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Onze Bijeenkomsten    
    
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.  
  

Excursie Nationaal Archief 
 
Graag wil het bestuur ook in het nieuwe jaar een excursie organiseren. Daarom ligt het in 
de bedoeling om naar het geheel verbouwde Nationaal Archief te Den Haag te gaan voor 
een rondleiding achter de schermen. Het Nat. Archief ligt naast het Centraal Station in 
Den Haag. In de directe omgeving is gelegenheid om te lunchen en/of een bezoek te 
brengen aan het CBG of de Kon. Bibliotheek (zelfde gebouw). 

We gaan met de trein.  Ik wil dus graag van u weten:  
 

• of u mee wilt gaan 

• welke van de volgende data uw voorkeur heeft: dinsdag 28 febr. 2012   -  dinsdag  6 
maart  2012  -  dinsdag 13 maart 2012 

• of u een voordeelkaart voor de trein heeft, en 

• of een ander lid of andere leden met u op deze kaart mee mogen reizen? 

De kosten van de trein zijn voor eigen rekening: de prijs die we moeten betalen voor de 
rondleiding hangt af van het aantal personen dat gaat deelnemen. Dat hoort u dus later 
van mij, Marijke Teunenbroek. 

Graag even een mail aan: lezingen.oostelijk.west-friesland@live.nl of een belletje naar 
0229-238482. 
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Van het bestuur 

 

De zomer en ook de nazomer zijn alweer voorbij, de afdeling Oostelijk West-
Friesland is weer aan het werk gegaan en de afdelingsledenavonden zijn 
weer begonnen. Alles is weer normaal, zo lijkt het. Maar dat is natuurlijk 
niet helemaal waar. Ik breng u nog maar weer even de 
voorjaarsledenvergadering in herinnering. Van een flink deel van het 
bestuur en van de gehele bibliotheekwerkgroep moesten wij afscheid nemen. 
Dat zoiets een grote impact heeft op de rest van het bestuur en het 
functioneren van de afdeling, moge duidelijk zijn. Een belangrijk gevolg is 
bijvoorbeeld dat de zaterdagopenstelling van de bibliotheek in ieder geval 
voorlopig is stopgezet. Tiny Kraakman zal het beheer van de bibliotheek 
overnemen en ervoor zorgen dat de bibliotheek één uur voor de aanvang 
van de afdelingsavonden open is; inzage en uitlenen van de boeken blijven 
op deze wijze dus mogelijk. 
 
Het bestuur is uiteraard op zoek naar aanvulling, zoals u ook in het 
voorwoord van de vorige Koggenland heeft kunnen lezen. Niemand heeft 
zich tot nu toe gemeld, zodat u van de overgebleven bestuursleden de 
komende tijd weinig meer kunt verwachten dan dat zij de kerntaken blijven 
vervullen (voorzitter, secretaris, penningmeester, lezingen, P.R. en ons 
tijdschrift). Voor nieuw beleid is weinig ruimte over. Toch gaan wij door met 
het digitaliseringproject en het voorouderspreekuur, proberen wij een cursus 
paleografie op te zetten, een informatieochtend of middag over het gebruik 
van en de problemen met allerlei genealogische programma’s aan te bieden, 
een excursie naar het Nationaal Archief in Den Haag te organiseren en 
natuurlijk onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst doorgang te laten 
vinden. In deze en volgende afleveringen van Koggenland leest u hier meer 
over. 
 
Met behulp van de voorlopige uitkomsten van de in de vorige Koggenland 
meegezonden enquête hebben wij wat beter inzicht gekregen in wat u van 
ons verwacht. Bovenstaande activiteiten vloeien daar rechtstreeks uit voort. 
Meer details over die uitkomsten treft u ook alvast in deze Koggenland aan. 
Het staat buiten kijf dat een volledig tegemoetkomen aan de wensen van de 
inzenders van het enquêteformulier een grotere inzet van bestuur en leden 
vraagt. Wij doen daarom nogmaals een dringende oproep aan u om deel te 
nemen als bestuurslid of als ‘helpende hand’ aan de genoemde activiteiten. 
Alleen zo kunnen wij als afdeling iets voor elkaar betekenen en meer doen 
dan alleen maar consumeren wat de NGV aanreikt. Het bestuur, de afdeling, 
het digitaliseringproject en alle andere activiteiten hebben u nodig !! 
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Ledenonderzoek juni 2011        

 

In juni heeft het bestuur naar zoveel mogelijk leden, hetzij via “Koggenland”, 
hetzij via de e-mail, een vragenlijst toegestuurd. 
 
Tot nu toe zijn er 28 reacties geweest. 
Hieronder vindt u een eerste weerslag van het onderzoek.  
 
 
1. 9 personen hebben behoefte aan ondersteuning bij hun 

computerprogramma, waarvan  
Pro Gen    2 
Aldfaer   4 
Gens Data Pro  3 
 

2. 7 tot 9 personen hebben behoefte aan een cursus paleografie. 
 

3.  
  
4. Het gemiddelde aantal jaren dat men onderzoek doet bedraagt 18,8 

jaar. 
de kortste duur bedraagt 5 jaar 
de langste duur bedraagt 51 jaar 
 5 t/m 10 jaar   11 personen 
11  t/m 15 jaar     4 personen 
16 t/m20 jaar    3 personen 
21 t/m 25 jaar    2 personen 
26 t/m 30 jaar    5 personen 
31 en meer      3 personen 
 

5. Van de 28 respondenten werken 7 personen alleen aan een of 
meerder genealogieën, 4 alleen aan een of meerdere kwartierstaten 
en 15 aan beiden en 1 aan een matrilineaire genealogie. 1 persoon 
heeft niets vermeld. 
 

6. De intensiteit van het archiefbezoek is zeer uiteenlopend en varieert 
van 0 tot 25 keer per jaar. Het gemiddelde ligt op 4,8. De 25 is 
natuurlijk al goed voor een gemiddelde van 0,9. 
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7. Bij de vraag welke archieven bezoekt u scoort het Westfries Archief 
het hoogst met 17 personen, gevolgd door Haarlem met 7 en 
Alkmaar met 4 personen en Amsterdam met 3. 
 

8. Het is bezoek aan onze bibliotheek stelt zeer teleur. Van de 28 
respondenten zeggen 2 personen de bibliotheek regelmatig te 
bezoeken, 3 soms en 23 personen nooit. 

 
9. Internetsites: 21 personen geven aan informatie over te nemen van 

allerlei websites, waarbij de meesten zeggen wel een controle uit te 
voeren. Uit de antwoorden welke sites bezocht worden blijkt Genlias 
de meest populaire te zijn met een score van 11, gevolgd door 
Archief Amsterdam met 8 en Westfries Archief, Family Search en Van 
Papier naar Digitaal met 3 personen. 
 

10. 21 personen doen veel onderzoek via het internet. 5 gebruiken het 
internet met mate en 2 zeggen er geen gebruik van te maken. De site 
van het NGV wordt door 9 personen veel gebruikt, door 7 personen 
matig en door 12 personen niet of nauwelijks. 
 

11. 19 personen zijn bereid, sommigen met enige aarzeling, om iets te 
publiceren in “Koggenland”. 
 

12. 5 personen zijn bereid om op enigerlei wijze het bestuur bij haar 
werkzaamheden te ondersteunen. 
 

 
Uit het bovenstaande zou de conclusie getrokken kunnen worden, dat meer 
personen behoefte hebben aan een cursus paleografie en ondersteuning bij 
hun genealogisch computerprogramma. Voorts zijn er veel leden, die wel 
een publicatie in ons afdelingsblad willen plaatsen en iets minder leden 
willen het bestuur ondersteunen in haar werkzaamheden. 
 
Wij zijn aan het onderzoeken op welke wijze we leden kunnen helpen aan 
een cursus paleografie en wanneer en waar we kunnen helpen bij de diverse 
computerprogramma’s. Voor publicaties in “Koggenland” kunnen wij, indien 
gewenst, ook de helpende hand toesteken. Voor het bestuur hebben we op 
korte termijn nog een secretaris nodig. 
 
We houden u op de hoogte. 
 
Het bestuur 
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200 jaar Burgerlijke Stand 
(door Dick Waalboer) 
 
We ontkomen er niet aan. Genealogie betekent ook onderzoek in de 
Burgerlijke Stand. Als genealogen kunnen we dus niet voorbij gaan aan het 
200-jarig bestaan van de Burgerlijke Stand. Maar dan ook alleen wat 
Nederland betreft. In Frankrijk was de burgerlijke stand al in 1792 
ingevoerd. Enkele jaren na de Franse Revolutie en voordat Napoleon als 
alleenheerser aan de macht kwam. Men wilde hiermee de scheiding tussen 
kerk en staat onderstrepen. De wereldlijke macht had de persoonsregistratie 
van de kerkelijke macht overgenomen. En deze registratie zou sterk 
verbeteren.  
Voor Nederland wordt de invoering gemakshalve gesteld op 1811, toen ons 
land bij het Franse Keizerrijk was ingelijfd en de Franse wetgeving hier ging 
gelden, waaronder de “Code Civil”, het Franse Burgerlijk Wetboek. Er zijn in 
ons land enkele gebieden waar de Burgerlijke Stand eerder werd ingevoerd. 
In Zeeland zijn dat Zeeuws Vlaanderen en Vlissingen die respectievelijk in 
1796 en 1808 bij Frankrijk werden ingelijfd. Net als ‘voorloper’ Maastricht, 
waar het kort na de inname in 1794 mogelijk  was het huwelijk voor de 
burgerlijke autoriteiten te sluiten. 
Napoleon voerde tal van oorlogen, waarvoor hij veel mankracht nodig had. 
Ook om die reden had hij er belang bij een punctuele registratie op te zetten 
waaruit bleek hoe de bevolking was samengesteld. Als een van de 
belangrijkste redenen voor de invoering van de burgerlijke stand wordt dan 
ook vaak de zogenaamde 'conscriptie' genoemd: het onder de wapenen 
roepen van dienstplichtigen.  
Echter Napoleon was zeker niet de eerste heerser die een nauwkeurige 
registratie van land en volk verlangde. Al in 1086 liet Willem de Veroveraar, 
koning van Engeland van 1066 tot 1087, een zeer nauwkeurige 
inventarisatie opmaken van zijn rijk. Hij stuurde speciale ambtenaren naar 
alle uithoeken van zijn land. Er werden gegevens vastgelegd van de grootte 
van de landgoederen, de kwaliteit van de grond, de namen van 
landeigenaren, leenmannen en achterleenmannen, het aantal knechten, 
inventaris en de totale waarde. Het overzicht is bewaard en wordt het 
`Domesday Book` genoemd. Een manier van registreren die voor die tijd 
zijn weerga niet kende. Niemand had in die tijd een zo nauwkeurig 
overzicht van zaken en onderdanen, onder andere voor fiscale doeleinden, 
als Willem de Veroveraar. 
Vóór de Napoleontische tijd bestond er in Nederland geen centraal systeem 
voor een dergelijke registratie. In de Bataafse Republiek had men te maken 
met zeven zelfstandige republiekjes met zelfstandige Statenvergaderingen. 
De bestuurlijke en rechterlijke organisatie was op gewestelijk niveau 
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geregeld. Aan deze decentrale structuur kwam een einde toen in 1806 het 
Koninkrijk Holland ontstond met Lodewijk Napoleon, broer van de Franse 
keizer, als staatshoofd. In 1810 werd het Koninkrijk Holland ingelijfd bij 
Frankrijk. Bij Keizerlijk Decreet  werd de autoriteiten van Holland te 
verstaan gegeven dat men zich aan de Franse wetboeken diende te houden. 
Wat nu Nederland is maakte van 1810 tot 1813 deel uit van Frankrijk.  
In 1811 begon men ook in Nederland, volgens de regels van het toenmalige 
Burgerlijk Wetboek, een Burgerlijke Stand (État Civil) in te richten. Hiervóór 
hadden alleen de kerken boeken met persoonsgegevens. Bij ons allen zijn 
deze boeken beter bekend als de DTB´s, doop-, trouw-, en begraafboeken. 
Zij worden ook wel de retroacta, voorgeschiedenis, van de Burgerlijke Stand 
genoemd. 
Met de Burgerlijke Stand verkreeg Napoleon een uitstekend instrument voor 
het heffen van belasting en het `werven` van soldaten. Veel Nederlandse 
soldaten uit de `jaargangen` 1788 tot en met 1794` moesten mee op 
veldtocht naar Rusland. Sommigen kwamen terug, velen niet. 
Vanaf 1811 was registratie van geboorte, huwelijk en overlijden door 
gemeenten verplicht. Wie nog geen familienaam had moest er eentje kiezen 
en laten vastleggen. Dat dit niet door iedereen even serieus genomen werd 
blijkt wel uit achternamen als Naaktgeboren, Van het Zelfde, In het Groen 
en dergelijke. Steeds veranderende patroniemen als achternaam behoorden 
tot het verleden. De dochter van Piet Janssen heet dan Maaike Janssen en 
niet Maaike Pieters. Ook spellingsvarianten van achternamen behoorden tot 
het verleden. 
De invoering van de Burgerlijke Stand was op 18 november 1811 in heel 
Nederland een feit. 
Er werden vier registers aangelegd: 
 

o het register van geboorten 

o het register van huwelijken en echtscheidingen 

o het register van overlijden 

o het register van huwelijksaangiften en huwelijksafkondigingen 

Het laatste register werd in 1879 gesplitst in twee afzonderlijke registers. In 
1913 werd een zesde register , toestemming tot huwelijk, toegevoegd. In 
1935 werd het gescheiden register van huwelijksafkondigingen afgeschaft. 
De huwelijksafkondiging aan de pui van het gemeentehuis bleef nog tot 
1988 bestaan. 
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De invoering van de Burgerlijke Stand betekende nogal wat. Niet in de 
laatste plaats omdat de akten in de jaren 1811 tot en met 1813 bij voorkeur 
in de Franse taal opgemaakt moesten worden en bovendien in tweevoud 
voor het geval er een exemplaar verloren mocht raken. Het eerste exemplaar 
bewaarde de gemeentelijke overheid, het tweede, ook wel “het dubbel” 
genoemd, werd aan het begin van elk jaar naar de rechtbank van Eerste 
Aanleg (vanaf 1838 Arrondissementsrechtbank) opgestuurd, die de registers 
controleerde en naar aanleiding daarvan een proces-verbaal opmaakte. 
Zeker in de beginperiode van de Burgerlijke Stand waren sommige 
gemeenten creatief in het aanleggen van andere registers. Hier en daar 
waren registers van doodgeboren kinderen, geboorten van vondelingen en 
van buitengewone akten. 
Ook in West-Friesland zullen we niet van elke gemeente keurig vanaf 1811 
de akten der Burgerlijke Stand terugvinden. Tot 1812 behoorde de 
gemeente Andijk tot de gemeente Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel. 
Dus van Andijk zullen we geen akten uit 1811 vinden. In 1812 werden veel 
gemeenten opgeheven. Midwoud werd samengevoegd met Hauwert en 
Oostwoud werd gevoegd bij Nibbixwoud. In 1817 werd Midwoud weer 
zelfstandig (samen met Oostwoud één gemeente). 
De eerste akte van de Burgerlijke Stand in Hoogkarspel die de burgemeester 
mocht opmaken was een geboorteakte met de volgende tekst: 
 

 

 

 
In het Jaar Agttienhondert Elf den Derden der maant Maart des 

Morgens ten halv zes Uure is voor mij Cornelis Kok Maire Officier 

van den burgerlijke Staat der gemeente van Hoogkarspel, Canton 

van grotebroek, Departement van den ZuyderZee gecompareerd Jan 

Prins oud 25 Jaare zijnde Bouwman woonachtig te Hoogkarspel welke 

mij een Dood kint van ´t vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld op 

Zondag Morgens ten halv zes Uure. Uyt hem declarant en Trijntje 

Beers Desselfs Huijsvrouw geboren. 

De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in 

tegenwoordigheid van Pieter Buijten Bouwman oud Zes en vijftig 

Jaare en Aarjen Rentenier oud Vijftig Jaare zijnde Bouwman bijde 

Deze getuyge zijn woonachtig in de gemeente van Hoogkarspel en 

hebben de vader en getuygen deze akte van geboorte nadat hun 

dezelve was voorgelezen 

Nevens ons ondertekend 
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Voor burgemeester Cornelis Kok een triest begin van de BS op een vroege 
zondagochtend. 
 
In 1813 was het afgelopen met de Franse overheersing, maar de burgerlijke 
stand bleef gehandhaafd, evenals talloze andere Franse wetten. 
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Oud Schrift  
(door Gerri Kind-Renskers) 
 

 
 

Aen mijn E[dele] heeren die 

heeren Burgemeysteren 

Scheepenen ende die gantsche 

vroetschappen der stede van 

Grootebroeck 

  

Gheeft met behoorlijcke reverentie ende 

eerbiedinghe te kennen uwer E[dele] dienstwillighe 

Isbrant Sijbrantsz Noordeloos jegenwoordich 

schoolmeyster tot Bovencarspel. Alsoo het 

secretaris Ampte faceert soo versoeckt die 

voornoemde suppliant seer ootmoedelijck die wijle hij een 

Burger van uwer E[dele] plaetse is dat u mijn E[dele] 

heeren gelieve die voornoemde suppliant uyt 
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sonderlinghe gratie te Beneficieren met het Officie 

ende bedieninghe van het secretaris Ampte voors[chreven]. 

verhoopende mijn E[dele] heeren soo te Complaceren 

ende hem in 't voorschreven Officie te Comporteren 

dat mijn E[dele] heeren ende voorts alle vrome 

Ingesetenen daer inne een goet genoeghen ende  

Contentement nemen sullen, dit doende etch. 

 
 
Delffsche bieren in Hoorn in 1595 
(door Jos Kaldenbach) 
 
Ook buiten het Delfts, Utrechts, Haarlems en Haags Archief zijn er soms wel 
oude Hollandse schatten uit vervlogen tijden te vinden. Haarlem en Weesp 
zijn de verrassende vindplaatsen. 
Veel oud-notariële archieven van andere provincies in Nederland  hebben 
minder oorlogsschade en weggooiverliezen geleden dan menigeen denkt. 
Talloze oude aktes zijn zelfs gemakkelijk op internet te achterhalen. In 
Noord-Holland is men daar nu ook aan begonnen, en komen binnenkort 
delen van het Texels en Weesper notariële archief digitaal ter beschikking. 
Voor 50 andere Noordhollandse gemeenten  zijn gelukkig ook zeer oude  
gegevens vanaf 1557 tot 1811 op zo’n  honderd duizend kaartjes te vinden. 
Deze notariële naam, plaats- en zaaknaamkaartenindex is ter inzage in het 
Noordhollands Archief (het vroegere Rijksarchief , Kleine Houtweg 18), ook 
grotendeels op microfiches in het Verenigingscentrum van de NGV, Papelaan 
6, 1382 RM  Weesp. Opvallend veel keer kwam hier een verwijzing naar  
onderwerpen als beurtvaart, bier (b.v. akte hieronder, en attest over 
Bremerbier dd. 2.6.1596, ONA 845-182; ), binnenvaart, de Generale 
Nederlandsche Geoctroyeerde Compagnie; de Compagnie van de 
Walvisvaart Delft, vergadering dd. 11.4.1635, ONA. Enkhuizen 917-7;  
talloze huizen/ hypotheken, huiszittende armen, legaten ; 
lakencoopersgilde,; legaten van kerken van de Augsburger Confessie;klei, 
Koningsberger vathout, korenmolens, lijnkoeken, mout, pelmeel, 
saffiaanlederfabriek, pensioenen predikantenweduwen, stijfsel, tabak, thee, 
veerdiensten, VOC en WIC, o.a. invorderen gages ,WIC- schepen, zoals De 
Bonte Koe , procuratie en weeshuizen, enz. 
 
Een mooi voorbeeld met veel namen erin vormt de Hoornse brouwersakte 
2039-99: 
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“ Transporte bij Aeff Roelofssen, ged[aan] op  Cornelis Lambertβ 

, Brouwer tot Delft. 

 

Op  huijden den XXXen dach Octobris 1595 Compareerden 

voor mij Jan Goossens van Haerlem, openbaer Notaris 

bij den Hove van Hollant geadmitteert ende de getuygen hiernae  

genoempt, d’eerbare Aeff Roeloffsen, weduwe van  

wijlen Pieter Ansβ , in sijn leven biersteecker & poorter 

tot Hoorn, geassisteert met Pieter Jacobsβ, haeren swager 

&  voogt in desen saecken, Ende bekenden ten overstaen als voren, 

 wel & wettelicke vercoft, quijtgeschonden ende  

getransporteert te hebben, vercoopt, quijtschelt ende 

transporteert mits desen aen Cornelis Lambertss  van der  

Wel, Brouwer in de Hantbooghe tot Delft tot sijnen 

vrij eijgen alle alsulcke wtstaende schulden & actien, als haer 

Comparante ^ van diversche Debiteuren ^wt saecke van gehaelde ^ 

Delffsche bieren ^staen te ontfangen & hiernae gespecificeert 

worden: 

 

Eerst van Pieter Jansβ Leertouwer tot Hoorn vermogens 

Seeckere bezegelde brieff op sijn huijs: Hondert vijftien 

Guldens. / Van Cornelis Willemβ in de Wildeman,  

mede tot Hoorn , naer luijdt seeckere bezegeltheijt acht 

hondert guldens, & in ’t schultboeck hondert veerthien 

guldens --- achtthien stuijvers, monterende te samen negenhondert 

veerthien guldens achtthien stuijvers. / Cornelis Pietersβ 

metselaar tot Hoorn een bezegelde brieff van veertich 

guldens. / noch daerenboven in ’t boeck geteijckent hondert 

drie & tsestich guldens elff stuijvers & naederhandt 

aen bier gehaalt vier& tsestich guldens negen stuijvers, 

bedragende  

in alles tweehondert acht & tsestich guldens , / van Lijsbeth 

Barents ses & twintich guldens negen stuijvers, / van Jan  

Backer seven & tachtich guldens acht stuijvers ,/ Jacob 

Pieter Engels & Janneke Te Huijsduijnen hondert veerthien 

guldens negen stuijvers, / Thoenis Claesgen, wonende in de 

Proost- 

steegh tot Hoorn hondert drie & twintich guldens, / Willem 

Evertsβ alias Mettehonden, twee & twintich guldens veerthien 

stuijvers, / Piet Heijne, wegens van wijlen Dierick Bessem, 

hondert drie & twintich guldens vijffthien stuijvers, Gerrit  

van Golen.[Colen?] in ’t oude Boeck  , negen & twintich guldens, 

monterende alle dese voorβ. schulden binnen Hoorn vuijtstaende  

ter somme van duijsent acht hondert negen & vijfftich guldens 

[ p. 2 ]  derthien stuijvers, Insgelijcx transporteert de voorβ. 

Compa- 

rante aen  voorn. Cornelis Lambertsβ. hondert vijff &  

tseventich Ca.[rolus] guldens als haer staen te ontfangen, soo 

van 

een obligatie als volgens haer boeck van Eijvert Jansβ.  

de Vries, Schout tot Schellinchout & Beatrix van  
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Treslong, sijne hijsvrouwe.  Item van Joris Jansβ. , Waert 

[waert?] 

in Hem, volgens een bezegelde brieff & ’t boeck, tsamen  

driehondert achtthien guldens, Dierick Thoenisβ. Groensbeeck, 

wonende tot Hauwert, mede wt cragte van bezegeltheijt 

& ’t bouck tsaamen tweehondert seven & twintich guldens 

vijffthien stuijvers, / Cornelis Maertsβ. in Hem, over 

bezegeltheijt obligatie & ’t boeck, gelijckelijck vierhondert 

seven & tsestich guldens elff stuijvers, / Cornelis Jacobsβ., 

alias Leenenheer, Waert op Swaechdijck in de Roskam, 

soo van een bezegelde brieff als  in het boeck onderteeckend & 

van een ton biers  hondert een & tachtich guldens, / Pieter 

Pietersβ. Vuijt ten Briele , Lijntgen zijn huijβvrou op ’t huijs, 

staende op ’t Weijssen[d] in de ban van d’Enchuijsen twee hondert 

gulden &  acht gulden  seven stuijvers in ’t boeck,/ Simon 

Meijntjes  

op Blockdijck drie & veertich gulden twee stuijvers./ 

Alle welcke voorβ. schulden staende te ontfangen  van tappers 

buijten Hoorn woonachtich, belopen te samen 4 duijsent  

ses hondert twintich guldens vijffthien stuijvers, noch cedeert 

& opdraecht die voorβ. transportanten ten behouve als voren 

seeckere schulden daer gheen neringe op gedaen en wordt, 

Eerst van Joris Jansβ. in , Hem vuytten naeme van sijn  

huijβvrouwe drie & tsestich gulden vijffthien stuijver ,/ Jan 

Evertsβ. in De Doelen tot Hoorn volgens seeckere bezegelde 

brieff tweehondert guldens, / Frans Jansβ. vermogens 

seekere brieff & ’t boeck tweehondert sesthien guldens 

& thien stuijvers,/ Fien Pouwelsβ. volgens bezegeltheijt 

hondert gulden,/ Cornelis Allertsβ. Kaescoper bij  

obligatie  drie hondert & vijftich guldens, te betalen Jacobi 

lestleden, / Gerrit Adriaansβ. Waert van Wervershoven  

hondert guldens, te betalen vijftich gulden te Alderheijligen & 

de 

reste te meije 1596, / Jan Jorisβ. In Hem een &vijftich guldens 

seven stuijvers. Ende dese schulden daer geen neringe op  

en gedaen wordt, belopen duijsent een & tachtich guldens XII 

stuijvers, 

[ p. 3 ]  Bedraecht oversulcx die totale somme van alle die 

schulden 

& actien bij dese op Cornelis Lambertsβ. getransporteert  vier 

duijsent 

vijffhondert twee & tsestich gulden, alle van XL grooten 

vlaems ’t stuck. Ende die voorn. Comparante bekende  

voor haer  & heuren erffgenaemen wt handen van Cornelis 

Lambertsβ. voorβ. [doorgehaald: also] daervan als voldaen & wel 

betaelt te wesen den laesten penninck metten eersten, 

Quiterende hem & sijne erffgenaemen dies aengaende voor nu  

& ten eewigen daghen. Beloovende mitsgaders ten 

overstaen als vooren vane daervorige van de 

voorβ. crediteuren ----------------- ’t samen soowel met schulden 

te -------------------  dat selfde datter in sulcke gevallen aen  

somma te goet [?] 
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soude mogen weesen selffs. 

Onder verbant van haer persoon & goederen , Jegen- 

woordige & toecomende, gheene vandien vuijtgesondert, 

maecken die zelffde subiect alle rechte & rechteren 

van al t welck voorβ. is, die voorn. Comparante versochte 

van mij Notario een ofte meer publijcque acte van 

transporte.in behoorlijcke  forme. Aldus gedaen … binnen Hoorn --

---------- 

ten huijse van voorβ. Comparante ….   

ter presentie van d’Eersamen  [doorgehaald : Claes Jacobsβ.]  mr. 

Dirck Hoogerbeets, [doorgehjaald: Seger]  Burgemeester der Stede 

Hoorn & Mr. Pieter 

[doorgehaald: Jacobsβ. Hoogerbeets, beijde Doctor in der 

Medicinen, als 

getuijgen van gelove hieromme geroepen & sonderlinge   gebeden.” 

 

[w.g.]    Aef       A zo Cliss  Pieter Jacobsβ 

 

Dirck  Hogerbeets   Pieter Hogerbeets 

   J. van Haerlem   1595   ##      30/10   Nots. 

Publ. 

    ___________________________ 

 

De overdreven toenaamtoekenning van beroepsgroepen als Kaescoper, 
Leertouwer en metselaer is typisch voor deze tijd en streek. Notarissen zijn 
daarin waarschijnlijk niet historisch correct geweest, de patronymen lijken 
veel logischer. Maar ja, wiens brood men eet, diens deftige achternaam men 
soms toevoegt. 
 In ons VC van de NGV  zijn ook veel andere  bronnen te vinden, zoals de 
naamindex op enkele kranten (ook op Internet: www.ngv.nl    onder  
Kenniscentrum/VC collecties Verenigingscentrum). Ook de naamindexen op 
de ruim 1.000.000 bidprentjes,  de dossiers (documenten) ,  de bibliotheek 
boeken  en tijdschriften , de 17 miljoen krantenknipsels (waarvan nu al bijna 
2 %  digitaal is verwerkt ), de tienduizenden microfiches met behalve 
bovengemelde ONA- regesten ook  speciale VOC/ WIC- bestanden,  auteurs-, 
familienaam- en titelbestanden uit de hele wereld (o.a. Mormonen),  
wachten ook op bezoekers uit Westfriesland. 
 
 

In de tijd gemeten 
(door Dick Waalboer) 
 
In 1999 verscheen bij het Centraal Bureau voor Genealogie het boekje “In de 
tijd gemeten” van de hand van C.C. de Glopper- Zuiderland. Een inleiding 
tot de chronologie en tijdrekenkunde. Het boekje beslaat 96 blz. en het 
ISBN-nummer is 90-5802-009-6. 
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Wij gaan dagelijks om met allerlei tijdverschijnselen die hun geschiedenis 
hebben. Waar komen bijvoorbeeld de namen van onze weekdagen vandaan, 
wat is een schrikkeljaar precies, waarom zijn er tijdzones?  
Wanneer is de christelijke tijdrekening begonnen? Hoe wist men vroeger hoe 
laat het was? Waarom was 2000 een schrikkeljaar? 
 

 

Bladzijde uit een getijde- en 
gebedenboek (Vlaanderen 1e helft 
16e eeuw) met de kalender voor 
de maand september. Boven de 
kalender het sterrenbeeld 
Weegschaal. Eronder de activiteit 
die bij het jaargetijde past: het 
treden van de druiven. De 2e 
kolom vermeldt de dagletters, de 
3e kerkelijke feestdagen. Ook 
staan er aantekening van de 
bezitter van de kalender. Op 25 
september dochter Cornelia 
geboren. 
 

 
Deze gids beantwoord dergelijke alledaagse vragen. Wie zich in het verleden 
verdiept, bijvoorbeeld voor historisch onderzoek (en wie van u doet dat 
niet?) krijgt ook te maken met tijdrekenkundige gebruiken die vragen 
oproepen. Wat zijn bijvoorbeeld dateringen in oude stijl en op welke dag viel 
Jelisdag? Er is een tabel voor het opzoeken van weekdagen in de 
Gregoriaanse kalender, nieuwe stijl, een tabel voor Paaszondagen, 
veranderlijke zon- en feestdagen voor en na Pasen, de verdeling van het jaar, 
de jaarstijlen enzovoort. “In de tijd gemeten” geeft de nodige 
achtergrondinformatie en biedt daarbij tabellen en een lijst van voor 
dateringen gebruikte termen, feest- en heiligendagen om concrete 
tijdrekenkundige problemen op te lossen. Een boekje dat voor genealogen 
zeer de moeite waard is. Op de website van het CBG is het boekje te 
bestellen voor € 10,-. 
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Scanproject 
 

Zoals wellicht bij iedereen bekend, beschikt de afdeling over een 
schitterende collectie familieadvertenties uit ons werkgebied. Bijeengebracht 
door jarenlang knip- en plakwerk is een verzameling ontstaan van zo’n 70 
ordners met geboorte- trouw- en overlijdensadvertenties. Ook advertenties 
van jubilea en oproepen door rechtbanken maken deel uit van de 
verzameling. Om deze verzameling voor de toekomst te bewaren en beter 
toegankelijk te maken heeft het bestuur een jaar geleden besloten om over 
te gaan tot digitaliseren. Hiermee is in het voorjaar een begin gemaakt. 
Alle begin is moeilijk, dus ook dit begin. 
Tot nu toe, 7 september, zijn er ruim 2.200 scans gemaakt en 6.300 
advertenties gelezen en in Excel ingevoerd. 
Dit is gedaan door twee koppels, die een om de veertien dagen en een  
iedere week een middag aan dit werk bezig zijn.  
Nu kunnen we stellen dat dit niet hard gaat. Er wordt “pas” aan de zevende 
map gewerkt. Maar gelukkig ziet het er naar uit dat er twee koppels 
bijkomen. We hebben van het Westfries Archief de ruimte gekregen om 
iedere middag op werkdagen in een daarvoor gereserveerde ruimte aan het 
project te werken. 
Het zou natuurlijk prachtig zijn wanneer de nieuwe koppels spoedig aan het 
werk kunnen en er nog eentje bijkomt. 
Inmiddels staan er een kleine 2.000 scans met ruim 5.500 advertenties, van 
“van der A” tot en met “Bontekoning” in Excel op de laptop in het 
verenigingsgebouw. Deze informatie is voor de leden toegankelijk tijdens de 
verenigingsavonden. Op een later tijdstip zal deze informatie ook 
beschikbaar komen op de website van het Westfries Archief. 
Uiteraard zijn de nog niet gedigitaliseerde mappen eveneens te raadplegen. 
 Omdat er altijd enkele, meestal drie, mappen in bewerking zullen zijn, 
kunnen deze niet geraadpleegd worden. 
Het scanteam gaat stug door en hoopt op aanvulling van nog enkele 
vrijwilligers. U kunt zich nog steeds aanmelden bij Dick Waalboer, telefoon 
0229 591746 of dickwaalboer@planet.nl. 
 
Het bestuur 

  



 

Helt op kousen 
(door Remko Ooijevaar) 
    
Speurend naar voorouders in het online notarieel archief van Delft trof ik 
een drietal bijzondere getuigen verklaringen. Zij beschreven een voorval dat 
plaats vond eind 1668 en goed gebruikt kan worden als plot voor een soap. 
Graag stel ik u voor aan de hoofdrolspelers  Cornelis Cornelisz de Helt, zijn 
vrouw Agnieta Gerritsz Kuis en Elisabet Verhaar vrouw van herbergier 
Hendrik Florisz Verhaar. Er zijn daarnaast belangrijke rollen weggelegd voor 
dienstmeid Jacomijn Robijn en knecht Leende
(schoon)vader  Gerrit Joostensz Kuis, zwager Maarten Gouda (man van 
Anna de Helt) en de jonge koek liefhebber Gerrit Hendriksz Verhaar zoon 
van het eerder gemelde herbergierechtpaar komen in dit stuk aan bot. Hier 
de meest uitgebreide verklaring die begint in het landelijke Waddinxveen bij 
de overtocht “De Donderdam” voor het bezoek van Agnieta en vader Gerrit 
aan (groot)vader Joosten Lievensz Kuis te Oudewater. 
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Speurend naar voorouders in het online notarieel archief van Delft trof ik 
een drietal bijzondere getuigen verklaringen. Zij beschreven een voorval dat 
plaats vond eind 1668 en goed gebruikt kan worden als plot voor een soap. 

ik u voor aan de hoofdrolspelers  Cornelis Cornelisz de Helt, zijn 
vrouw Agnieta Gerritsz Kuis en Elisabet Verhaar vrouw van herbergier 
Hendrik Florisz Verhaar. Er zijn daarnaast belangrijke rollen weggelegd voor 
dienstmeid Jacomijn Robijn en knecht Leendert Leendertsz. Ook 
(schoon)vader  Gerrit Joostensz Kuis, zwager Maarten Gouda (man van 
Anna de Helt) en de jonge koek liefhebber Gerrit Hendriksz Verhaar zoon 
van het eerder gemelde herbergierechtpaar komen in dit stuk aan bot. Hier 

rklaring die begint in het landelijke Waddinxveen bij 
de overtocht “De Donderdam” voor het bezoek van Agnieta en vader Gerrit 
aan (groot)vader Joosten Lievensz Kuis te Oudewater.  

Speurend naar voorouders in het online notarieel archief van Delft trof ik 
een drietal bijzondere getuigen verklaringen. Zij beschreven een voorval dat 
plaats vond eind 1668 en goed gebruikt kan worden als plot voor een soap. 

ik u voor aan de hoofdrolspelers  Cornelis Cornelisz de Helt, zijn 
vrouw Agnieta Gerritsz Kuis en Elisabet Verhaar vrouw van herbergier 
Hendrik Florisz Verhaar. Er zijn daarnaast belangrijke rollen weggelegd voor 

rt Leendertsz. Ook 
(schoon)vader  Gerrit Joostensz Kuis, zwager Maarten Gouda (man van 
Anna de Helt) en de jonge koek liefhebber Gerrit Hendriksz Verhaar zoon 
van het eerder gemelde herbergierechtpaar komen in dit stuk aan bot. Hier 

rklaring die begint in het landelijke Waddinxveen bij 
de overtocht “De Donderdam” voor het bezoek van Agnieta en vader Gerrit 
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0]  t principael van desen behandicht aende req[uiran]t 

1] Op den XXIJen januarij XVJe  acht negen  ende t sestich  compareerde voor mij 

2] Johan van Ruijven  openbaer not[ari]s bij den hove van holl[and] geadmitteert tot Delft  

resi- 

3] derende present den onderges[chreven] getuijgen  Jacomijn Robijn out ontrent twintich  

4]  jaeren de welcke bij waere woorden in plaetse van eeden ter instantie van Gerrit  

5]  Joosten Cuijs m[eeste]r olislager getuijchden hare waer  is is dat hij attestante gesien  

heeft dat den req[uiran]t op den lesten 

6]  augustus des jaers XVJen acht ende sestich is geweest sijnde op den Donderdam ten  

huijse 

7] van Cornelis de Helt sijn swager ende Agnieta Kuijs  sijn dochter # 

a]  # alwaer sij attestante 

b] doemaels woonende was  

c] ende dat sij  

d] doemaels gehoort heeft  

e] dat den voors[chreven] req[uiran]t 

7]  voors[chreven] req[uiran]t  

8] sijne voorschr[even] kinderen ge  verchden heeft  dat een van haer beiden met hem naer  

oudwater sou- 

9] de gaen ende dat te einde omme te besoucken des voorn[oemde] Kuijs vader ende den  

voorn[oemde] de Helt 

10] ende Agneta Kuijs  grootvader als mede dat voorn[oemde] de Helt waerop antwoorde dat  

sij huijs 

11]  vrou met haer vader ten voors[chreven] hun naer Ouderwater soude gaen beloovende hij  

,, 

a]  ,, 

b]  de Helt aen sijn huijsvrou dat hij  

c] soude 

12] tuijs te blijven ende sijn neringe waer te nemen ende getuijghden sij attestante verder dat  

sij gesien heeft dat den voors[noemde] req[uiran]t met  

13] sijne voors[chreven] dochter des voormiddaghs naer Oudewater sijnde vertrocken naer  

Oudewaeter 

14] den voors[chreven] de Helt des naermiddaghs ten halff vijff euren in plaets  

15] sijn neringh te blijven waernemmen met eenige persoonen met een wagen vande  

16] voors[chreven] Donderdam is vertrocken naer Rotterdam ende dat omme naer Delft  

17] te gaen gel[ijk] hij delt Helt iegens haer deposante met eigen monde geseit heeft  

18] vougende daer bij de duijvel breekcen hals ende been indien ier van secht ende 

19] getuijchde sij attestante mede dat den voorn[oemde] req[uiran]t met de voors[chreven]  

Agnieta 
20] Kuijs des s avons tuijs comende ende de voorn[oemde] Agnieta Kuijs bevindende dat  

haer man in plaets van tuijs 

21] te blijven was van huijs gegaen ende naer Delft vertrocken den req[uiran] ten eersten  

22] naer huijs vertrock ende de voorn[oemde] Agnieta Kuijs des s nachts daer aen  

23] volgende ten twaliff off een euren  sijnde  naer dat de schuijt van Amsterdam vande  

voors[chreven] Donderdam op 

24] Rotterdam was vertrocken ende de passagiers aen cost ende dranckeh geholpen  doch  

sonder precijs 

25] te weten off daer in behaelt[?] te willen sijn off het twaliff off een  

26] euren ofte weinich daer onder ofte over was met een paert met Leendert Leen- 
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27] dersz als doen ver sorgen bij den voorn[oemde] de Helt dienende out sijnde sestien 

28] jaeren naer Delft is vertrocken ende dat omme haer man op te soucken ende tuijs te haelen  

29] getuijgende sij attestante mede dat den voorn[oemde] de Helt met sijn voors[chreven]  

huijsvrou 

30] ende den voorn[oemde] Leendert Leendersz Op den Ie Sep[tember] der voors[chreven]  

jaers XVJe acht ende t sestich des s avons 

31] seven euren tuijs gecomen sijnde sij attestante den voors[chreven] Leendert Leendersz 

32] affvraeghde hoe alles met de Helt ende sijn vrou tot Delft affgelopen was ende dat  

33] den voors[chreven] Leendert Leendersz aen haer attestante daerop antwoorde dat 

34] het volck van Heindrick Verhaer iegens hem Leendert Leendersz hij aen haer 

35] naer de voors[chreven] de Helt gevraecht hebbende hadden ontkent dat den selffde de  

Helt 

36]  daer was ende hem gelochent dat hij Leendert Leendersz daer naer aen 

37] Gerrit Verhaer sijnde soon vande voors[chreven] Heindrick Verhaer hadden gevraecht off 

38] omitie[?]de Helt tot sijn des  ouders niet[?] en was ende dat den voors[noemde] Gerrit  

Verhaer daer 

39] op hadde geantwoort dat den voorn[oemde] Cornelis de Helt tot sijn ouders was dat  

40] hij noch lach en sliep ende dat oom de Helt iegens hem geseit hadde als hij op  

41] was dat hij hem dan warme kouckiens soude geven als mede dat hij Leendert  

42]  Leenders daer naer weder ten huijse van voorn[oemde] Verhaer hadde geweest ende  dat   

den voorn[oemde] 

43] Gerrit Verhaer gevraecht off den de Helt al op was ende dat hij <b>Gerrit Verhaer</b> 

44] daer op hadde geantwoort iae hij heeft sijn witt couss al aen nu sal  

45] ick  warme couckiens hebben vougende ende hij Leendert Leendertsz daer bij  

46] dat den voorn[oemde] de Helts vrou sijnde gegaen ten huijse van Heijndrick Verhaer  

omme 

47] haer man daer van daen te haelen den voorn[oemde] Heindrick Verhaer ende des selffs  

huijsvrou naer dat Agnieta 

48] Kuis ten voorn[oemde] Verhaers huijsvrou bij haer man was geweest ende nader int 

49]  voorhuijs gecomen was de selffde Agnieta Kuijs seer sorgelijck bij de keel  

50]  hadden gevat ine soodanich dat hij Leendert Leendersz jegens de huijsvrou van  

51] req[uiran]t riep grootemoer sij vermoorden vermoorden Agnieta nooterende  

52]  daer mede de huijsbrou van voorn[oemde] de Helt seggende mede dat den voorn[oemde]  

Ver- 

53] haer des selffs moeders huijsvrou des req[uiran]ts huijsvrou waren haer 
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1] uitscholden ende dat hij daer naer gesien hadde dat den voorn[oemde] Cornelis de  

2] Helt uit de huijsingh vande voors[chreven] Verhaer quam sijnde ten deelen ongekleet 

3] ende dat sijn brouck banden bij sijn beenen hingen gaende de Molenstraet uit  

4] naer de Verwersdijck ende dat ten einde omme te gaen tot sijn swaager Gouda</b 

5] gel[ijk] hij Leendert Leendersz hem de Helt daer naer in presentie van req[uiran]t 

6] des selffs huijsvrou ende de voorn[oemde] Agnieta de Helt gevonden heeft ten  

7] huijse van voors[chreven] Gouda hadde gevonden getuijgende sij attestante verder dat den  

8] voorn[oemde] Cornelis de Helt in wegen voors[chreven] tuijs gecomen sijnde eeningen  

tijt naer 

9] sijn voors[chreven] tuijs comste sonder inde presijsen dagen off tijt behaelt te willen sijn  

iegens 

10] haer attestante heeft verhaelt dat hij den eersten augusti anno voors[chreven]  

11] des s avons met een wagen met eenige persoonen van Donderdam naer Rotterdam sijnde  

12] vertrocken hij dien selven avont van Rotterdam met de schuit van seven euren  

13] naer delft vertrocken was ende dat hij den dien volgende nacht tussen den lesten 

14] auguste ende den eerste sept[ember] hadde gelosieert ten huise van Heindrick  

15]  Verhaer herbergier in de Molesetraet binnen der voors[chreven] stadt Delft  

16] dat des voors[chreven] Verhaers volck # 

a] # op den voors[chreven] Jen sept[ember] 

16] buiten sijn de Helts weeten ordre off consent  

17] soo iegens sijn vrou knecht ende andere hem hadden gelochent ende ontkent 

18] dat hij daer was als mede dat sijn de Helts ende dat sijn huijsvrou ten huijse van  

voors[chreven] Verhaer 

19] bij hem int achterste van de huijsinch gecomen sijnde om hem tuijs 

20] te haelen (nemende sijn de Helts huijsvrou sijn de Helts gelt sijn gelt uit sijn sack ende  

onder anddre drie goude 

21] stucken met gelt  ende dat _de selffde sijn huijsvrou __der wech aen ende ende eenich  

silver gelt) ende nader  ende dat sij nader 

  twegh gaen ende sijnde de Helts huisvrou int voorhuijs vande voor[schreve] huijsingh 

22] comende #  

a] # sijnde de Helts huisvrou 

22] den voors[noemde] Verhaer ende des selffs huijsvrou seer forcel[ijk] ___ bij de  

23] keel was gevat ende soodanigen gewelt aengedaen dat den hier voren gemelten  

24] Leendert Leendersz aen des req[uirant]s huijsvrou hadde om hulp geroupen ende als mede  

dat 

25] den voorn[oemde] Verhaer des selffs moeder ende huijsvrouw des req[uirant]s huijsvrou  

diver- 

26] sche mael hadden gescholden voor een hoer ende dat hij daer mee de Helt daer 
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27] naer uit de huijsingh van voorn[oemde]  de Helt  Verhaer sijnde  gegaan ten deele 

28] noch ongekleet ende hangende sijn brouck banden langhs sijn beenen was gegaen tot  

29] in de Molestraet soo voorts naer de Verwersdijck ende soo voortwaers daer tot sijn  

30] swager Gouda daer hij de Helt daer naer met de req[uiran]t des selffs huijsvrou  

31]   de voors[chreven] Gouda als mede des selffs  Gouda huijsvrou ende sijn de Helts  

huijsvrou 

32]   hadde gesproocken vraegende de Heltdaer bij dat getuijchde sij attestante 

33]  mede dat sij op den XXVen Junij  des voors[chreven] jaers XVJen acht ende t sestech 

34]   sij attestante sijnde ten selffden dage ten huijse vande voorn[oemde] de Helt comen s  

avons ende __sen 

35]   den voorn[oemde] Heijndrick Verhaer met sijne huijsvrou ende eenige  

36] persoonen mede ten huise vande voors[chreven] de Helt T 

a]  T ende willende sij attestante de 

b] huijsingh vande voorn[oemde] de Helt  

c]  besien ende comende op het kelder  

d] camertie van voors[chreven] huijsingh  

36] gesien heeft dat Elisabet Ver- 

37] haer denoterende daer mede des voors[chreven] Heindrick Verhaers huijsvrou met  

38] de voorn[oemde] Cornelis de Helt ,, 

a]           ,, sonder dat t_ iemant  

b] anders bij was samen  

c] waeren 

38]  was op het voors[chreven] keldercamertie vande 

39] voors[chreven] de Helts huijsin dat sij Elisabet Verhaer in presentie van voorn[oemde]  

40] de Helt is een soorgeloos[?] buckun haer borsten seit en molck[?] leggende 

41]  sijn de Helts sijne eene been over haer Lijsbet Verhaers legende ende sijn de Helts arme 

42] hant arm ende hant # 

a] # om haer Lijsbet Verhaers 

b] hals ende den ander hant 

42] op haer Lijsbet Verhaers borsten #  

a] # getuigende sij attestante laet- 

b] stel[ijk] dat sij de voors[chreven] uitingh  

c] tuschens goddeloosheit vande  

d] voors[chreven] de Helt ende Elisabet 

e] Verhaer gesien hebbende sij attestante de 

f] huijsvrou van req[uiran]t ge- 

g] roepen heeft ende haer alles  

h] t selve sij mede heeft laeten  

i] sien seggende sij attestante tegens des req[uiran]ts huijsvrou wat huijs houden is dit 

j] dat de selffde daer op antwoorden het is den baes 

42] gevende sijn attestante naer  

43] redenen van welwetenschap dat sij allen t voors[chreven] gedeposeerden vorden  

44] voors[chreven] selffs gehoort ende gesien heeft wijders niet getuigende presen- 

45]  ter[ende] sij attestante t geene voors[chreven] des noot nader te willen verclaeren  

46] starcken als nae rechten actium ter presentie van Adrian Simonsz 

47] van Wiers ende Pieter Oosterhout als getuijgen dit merck + gestelt 

48] bij Jacomijn Robijn 

49] Adriaen Simons van West 

50] Pieter Oosterhout JVan Ruiven nots pub 
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Cursus oud schrift (paleografie) 
 
Beste OWF’ers, 
 
Uit de onlangs gehouden ledenenquête is gebleken dat er leden zijn die (eventueel) 
belangstelling hebben voor een cursus oud schrift. Daarom willen wij proberen om - net 
als een aantal jaren geleden - in samenwerking met het Westfries Archief dit seizoen ook 
weer zo’n cursus te organiseren. 
 
Over het tijdstip en de kosten kunnen wij op dit moment nog niets zeggen, maar wij 
willen wel graag de belangstelling onder alle leden peilen. De enquête is namelijk slechts 
door een beperkt aantal leden ingevuld. 
 
Mocht u - onder voorbehoud van tijdstip en kosten - aan zo’n cursus willen deelnemen, 
stuurt u mij dan binnen tien dagen na het verschijnen van dit blad een mail of belt u mij. 
Daarbij zou ik het zeer op prijs stellen, als ook degenen die in de enquête al aangegeven 
hebben, dat zij (eventueel) belangstelling hebben, mij een mail zouden sturen of mij 
zouden bellen. Dat zou mijn administratie een stuk gemakkelijker maken. 
 
Mijn e-mailadres is:  aad.riek.goossens@quicknet.nl en mijn telefoonnummer:   
0228 - 58 15 67. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 
 
Aad Goossens, 2e secretaris 
 
 

Verzoek om hulp familie Spaans 
 

Van de heer Frans van Min uit Den Haag ontving ik onderstaand verzoek om 
hulp bij zijn stamboomonderzoek. Ik kan hem echter niet helpen, maar 
misschien is er onder u iemand die dat wel kan. Zijn e-mailadres is 
vanmin@ziggo.nl . Leden zonder e-mailadres die gegevens voor Frans 
hebben, kunnen contact met mij opnemen. Mijn telefoonnummer is  0228 - 
58 15 67. Namens hem dank ik u bij voorbaat voor uw moeite. 
 
Aad Goossens 
 
Ik hoop dat u mij kunt helpen of verwijzen inzake het volgende. Al jaren houd ik mij zelf 
bezig met de Scheveningse familie Spaans. 
 
Ook in Noord Holland is er een aanzienlijke familie Spaans. Tot op heden heb ik nog 
geen link kunnen vinden tussen deze twee families. De naam Spaans komt al in 1599 
voor in Scheveningen. Via onder andere Petra van der Stelt-Spaans, die zich bezig houdt 



 87 

met de Noord-Hollandse familie Spaans en de heer Ben Ides, heb ik gegevens gekregen 
van de tot nu toe eerste NH-Spaans familie. 
 
Ene Cornelis Spaans krijgt met Geertje Melis twee kinderen. Een dochter en een zoon. 
Van de zoon Melis Cornelis Spaans is bekend dat hij geboren moet zijn in Oudendijk in 
mei 1689. Van dochter Geertje is verder niets bekend. 
 
Kan ik de hulp inroepen van uw vereniging of van een van uw leden ? U zult begrijpen 
dat ik graag meer informatie wil over het echtpaar Spaans/Melis. Een huwelijk, doop, 
lidmaat, enz. Ik heb begrepen dat de dtb-registers van Oudendijk berusten bij het 
Westfriesarchief te Hoorn. Een archief waar ik nog nooit ben geweest en dus ook niet 
thuis ben. Gaarne hoor ik van u wat de mogelijkheden zijn. Alvast dank voor de te nemen 
moeite. 
 
Frans van Min 
 

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: 
 
Dhr. P.S. Dudink Elleboogsvaart 17 8433 LV Haulerwijk 
 
    
Bedankt als gewoon lid: 
 
Mw. S.A.J. Mosis-Mikkers Bourgondiëweg 41 1611 WC  Bovenkarspel 
Dhr. J. van Veen De Blauwe Lely 8 1607 BG Hem 
 
 
Einde lidmaatschap i.v.m. overlijden: 
    
Dhr. J.J. Iepenga Boekerij 51 1695 JC Blokker 
 
 
Adreswijziging(en): 
 
Mw. N. Ooijevaar-de Wit Achterom 1  kamer 408 1621 KP Hoorn 
 
  

Aan dit nummer werkten mee….. 
 
Dick Waalboer, Gerri Kind-Renskers,  Jos Kaldenbach en Remko Ooijevaar. 
 
Wij nodigen u uit wetenswaardigheden op papier of in een computerbestand 
te zetten. Heeft u hulp nodig bij vormgeving van uw gegevens, neem dan 
even contact op met één van de redactieleden. U bent van harte welkom. 
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'Koggenland' verschijnt in 2011 in de maand maart, mei/juni, september en 

december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is 15 november 2011. 

 

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

 

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

zodat ook anderen dan de direct betrokkene van uw reacties kunnen profiteren. 

 

© Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan is toestemming vereist van 

de redactie en de auteur. 
 
 
 

 

 
 
 
 

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 

 

Tot nader bericht is de bibliotheek op de 1
e
 zaterdag van de maand  

gesloten. 

 

U kunt er terecht op onze verenigingsavonden, vanaf 19:00 uur.  

Nivon-gebouw Kerkebuurt 169, 1647 ME  Berkhout 

 

 

 

 



 

 

Bestuur en functieverdeling 

 
Voorzitter  
Vacature 

Eerste secretaris  

Vacature 

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 

Vacature 

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: lezingen.oostelijk.west-friesland@live.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 169, Berkhogebouw Kerkebuurt 169, Berkhogebouw Kerkebuurt 169, Berkhogebouw Kerkebuurt 169, 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  

 

   



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


