oude) leden 
vertellen wie zij zijn, waar zij mee bezig zijn en bij welke onderdelen van 
hun genealogische bezigheden zij hulp van medeleden zoeken of extra 
informatie van het bestuur verwachten in de vorm van het uitnodigen van 
sprekers. Verder zouden ook bibliotheekmedewerkers met enige regelmaat 
een rubriek kunnen vullen met wat wij aan interessante gegevens bezitten in 
onze eigen afdelingsbibliotheek en hoe dat een onderzoek vooruit kan 
helpen. En tenslotte: Koggenland blijft het ideale orgaan om delen van een 
onderzoek te publiceren en ‘vastlopers’, onduidelijkheden, problemen etc. 
aan de lezers voor te leggen en hulp te vragen. Via de rubriek ‘lezers vragen’ 
bereikt u het gehele land! 
 
Met het uitspreken van de wens en de verwachting dat onze afdeling met 
het vele werk, dat de werkgroepen bibliotheek, opvang nieuwe leden en 
digitalisering verzetten, met het restylen van Koggenland en met het 
aanbieden van aantrekkelijke lezingen in ons afdelingscentrum in Berkhout 
een bijdrage kan leveren aan een toename van het ledenaantal van de NGV, 
wens ik u allen namens het bestuur een prettig nieuw verenigingsjaar en 
hoop ik op een actieve bijdrage van u allen aan de jaarvergadering. 
 

Ben Leek 
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Agenda Jaarvergadering 2011 
 
Datum: donderdag 14 april 2011 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Het Nivongebouw, Kerkebuurt 169, Berkhout 
 

1. Opening door bestuurslid. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 

3. Bespreking notulen van de jaarvergadering van 15 april 2010. 
 

4. Jaarverslagen 2010. 
 

5. Financieel jaaroverzicht van de penningmeester. 
 

6. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heer Spruijt en de heer 
van Louvezijn. 
 

7. Verkiezing kascommissie. 
 

8. Verkiezing bestuursleden. 
Volgens rooster zijn Gerri Kind en Carina ter Wee aftredend en stellen 
zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot één week voor de 
vergadering schriftelijk melden bij de secretaris (Carina ter Wee). De 
functie van voorzitter is nog niet ingevuld. 
 

9. Verkiezing afgevaardigden 2011. 
Kandidaten: Aad Goossens en (plaatsvervangend) Dick Waalboer. 
 

10. Voorbereiding van de Algemene Vergadering van de NGV op 16 april. 
 

11. Programmaoverzicht van het seizoen 2011-2012. 
 

12. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 
 

13. PAUZE 
 

14. Tienminutenpraatje: “Wetenswaardigheden uit een onderzoek” door 
Dick Waalboer. 
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Verslag van de jaarvergadering van onze afdeling 
gehouden op 15 april 2010 
 

Klaas Bant opent als tijdelijk waarnemend voorzitter de vergadering om 
20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. We missen onze 
penningmeester Marian Kooter die nog steeds in het ziekenhuis ligt. 
Aad Goossens is tijdelijk waarnemend penningmeester. Op termijn moeten 
we iemand zoeken indien Marian Kooter nog niet hersteld is. 
 
Er zijn geen ingekomen stukken ter bespreking. De notulen van de 
jaarvergadering op 14 april 2009 worden goedgekeurd. Het jaarverslag van 
de secretaris geeft geen aanleiding tot vragen. Er is geen financieel 
jaaroverzicht want alleen de eerste drie kwartalen waren gereed gemaakt 
voor publicatie door de penningmeester voor zij ziek werd. Dientengevolge 
is er ook geen verslag van de kascommissie. Aad Goossens heeft met de 
kascommissie afgesproken dat zij de gegevens ter goedkeuring krijgen zodra 
deze compleet zijn. De vergadering gaat hiermee akkoord. Er wordt geen 
nieuwe kascommissie benoemd; mevrouw Schoonhoven en de heer Spruijt 
gaan ivm deze bijzondere situatie nog een jaar door. 
 
Klaas Bant en Aad Goossens zijn aftredend en herkiesbaar en worden bij 
acclamatie herkozen. Aad Goossens blijft onze afgevaardigde naar de 
landelijke vergaderingen van de NGV. Er meldt zich niemand als plv. 
afgevaardigde. Voor de Algemene Vergadering van de NGV zijn er geen 
punten waar advies of een besluit van de afdelingsleden voor nodig is. Een 
verslag in ons afdelingstijdschrift volgt zoals gebruikelijk. 
 
Het programmaoverzicht van het seizoen 2010-2011 wordt voorgelezen 
door Aad Goossens en de keuze van de onderwerpen van de lezingen vallen 
erg in de smaak. Er is nog geen kandidaat gevonden die het organiseren van 
de lezingen kan overnemen. Niemand maakt gebruik van de rondvraag en 
Klaas Bant sluit de vergadering om 20.25 uur. 
 
Na de pauze vertelt Klaas Bant ons uitgebreid over de oprichting en verdere 
ontwikkeling van de huidige “Stichting Westfriese families”. Hoewel we 
beiden met genealogie bezig zijn geven de “stichting” en onze afdeling er 
een verschillende invulling aan. Enige voorbeelden van interessante 
Westfriese families (met prachtige foto’s) en opmerkelijke levensverhalen 
zijn deels vermakelijk, deels gruwelijk.   
 
Gerri Kind-Renskers 
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Jaarverslag 2010 NGV afdeling Oostelijk  
West-Friesland    
 

LedenLedenLedenLeden    
Begin december 2010 had Oostelijk West-Friesland 182 gewone leden en 21 
bijkomende leden. Een jaar geleden waren deze cijfers 184 leden en 26 
bijkomende leden. Het aantal leden is dus helaas met zeven afgenomen.    
 
BestuurBestuurBestuurBestuur    
In februari werd onze penningmeester Marian Kooter opgenomen in het 
ziekenhuis als gevolg van een hersenbloeding. Na een moeizaam gedeeltelijk 
herstel werd ze opgenomen in een verzorgingshuis en heeft haar 
werkzaamheden als penningmeester niet voort kunnen zetten. Aad Goossens 
heeft gedurende haar ziekte het penningmeesterschap op zich genomen. 
 
In de jaarvergadering van 14 april werden Klaas Bant en Aad Goossens 
herkozen. Als afgevaardigde ging Aad Goossens naar de landelijke NGV-
vergadering. De functies van voorzitter en het organiseren van lezingen 
waren nog steeds vacant. Tijdens de najaarsledenvergadering werd Dick 
Waalboer als penningmeester gekozen en Marijke van Teunenbroek-Land zal 
het organiseren van de lezingen gaan overnemen van Aad Goossens. 
De taakverdeling vanaf dat moment is als volgt: 
 
Carina ter Wee-Schilder  secretaris 
Dick Waalboer  penningmeester 
Gerri Kind - Renskers PR-functionaris 
Klaas Bant  bestuurslid 
Ben Leek notulist en redacteur "Koggenland" 
Aad Goossens  2e secretaris, afgevaardigde 
Gino Kaag  
 

werkgroep bibliotheek en opvang nieuwe 
leden 

Marijke van Teunenbroek-Land  organisatie lezingen 
 
Naast frequente communicatie via telefoon en e-mail kwam het bestuur vier 
keer in vergadering bijeen, t.w. op 9 februari, 30 maart, 7 september en 9 
november. 
 
WerkgroepenWerkgroepenWerkgroepenWerkgroepen    
 
De werkgroep transcriberen en digitaliseren 
De werkgroep transcriberen en digitaliseren is door de komst van twee 
nieuwe medewerksters op het archief (in de herfst van 2009) in 2010 in 
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feite een zaak van het archief geworden. Sanne Maasbach en Tamara 
Tesselaar-Groot regelen nu de keuze van de bron en het verstrekken van de 
kopieboeken en doen ook de eindcontrole. Voor de leden van de afdeling is 
Gerri Kind-Renskers soms nog aanspreekpunt. 
  
De werkgroep bibliotheek/nieuwe leden 
De werkgroep bibliotheek en opvang nieuwe leden heeft een goed jaar 
achter de rug. De belangstelling voor de zaterdagopenstelling viel over het 
algemeen tegen, maar de bezoekers die wel kwamen hebben we goed 
kunnen helpen. De zaterdagen hebben voor de vereniging ook een sociale 
functie. Tijdens de koffie met altijd wat lekkers erbij passeren allerlei 
onderwerpen de revue. Eigenlijk een must voor alle leden om zo nu en dan 
naar Berkhout te komen. Negen zaterdagen waren we aanwezig en 
daarnaast ook nog op de lezingavonden. De bibliotheek is weer uitgebreid 
met veel mooie boeken. Vaak gekregen, waarvoor we de schenkers erg 
dankbaar zijn. Verschillende jaargangen van andere NGV-afdelingen zijn 
ingebonden en staan in de kast. Toos Plug stuurt de nieuwe leden een 
welkomstbrief. Het knipselarchief is ook een juweeltje. Een enorme bron 
voor iedere genealoog, gemakkelijk te raadplegen en dichtbij! Er zijn 
plannen om dit archief volgend jaar te digitaliseren. De werkgroep verzorgt 
ook nog steeds de posters om de lezingen bekend te maken en dit draagt 
zeker bij tot de grote bezoekersaantallen van de laatste jaren. Zoals in het 
begin al vermeld: het gaat goed! Maar we doen het voor de leden en als die 
het af laten weten ………………………………… 
 
Homepage en Afdelingsblad KoggenlandHomepage en Afdelingsblad KoggenlandHomepage en Afdelingsblad KoggenlandHomepage en Afdelingsblad Koggenland    
    
Henk Remiëns, webmaster van Zaanstreek-Waterland heeft tijdelijk de 
website van onze afdeling bijgehouden totdat Remko Ooijvaar deze taak van 
hem over heeft willen nemen. 
Op dit moment hebben 127 leden en bijkomende leden zich geregistreerd 
als gebruiker en 83 niet-leden. (vorig jaar 107 leden en bijkomende leden en 
36 niet-leden). 
 
De redactie van het afdelingsblad Koggenland werd dit jaar weer gevormd 
door Ben Leek en Jan Lijzenga. Remko Ooijvaar is bereid gevonden om, 
waar nodig, ondersteuning te bieden. De heer Jan Spruijt verzorgde weer  
de distributie.  
Door gebrek aan kopij verschenen er drie afleveringen in plaats van vier. 
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Lezingen,  (leden)vergaderingen en andere bijeenkomsten 
Er werden in 2010 vijf lezingen gehouden: 
 
21 januari Dhr. Harmen Snel Het geheim van Sarah 

Bernhardt en de                                                                                 
Joodse genealogie.                    

18 maart Dhr. Mr. A.H.G. Verouden Vader onbekend. 
16  september Dhr. Eli Maas en mevr. 

Dini Maas-van der Schans  
Het fotograferen van 
grafstenen. 

21 oktober Mevr. Rosalien Fiedeldij-Dop Erochique, erotiek door de 
eeuwen heen. 

18 november Dhr. Diederik Aten De kust gaat terug. 
 
Het gemiddelde bezoekersaantal was 29. De eerste lezing in januari werd 
door 21 personen bezocht waarschijnlijk doordat de temperatuur rond het 
vriespunt lag. De overige lezingen werden door 30 tot 32 personen bezocht. 
De bijeenkomsten werden via posters, het afdelingsblad Koggenland, de 
website, de regionale krant en e-mail aangekondigd.  
 
Op 15 april werd de jaarvergadering gehouden en op 18 november een korte 
najaars-vergadering, voorafgaand aan de lezing. 
Na de ledenvergadering van april volgde een tienminutenpraatje door ons 
bestuurslid Klaas Bant. Het onderwerp was “Praten over Westfriese 
Families”.  
  
De twee landelijke vergaderingen in Utrecht werden bezocht door Aad 
Goossens als afgevaardigde. 
 
Publiciteit, cursussen, samenwerkingPubliciteit, cursussen, samenwerkingPubliciteit, cursussen, samenwerkingPubliciteit, cursussen, samenwerking    
    
De activiteiten van de PR van onze afdeling hebben zich het afgelopen jaar 
afgespeeld in het Westfries Archief. Vanaf april werd iedere tweede vrijdag 
van de maand van 14.00-16.00 uur een voorouderspreekuur gehouden. Met 
een groep van zes mensen hielpen we nieuwelingen op weg. De eerste keer 
was de opkomst van dertien personen meer dan we hadden verwacht; de 
toeloop bleef echter groot met een gemiddelde van 9 personen. Indien nodig 
werden we bijgestaan door Sanne Maasbach en Tamara Tesselaar-Groot, 
twee medewerksters van het Westfries Archief. De aankondiging van het 
voorouderspreekuur op radio Hoorn had succes. Op onze website stond 
telkens de aankondiging evenals op de website van het Westfries Archief. 
Door een aantal actieve leden werd ook telkens een poster m.b.t. dit 
gebeuren opgehangen en regelmatig verscheen een berichtje in de regionale 
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pers. Op de open dag van het archief op 16 oktober tijdens de Landelijke 
Archievendag met als thema ‘Land en Water’ waren we eveneens aanwezig. 
Die dag trok een behoorlijk aantal bezoekers; we hebben ze die dag niet 
geteld. Door Dick Waalboer zijn nieuwe informatiefolders ontworpen die 
gretig aftrek vonden. Samen hebben we lijsten met allerlei interessante 
informatie (o.a. over websites) gemaakt. 
Dank aan ons PR-team: Marja en Dick Waalboer, Remko Ooijevaar, Marijke 
van Teunenbroek-Land, Wendy Houweling, Carina ter Wee-Schilder en de 
invallers Tiny Kraakman-de Jong, Marianne van ’t Hoenderdaal-Hoff en 
Siem Kieft. Zonder hun hulp was er niet zoveel bereikt. 
 
Op 17 april hebben we een excursie gehouden naar het Verenigingscentrum 
van de NGV in Weesp. Tien personen hadden zich hiervoor aangemeld. We 
hebben een rondleiding gekregen en kregen de gelegenheid om zelf 
onderzoek te verrichten. 
 
HuisvestingHuisvestingHuisvestingHuisvesting    
 

Met tevredenheid maken we gebruik van het NIVON-gebouw, Kerkebuurt 
169 te Berkhout. Even was er onzekerheid over het huurderschap in de 
toekomst maar voorlopig blijft de situatie zoals het is. 
 
Tot slotTot slotTot slotTot slot    
    
In 2010 waren er weer wijzigingen in het bestuur als gevolg van 
onvoorziene omstandigheden. Mede door de tijdelijke invulling van de taken 
van het penningmeesterschap door Aad Goossens en de inzet van Gerri 
Kind-Renskers om nieuwe krachten aan te trekken zijn we weer op volle 
toeren. Alleen ontbreekt nog steeds een voorzitter. 
 
 
Andijk,  21 januari 2010 
 
Carina ter Wee-Schilder (secretaris) 
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Financieel verslag 2010 
 

 

 

 
Gegevens per 1 januari 2010 

Saldo bank          €    634,89 

 

Ontvangsten 

 Penningmeester NGV        -  2.300,00  

 

Uitgaven 

 Zaalhuur      €   440,00   

 Sprekers 

  Vergoedingen    -    250,00 

  Reiskosten   -    132,90 

        €   382,90 

 

 Afdelingstijdschrift 

  Drukkosten   €   796,00 

  Verzendkosten  -    295,24 

  Ontvangen abonnementen -      68,00 

  Advertenties   -      80,00 

        €   943,24 

 

 Bestuurskosten 

  Overige kosten    €     21,60 

 

 Promotieactiviteiten     €    106,75 

  

 Bibliotheek en werkgroepen   €    375,00 

 

 Diversen 

  Bankkosten   €    50,82 

  Porto    -     11,00 

  Attenties   -   121,49 

  Varia    -       9,68 -/-   

      €   173,63 

Totale uitgaven         € 2.443,12 

Verschil          €     143,12-/- 

           ======== 

           

Gegevens per 31 december 2010 

 

Saldo bank          €   491,77 
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Korte toelichting op de jaarcijfers 2010Korte toelichting op de jaarcijfers 2010Korte toelichting op de jaarcijfers 2010Korte toelichting op de jaarcijfers 2010    
    
2010201020102010    
In het boekjaar 2010, dat gelijk is aan het kalenderjaar zijn we met de 
uitgaven onder de begroting gebleven. 
Het begrootte bedrag was € 2.940 en de totale uitgaven bedroegen € 2.443. 
Een verschil derhalve van een kleine € 500. 
Zaalhuur en bibliotheek:Zaalhuur en bibliotheek:Zaalhuur en bibliotheek:Zaalhuur en bibliotheek:    
In de eerste plaats dient vermeld te worden dat het verschil tussen de 
begrootte zaalhuur van € 700 en de realisatie van € 440 uit ontstaan is door 
de huurkosten voor de bibliotheek (€ 375) uit de gerealiseerde zaalhuur te 
halen. Hier is sprake van twee verschillende activiteiten en deze dienen dan 
ook apart vermeld te worden. De totale huur bedroeg dus € 815 tegenover 
een begroting van € 700. Een min derhalve van € 115. 
TijdschriTijdschriTijdschriTijdschrift:ft:ft:ft:    
In de begroting voor “Koggenland” zat een gering verschil met de realisatie. 
De verzending van het tijdschrift kostte ongeveer € 400, waarvan een nota 
van bijna € 100 ons in 2011 bereikte. Gemakshalve zal dit bedrag ook in 
2011 verwerkt worden. 
BestuurBestuurBestuurBestuurskosten:skosten:skosten:skosten:    
Het bestuur is zeer zuinig geweest en heeft voor de vereniging nauwelijks 
kosten gemaakt. 
Promotieactiviteiten:Promotieactiviteiten:Promotieactiviteiten:Promotieactiviteiten:    
De promotieactiviteiten bestonden voor een groot deel uit de ontwikkeling 
van een nieuwe huisstijl. Dit klinkt erg chique, maar het komt neer op een 
kleine opfrisbeurt en wat voorbereiding voor promotie. De kosten zijn met 
name gemaakt voor papier en inkt.  
 
2011201120112011    
De hoogte van onze begroting ligt iets onder het niveau van 2010. Deze 
begroting moest al in september in concept ingediend worden bij de 
penningmeester van de NGV. 
Enkele in september nog niet bekende ontwikkelingen die de begroting 2011 
onder druk kunnen zetten zijn: 

- de recente ontwikkelingen met betrekking tot de enorme verzameling 
knipsels 

-  de invoering van de “opfrisbeurt” van ons afdelingsblad. 
 
Dick Waalboer 
penningmeester 
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Hoornsche Brood-, Koek- en Banketfabriek 
(door Jaap Iepenga) 
 
Opgericht zo rond 1918 door een aantal Hoornsche Bakkers. 
Dat het een aantal zelfstandige bakkers waren die zich samenvoegden heb ik 
uit de verhalen van mijn moeder en tantes (dochters van H.Brouwer) 
vernomen. 
Dit zouden zijn:  H.Brouwer, Nieuwland 14, 
                 Negeman, hoek Muntstaat/Onder de Boompjes, 
                 Weijling, ….. 
                 Lampe? Kleine Noord, 
                 bakker? hoek Gerritsland/Breestraat, 
                 van Berkum? Rode Steen. 
 
Eerst maar een stukje geschiedenis over het perceel waar de bakkerij 
gevestigd werd: 
 
Een akte van 21-10-1901 laat zien dat recht van erfpacht verkocht wordt 
door de erven Dumosch aan de Hr. Melchert de Jong, het betreft 
Ged.Appelhaven, Kadaster sectie A No 5960 (vroeger 1438 en 1559) zijnde 
een boomgaard en tuin, groot 6 aren, 3 centiaren en eigendom van de 
Gemeente Hoorn. Dat kost 2400 gulden, hetgeen toch een behoorlijke som 
geld was in die tijd. Het recht zou tot 01-05-1952 gelden, dit volgens een 
akte van 15-05-1855. Een en ander wordt blijkbaar bezegeld op 28-04-1902 
door de Hr Maurits Dumosch, wonende te Amsterdam en de Hr. Melchert de 
Jong, lid van de eerste Kamer der Staten Generaal, wonende te Hoorn. 
 
Dan is er een akte gedateerd 30-04-1915 betreffende een koetshuis en stal 
alsmede recht van erfpacht  Ged.Appelhaven Kadaster Sectie A No 3960. 
Hier verkrijgt K.H. de Jongs Exporthandel te Hoorn het eigendom uit de 
nalatenschap van Melchert de Jong ten bedrage van 2600 gulden. Het bewijs 
van eigendom d.d. 14-05-1918 laat zien dat voor 12.000 gulden  
1e een huis met recht van erfpacht Sectie A No 4337, groot 1 are en 32 
centiaren 
2e een stal met recht van erfpacht Sectie A No 4338, groot 4 aren en 71 
centiaren 
door  K.H de Jongs Exporthandel wordt verkocht aan een negental bakkers 
te Hoorn. Het zijn: Aris Weijling, Jan de Graaf, Hisse Brouwer, Jan 
Langereis, Evert Langereis, Jan Neefjes, Jan Zant, Jan Algera en Andreas van 
Dam. 
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Blijkens een akte van 16 September 1918 wordt bij Notaris Jakob Tillema te 
Hoorn, door de heren Hisse Brouwer, Andreas Gijsbertus van Dam, Jan de 
Graaf, Jan Langereis, Evert Langereis, Jan Neefjes, Aris Weiling, Jan Zant en 
Jan Algera, allen bakker en wonende te Hoorn, verkocht aan de Naamloze 
Vennootschap Hoornsche Brood-, Koek- en Banketfabriek gevestigd te 
Hoorn, voor wie deze koop wordt aangenomen door comparanten Aris 
Weijling en Hisje Brouwer, de eerste als directeur en de tweede als 
commissaris der genoemde vennootschap vertegenwoordigende: 
1. Een huis met erf, met het recht van erfpacht op den grond, aan de 
Gedempte Appelhaven te Hoorn bekend onder sectie A nummer 4337, groot 
een are twee en dertig centiaren; 
2. Een stal en erf, met recht van erfpacht op den grond, aan de Gedempte 
Appelhaven te Hoorn bekend onder sectie A nummer 4338, groot vier aren 
en een en zeventig centiaren.  
Een en ander voor de somma van 18.000 gulden. 
 
In het boek “Hoorn, Huizen, Straten en Mensen”, heb ik een en ander 
gevonden dat als ondersteuning van het onderzoek kan dienen.  
In 1918 is er een aanvraag ingediend bij de gemeente Hoorn, door de nv. de 
Vereenigde Broodfabrieken te Hoorn,  om het perceel Gedempte Appelhaven 
21 te verbouwen tot Brood-en Banket-fabriek. Dit perceel was in 1901 
gebouwd als koetsierswoning met koetshuis en stalling, in opdracht van de 
heer M. de Jong. 
 

 
 
De ontwerper was D.Kolkman Wz, bouwkundige. In 1912 woonde daar D. 
Schotsman, koetsier. De heer A.Weijling, directeur Hoornsche Broodfabriek, 
vraagt vergunning om een bergplaats te bouwen achter de broodfabriek. 
 
Kort na de vorige aanvraag (ook in 1918) vraagt de heer A.Weijling cs 
bakkers, grond te mogen kopen waar ze thans erfpachter van zijn voor 
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fl 300,00 vrijgeld. Het perceel grond is groot 603 m². Ook in 1918 vraagt het 
bestuur der NV.Vereenigde Hoornsche Broodfabrieken vergunning om een 
gasmotor van 2½ PK te mogen plaatsen ten behoeve van een op te richten 
brood- en banketbakkerij. In 1919 gaat men een oven oprichten, de 
aanvraag werd gedaan namens de nv.Hoornsche Brood-, Koek- en 
Banketbakkerij. Er zijn nog vermeldingen in 1920 en 1928 waarvan de 
laatste aanvraag gedaan is door Jn. Over de Linden, timmerman. 
In 1924 werd er blijkbaar gemoderniseerd en werd er een aansluiting op het 
gemeenteriool aangevraagd ten behoeve van het aanbrengen van een WC. 
1926 was een jaar van uitbreiden en moderniseren, er werden drie 
heteluchtovens en een stookoven achter de fabriek gebouwd en de bakkerij 
werd vergroot door de Nrs. 21 en 21 rood er bij te trekken. De architect was 
V. Deen. Er is nog een WC gemaakt in 1936. 
 
Daarna zijn er geen vermeldingen behoudens dan pas in 1958 waar 
gesproken wordt over de oprichting van een brood- en banketbakkerij door 
de nv Hoornsche Broodfabriek. 1960: uitbreiden van de kantoorruimte. 
1972: Fa. Gebr.Jac.en Th.Conijn te Wognum richten een banketfabriek op. 
Het was mij bekend dat omstreeks die tijd de Broodfabriek overgenomen 
werd door Pater te Avenhorn en nu blijkt er ook een deel naar wat later 
Corda heet gegaan te zijn. Er is waarschijnlijk een splitsing tussen het brood 
en banket geweest. 
  
Gevonden in het Provinciaal Archief te Haarlem d.d. 29-04-2009; 
In het handelsregister onder nummer 16191: de Hoornsche Brood-, Koek- en 
Banketfabriek NV. 
Betrokken bij de zaak zijn een aantal dossiers gevonden welke betrekking 
heeft op filialen met als hoofdkantoor Gedempte Appelhaven 21. 
De toenmalige directeur was A.Weijling. 
De bakkerij was gevestigd op de Gedempte Appelhaven No 21. 
De filialen waren: 
 
Dossier No 19959 HBF 1 Grote Oost 114 - gevestigd 01-06-1936, opgeheven 01-01-1937. 
Dossier No 19960 HBF 2 Schoolsteeg 5 - gevestigd 01-06-1936, opgeheven 10-07-1941. 
Dossier No 19961 HBF 3 Kleine Noord - gevestigd 01-06-1936, opgeheven 04-10-1937. 
Met een verwijzing naar dossier 16191. 
Dossier No 19962 HBF 4 Nieuwland 14 - gevestigd  (het dossier is niet aanwezig) 
Dossier No 19963 HBF 5 Turfhaven - gevestigd 01-06-1936, opgeheven 01-01-1937. 
Dossier No 19964 HBF 6 Gerritsland 31 - gevestigd 01-06-1936, opgeheven 01-01-1937. 
Dossier No 19965 HBF 7 Vijselstraat 21 - gevestigd 01-01-1936, opgeheven 01-01-1937. 
Dossier No 19966 HBF 8 Breestraat 21 - gevestigd 01-01-1936, opgeheven 01-01-1937. 
 
Merkwaardig genoeg was het dossier16191 niet aanwezig en werd ik 
verwezen naar de St Jansstraat te Haarlem omdat men daar over de 
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archieven van het Kantongerecht beschikt en de NV’s voor 1923 
ingeschreven werden middels een notaris. Ook daar was niets te vinden van 
hetgeen ik zocht, men dacht dat dat misschien in Alkmaar bij de KvK te 
vinden zou zijn, dat is de volgende slag. 
Merkwaardig dat de filialen zo kort na de oprichting weer opgeheven 
werden hoewel diverse ervan na de oorlog 1940/1945 nog bestonden. 
Waarschijnlijk zijn de mede-oprichters uit de combinatie gestapt en onder 
eigen beheer verder gegaan, terwijl ze nog wel het benodigde brood, koek 
en banket uit de fabriek betrokken. 
De broodfabriek was op het overnamepad en zo werden verscheidene 
kleinere bakkers ingelijfd en de omzet van de bakkerij vergroot. 
Per akte d.d. 21-01-1946 verkoopt Martinus van Exter, West 15, zijn 
broodventersbedrijf voor fl 500,-. Op 10-07-1948 is er een akte van 
zaakoverdracht door Wilhelmus Johannes Halsema, Grote Noord 53, welke 
zijn klantenbestand verkoopt voor fl 4.850,-. Een respectabel bedrag voor 
een groot aantal, gerenommeerde, klanten. Gerardus Andries van Berkum, 
Breed 7, beëindigd zijn bedrijf op 20-05-1957 en doet zijn klantenbestand 
over aan de HBF. Ook leverde de HBF aan diverse bakkers in de omgeving, 
er is b.v. een overeenkomst van levering d.d. 15-01-1912 met de heer 
Willem Cornelis Davids te Schellinkhout. 
 
Wat ook vermeldenswaard is is dat tijdens de oorlogsjaren particulieren 
meel naar de fabriek konden brengen waarvan dan brood voor hen 
gebakken werd. 
 
In de jaren 48/50 bestond de bemanning uit: 
Directie: Z.v.d. Houwen, 
Joop en Kees Neefjes, broodbakkers, 
Gerrit Rolleman, 
Dirk van Berkum, 
Dirk Lampe, 
Hoeksema, Chef Banket. 
 
Mijn nicht, Alie Osinga-Blauw, wist zich te herinneren dat daar werkzaam 
waren: Jaap en Cees (zoons van C. Neefjes?) en een bakkersknecht met de 
achternaam Wijdenes. Ook dacht zij dat mede-oprichters waren: Hisse 
Brouwer (onze grootvader), Jan Zandt, Cees Neefjes en ene Hommersen. 
 
De Hoornsche Brood-, Koek- en Banketfabriek werd in 1963 overgenomen 
door Bakkerij Pater te Avenhorn. De broodfabriek had verscheidene “leuke” 
klanten, zoals de ziekenhuizen St.Jansgasthuis, De Villa en Stadsziekenhuis. 
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Ook het Weeshuis was een klant en er werd aan verscheidene z.g. “koude 
bakkers” geleverd, waaronder mijn grootvader. 
 
Later ontstonden hieruit Corda te Wognum (met als oprichters Jaap en Theo 
Conijn) en Esbaco.  
Corda Banket verhuisde naar het industrieterrein HN80 om daar een nieuwe 
fabriek te betrekken gelegen aan de Neutronweg 2 te Hoorn. Sinds 1994 zijn 
Greet Schilder-Conijn en Bertus Schilder de eigenaren. 
Esbaco, een bedrijf dat bakkerijgrondstoffen levert is gevestigd op de 
Anodeweg 6 te Hoorn, sinds 1981 met als oprichter Theo Conijn. 
 
In 1979 werd er een sloopvergunning aangevraagd door de Woning Bouw 
Vereniging te  Hoorn voor het pand aan de Gedempte Appelhaven om daar 4 
woningen te gaan bouwen.De architect was L. de Jonge en aannemer 
E. Nannings. 
 
Ik vond dat er wat meer bekendheid moest komen over de filialen én omdat 
ik nu over de huisnummers beschikte. Ik heb hiervoor het boek “Hoorn, 
Straten, Huizen en Mensen” geraadpleegd en het volgende gevonden: 
 
Filiaal HBF 1 gevestigd op het Grote Oost op No 114 
Een pand waar in de 18e eeuwse gevel gevelstenen zijn aangebracht welke 
voorstellen: drie hamers door een kroon gedekt, een anker en één met 
Truydeman en zijn wijf. Van Truydeman en zijn vrouw wordt verteld dat ze 
brood uitdeelden aan de armen. 
In 1912 was hier een bakkerij gevestigd waar L. Dekker de scepter zwaaide. 
In 1920 dat J. Algera daar een brood- en koekbakkerij dreef. In 1928 was hij 
daar nog actief maar nu als broodbakker. C. G. Okx verbouwt de bakkerij tot 
werkplaats (door aannemer P. Tonneman), wat voor beroep daar 
uitgeoefend is weet ik niet. In elk geval begon P.Pranger daar in 1960 een 
loodgietersbedrijf, hoewel dat volgens mijn eigen waarnemingen niet geheel 
juist is omdat Pranger daar zeker al in 1945 werkzaam was. 
 
Filiaal HBF 2 gevestigd in de Schoolsteeg No 5  
Het 3e pand vanaf het Grote Oost waarin 1912 A. Weijling een broodbakkerij 
dreef. In 1920 werd hij brood- en koekbakker en in 1928 werd hij directeur 
van de Hoornsche Broodfabriek. De heer Weijling werd in 1913 
aangeschreven omdat hij maatregelen moest treffen om de hinder en rook 
van de bakkerij te voorkomen. Het bovendeel van de kap, van het 
achtergedeelte, werd afgebroken en afgedekt met een plat dak, wellicht 
omdat de zaak bouwvallig geworden is. 
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LEZINGEN OOSTELIJK WEST-FRIESLAND 2011-2012 

 
15 september 2011  15 september 2011  15 september 2011  15 september 2011      

    
Peter Swart: De admiraliteit van WestPeter Swart: De admiraliteit van WestPeter Swart: De admiraliteit van WestPeter Swart: De admiraliteit van West----Friesland en het NoorderkwartierFriesland en het NoorderkwartierFriesland en het NoorderkwartierFriesland en het Noorderkwartier    
    
In de zeventiende en achttiende eeuw kende het noordelijk deel van de 
provincie Holland een eigen marine-organisatie: de admiraliteit van West-
Friesland en het Noorderkwartier. Hoorn, Enkhuizen en Medemblik hadden 
het grootste aandeel in de activiteiten van deze organisatie. In de drie 
Westfriese havensteden werden de oorlogsschepen uitgerust en beschikte de 
admiraliteit over magazijnen voor scheeps- en krijgsbehoeften. Het 
admiraliteitsbestuur zetelde aanvankelijk alleen in Hoorn, maar na 1593 
moest de Coenstad dit voorrecht met Enkhuizen delen. Om de drie maanden 
wisselden de bestuurders van standplaats.  

Het eerste deel van de lezing gaat over de oprichting van de admiraliteit en 
de wijze waarop het bestuur en organisatie waren ingericht. In het tweede 
deel staan de schepen en kapiteins van de admiraliteit centraal. Ter 
illustratie dienen een aanbesteding van nieuwe oorlogsschepen te Hoorn in 
1682 en de levensloop van de Medemblikker kapitein Adriaan Dirksz 
Houttuijn (1599-1666). 

13 oktober 201113 oktober 201113 oktober 201113 oktober 2011   
 

Marianne Buisman: Op het spoor van vrouwen in WestMarianne Buisman: Op het spoor van vrouwen in WestMarianne Buisman: Op het spoor van vrouwen in WestMarianne Buisman: Op het spoor van vrouwen in West----FrieslandFrieslandFrieslandFriesland    
 

Op 13 oktober 2011 zal Buisman een lezing houden over haar boek 
Schakels. In een raamvertelling vertelt zij aan haar kleindochter de 
geschiedenis van de vrouwen die in West-Friesland woonden. Vanaf de 
komst van de eerste bewoners in de elfde eeuw tot en met de geboorte van 
Eline.  
 
De namen van de vrouwen tot 1715 heeft Marianne verzonnen. Daarna 
volgt zij haar voorouders in de vrouwelijke lijn. Op dit moment zijn heel veel 
mensen bezig uit te zoeken van wie zij afstammen.  
Door de genealogische gegevens in verhaalvorm te koppelen aan de 
geschiedenis van de streek en aan die van Nederland, komen de voorouders 
als het ware weer tot leven. Marianne zal uitleggen hoe zij te werk is 
gegaan. De lezing zal worden vergezeld van een multimediale presentatie 
waardoor de verhalen een extra dimensie krijgen.  
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17 november 2011      17 november 2011      17 november 2011      17 november 2011      AanAanAanAanvang 19.45 uurvang 19.45 uurvang 19.45 uurvang 19.45 uur    
De lezing wordt voorafgegaan door een korte afdelingsledenvergadering. 
 

Jan de Bruin: De familie ValentijnJan de Bruin: De familie ValentijnJan de Bruin: De familie ValentijnJan de Bruin: De familie Valentijn    
 

De VOC was een stabiele bron van werkgelegenheid binnen de steden Hoorn 
en Enkhuizen. Tijdens de spectaculaire economische achteruitgang van de 
steden werd de VOC als werkgever relatief zelfs nog belangrijker voor de 
lokale economieën, ook voor toeleveringsbedrijven. Er is uit de West-Friese 
geschiedenis ook een geval bekend van een immigrant uit Indië zelf, een 
372voormalige slaaf, die in Enkhuizen terechtkwam en daar een gezin 
stichtte. Er lopen in West-Friesland heel wat nakomelingen van hem rond, 
Jan de Bruin is daar een van. Het gaat om leden of afstammelingen van de 
familie Valentijn, ook wel geschreven als Valenteijn of Valenteyn. Dit 
bijzondere verhaal is gepubliceerd in het jaarboek van Oud Enkhuizen en 
staat sinds een aantal jaren ook op internet: via de link 
http://mirthe.org/plethora/cupido.php. De manier waarop het onderzoek is 
gedaan, is het onderwerp van de lezing. Bij het onderzoek, dat plaatsvond in 
de periode 1980-1993, werd een grote variatie aan archieven, literatuur en 
andere bronnen geraadpleegd, waaronder het VOC-archief in Den Haag en 
de archieven in het Staatargief in Kaapstad.  
 
19 januari 2012  19 januari 2012  19 januari 2012  19 januari 2012      
 

Jos Kaldenbach: Hannekemaaiers, haringvissers en andere HollandgangersJos Kaldenbach: Hannekemaaiers, haringvissers en andere HollandgangersJos Kaldenbach: Hannekemaaiers, haringvissers en andere HollandgangersJos Kaldenbach: Hannekemaaiers, haringvissers en andere Hollandgangers    
 

Vanaf de 16e eeuw kwamen elk jaar tussen het zaaien en maaien duizenden 
vreemdelingen naar ons land om b.v. op het land wat bij te verdienen, 
voornamelijk Duitsers. Ons hele land, inclusief Zeeland en België werd 
daarbij Holland genoemd. Onze Gouden Eeuw was niet mogelijk geweest 
zonder deze gastarbeiders, de voorlopers van de huidige “asperge-Polen”. De 
schepen van o.a.de Hoornse VOC waren immers ook voor meer dan de helft 
bezet met buitenlandse bemanningsleden. Ook walvis- en robbenvangers 
kwamen vaak in het hoogseizoen vanuit het Oosten naar Zeeland tot Den 
Helder gelopen om een goede zakcent bij te verdienen. 
Daarnaast kwamen er ook Koblenzkes met steengoed, Lipskers, Höpsters en 
Oldenburgers om te metselen en te stucadoren, Lapjespoepen en Teuten , 
artiesten, dijklui, scharensliepen, koperslagers, ketellappers, 
paardenhaarhandelaren, tuinlieden/ hoveniers, turfstekers en vele anderen, 
die hun specialiteiten kwamen vertonen of verkopen. De bekendste 
familienamen die daarvan nu getuigen zijn Blokker, Brenninkmeyer, 
Brinkmann, Brüggemann, Cloppenburg, Dreesmann, Goldschmeding, 
Hunkemöller, Rosenmöller, Sinkel en Voss, maar ook duizenden 
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verhollandste namen stammen van deze immigranten af. De totale omvang 
van deze volksverhuizing wordt op 5 miljoen migraties geschat. De 
genealoog Jos Kaldenbach uit Alkmaar is bereid gevonden over dit 
onderwerp een lezing met lichtbeelden te houden op donderdag 19 januari 
2012 in het Nivongebouw te Berkhout. 
De zaal is al open om 19.00 uur, zodat u een grote hoeveelheid literatuur 
over dit onderwerp kunt inzien. Vragen over dit onderwerp kunt u ook al 
van tevoren digitaal stellen via jos.kaldenbach@tiscali.nl. Deze zullen zo 
mogelijk tijdens deze avond worden beantwoord. 
 
15 maart 2012 15 maart 2012 15 maart 2012 15 maart 2012     

Mr. A. H. G. Verouden: De Valkuil van NMr. A. H. G. Verouden: De Valkuil van NMr. A. H. G. Verouden: De Valkuil van NMr. A. H. G. Verouden: De Valkuil van Naamsverandering aamsverandering aamsverandering aamsverandering     

Vroeger of later maken we het allemaal wel een keer mee. Het genealogisch 
onderzoek loopt vast omdat we de familienaam, waarnaar we op zoek zijn, 
niet meer tegenkomen in de diverse bronnen waarin we zoeken. Het kan zijn 
dat we bij ons onderzoek bronnen over het hoofd zien. Het kan ook zijn dat 
de familienaam eerst vanaf een zekere tijd in gebruik is genomen. Vòòr die 
tijd ben je dan op patroniemen aangewezen. Dat is dan vaak erg lastig 
zoeken. Maar dikwijls ook is de oorzaak gelegen in het feit dat er een 
naamsverandering heeft plaatsgevonden. Hierover gaat deze lezing. 

Allereerst moeten we ons realiseren dat vòòr 1811 iemand, in verschillende 
bronnen in dezelfde plaats, onder verschillende namen kan voorkomen. 
Soms wordt er een alias vermeld en komen we vanzelf weer op het goede 
spoor. Maar als dit ontbreekt wordt het toch weer moeilijk.  

19 april 2012 19 april 2012 19 april 2012 19 april 2012     

Jaarvergadering en 10Jaarvergadering en 10Jaarvergadering en 10Jaarvergadering en 10----minutenpraatjesminutenpraatjesminutenpraatjesminutenpraatjes        
 
Deze avond stellen wij u graag de in gelegenheid om middels een '10-
minutenpraatje'  

− te vertellen over persoonlijke ervaringen tijdens onderzoek  
− waardevolle tips te geven die voor andere leden nuttig kunnen zijn  
− aan te geven welke familienamen u onderzoekt en hoe ver u daarmee 

bent gekomen 
− vragen te stellen zoals:  

o zouden er andere leden zijn die mij kunnen helpen …… 
o wat kan ik waar vinden…… 
o etc. etc. etc. 

Kortom een avond vóór en dóór de leden! 
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Filiaal HBF 3 gevestigd op het Kleine Noord No? 
 
Filiaal HBF 4 gevestigd Nieuwland No 14 
Waar al een bakkerij gevestigd was van de heer Aris Brevé die op 28-05-
1861 van Zwaag naar Hoorn verhuisde, of hij daar een bakkerij overnam is 
niet bekend. In 1901 vernieuwde de heer H. Brouwer de onderpui en richtte 
een brood- en koekbakkerij op. H. Brouwer, afkomstig uit Hindelopen, 
huwde een dochter van de fam. Brevé op 03-09-1897 en nam de zaak over. 
Deze bakkerij/winkel  is daar gevestigd tot 1969 als de heer G.J.P. Verberne 
het roer overneemt. De oude houtoven wordt gesloopt en de bakkerij naar 
achteren uitgebreid om in die bakkerij, voor die tijd, luxe brood te gaan 
bakken en te verkopen. Het heeft tot een enorm succes geleid mede omdat 
hij een van de eerste bakkers in Hoorn was die het aandurfde wat meer van 
het vak te maken dan het simpele witbrood, bruinbrood en kadetjes. De 
activiteiten werden om gezondheidsredenen beëindigd omstreeks 1985. 
 
Filiaal HBF 5 gevestigd Turfhaven No 8? 
1923: A. Lebbink en P. Wortel, richten een koek- en banketbakkerij op. 
Waarschijnlijk in bedrijf tot 1934.  
Of  
Gedempte Turfhaven 56 (62), 1924 Jac. Thuys; richten koek- en 
banketbakkerij op op No 56. 
1938: J.W.J. Thuys plaatst een nieuwe hete luchtoven en een electromotor 
voor het drijven van een deeg/kneedmachine in de banketbakkerij. 
1938: N.A. Verberne, brood-en banketbakker - verlof B. 
1944: 1946, 1947: diverse verbouwingen en aanpassingen in opdracht van 
de heer Verberne. 
1957: T. Smit heeft blijkbaar de zaak overgenomen. 
Of 
Gedempte Turfhaven No 60 (68). 
1909: J.C.Koldewijn, sloopt bestaand pakhuis en bouwt weder op een 
pakhuis met bovenwoning. Steen met opschrift: eerste steen gelegd door 
Helena J. Koldewijn. 
1910, 1914,1938, 1943: diverse aanpassingen aan het gebouw. 
1943 en 1956: P.Veelders, uitbreiden bakkerij en bijplaatsing van een 
electromotor. 
Of 
Gedempte Turfhaven 64 (72). 
1905: J.C. Koldewijn, verbouwen gevel. 
1911: J.C. Koldewijn, uitbreiden banketbakkerij door bijplaatsing van 
gasmotor van 2½ Pk. 
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1912, 1920: J.C. Koldewijn, banketbakkerij. 
1918: J.C. Koldewijn, plaatsen van electromotoren in No 64. 
1928: Wed.J.C. Koldewijn-Sonne, banketbakkerij. 
Uit eigen waarneming is bekend dat de heer Veelders zeker tot 1960 zijn 
banketbakkerij daar gedreven heeft. 
 
Filiaal HBF 6 gevestigd op het Gerritsland No 31 
J. ten Heuvel-Brouwer richt daar in 1900 een broodbakkerij op. 
De bakkerij werd in 1903 uitgebreid. In 1912 woonde hier P Druif, 
bakkersknecht, later J. Zant, brood- en koekbakker en P Lenior, 
bakkersknecht. H. Steenman was broodbakkersknecht en woonde daar in 
1928. 
 
Filiaal HBF 7 gevestigd in de Vijzelstraat No 21 
Hier richtte de heer E .Langereis in 1900 een brood- en banketbakkerij op. 
Hij woonde daar tot 1933 toen de heer G. van Harlingen daar een smederij 
oprichtte. 
 
Filiaal HBF 8 gevestigd in de Breestraat No 21 
In de Breestraat is geen No 21 te vinden, wel No 2 waar een bakkerij 
gevestigd was, blijkbaar vanaf 1905, toen woonde daar J. Langereis. 
In 1912 was  J. Langereis broodbakker en ook woonde er de 
Wed. G.J. Akkerman. 
1920 : J.Langereis vermeld als brood-en koekbakker, in 1928 heeft de 
Wed.Jn.Langereis-Akkerman daar een brooddepôt. 
In 1964 woonde er T.S. Lampe, een naam die mij niet onbekend voorkomt 
in het bakkerswereldje, wiens winkel te vinden was op de hoek van 
Breestraat/Gerritsland. 
 
Bovengenoemde gegevens zijn gevonden in het boek “Hoorn, Huizen, 
Straten, Mensen”. 
Zo te zien waren er nogal wat bakkers in Hoorn, hoewel er in het verleden 
zelfs nog onderscheid gemaakt werd onder broodbakkers en koekbakkers 
alsmede banketbakkers. Blijkbaar was het één niet zomaar met het ander te 
combineren. Wel grappig is dat veel van de gevonden bakkers er een 
vergunning bij hebben gehad, wat waarschijnlijk een tapvergunning moet 
zijn om sterke drank te verkopen en te schenken. 
Uit nood geboren? De tijden waren immers niet zo best in die jaren. 
Een sanering was blijkbaar een goede oplossing om de productie goedkoper 
te kunnen doen en een efficiënter gebruik te maken van mankracht en tijd. 
Bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar ben ik weer wat wijzer geworden, 
eerst via e-mail contact, later met een bezoek ter plaatse. 
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Er blijkt een dossier te zijn met ongeveer 110 pagina’s en dat wilde men wel 
kopiëren voor mij maar dat zou in de papieren gaan lopen (70 euro werd er 
geschat) en dat viel me niet mee. Maar al pratende bleek dat een selectie 
ook te maken was en dat werd dan natuurlijk voordeliger voor mij. 
Op het scherm van de computer werd al ras een en ander te voorschijn 
getoverd en ja, daar was een publicatie uit de staatscourant van vrijdag 6 
september 1918 waarin de oprichting van de naamloze vennootschap 
Hoornsche Brood-, Koek- en Banketfabriek, te Hoorn werd vermeld. 
De tekst is als volgt: 
 
Heden, den vier en twintigsten Juli negentienhonderd achttien, 

compareeren voor Jakob Tillema, candidaat-notaris te Hoorn, 

waarnemend het kantoor van nu wijlen den heer mr.Cornelis Petrus 

Donker, notaris te Hoorn: 

1. De heer Hisse Brouwer, bakker te Hoorn; 

2. De heer Andreas Gijsbertus van Dam, bakker aldaar; 

3. De heer Jan de Graaf, bakker aldaar; 

4. De heer Jan Langereis, bakker aldaar; 

5. De heer Evert Langereis, bakker aldaar; 

6. De heer Jan Neefjes, bakker aldaar;                 

7. De heer Aris Weijling, bakker aldaar; 

8. De heer Jan Zant, bakker aldaar; 

9.  De heer Jan Algera, bakker aldaar, 

welke comparanten verklaren bij deze akte, op het ontwerp waarvan 

de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden 

Juli dezes jaars nummer 43, op te richten eene naamloze 

vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende 

statuten. 
 

 
 
Zo gaat het nog een aantal pagina’s door, er moet een bestuur gekozen 
worden en een directeur aangesteld, dan zijn er de aandeelhouders en het te 
storten kapitaal, kortom een hele serie benodigdheden om een bedrijf te 
kunnen starten en te voeren. 
Het bestuur zal worden gevoerd door de heren Aris Weijling als directeur en 
als commissarissen Hisse Brouwer en Andreas Gijsbertus van Dam alsmede 
Jan de Graaf. Een en ander zal gelden voor de duur van 30 jaar. 
De akte is ondertekend door: 
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H. Brouwer, A.G.van Dam, J. de Graaf, J. Langereis, E. Langereis, J. Neefjes, 
A. Weijling, J. Zant, J. Algera, A. Ruiter, C. van Riel, J. Tillema, wd. Notaris. 
De oprichtingsakte d.d. 24 Juli 1918, waarvan ik een afschrift mocht inzien, 
stelt: 
 
Afschrift ener akte houdende oprichting van de naamloze 

vennootschap Hoornsche Brood-, Koek en Banketfabriek gevestigd te 

Hoorn   

 

 
 
In 1946 is A. Weijling uitgetreden en is de heer v.d. Houwen als directeur 
benoemd. Pater te Avenhorn nam op 21-12-1963 het stokje over. 
Hetgeen voor Pater een behoorlijke vergroting van capaciteit en reden tot 
uitbreiding gaf.  
 
Naar aanleiding van de opening van een nieuwe bakkerij op 4 juni 1985 
heeft Pater een boekwerkje uitgegeven waarin de geschiedenis van Pater 
omschreven is en daar staat onder meer in dat “De grootste klapper en 
definitieve doorbraak voor Bakkerij Pater was de overname van de 
“Hoornsche Brood-, Koek- en Banketbakkerij”. Kort genoemd de Hoornse 
Broodfabriek (HBF) wat een verdubbeling van de omzet betekende voor 
Pater. Deze overname was ook nog aanleiding om een taaisnijmachine te 
ontwikkelen, taai in de vorm van z.g.n. Taaikoeien was een van de 
specialiteiten van de HBF - werd 1 x per jaar voor de Hoornse Koemarkt 
gebakken (elke boer moest immers met een taaikoe thuiskomen). 
Tot op heden kan men met de Hoornse Koemarkt (koemarkt weliswaar 
afgeschaft) genieten van mijn grootvaders taairecept dat hij waarschijnlijk 
weer van zijn schoonvader geërfd had. En waar ook nog eens Bakkerij Corda 
en Bakkersgrondstoffen leverancier Esbaco ontstonden. 
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Waar een initiatief van een aantal Hoornse bakkers en goed 
ondernemersschap al toe kan leiden. Maar dat is een ander verhaal. 
 
Zo zie je dat informatie welke zo uit de hand wordt gegeven niet altijd klopt 
of verkeerd onthouden wordt en nader onderzoek verdient. 
 
Bronnen: 
 
Het boek: Hoorn ,Straten, Huizen en Mensen. 
Provinciaal Archief te Haarlem. 
Kamer van Koophandel te Alkmaar. 
Mw.A.  Osinga-Blauw, Amersfoort. 
Johan Bakker, buurjongen van  de hr v.d. Houwen en vakantiehulp op de fabriek. 
G. Rijswijk te Hoorn. 
Archief Pater te Avenhorn. 
Het boekje “Effies gauw” van Cor Pater - 80 jaar. 
 

 

 

 

 

 

Aanwinsten in onze bibliotheek 
 

Van de heer Wijers van de afdeling Achterhoek en Liemers ontvingen wij een 
omvangrijk pakket met genealogische gegevens uit het precomputertijdperk. 
De gegevens bleken voor hun afdeling  niet zo interessant te zijn, omdat het 
vrijwel allemaal Noord-Hollandse namen betreft. Het gaat om zeven 
mappen, afkomstig uit de nalatenschap van Jan Klaver (geboren Winkel 
24.10.1899, overleden Velp 25.10.1944), vol met losse aantekeningen over 
families Klaver, Korver, Molenaar, Bok, Schram, Schagen, de Graaf, Kals, 
van Egmond, van Wassenaar. Een aantal uitwerkingen van stamreeksen van 
Hollandse graven en Karolingische en Merovingische koningen zal wel met 
de laatste twee namen in het rijtje te maken hebben. De mappen bevatten 
ook diverse brieven met uitwisseling van gegevens m.b.t. andere, 
aanverwante families en verder heel veel losse aantekeningen en aanzetten 
tot kwartierstaten. Wie interesse heeft in (een van) deze families kan een 
mail sturen aan Gerri Kind om tijdens een van de bibliotheekochtenden het 
materiaal in te zien en te kijken of er iets interessants bij zit voor zijn of haar 
eigen onderzoek(gerrikind@quicknet.nl). 
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Oud Schrift  
(door Gerri Kind-Renskers) 
  

In deze editie van ons tijdschrift ziet u de start van een nieuwe rubriek. 
Velen van u hebben de cursus oud schrift (paleografie) gevolgd. Bij eigen 
onderzoek is er niet altijd de mogelijkheid de vaardigheid op peil te houden. 
De stukjes die voortaan geplaatst worden bieden u de kans. Heeft u zelf een 
leuk stukje oud schrift dan kan dat ook geplaatst worden. 
 
Als eerste een klein stukje uit de notulen van de raad van schepenen in 
Zutphen. Met dank aan Remko Ooijevaar en Dick Waalboer die beide 
geholpen hebben bij de juiste transcriptie.  
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De transcriptie luidt: 
 

Martis den 3e december 1644 
 

  1 Verschenen Hendrick then Broeck Stadtholder, Hendrik van 
  2 Diemen Rentm[eeste]r.... Johan Creyenvenge ende m[eeste]r Emont del 
  3 Cenraet gecommitteerden van 8 vande barckelvaart, ende hebben 
  4 haer v[oor]schr[evenen int lange ende brede voorgedragen woe van sie 
  5 met die vaert sijn gecomen, onder anderen versouckende dat 
  6  haer v[oor]schr[revenen] hun L[ieden] willen tgelieven een plaetse aentewijs 
  7  waer inne sie haere vergaderingen mochten holden, ende 
  8 haere coopmanschappen int drooge leggen. Item een plaets 
  9 voor een timmervest; ende wooninge voor de scheeps 
10 timmerman, gelijck sie L[ieden] oock mede versochten betalin 
11    ghe    van het twede termijn van beloofte vieftien 
12 duijsent guldens. Soo van stadt wegen sijn ingeteeckent 
13 hebben haer v[oor]schr[evenen] aengaende het timmerwerff hun L[ieden] 

geaccordeert 
14 den hoff soo den Predicant Gellius de bonisma is hebbende 
15 ende die huijskens naest die turffschuijre tegens den hoff 
16 over, ende dat van stadts wegen wanneer die 
17 participanten geeist zijn om haere quoten te betaelen mede 
18 daer op verdaght sal sijn.  
------------------------------------------------------------ 

Notitie: 
Barckelvaert: scheepvaart op de Berkel. Zutphen had hier een octrooi op.  
Zie ook www.fietsenindeachterhoek.nl/berkelvaart.html 

 
Boekrecensie: Bloedlijn 
 

“Heeft u wel eens van genealogie gehoord?” 
 
Hij dacht even na. Hij wist ervan: oude mensen die de laatste periode van 
hun leven doorbrachten met het opsporen van dode familieleden. Net als bij 
de aardappelen was het beste gedeelte van een familiegeschiedenis onder de 
grond gestopt.  
Dit zijn enkele zinnen uit het boek “Bloedlijn” van Dan Waddell, waarin 
inspecteur Grant Foster van de Londense politie geholpen wordt door de 
beroepsgenealoog Nigel Barnes.  
Een geweldig boek en een intrigerende manier om gruwelijkheden uit het 
verleden te koppelen aan misdaad in het heden. Spannend en zeer de 
moeite waard voor liefhebbers van thrillers en genealogie. 
Te lenen in de bibliotheek en verkrijgbaar op www.boekenwereld.com.  
 
Dick Waalboer 
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200 Jaar Burgerlijke Stand in Waterland 
 

Zoals iedere genealoog weet werd in 1811 in Nederland de Burgerlijke 
Stand ingevoerd. Iets om dit jaar te vieren! Het Waterlands Archief en 
Bibliotheek Waterland doen dat samen, in hun samenwerkingsverband 
Waterland Toen en Nu. Met exposities, lezingen en andere activiteiten rond 
de thema’s geboorte, huwelijk en overlijden. Waarbij het ook gaat om de 
daaraan verbonden tradities (biefstuk voor de kraamvrouw b.v.) en om de 
rond deze gebeurtenissen te vertellen verhalen (vrijages, die aan huwelijken 
voorafgingen, b.v.). Het archief is daarbij óók geïnteresseerd in 
geboortekaartjes, trouwfoto’s, film- of videofragmenten, bijzondere 
kledingstukken of bidprentjes. 
Vanaf eind maart tot medio juni staat geboorte centraal. Vervolgens tot 
medio september huwelijk en in het najaar overlijden. Voor die laatste twee 
thema’s is het programma nog niet definitief ingevuld. Daar worden nog 
aanvullende mededelingen over gedaan (zie ook de website van het  
Waterlands Archief: www.waterlandsarchief.nl). 
 

 
 

Eerste geboorteakte in de Burgerlijke Stand van Purmerend, d.d. 4 maart 1811 
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Programma rond thema Geboorte (maart tot en met juni)Programma rond thema Geboorte (maart tot en met juni)Programma rond thema Geboorte (maart tot en met juni)Programma rond thema Geboorte (maart tot en met juni)    
 
Zaterdag 26 maart: 
Dag van de familiegeschiedenis op het Waterlands Archief en de Bibliotheek Waterland 
(in het informatiepunt Waterland Toen en Nu).   
Lezingen: 

− 10.30-11.30 uur: Inleiding genealogisch onderzoek door Herman Rijswijk 
− 12.00-13.00 uur: Genealogisch onderzoek op internet door Henk Remiëns en René 

Bont. 
− 13.30-14.30 uur: Lezing dhr J. Schilder over familie- en bijnamen in Volendam 
− 15.00-16.00 uur: lezing Margreet Lenstra en Jaap Haag over de Burgerlijke Stand 

en gebruiken rond geboorte, huwelijk en overlijden. 
 Presentaties en informatiemarkt: 

− Doorlopende powerpoint-presentatie van genealogische bronnen; 
− Informatiestand van de NGV afd. Zaanstreek-Waterland; 
− In de studiezaal zullen een of enkele medewerkers van het Waterlands Archief 

uitleg geven over bronnen en onderzoek; 
− Ontmoetings- en uitwisselingsgelegenheid voor genealogisch geïnteresseerden, 

waarbij genealogen als Erik de Jong, Jaap van Kuler, J. Schilder e. a. vertellen 
over hun onderzoek. 

Houdt u voor eventuele wijzigingen onze websites in de gaten: www.waterlandsarchief.nl 
en www.waterlandtoenennu.nl. 
 
Dinsdag 19 april, 20.00 uur in de Nieuwenhuijzenzaal: 
Lezing over naamkunde/familienamen door de heer L.S.G.B. Brouwer van het Meertens 
Instituut te Amsterdam. 
 
Medio maart tot medio juni: 

• Expositie bij Waterland Toen en Nu (Bibliotheek Waterland) rond thema geboorte, 
ingericht door Museum Betje Wolff en het Marker Museum. 

• Expositie over de Burgerlijke Stand, met nadruk op geboorte in de aangrenzende 
Nieuwenhuijzenzaal (Waterlands Archief), ingericht door het Waterlands Archief. 

• Expositie geboortekaartjes, ingezonden door lezers van Dagblad Waterland. 
 
Programma rond de thema’s Huwelijk en Overlijden (medio juni Programma rond de thema’s Huwelijk en Overlijden (medio juni Programma rond de thema’s Huwelijk en Overlijden (medio juni Programma rond de thema’s Huwelijk en Overlijden (medio juni –––– eind  eind  eind  eind 
november)november)november)november)    
    
Het programma rond de thema’s huwelijk en overlijden wordt later dit jaar bekend 
gemaakt en tevens op de website gepresenteerd (www.waterlandsarchief.nl en 
www.waterlandtoenennu.nl). 
In Dagblad Waterland (editie van het Noordhollands Dagblad) zal regelmatig aandacht 
komen voor dit projectjaar. Daarnaast worden lezers opgeroepen om geboortekaartjes, 
huwelijksfoto’s en afbeeldingen van rouwitems in te zenden. Wekelijks wordt in een vaste 
rubriek in de krant een inzending geplaatst; (een selectie van) wordt tevens bij 
Waterland Toen en Nu geëxposeerd. 

 



 26 

Digitaliseren knipselarchief 
 

Het projectHet projectHet projectHet project    
Onze afdeling is, zoals u allemaal weet, in het rijke bezit van een 
knipselarchief met advertenties van geboorten, huwelijken en overlijden van 
de laatste 20 jaar. Ook bestaat er een verzameling met artikelen en verhalen 
over allerlei onderwerpen en dorpen en steden in West-Friesland. Maar 
daarover op een andere keer meer. De verzameling knipsels is door weinig 
mensen in een zeer lange periode bij elkaar gespaard. Heel veel uren zitten 
hierin verwerkt. Een knipselarchief waar we best trots op kunnen zijn. De 
verzameling behelst momenteel ongeveer 80 dikke ordners en bestaat uit 
advertenties uit hoofdzakelijk West-Friesland. 
Deze informatie is voor u bereikbaar tijdens de opening van onze bibliotheek 
iedere eerste zaterdag van de maand van 11:00 uur tot 14:00 uur. 
Om meerdere redenen is er aanleiding geweest om te onderzoeken of het 
digitaliseren van deze knipsel de moeite waard zou zijn. 
Uit het onderzoek kwam naar voor dat dit natuurlijk zou moeten gebeuren. 
Voordelen zijn onder andere dat opslag op een ander medium in geval van 
brand de schade beperkt houdt tot de papieren versie, hoe waardevol ook. 
Het knipselarchief  gemakkelijker bereikbaar voor onze leden en eventueel 
ook anderen. 
 
 
Samenwerking Westfries ArchiefSamenwerking Westfries ArchiefSamenwerking Westfries ArchiefSamenwerking Westfries Archief    
Omdat wij geen expertise op het gebied van zinvol digitaliseren hebben, 
hebben we contact opgenomen met het Westfries Archief. De archivaris en 
enkele medewerkers hebben met ons meegedacht en hierdoor zijn we tot de 
volgende constructie gekomen: 

- het Westfries Archief heeft de scanapparatuur en de software aan 
aangeschaft 

- het Westfries Archief  stelt een kamer voor de werkzaamheden 
beschikbaar 

- wij digitaliseren ons knipselarchief 
- indien niet te omvangrijk wordt de digitale versie op een of meerder 

Cd-roms gezet 
- onze digitale informatie wordt mogelijk gepubliceerd op de beeldbank 

van het Westfries Archief. 
 

Het lijkt het bestuur een prima deal en het is een kroon op het werk van de 
mensen, die de knipsels iedere keer weer verzorgen. 
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De werkzaamhedenDe werkzaamhedenDe werkzaamhedenDe werkzaamheden    
Het scannen zal steeds door twee mensen gedaan worden. Dit werk bestaat 
voor de ene persoon uit het oplezen van naam, achternaam en jaar van 
gebeurtenis, nummeren van de pagina en het scannen van de pagina. De 
andere persoon voert de gegevens in in een Excelbestand voor een goede 
toegang tot de digitale versie.  
Aan het project kan in principe op vijf dagen in de week ’s middags gewerkt 
worden. 
Omdat er ongeveer 80 ordners zijn met per ordner zo’n 350 pagina’s houdt 
dit in dat er heel veel pagina’s gescand moeten worden. Er moeten ook heel 
veel namen worden opgelezen en ingevoerd in Excel. Mijn echtgenote en ik 
hebben proef gedraaid en dat ging vrij vlot. 
Het project hoeft niet morgen af te zijn. Volgend jaar mag ook. 
    
OproepOproepOproepOproep    
Op dit moment wordt er al met enkele koppels gewerkt. Zij kunnen echter 
niet iedere week een middag vrij maken. Graag willen we van onze leden de 
medewerking vragen om dit project op een redelijke termijn tot een goed 
einde te brengen. Goede kennis van computerprogramma’s is niet nodig. Het 
is geen ingewikkeld werk. Het is ook geen saai werk. U zit er niet iedere week 
een middag aan vast. De koffie, chocolademelk en thee zijn gratis. 
 
Het resultaat zal zijn:  

- behoud van een voor onze afdeling en andere genealogen waardevolle 
database  

- een goede digitale ingang tot de burgerlijke stand van West-Friesland 
van de laatste 20 jaar. 
 

Indien u vragen  heeft, drempelvrees of denkt: “dat wil ik wel maar kan ik 
niet”, bel dan even met  Dick Waalboer. Tel 0229 591746 of 
dickwaalboer@planet.nl. U direct opgeven mag ook. 
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Nog een keer de maanden 
(door Dick Waalboer) 
 
In de vorige aflevering van “Koggenland” (2010/3-4) is een lijst gepubliceerd van de 
namen van de maanden met de Huidige naam, de Oud Nederlandse naam, de Franse 
naam met vertaling en de afkortingen. 
 
De herkomst van de huidige Nederlandse namen is al volgt: 
 
januari    komt van de Romeinse god Janus 
februari    mensis februarius, maand februari; februa, het  Romeins 
     reinigings- en zoenfeest na de winter 
maart     de Romeinse god van de oorlog Mars. De maand  
     Martius was in het oude Rome de eerste maand van  
     het jaar 
april     het Latijnse woord aperire betekent openen. Refereert 
     waarschijnlijk aan het openen van bloemen en planten 
     in het voorjaar 
mei     de godin Maia, de moeder van Mercurius. Wordt ook  
     wel de Mariamaand genoemd 
juni     de godin Juno, de vrouw van Jupiter. 
Juli     Gaius Julius Ceasar; leefde van ± 100 tot 44 jaar vóór 
     Christus en wordt gezien als een van de machtigste  
     mannen van zijn tijd. 
augustus    Ceasar Augustus. De eerste keizer van het Romeinse  
     rijk. 
september    de Latijnse naam septembris. Septem betekent zeven. 
     De zevende maand van het jaar. Tot 153 vóór Christus 
     begon het Romeinse kalenderjaar op 1 maart.  
oktober    het Latijnse woord octo: acht. Geldt sinds de 16E eeuw 
     ook wel als Rozenkransmaand 
november    het Latijnse woord novem voor negen. 
december     het Latijnse woord decem voor tien. 
 
De laatste vier maanden worden in oud schrift wel afgekort als 7ber, 7bris of VIIber, 8ber, 
8bris of VIIIber, 9ber, 9bris of IXber en 10ber, 10bris of Xber. 
Deze afkortingen geven vaak aanleiding tot vergissingen. 8bris is niet augustus of onze 
achtste maand, maar de 10e maand, oktober van ons jaar of de 8e maand van de oude 
Romeinse kalender. 
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Vragen aan onze lezers 
 
Familie WestrateFamilie WestrateFamilie WestrateFamilie Westrate    
 
Van Piet Weststrate uit ’s-Gravenzande ontvingen wij onderstaand verzoek om hulp bij 
zijn stamboomonderzoek. Hopelijk is er onder u iemand die hem kan helpen. Zijn  
e-mailadres is anjapiet@kabelfoon.nl  en zijn website is www.weststrate-stamboom.nl. 
 
Leden zonder e-mailadres die gegevens voor Piet hebben, kunnen contact met Aad 
Goossens opnemen. Zijn telefoonnummer is  0228 - 58 15 67. 
De redactie van Koggenland zou een eventuele reactie overigens ook graag opnemen in 
een van de volgende afleveringen om ook andere lezers verder te helpen met hun 
onderzoek. 
 

 

Hierbij vraag ik om hulp i.v.m. mijn genealogie Weststrate. 
De oorsprong van deze familie ligt in Zuid-Beveland, Zeeland. 
Eén van de eerste Weststrate’s die vertrekt uit Zeeland is Willem Matthijsz., 
die als interne kolonist via Rotterdam in West-Friesland terecht komt. (zie 
onderstaand overzicht).  
 
Willem Matthijsz.Willem Matthijsz.Willem Matthijsz.Willem Matthijsz., is geboren te Goes op 6 januari 1793. Toen in december 
1809 Wolphaartsdijk door de Fransen troepen bezet werd, moest hij onder 
dienst en werd foerier bij de mariniers te Vlissingen. 
(Foerier [militair] een onderofficier die de taak heeft om de uitrusting, met 
name de uniformen, te verdelen en de voorraden te bewaren.)    
Op 18 juli 1819 trouwt hij te Breda met PetPetPetPetromella Limburgromella Limburgromella Limburgromella Limburg, geboren te 
Breda en gedoopt op 15 februari 1800. In dat zelfde jaar werd hun eerste 
kind geboren Wilhelmina PetronellaWilhelmina PetronellaWilhelmina PetronellaWilhelmina Petronella. Op 18 juni 1822 werd te Vlissingen 
MatthijsMatthijsMatthijsMatthijs geboren, Willem is dan nog steeds foerier. Op 27 april 1825 wonen 
ze te Rotterdam, daar werd Johannes JacobusJohannes JacobusJohannes JacobusJohannes Jacobus geboren en op 20 oktober 
1827 Willem Frederik,Willem Frederik,Willem Frederik,Willem Frederik, hij overlijdt een jaar later op 30 juli 1829. Op 13 juli 
1830 werd Adriana Adriana Adriana Adriana geboren. Op 19 juni 1833 werd te Hontenisse WillemWillemWillemWillem 
geboren. Op 16 september 1841 is het gezin te Hoorn waar Wilhelmina Wilhelmina Wilhelmina Wilhelmina 
Petronella Petronella Petronella Petronella trouwt met Dirk Jongeman. Dirk Jongeman. Dirk Jongeman. Dirk Jongeman. Op 4 oktober 1846 trouwt Matthijs Matthijs Matthijs Matthijs 
met Aagje Kistenmaker,Aagje Kistenmaker,Aagje Kistenmaker,Aagje Kistenmaker, geboren circa 1823 te Blokker, Matthijs en zijn 
moeder zijn inlandse kramers en zijn vader Willem is inlandse kolonist. . . . Op 
27 juli 1851 trouwt Johannes JacobusJohannes JacobusJohannes JacobusJohannes Jacobus te Scharwoude met Trijntje FrankenTrijntje FrankenTrijntje FrankenTrijntje Franken, 
geboren op 23 mei 1823 te Scharwoude. Ze krijgen 3 kinderen, AntjeAntjeAntjeAntje, 
geboren in 1852 te Scharwoude, WillemWillemWillemWillem geboren in 1854 en AdrianusAdrianusAdrianusAdrianus 
geboren in 1857 beide te Avenhorn. Op 19 april 1868 touwt hij te Avenhorn 
met Jannetje BregmanJannetje BregmanJannetje BregmanJannetje Bregman, geboren te Schardam. Zijn beroep is koopman, (in 
1893 manufacturier) zijn ouders zijn vermoedelijk overleden. Ze krijgen 2 
kinderen, MaatjeMaatjeMaatjeMaatje geboren in 1870 en JanJanJanJan in 1873 beide te Avenhorn WillemWillemWillemWillem 
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is bij zijn huwelijk in 1881 koopman en muzikant, Adrianus Adrianus Adrianus Adrianus is bij zijn 
huwelijk timmerman en muzikant en JanJanJanJan is ook koopman bij zijn huwelijk. 
De zoon van Adrianus, WillemAdrianus, WillemAdrianus, WillemAdrianus, Willem is ook muzikant. 
 
Is er bij u meer bekend over deze tak van de Weststrate’s en hun nageslacht? 
Graag dan een reactie naar bovengenoemd adres. Bij voorbaat mijn 
hartelijke dank en een vriendelijke groet. 
 
Piet Weststrate 
 

 

Familie Ooms Familie Ooms Familie Ooms Familie Ooms     
 

Mijn naam is Simon Ooms, ik ben geboren in Oosthuizen en ben gestart  
met het zoeken naar mijn familie. 
Van de kant van mijn vader gaat het om de familie Ooms, afkomstig uit  
Avenhorn, Grosthuizen e.d. De familie van mijn moeder is de familie Schuts, 
Sas uit Berkhout. 
 
Mijn vraag is, zijn er misschien leden van de afdeling OWF die zich met  
deze namen bezighouden? 

 
Familie NobelFamilie NobelFamilie NobelFamilie Nobel    
 

Ik zag dat jullie in jullie bibliotheek de drie boeken van de familie Nobel 
hebben. Ik woon zelf in Hoogezand maar via de website van papier naar 
digitaal heb ik de stamboom aangevuld. 
De stamboom begint nu met Simon Willems Nobel en Adriaantje Jans. 
Jan Sijmens Nobel wordt gedoopt op 7 juni 1676 in de Beemster. 
 Welnu ik heb ook de gegevens gehad van mevrouw Balk-Oud van de 
Schager Nobels. Die stamboom begint met een Jan Nobel. 
 Is er iemand in de vereniging die mij kan helpen want ik heb een spoor 
gevonden in Hauwert maar de achternaam Nobel wordt helaas niet vermeld. 
 Want als dit spoor klopt zijn de twee families Nobels één familie Nobel. 
  
Peter Doets 

 
Heeft u informatie die interessant kan zijn, stuurt u dit dan aan de secretaris 
(carina@atilla.nl). De reacties zullen we doorsturen en in een volgende 
editie van Koggenland plaatsen. 
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Mutaties op de ledenlijst  
 

Alle ledenmutaties dient u uitsluitend door te geven aan de NGV te Weesp. 
Dat kan schriftelijk of via e-mail. Zie ook de mededelingen in Gens Nostra. 

 

Nieuw lidmaatschap: 
 
Mw.  S. Post Hof van Zaenden 170 1508 XH Zaandam 
Dhr. J. van Veen Cees Buddingh’hof 163 1628 WL Hoorn 
Dhr. E. van den Braak Waterpoort 15 1628 KB Hoorn 
Dhr. J.S. Smit Vlindermeent 86 1218 CW Hilversum 
Mw. C.C.M. Kuiper Kerkmeer 11 1705 BH Heerhugowaard
    

Nieuw lidmaatschap door overkomst van andere afdeling: 
 
Mw. J.M. Bakker Route De Jussy 16-B CH-1226 Thonex  
   Zwitserland 
    
Bedankt als gewoon lid: 
 
Dhr. G. Kroon  
Dhr. J.G. Schaapherder   
Dhr. H.P. Dekkers   
Dhr. E.A. Grooteman   
Mw. N.S.C. Cousijn   
Dhr. J.N. Blokdijk   
Mw. J. Schenk   
Dhr. H.A. Hofland  
Dhr. J.A.F. van Veldhoven   
Dhr. J.W.R. van der Zant   
Dhr. D.J. Keijzer   
Dhr. A.A. Gleijsteen 
  

 

 

Excursie Noord-Hollands Archief 
 
De in de vorige uitgave van Koggenland aangekondigde excursie naar het 
Noord-Hollands Archief zal gehouden worden op 23 maart. We zullen 
ontvangen worden met koffie of thee en krijgen een korte inleiding. Hierna 
krijgen we een rondleiding waarna de rest van de dag vrij ingevuld kan 
worden waarbij u de tijd heeft om zelf onderzoek te doen. U kunt zich nog 
aanmelden bij de secretaris (carina@atilla.nl). 
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Aan dit nummer werkten mee….. 
 
Jaap Iepenga, Gerri Kind-Renskers en Dick Waalboer 
 
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. 
 
 

In het volgende nummer 
 
In het volgende nummer kunt u o.a. verwachten de stamreeks Hoek en 
wetenswaardigheden over het huis van onze penningmeester in 
Benningbroek. 
 
 
 
 
 

Voorouderspreekuur 

 

elke 2
e
 vrijdag van de maand 

van 14:00 tot 16:00 uur 

Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT  Hoorn 

 

 
 
 
 
 

De bibliotheek van onze afdeling 

 

iedere 1
e
 zaterdag van de maand  

van 11:00 tot 14:00 uur 

met uitzondering van februari, juli en augustus 

ook op onze verenigingsavonden kunt u er vanaf 19:00 uur terecht 

Nivon-gebouw Kerkebuurt 169, 1647 ME  Berkhout 

 

 

 

 



 

 

 

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, afgevaardigde  
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, PR-functionares 
Gerri C. Kind-Renskers, De Wijzend 44, 1474 PC Oosthuizen   0299 - 40 16 62 

e-mail: gerrikind@quicknet.nl 

Algemeen bestuurslid, organisatie 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  
Verenigingsgebouw: NivonNivonNivonNivon----gebouw Kerkebuurt 1gebouw Kerkebuurt 1gebouw Kerkebuurt 1gebouw Kerkebuurt 169, Berkho69, Berkho69, Berkho69, Berkhout 
 

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 

 

   



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


