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Agenda Jaarvergadering 2013 
 
Het bestuur nodigt de leden hierbij uit tot het bijwonen van de 
jaarvergadering 2013. 
 
Datum: donderdag 18 april 2013 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: de Kleine Ridder,  Kerkebuurt 169, Berkhout 
 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. U kunt dan ook de bibliotheek raadplegen. Het 
verslag van de jaarvergadering 2012 is geplaatst in “Koggenland”2012/2. De 
jaarverslagen treft u aan in deze editie. 
 
Agenda 
 

1 Opening 
 

2 Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3 Bespreking van het verslag van de jaarvergadering van 19 april 2012     
(gepubliceerd in Koggenland 2012.2, p.28-29) 
 

4 Jaarverslag van de secretaris  (Koggenland 2013.1) 
 

5 Financieel jaaroverzicht van de penningmeester  (Koggenland 2013.1) 
 

6 Verslag van de kascommissie bestaande uit Lou Olijve en Cor Kind 
 

7 Verkiezing kascommissie 
 

8 Verkiezing bestuursleden. Voor de functie van secretaris heeft Ineke 
Willems zich verkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt voor haar in deze 
functie te kiezen. Volgens rooster is Aad Goossens aftredend; hij stelt 
zich niet herkiesbaar. Marijke van Teunenbroek-Land, bestuurslid  
organisatie lezingen is aftredend en stelt zich herkiesbaar.  
 

9 Programmaoverzicht van de lezingen van het seizoen 2013-2014 
 

10 Rondvraag 
 

11 Sluiting van de vergadering 
 

 PAUZE 
 

Tien-minutenpraatjes 
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Van de bestuurstafel 
 

Zo, de winter is weer achter de rug. Tenminste… zo goed 
als. Dus volgt er voor dit genealogisch winterseizoen nog 
maar één bijeenkomst. Op donderdag 18 april houden we 
onze voorjaarvergadering. Ter voorbereiding daarop vindt 
u in dit nummer het financieel jaarverslag en het laatste 
verslag van onze secretaresse Gerri Kind. Het bestuur 
vraagt in de vergadering uw instemming om een nieuwe 
secretaris in die functie te benoemen. Deze nieuwe 
secretaris is weer een vrouw en ik schrijf dan ook liever over een secretaresse. 
Ineke Willems uit Wognum is bereid gevonden om de taak van Gerri Kind over 
te nemen. Hierdoor kan Gerri zich nog meer wijden aan zaken als PR, de 
bibliotheek, voorouderspreekuur, paleografie, indexeren en nog meer dingen, 
die met genealogie te maken hebben. En ze had ook nog tijd voor het 
secretariaat. Verderop in dit blad treft u een kennismakingsartikel aan van 
Ineke Willems. 
De agenda voor de voorjaarsvergadering vindt u eveneens in dit blad. 
 
De vereniging in haar geheel staat op een kruispunt van wegen en moet naar 
de juiste richting zoeken. De bezetting van de bestuursfuncties is, zowel in het 
hoofdbestuur als bij de afdelingen matig. Het aantal leden loopt al meerdere 
jaren gestaag terug. Ook bij onze afdeling is al geruime tijd een terugloop te 
zien. Telde onze afdeling in 2000 nog 224 leden, eind december 2012 waren 
dat er nog 168. Een achteruitgang van 25 %, een kwart dus in 12 jaar. Het 
aantal stamboomonderzoekers zal niet verminderd zijn. Dat is eerder 
toegenomen. 
 
Zoeken we naar oorzaken van de daling dan kom ik in de eerste plaats al gauw 
bij de mogelijkheden van het internet.  
Niet uitgesloten mag worden dat de kennis hierdoor een stuk is teruggelopen. 
Het onderzoek in de archieven, en dan vooral de bijzondere onderdelen 
hiervan, zoals ONA en oud rechterlijk zullen aan kennis en kwaliteit 
teruglopen. Jammer, want daar valt veel bijzonders te halen. Het echte 
speurwerk neemt mogelijk af. 
 
Dat er veel meer via het internet onderzocht wordt komt door de enorme 
toename van informatie op het internet. Hierdoor worden we geconfronteerd 
met vermindering van openingstijden van de archieven. Sommige zijn nog 
maar twee dagen in de week geopend.  
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Het internet heeft ook haar positieve kanten. Ik moet toegeven dat we in de 
Basiscursus Stamboomonderzoek ook een flink deel van de tijd besteden aan 
computerprogramma’s en websites.  
Toch kan ik niet genoeg benadrukken, dat het lidmaatschap van onze 
vereniging vooral ruimte geeft om de genealogische kennis behoorlijk uit te 
breiden. 
 
Tegelijk zal onze vereniging er veel meer aan moeten doen om op een 
positieve manier en met een eigen gezicht naar buiten te treden. 
We moeten er voor zorgen dat leden zich nog meer verbonden voelen met de 
vereniging en dat we dat ook naar buiten uitstralen. 
 De voordelen van het lidmaatschap moeten meer benadrukt worden. 
Het is bijvoorbeeld toch veel prettiger om met hobbygenoten te kunnen praten 
over datgene waar men mee bezig is. Elkaar helpen bij problemen op het 
gebied van genealogisch onderzoek kan natuurlijk door middel van een forum 
op het internet, maar beter gaat dat wanneer men elkaar spreekt en direct kan 
overleggen.  
 
Onlangs hebben de afdelingsvoorzitters onder leiding van Robert Philippo 
gesproken over het nieuwe beleidsplan, maar meer nog over de noodzaak van 
herkenbaarheid van de NGV en de verbondenheid binnen de vereniging. 
Ook de in- en externe communicatie kwamen uitgebreid ter sprake. 
In dat kader zou het mooi zijn wanneer u, de leden van onze afdeling, ons laat 
weten waar u in verenigingsverband behoefte aan heeft. Zelf denk ik daarbij 
aan ondersteuning op het gebied van computergenealogie, probleemoplossing 
bij onderzoek of uitwisseling van familie-informatie.  
Ik ben benieuwd naar uw reacties. 
 
Uw voorzitter, 
Dick Waalboer 
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Jaarverslag 2012 NGV  
afdeling Oostelijk West-Friesland 
 
Bestuur 
De taakverdeling was als volgt: 
Dick Waalboer, voorzitter en penningmeester. 
Gerri Kind - Renskers, wnd. secretaris en PR-functionaris. 
Marijke van Teunebroek-Land, organisatie lezingavonden.  
Ben Leek, notulist en redacteur "Koggenland" 
Aad Goossens, 2e secretaris, afgevaardigde. 
Dick Schenk, algemeen bestuurslid (vanaf november) 
Webmaster: Remko Ooijevaar 
Bibliotheek: Tiny Kraakman –de Jong 
Redactielid: Jan Lijzenga. 
 
Naast frequente communicatie via telefoon en e-mail kwam het bestuur vier 
keer in vergadering bijeen, t.w. op 7 februari, 28 maart, 11 september en 30 
oktober. 
 
Lezingen, (leden)vergaderingen en andere bijeenkomsten 
 
7 januari  Nieuwjaarsreceptie  

 

 
Er werden in 2012 vijf lezingen gehouden: 
 
19 januari Dhr.Jos Kaldenbach: 

Hannekemaaiers, haringvissers en andere Hollandgangers 
 

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

19 april Jaarvergadering van de afdeling gevolgd door een lezing 
van Dhr. Siem Kieft over de bakkers in Andijk 
 

18 oktober Dhr. Victor Brilleman: 
Joodse geschiedenis in West-Friesland 
 

20 september Dhr. Ton van Velzen: 
Een kijkje in de personeelsrekeningen van de VOC    
 

15 november Dhr. Bas Lems: 
Op zoek naar Nederlander in het leger van Napoleon. 
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Deze laatste lezing werd voorafgegaan door een korte ledenvergadering 
waarin wij Dick Schenk konden verwelkomen als nieuw bestuurslid.  
De lezingen trokken gemiddeld 30 bezoekers; de lezing van Bas Lems trok 43 
belangstellenden. De bijeenkomsten werden via posters, het afdelingsblad 
Koggenland, de website, de regionale kranten en e-mail aangekondigd. Op de 
lezingavonden werd de koffie / thee verzorgd door Anneke Veenstra en Aad 
Goossens. 
 
De eerste landelijke jaarvergadering van de NGV in Utrecht werd bezocht door 
Aad Goossens als afgevaardigde en Dick Waalboer als plv. afgevaardigde. De 
tweede landelijke jaarvergadering werd bezocht door de voorzitter en de wnd. 
secretaris i.v.m. verhindering van Aad Goossens. 
 
Publiciteit, cursussen, samenwerking 
Dick Waalboer gaf een lezing over genealogie in de bibliotheek van Venhuizen 
op 25 april; er was ruime belangstelling. 
Het onderwerp van de lezing was het genealogisch onderzoek vanaf de naaste 
nog levende familie tot aan de publicatie van een boek met 
familiegeschiedenis. Aan de hand van een ppt-presentatie werden BS, DTB, 
Bev.register, Notarieel- en Rechterlijk archief behandeld. Ook werd ingegaan 
op het gebruik van internet en enkele genealogische computerprogramma’s. 
 
De activiteiten van de PR van onze afdeling hebben zich het afgelopen jaar 
vooral afgespeeld in het Westfries Archief. Weer (vanaf april 2010) 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. In dit jaar kwamen er totaal 56 personen. Op onze 
website stond telkens de aankondiging evenals op de website van het 
Westfries Archief. Door een aantal actieve leden werden ook telkens posters 
met betrekking tot dit gebeuren opgehangen en regelmatig verscheen een 
berichtje in de regionale pers. Ons PR-team: Dick Waalboer, Remko Ooijevaar, 
Marijke van Teunenbroek, Tiny Kraakman, Siem Kieft en Gerri Kind.  
 
Basiscursus genealogie 
Op 19 november ging de basiscursus genealogie van start in het Westfries 
archief met het maximum aantal cursisten van 16 personen. Viermaal kwamen 
de cursisten op vrijdagmiddag van 14-16 uur op les. De cursus wordt in 
februari en maart 2013 herhaald want er waren 38 aanmeldingen! Als er nog 
meer gegadigden bij komen kunnen we overwegen de cursus in de herfst te 
herhalen. De cursus werd gegeven door Dick Waalboer en Gerri Kind-
Renskers. De deelnemers waren zeer enthousiast en willen graag een reünie 
om te vertellen hoe hun onderzoek verder verlopen is. 
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Excursie 
Op 2 november was er een rondleiding in het gemeentearchief van 
Amsterdam. Achttien personen hadden zich aangemeld; door ziekte namen 15 
personen deel. We begonnen in de hal van het archief aan onze rondleiding. Na 
een korte uitleg over de werking van de studiezaal en het beantwoorden van 
een flink aantal vragen gingen we een kijkje nemen in de schatkamer en één 
van de ellenlang depots . Dit alles werd begeleid door de uitleg van de heer 
Harmen Snel, medewerker van het archief, die zelf de term “wandelend archief 
“ verdient. Veel werd ons verteld over zoeken in oude archieven. Een zeer 
geslaagde middag die we afsloten met dank aan de heer Snel in de vorm van 
een lekker flesje wijn. 
 
Werkgroep in het archief 
Een groep van ruim 30 personen werkt nog steeds aan het transcriberen en 
digitaliseren van de DTB en de geboorteakten van de BS in het Westfries 
archief. Op de 2e vrijdag van de maand is er een inloopochtend om 
(lees)problemen met elkaar te bespreken. Indien nodig raadplegen we de 
originele boeken. Een groot deel van de groep bestaat nog steeds uit leden van 
onze afdeling. 
 
Project familieadvertenties 
Inmiddels worden alweer bijna 2 jaar de door leden van onze afdeling 
verzamelde advertenties (voornamelijk familieberichten) gescand en voorzien 
van een index. De apparatuur en de werkruimte is beschikbaar gesteld door 
het Westfries archief. Er zijn meer vrijwilligers nodig om  de grote hoeveelheid 
sneller te verwerken. Er wordt met zijn tweeën gewerkt; het is onhandig de 
scanner en het toetsenbord alleen te bedienen. Het is ook gezelliger! Het 
resultaat is te zijner tijd ook op de website van het Westfries archief te zien. De 
verwerkte advertenties zijn nu al te raadplegen in de laptop van onze afdeling 
tijdens de lezingavonden. De niet verwerkte advertenties zitten nog in mappen 
in onze bibliotheek.   
Op 28 november hebben Riek en Aad Goossens voor de laatste keer als 
vrijwilligers aan dit project gewerkt. Zij waren bij de eerste vrijwilligers. Bij 
hun afscheid kregen zij als dank een boeket bloemen van de heer D. Dekema, 
directeur van het Westfries archief. Op de website van het Westfries archief 
werd hier aandacht aan besteed. 
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Leden 
In de loop van dit jaar kwamen er 10 nieuwe leden bij en 1 persoon met een 
bijkomend lidmaatschap. Acht personen hebben hun lidmaatschap opgezegd 
en 2 bijkomende leden. Helaas overleden onze leden de heren K. Zijp en 
S. de Jager. Per 1 januari 2013: 164 leden en 15 bijkomende leden. 
 
Tijdschrift “Koggenland” 
Ons periodiek verscheen dit jaar 4 maal.  
De artikelen werden ontvangen van 10 verschillende auteurs. Hiervan 
stuurden 4 personen voor iedere aflevering kopij. 
Het totaal aantal pagina’s bedroeg 96. 
Behandelde onderwerpen waren onder andere 

- genealogieën 
- paleografie 
- kwartierstaten 
- bibliotheek 
- GensDataPro 

 
Tot slot 
Wij kunnen terugkijken op een goed en gezellig jaar. 
 
Gerri Kind-Renskers 
 
 

Jaarrekening 2012 
 
Enkele opmerkingen bij het financieel overzicht 2012 
 
In het boekjaar 2012 zijn we alweer ruim binnen de begroting gebleven. 
Vooral waren we bang voor hogere kosten van de sprekers. 
Deze kosten zijn meegevallen en eerlijk gezegd hoop ik dat dit zo blijft. 
Ook de drukkosten van ons maandblad waren lager dan verwacht. 
De bibliotheekkosten waren wel hoger dan begroot. Dit had voor een deel te 
maken met het achterstallig onderhoud van diverse boeken en andere 
voorwerpen in de bibliotheek. Ook de voorzieningen tegen inbraak en diefstal 
zijn enigszins aangepast. 
Voor 2013 is een begroting ingediend en goedgekeurd, welke niet veel afwijkt 
van de begroting 2012. 
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Activiteitenplan:                   
Jaarvergadering in april met 10-minutenpraatjes.  Vijf lezingen, waarvan één na de 
najaarsledenvergadering in november.  Digitaliseren van een verzameling familieadvertenties, 
circa 70.000. De verzameling bestaat uit 65 ordners met gemiddeld 410 pagina's en per pagina 
gemiddeld 2,6 advertenties. Facicliteiten zijn ons aangeboden door het Westfries Archief. 
Scanner, laptop, werkruimte en technische ondersteuning. De verzameling bestaat uit 
streekgebonden advertenties en zal te zijner tijd op de site van het Westfries Archief geplaatst 
worden. Het project zal meerdere jaren bestrijken en mogelijk incidenteel op de begroting 
drukken. Organiseren, eveneens in samenwerking met het Westfries Archief, van het 
Voorouderspreekuur op de tweede vrijdagmiddag van iedere maand met uitzondering van juli en 
augustus. Dit heeft lichte financiële consequenties. Excursie voor leden. Deze excursie heeft 
mogelijk lichte consequenties voor de begroting. Het geven van 2 maal in 2013 een Basiscursus 
Stamboomonderzoek in samenwerking met en in het Westfries Archief te Hoorn. Deze activiteit 
zal niet drukken op de begroting van de afdeling. 
 
Benningbroek, 23 januari 2013 
D. Waalboer, penningmeester 
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Vijf Hoornse generaties Van Hoolwerff (I) 
(door Fred Hoek) 
 
Het geslacht Van Hoolwerff vindt zijn oorsprong op de Veluwe en komt in de persoon van 
Dirk, van Harderwijk naar Hoorn. Reeds spoedig nam de familie Van Hoolwerff een 
vooraanstaande plaats in in deze stad en hield dat anderhalve eeuw in stand. Intussen 
bestond er ook een familie Hoolwerf in en rondom Bunschoten. Hoewel in de buurt bestaat 
er, voorzover is na te gaan, geen verwantschap met de eerder genoemde familie Van 
Hoolwerff. 
 
Het familiewapen Van Hoolwerff is gevierendeeld in groen en blauw. Het eerste en derde 
kwartier dragen aanziende zilveren ossenkoppen met gouden hoorns. Het tweede en vierde 
kwartier dragen ieder drie gouden dalia’s. Het gebroken zilveren hartschild draagt een 
opstaande gouden Sint Jacobsschelp. Helm gedekt met een kroon met uitkomende zilveren 
ossenkop op hals met gouden hoorns.  
 
I Dirk van Hoolwerff 
Koopman, winkelier 
Z.v. Gerrit- / Gerard Meintsz. ( van) Hoolwerff en Nijsgen Aaltsen 
Geb. Harderwijk rond 1620, overl. Hoorn 3-3-1658, huwde Hoorn 4-12-1650 met: 
Aafje Rippers(e)  
Geb. Hoorn 7-1-1618, overl. Hoorn 14-7-1679, d.v. de schepen van Hoorn, Pieter Jacobsz. R. 
(1593-1629) en Aafje Pietersd. Puyt  (1591-..) 
De Kleine Kavel 79 aan de westzijde van de Middenweg in de Beemster was in 1612 toegewezen 
aan Nicolaas Carbasius, in 1617 in bezit van Jacob en Cornelis Ripperse te Hoorn, in 1620 in 
bezit van Pieter Meunix en Jacob van Hoolwerff, in 1675 in bezit van Aafje Ripperse, weduwe 
van Dirk van Hoolwerf, in 1692 in bezit van Jacob Ripperse en in 1737 verkoopt Jacob van 
Hoolwerf het aan Doede Jansz. Beets 
Uit deze relatie geboren: 
1. Gerard van Hoolwerff, 1651-1701, volgt II-1 
2. Jacob van Hoolwerff, geb. / geref. ged. Hoorn 3- / 7-12-1651, overl. 22-1-1675,  
  ongehuwd, tweeling met 1. Jacob, promoveerde op 2-6-1673 te Leiden tot Doctor  
  Medicinae 
3. Henricus- / Hendrik van Hoolwerff, 1653-1720, volgt II-2 
4. Immetje Hoolwerff, ged. Hoorn 1-4-1656, begr. Hoorn 28-9-1696, huwde Hoorn 6-5- 
  1681 met de biersteker Egbert(us) Coninck / -Coningh, geb. Hoorn 7-11-1655, overl.  
  Hoorn 21-11-1725, z.v. Willem Coninck (Coningh) de Jonge (..-1665) en Geertje  
  Pilgromsd. Hulleman (1627-1694). Egbert huwde (2) Hoorn 28-4-1697 met Elisabeth  
  Bregjesd. Vis (..->1707)  
 
II-1 Mr. Gerard van Hoolwerff 
Schepen te Hoorn 1686, en vroedschap aldaar 1697, Klerk van de gecommitteerde Raden van het 
Noorderkwartier (Statencollege te Hoorn) 1672, Commissaris van Kleine Zaken 1684, Boonman 
1687, keurman 1688, 1690, kapitein der Schutterij 1689, kassier 1695, Vroedschap Raden of 
Rijksd. van Hoorn 1697, komt voor op de lijst van de “Groenlandsche Visschery” namens Hoorn 
Z.v. Dirk van Hoolwerff en Aafje Ripperse, zie I 
Geb./geref. ged. Hoorn 3- / 7-12-1651, tweeling met Jacob III-2,2, begr. Hoorn 17-8-1701, 
huwde Harderwijk 8-12-1674 met: 
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Susanna De Mayne / -Maijna(e)  
Geb. Harderwijk 17-7-1651, overl. Hoorn 2-10-1711, d.v. de tafelhouder (te Zutphen) Abraham 
Jacobsz. D.M. (1615-1678) en Catharina Joansd. Patronus (1618-1706) 
Uit deze relatie geboren: 
1. Elisabeth van Hoolwerff, ged. geref. Hoorn 29-9-1675, overl. Hoorn 24-4-1678 
2. Jacob(us) van Hoolwerff, 1676-1742, zie III 
3. Eva van Hoolwerff /-van Hoolwerff de Maijna, geb. Hoorn 11-11-1683, geref. ged.  
  Hoorn 11-11-1683, overl. Hoorn 25-11-1683 
4.  Maria van Hoolwerff, geb. Hoorn (?) rond 1685, begr. Grote Kerk Alkmaar 28-3-  
  1735, klasse ƒ 15,-,- graf Choor nr. 52, 11gld, huwde (niet te Hoorn) 1753 met mr.  
  Nanning van Foreest, geb./ged. Hoorn 2-/5-2-1682, overl. Beemster 15- 8-1745 (vlgs  
  FamilySearch abusievelijk + Hoorn 21-8-1745), z.v. raad en burgemeester van Hoorn,  
  secretaris van Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier, mr.  
  Jacob Dirksz. v.F. (1640-1708) en Maria Jansd. Sweer(t)s (1649-1720), wed.r.v. de  
  burgemeestersdochter Debora Amarentia Jacobsd. van Compostel (1682-1708) en de  
  regentendochter Jacoba Herculesd. de Vries (1706-1750). 
 

Mr. Nanning van Foreest was raad in de vroedschap van Hoorn (1718-1745) en tien maal 
burgemeester van Hoorn,bewindhebber van de VOC- en WIC-kamer Hoorn. Bekleedde 
daarnaast diverse lokale functies. Nanning van Foreest gold als de rijkste man van Hoorn 
in zijn tijd. Naast het omvangrijke kapitaal dat de familie Van Foreest al bezat, was hij in 
1742 samen met zijn neef Cornelis van Foreest erfgenaam van de puissant rijke Maria 
van Egmond van de Nijenburg, de laatste telg uit dit Alkmaarse adellijke geslacht. 
Nanning kreeg daarbij de heerlijkheden Petten en Nolmerban, Cornelis werd heer van 
Schoorl en Camp. Tevens kreeg Nanning het Huis te Nijenburg in zijn bezit. Nanning van 
Foreest liet in 1724 een imponerende hardstenen gevel met decoraties op zijn huis aan het 
Oost aanbrengen. Hij zette daarmee een trend, in de loop van de 18e eeuw hebben vele 
Hoornse regenten hun huizen laten verfraaien. Ook in ander opzicht liet hij zijn rijkdom 
blijken. Zo waren Cornelis en Nanning van Foreest de enigen in Hoorn die zich in een 
koets met een vierspan lieten vervoeren en hadden zij wel vijf dienstboden in huis. 
Nanning van Foreest liet een vermogen van ruim 1,5 miljoen gulden na, voor die tijd een 
recordbedrag en een van de hoogste van het land. 
Literatuur:  
L. Kooijmans, Onder regenten. De elite in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1770 
(Hollandse Historische Reeks dl. 4, Den Haag,   1985) 
K.W.J.M. Bossaers, Van Kintsbeen aan ten Staatkunde opgewassen. Bestuur en 
bestuurders van het van het Noorderkwartier in de 18e eeuw (Hollandse Historische 
Reeks dl. 25, Den Haag, 1996) 
Laatstgenoemde auteur maakte bovenstaande tekst op voor het Westfries Biografisch 
Woordenboek. 
 

5. Elisabeth van Hoolwerf, geref.ged. Hoorn 14-4-1686, overl. Hoorn 24-8-1695  

  
II-2 Henricus- / Hendri(c)k (van) Hoolwerf(f) 
Openbaar notaris bij den Ed. Hove van Holland geadmitteerd, tot Hoorn residerende 1675-1725, 
procureur en postmeester, Commissaris voor Kleine Zaken 1707 
Z.v. Dirk van Hoolwerff en Aafje Rippers(e), zie I 
Geb. Amsterdam 21-7-1653 en overl. Hoorn 1720, ondertr./huwde Alkmaar 16-7-/3-8-1683 met: 
Hillegond(a) Schagen 
Vertegenwoordigster van de posterij te Hoorn vanaf rond 1680, vanaf 1720 postmeester. Bezat 
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het recht op de schuitenpost van Amsterdam op Hoorn. Geb. Amsterdam, begr. in de Groote Kerk 
te Hoorn 29-3-1724, d.v. Hillebrand Gerritsz. S. en Geertruy Veldman /-Veldhuys / -Veltmans 
 Hillebrand en Geertruy lieten tussen 1661 en 1667 kinderen dopen te Amsterdam. Zijn vader 
Gerrit was burgemeester van Alkmaar, geb. 1626, die huwde in 1652 met Alida Tedingh van 
Berkhout (1631-1653). Van 1678 tot 1747 beschikte de stad Alkmaar over een eigen postdienst, 
de ‘Alkmaarse Postdienst’, die in 1678 werd gegund aan Hillebrand Schagen en zijn zoon 
Lambert. Na 1-5-1747 droegen Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Rotterdam en Brielle hun posterijen 
over aan de prins van Oranje, Willem II.  
Uit deze relatie geboren: 
 1.  Eva Geertruida van Hoolwerff, geb. Alkmaar 7-6-1683  
 1a. Geertruijd Hoolwerff, ged. Alkmaar Grote Kerk 8-8-1683?? 
 2.  kind Van Hoolwerff, geb./overl. Alkmaar 10-6-1684, ongedoopt begraven, tweeling  
  met 3 
 3. kind Van Hoolwerff, geb./overl. Alkmaar 10-6-1684, ongedoopt begraven, tweeling  
  met 2 
 4.  zoon Van Hoolwerff, geb./overl. Alkmaar 8-6-1685 
 5. Agatha van Hoolwerf, geb. Hoorn 10-8-1686, geref.ged. Hoorn 15-8-1686, overl.  
  Alkmaar, begr. Alkmaar 25-7-1755, (klasse ƒ 15,-,- graf Choor nr. 100 ƒ 45 gld 2 st.,  
  liet geen kinderen na), postmeester van 1717 tot 1755,  

 Zij volgt in 1717, als hoofdcommies haar tante Catharina Schagen op. Zij hield kantoor 
aan de noordzijde van de  Langestraat te Alkmaar, waar zij voor de helft de eigenares 
was van een huis en erf. 

  Ondertr. Bergen op Zoom/Alkmaar 17-8-1727 met de majoor, luitenant ten dienst der  
  Vereenigde Nederlanden, bevelhebber van het Fort Rovere onder Bergen op Zoom,  
  later hoofdcommies posterijen te Alkmaar Hendrik Lentingh, begr. 9-10-1727. 

Laten huwelijkse voorwaarden opmaken voor notaris Dirk Sevenhuysen te Alkmaar  25-9-
1727 waarin ze ‘haar neve’ James Hendrik Swinton als erfgenaam aanwijst. Het jaar 
daarop was Agatha weduwe en testeerde op 15-3-1745 voor notaris Van Bodeghem 
wederom ten bate  van haar neef. Voor de postdienst werd zij opgevolgd door Med. Dr. 
David Schagen, postmeester van 1755 tot 1759 en was ook belanghebbende in Oost- en 
West-Indische Zaken. 

 6.  Gesina van Hoolwerf, geref.ged. Hoorn 9-1-1689, overl. 1720, huwde Hoorn 24-3- 
  1709 met James Hendrik Swinton (ook: Swintown), kapitein in dienst van het leger  
  der Vereenigde Nederlanden (zie The Scots Brigade in the Service of the United Netherlands van James Ferguson),  
  geb. Edinburgh (GB) 31-12-1677, gesneuveld in de Spaanse Successieoorlog bij de  
  Slag van Malplaquet (F) in 1709 z.v. Sir Alexander Alexanderz. S. (1624-1700), zich  
  noemende Lord Mersington, en Alison Johnsd. Skene. Lord Mersington was senator  

 van het college van Justitie. 
James Hendrik was belanghebbende (zonder positie) bij de overgang der Posterijen 
in 1752. De naam Mersington is afkomstig van de Schotse woonplaats van de 
grootvader van James. 

 7.  Catharina van Hoolwerff, geref.ged. Hoorn 25-3-1691, huwde Hoorn met NN 
 8.  Dir(c)k van Hoolwerf, militair 

Trad op 15-4-1721 als vaandig in militaire dienst in het Regiment van Savornin in 
garnizoen te Yperen. Op 21-3-1727 was hij luitenant in het Regiment Smissaert, op 15-3-
1737 was hij sergeant-majoor (hoofd-officiersrang) in het Regiment van kolonel van 
Berckem, waar op op 19-9-1742 luitenant-kolonel is. In 1746 staat hij te boek als kolonel 
regiment-commandant. Hij was tevens belanghebbende (zonder positie) bij de overgang 
der Posterijen in 1752. Woonde sinds 1747 op Vredesteijn te Egmond-Binnen.  

 Geref. ged. Hoorn 4-7-1693, , overl. Egmond-Binnen 23-5-1755 als generaal-majoor  
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  der Infanterie 
9.  Geertruy- / Geertruida van Hoolwerf, postmeesteresse na haar moeders dood, geref.  

 ged. Hoorn 10-10-1694, begr. Hoorn 26-3-1770, huwde Hoorn 21-2-1753? (1726!)  met 
Johan(nes) Pijtersz. Ennema / -Ennima, commissaris en postmeester te Hoorn, ged. 
Franeker 10-10-1695, overl Hoorn 21-2-1753, Johannes had een postkantoor aan huis. 

 10. Nicolaas Bevelot van Hoolwerf, geref. ged. Hoorn 27-4-1700 
 11.  Eva Geertruyda van Hoolwerf, geb. Hoorn >1705, begr. Alkmaar 9-2-1745 in graf  

100 onder het Choor, woonde volgens de verponding in 1765 in een huis en erf aan de  
Langestraat te Alkmaar 
 

III  Dr. Jacob van Hoolwerff 
Promoveerde te Leiden 16-6-1698 tot Doctor Medicinae van 1701 tot 1740, Commissaris van 
Kleine Zaken 1699, Boonganger 1703, 1713, Keurman 1706, 1707, 1714, 1716, 1723, 1730, 
1740, 1741, Secretaris der weeskamer 1730, Schepen 1701, 1708, Raadslid 1701,1702, 1713, 
Vroedschap Raden en Rijksd. 1713, 1740, 1742, Burgemeester 1717, 1718,1720,1721, 1725, 
1728, 1733, 1734, 1737, Voorzitter van de admiraliteit 1731, 1732, 1735, 1736, 1738, 1739, 
1740, Bewindhebber VOC te Hoorn 1739-1742, Ontvanger gemenelandsmiddelen 1717, 
Hoofdingeland en Heemraad van de Beemster, Heer van Westerhem 
Komt voor op het wapenbord uit 1732 in de consistoriekamer van de Noorderkerk met de 
familiewapens van de beheerders van het Truydemanfonds.In het midden het wapen van J.v.H. 
Foto van het wapenbord, gemaakt in 1938 door Joh. Kuiper uit Hoogwoud, door aankoop in 
bezit van het Westfries Museum.  
 
De Kleine Kavel 79 aan de westzijde van de Middenweg in de Beemster was in 1612 toegewezen 
aan Nicolaas Carbasius, in 1617 in bezit van Jacob en Cornelis Ripperse te Hoorn, in 1620 in 
bezit van Pieter Meunix en Jacob van Hoolwerff, in 1675 in bezit van Aafje Ripperse, weduwe 
van Dirk van Hoolwerf, in 1692 in bezit van Jacob Ripperse en in 1737 verkoopt Jacob van 
Hoolwerf het aan Doede Jansz. Beets. 
Dijkkavel 91 Westdijk-Jisperweg “Groenland” in de Beemster, 21 morgen en 142 roeden was in 
1633 van François van Os, in 1669 doet de weduwe van François het over aan Marijtje Ripperse 
te Hoorn voor ƒ24.414,-, in bezit van Maria Ripperse, gehuwd met Joan Blauw, in 1728 gaat het 
van Joan Blauw over op dr.Jacob van Hoolwerf en deze weer aan z’n zoon Gerard, in 1760 in 
bezit van Willem Minnes, gehuwd met Maria van Hoolwerf en in 1789 gaat het over van Maria 
Crab-van Hoolwerf aan Jacob van Hoolwerf. 
Binnenkavel 65 “Westerhem”aan de westzijde van de Middenweg te Beemster, 19 morgen en 557 
roeden. In 1644 was 9 morgen en 587 roeden in bezit van Johan Ripperse in Hoorn, in 1718 
kwam het in bezit van Jacob van Hoolwerf, heer van Westerhem, in 1741 van Jacob Ripperse, in 
1781 van Maria van Hoolwerf en in 1785 gaat het van Maria Crab-van Hoolwerf over in handen 
van Jacob van Hoolwerf die het zijn beurt weer overdoet aan Lourens Janz. Hogetoorn. 
Binnenkavel 97 Rijperweg zuidzijde langs de Middenweg te Beemster, 18 morgen en 533 roeden. 
Vanaf 1623 is de kavel in meerdere parten opgedeeld geweest, vaak in stukjes van 2 en 4 morgen. 
Door de Hoornse familie Ripperse en Ripperse van Hoolwerf is gedeeltelijke samenvoging tot 
stand gekomen en uiteindelijk waren op het einde van de 18e eeuw 2 eigenaars bekend te weten: 
Arian Pauw met 8 morgen en 191 roeden en lourens Hogetorn met 10 morgen en 541 roeden. 
Dijkkavel 88 “De Ark van Noach” Westdijk-Jisperweg te Beemster gaat in 1739 in bezit over van 
Herman van de Poll naar Jacob van Hoolwerf, burgemeester van Hoorn, die het in 1744 over 
doet aan zijn zoon Gerard van Hoolwerff 

 
Z.v. Gerard van Hoolwerff en Susanna De Mayne, zie II-1 
Geb./geref.ged. Hoorn 29-8-/2-9-1676, overl. Hoorn 22-4-1742, huwde Hoorn 30-7-1702  
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met: 
Corneli(j)a Ripperse /-Rippersz 
Geb./ged. Hoorn 22-/24-1-1677 (vlgs bewindhebbers Hoorn geb. 9-3-1670), begr. Hoorn 8-1-
1740, d.v. de Heer van Westerhem, voorzitter van de rekenkamer van Holland 1661 tot   1664, 
vroedschap Hoorn, mr. Jacob Cornelisz. R. (1645-1680) en Maria- / Marya Johand. Rippers 
(1649-1724), woonden op ‘t Oost 
 Uit deze relatie geboren: 
 1.  Susanna van Hoolwerff, geref. geb. Hoorn 28-12-1702, ged. Hoorn 31-12-1702,  
  overl. Hoorn 3-10-1704 
2.  Gerard van Hoolwerff, 1704-1769, zie IV-1 
3. Maria van Hoolwerff, tweeling met Susanna, zie 4, geb. Hoorn 10-8-1706, geref.  ged. 

Hoorn 15-8-1706, overl. Hoorn 16-11-1786, huwde (1) Hoorn  
15-5-1735 met de Baljuw van de Egmonden, schepen 1723, raad 1742,  
Willem Minnes, ged. Hoorn 6-8-1702, overl. Hoorn 3-12-1749, z.v. de schepen 1698, 
raad 1702, burgemeester 1705, equipagemeester van de Admiraliteit te Hoorn, mr. 
Nicolaes M. (..-1711) en Maria Cornelia Zeeman, wed.r.v. Ida de Vries, overl. 16-4-
1732. Maria huwde (2) met Nn Crab. Maria huwde (3) Hoorn 27-6-1751 met Jhr. mr. 
Cornelis van Foreest,  

   
Cornelis van Foreest 
 

  Heer van Schoorl en Camp en heer van Slot Egmond, bewindhebber 1750-1761, geb.  
  Hoorn10-2-1704, overl. Hoorn 11-8-1761, z.v. vroedschap en burgemeester van  
  Hoorn, 2e secretaris van de Gecommitteerden, Raden van Holland in het  
  Noorderkwartier, bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische en de Geoctroyeerde  
  West-Indische Compagnie en hoofdingeland van de Heerhugowaard, Schermer en  
  Purmer, z.v. mr. Dirk Jacobsz. v.F. (1676-1717) en Eva Maria Cornelisd. de Groot  
  (1677-1706), wed.r. van de regentendochter Maria Eva Joansd. van Akerlaken (1705- 
  1736) 

Cornelis van Foreest, was onder meer burgemeester en vroedschap van Hoorn, lid van de 
Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier, gecommitteerde van de 
Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier, en bewindhebber van de 
Verenigde Oostindische Compagnie (V.O.C.) en de Geoctroyeerde West-Indische 
Compagnie (W.I.C.). Tevens was hij sedert 1743 hoofdingeland van de Beemster en de 
Schermer, alsmede hoofdingeland van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende 
Sluizen van Kennemerland en West-Friesland. In 1761 verloor het hoofdingelandschap 
omdat hij bij leven al zijn Beemster landerijen aan zijn zoons had geschonken, waardoor 
hij “zijn radicale qualiteijt heeft verloren”. In 1736 kocht Cornelis voor ƒ 19.500,-- een 
hofstede aan de Volgerweg te Beemster van François van Harencarspel (1685-1756). De 
hofstede schonk hij in 1759 aan zijn jongste zoon Joan. .In 1742 was Cornelis van Foreest 
samen met zijn oom Nanning erfgenaam van de puissant rijke Maria van Egmond van de 
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Nijenburg (1684-1742), de dochter van zijn oud-tante Machteld van Foreest (1642-1721). 
Uit deze nalatenschap erfde hij onder andere de heerlijkheid van Slot Egmond en de 
buitenplaats Nijenburg te Heiloo. 

 
4. Susanna van Hoolwerff, tweeling met Maria, zie 3, geb. Hoorn 10-8-1706, geref.  ged. 

Hoorn 15-8-1706, overl. Hoorn <1735, huwde Hoorn (aant.) 3-3-1731 met mr. Cornelis 
Kayser, ontvanger te Sluis (Zeeuws-Vlaanderen), later schepen van Hoorn 1724, ged. 
Hoorn 4-2-1703, z.v. de schepen, burgemeester van Hoorn, Nanning Cornelisz. K. (1676-
1712) en Wi(j)nanda- / Weijntje Willemsd. van der Beecke (1674-1712), Cornelis huwde 
(2) Hoorn (aant.) 9-4-1735 met Maria Elisabeth François-Ewoudsd. Spieringh (1713-
1772) 
De overgrootvader van Cornelis, Nanning genaamd, was raadspensionaris die eerst in 
ongenade was gevallen en opgesloten in slot Loevenstein. Na rehabilitatie werd hij als 
afgezant naar Denemarken gezonden om steun te verkrijgen in de oorlog tegen Engeland. 
Hij sloot op 8-2-1653 een nieuw verbond met de koning en vernietigde het verdrag van 
uitkoop over de Sontse Tol. Christina, koningin van Zweden, zou met zinspeling op zijn 
achternaam gezegd hebben: “In Denemarken regeert nu geen koning, een keizer doet 
alles af”. Op 18-3-1653 brengt hij verslag uit en stierf op 24-3-1655. Op zijn zerk stond 
de tekst: 
 Een Stut van Stad en Raad 
 Een Raad van allen Raad 
 Een Al in eens gezegd 
 Legt daar waar Kaiser legt   

 
5. Jacob van Hoolwerff, geref.ged. Hoorn 13-12-1708, overl. <1710 
6.  mr. Jacob Ripperse van Hoolwerff, schepen van Hoorn 1757 en hoofdingeland van  
  de Beemster, weesmeester 1758, geref.ged. Hoorn 13-1-1709, huwde Hoorn 25-9- 
  1751 met vrouwe (?) Johanna Elisabeth van Bredehoff, geb./ged. Hoorn 27-/30-3- 
  1710, overl. Hoorn 25-2-1773, d.v. hoogschout, schepen, weesmeester, raad ter  
  admiraliteit van West-Friesland, bewindvoerder VOC, Mr. Joan Françoisz. v.B.  
  (1675-1720) en Elisabeth Mattheusd. Lugtenburg / -Luchtenburg (1676-1751),  
  wed.v. de schepen, boekhouder OIC Jacob Herculesz. de Vries (1707-1745), het  
  huwelijk van Jacob en Johanna Elisabeth bleef kinderloos  

De vader van Joan van Bredehoff kwam in 1686 in het bezit van de heerlijkheid 
Oosthuizen en liet daar het heerlijkheidhuis ‘De  
Gerechtigheid’ bouwen. 

 
In 1756 hebben Jacob en Johanna Elisabeth een fraaie zandloper (uurglas in messing standaard) 
cadeau gedaan aan de Nederlands Hervormde kerk van Midden-Beemster. Een uurglas met 
koperen standaard. Aanleiding tot dit geschenk was de aardbeving en watersnood, die aan 
20.000 inwoners van Lissabon het leven kostte. Op het randschrift staat: 
  “Gelijk het uurglas Is mensen hant 
 zo schudt Gods Almacht zee en lant. 
 Dies elck hem roepe in ootmoet aen, 
 Behoedt ons, heer, of wij vergaen” 
 1 november 1755, 18 februari 1756 
De zandloper werd eigenlijk geschonken aan de predikant van Midden-Beemster Ds. Adrianus 
Gerardusz. Wolff  (1707-1777).  Wolff huwde de eerste keer met de zus van de zwager Jacob 
Ripperse van Hoolwerf, Maria Wilhelmina Keijser (1701-1757). Na haar dood huwde Wolff met 
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Elizabeth Jansd. Bekker, beter bekend als de romanschrijfster en dichteres Betje Wolff, een duo 
vormend met Aagje Deken. 
In het boek ‘Beemster’ boek van J. Bouman (1857) stond daarover het volgende: 
In de kerkeraadsvergadering van 14 Mei 1756 werd door den Predikant A. WOLFF ter tafel 
gebragt, een bij hem ontvangen houten doos. Deze geopend zijnde vond men daarin een fraai 
uurglas met een koperen standaard, en daarnevens dit berigt: “Het  houten stelsel van den 
zandlooper is van ebbenhout, op het houtendeksel één met een gesneden wapen op elk van 
dezelve. Rondom het eene wapen staat gesneden Mr. JACOB RIPPERSE VAN HOOLWERFF, en 
rondom het andere wapen staat vrouwe JOHANNA ELISABETH VAN BREDEHOFF. Rondom 
den bovensten cirkel van den standaard of koperen stoel van de  
zandlooper leest men deze regels, doelende op de waterberoering en aardbeving, ook in 
Nederland en te dezer plaats op den 1ste   November 1755 en 18 Februarij 1756 opgemerkt. 

“ “ Gelijk het uurglas ’s menschen hand 
“ “ Zoo schudt Gods Almagt zee en land; 
“ “ Des elk Hem roep in ootmoet aan: 
“ “ Behoed ons Heer! Of wij vergaan.” 

Overigens was dit geschenk vergezeld van den navolgenden brief. 
  “WelEerwaarden  
  Den Heere Predikant en kerkeraad  
  Van de Beemster. 
“Wij nemen de vrijheid aan Uwe Eerwaarden ten deze toe te zenden een uurglas met deszelfs 
koperen standaard, ten gebruik en ornament van den predikstoel in de kerk van de Beemster: in 
hope en verwachting, dat deze onze gift niet onaangenaam en met een zelven genegen hart  zal 
aangenomen, geplaatst en gebruikt worden, als die van onzentwege gulhartiglijk toegedacht, 
geschikt en geschonken wordt. 
“Terwijk wij, na Uwe Eerwaarden en allen die, dezelve lief zijn, in de bescherming en genade 
Gods aanbevolen te hebben,  blijven, 
 
  Uwer WelEerwaarden 
 Zeer Geaffectioneerde Vrienden, 
Hoorn, 12 Mei  (was geteekend) 
1756   J.R. van Hoolwerff. 
    J.E. van Hoolwerff, geb. van Bredehoff.” 
 
J.R. van Hoolwerff was een dichter in den aanvang der 18e eeuw. Een zijner gedichten vindt men 
voor H. Graauwhart, Godvrugt, Christenpligten, Amsterdam 1728, Zie Heringa, Lijst van 
Dichters. 
Hij ondertekende, ‘Uyt vriendschap N(ooyt) V(er) K(oelende)’ mede de gedichten in de 
“Huwelyk zangen voor zijn neef mr.  Herman Berckhout, schepen van Hoorn en Debora de Vries, 
staatelyk in den echt vereenight in Hoorn, den 29 van de hooimaand 1729. 
 
7.  Joan van Hoolwerff, vaandrig ten dienste der Vereenigde Nederlanden, geref.ged.  
  Hoorn 12-5-1711, overl. Heusden 3-1-1733 
8. Diederik Cornelis van Hoolwerff, 1713-1788, volgt IV-2 
 
(wordt vervolgd) 
 
De Rijp oktober 2012  
Fred Hoek 
fc.hoek@quicknet.nl 
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De nieuwe secretaris stelt zich voor 
 
Mijn naam is Ineke Willems, 39 jaar oud en woonachtig in Wognum. Ik woon 
samen en heb 2 kinderen van 8 en 3 jaar oud. Ik werk 4 dagen in de week als 
directie- secretaresse bij een ingenieursbureau in Amsterdam. Ik ben 
verantwoordelijk voor de agenda, e-mail, het boeken van dienstreizen en het 
organiseren van evenementen voor de drie directeuren. 
 
Via mijn werk ben ik in aanraking gekomen met de NGV. Ik werd gebeld door 
iemand die op zoek was naar een medewerker met een aparte achternaam 
binnen onze organisatie. Zij begon erover dat zij aan stamboomonderzoek 
deed en dat aparte achternamen haar fascineren. Omdat ik zelf ook mijn 
stamboom aan het uitzoeken was, raakten we aan de praat. In mijn onderzoek 
ben ik de naam Primowees tegen gekomen. Deze mevrouw heeft mij hier 
informatie over kunnen geven. Zij gaf aan dat zij lid was van het NGV, over 
welke vereniging zij zeer te spreken was. Toen ik de oproep tegenkwam dat 
men op zoek was naar vrijwilligers heb ik me meteen aangemeld. Door mijn 
achtergrond als secretaresse is mij gevraagd of ik de rol van secretaris bij de 
NGV- afdeling Oostelijk West-Friesland op mij wil nemen.  
 
Ik ben ruim 15 jaar geleden begonnen met mijn onderzoek. Ik ben begonnen 
met mijn moeders moeder kant. Mijn overgrootmoeder (Heintje van Doorn) 
was een wees uit Amsterdam, zij was getrouwd met een wees (Andries 
Commerinus Verbeek) uit Est en Opijnen. Met mijn moeder ben ik naar het 
archief in Amsterdam gegaan en daar kwamen we Heintje tegen. Ze is na het 
overlijden van haar ouders naar het Diaconessen weeshuis in Amsterdam 
gegaan.  
 
Het verhaal van de grootouders van mijn moeder heeft mij altijd gefascineerd. 
Twee wezen die elkaar tijdens een vakantie speciaal voor wezen leren kennen. 
Ze zijn getrouwd en in Den Haag gaan wonen. Daar is Andries Commerinus 
Verbeek in dienst getreden bij Paleis Noordeinde als hovenier. Na zijn 
pensioen is hij nog teruggevraagd om de tafelstukken voor de kroning van 
Juliana te verzorgen. Wat betreft de familie Primowees, de eerste Primowees 
(Frans Primavesi) die zich in Amsterdam vestigde maakte barometers en 
kwam uit Italië. Hij behoorde tot de eerste generatie immigranten die zich 
rond 1740 in Amsterdam vestigde. 
 
Naast genealogie lees ik ook graag en veel; verder houd  ik van reizen en het 
bezoeken van musea en theaters. 
Aanwinsten in onze afdelingsbibliotheek 
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De stichting Coördinatie Onderzoek Oud Geestmerambacht heeft sinds 1996 
een zestal gedegen studies afgeleverd, waarin het Geestmerambacht, ruw weg 
het gebied ten noorden van Alkmaar, het centrale gegeven vormt. De 
ruilverkaveling in de jaren 70- van de vorige eeuw heeft dat gebied drastisch 
veranderd. Het ‘Rijk van de duizend eilanden’ is grotendeels verdwenen door 
de omzetting van een vaarpolder naar een rijpolder. Iedere sloot, ieder 
perceeltje land, ieder weiland of bosje had een eigen  veldnaam en al die 
benamingen dreigden verloren te gaan. De leden van de werkgroepen hebben 
monnikenwerk verricht om al die namen en waar mogelijk ook de 
geschiedenis ervan te achterhalen. Alle mogelijke aktes en officiële papieren, 
alle stukken van (voorlopers van) het kadaster werden bestudeerd en de 
relevante gegevens werden genoteerd. Ook vele historische gebeurtenissen 
die aan het licht kwamen werden daarbij meegenomen. Op deze manier 
ontstonden tot nu toe zes dikke boeken met gegevens en toelichtingen, 
voorzien van losbladige kaarten waarop alle percelen zijn ingetekend. Een 
uitgebreide index op de veldnamen completeert het geheel. 
‘Wat hebben genealogen daaraan?’, hoor ik u vragen. ‘Heel veel’ is mijn 
antwoord. Een uitgebreide index van persoons- of familienamen neemt ons 
veel werk uit handen. Om dat te testen heb ik mijn eigen familienaam 
nagetrokken. Dat leverde allerlei gegevens op: wie wanneer welk perceel bezat 
of (ver)kocht, wie er belendend was, wie als voogd optrad namens wie of wie 
namens wie een testamentaire plicht vervulde. Soms is ook vermeld wanneer 
iemand in het huwelijk trad of overleden was. Ook kon ik gegevens uit 
verschillende delen combineren en zo nog beter zien hoe aan- en verkoop van 
grondbezit verliep in een bepaalde familietak. Omdat er zo vele Noord-
Hollandse namen in deze boeken voorkomen, kan het bijna niet anders of u, 
lezer met wortels in West-Friesland, kunt uw voordeel doen met deze boeken. 
Deel 4 (Oudcarspel, meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen met de oudste 
droogmakerijen) en deel 6 (Noord-Scharwoude en de buitendijkse Noord-
Scharwouder polder, meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen) zijn 
recentelijk aan de stichting Erfgoed Koggenland aangeboden en daarna 
aangeschaft en in onze afdelingsbibliotheek geplaatst. De bijbehorende ISBN-
nummers zijn 078-90-76264-08-0 en 978-90-814264-0-4. 
 
Ben Leek 
 
 

 
Onbekende betovergrootvader 
(Een bijdrage van Adrie Smit uit Wognum) 
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Toen één van mijn overgrootvaders, Gerrit van Straten, geboren werd 
(Wognum, rk.,24-02-1840), werd er in de geboorteakte geen vader vermeld. 
Hij kreeg dus de achternaam van zijn moeder, Antje van Straten. Tot mijn 
verbazing las ik later in het doopboek van de parochiekerk van Wognum dat 
de pastoor van Nibbixwoud aangetekend heeft dat de vader Gerrit Weel uit 
Wadway is. Antje heeft het kind misschien wel Gerrit genoemd in de hoop met 
Gerrit Weel te kunnen trouwen! 
Dat is er niet van gekomen, omdat een zus van Antje, Grietje, al getrouwd was 
met Cornelis Weel, een broer van Gerrit. Volgens het Burgerlijk Wetboek van 
die tijd kon Antje daarom niet met Gerrit trouwen. Later is deze bepaling uit 
het wetboek geschrapt. 
( zie verder de kwartierstaat van Adrie Smit in onze afdelingsbibliotheek). 
 
Dat iemand uit Nibbixwoud in het doopboek van Wognum staat vermeld, heeft 
te maken met de situatie in Wognum rond het midden van de 19de eeuw. Na de 
gewelddadige dood van pastoor Johannes van Dijk in 1838 moesten de 
parochianen van Wognum naar Spanbroek of Nibbixwoud voor dopen, 
trouwen en begraven. De oud- pastoor van de parochie in Diemen, de in Hoorn 
woonachtige Berman, kreeg de opdracht om alleen op zon- en feestdagen de 
mis te lezen in de kerk van Wognum.  
        
   

Jubileum 2014 
 
Het bestuur heeft zich gebogen over ons 30-jarige jubileum in het komende 
jaar. Daarover zullen tijdens de jaarvergadering in april nadere mededelingen 
worden gedaan. Voor een van onze ideeën vragen wij nu al uw aandacht: wij 
zijn van plan een jubileum CD of USB-stick uit te brengen met o.a. alle tot nu 
verschenen afleveringen van Koggenland en het kwartierstatenboek dat wij in 
1994 hebben uitgegeven. Er blijft dan nog genoeg ruimte over om ook 
genealogieën of kwartierstaten op te nemen, die door onze leden worden 
ingezonden. Bij dezen wordt u dus alvast uitgenodigd werk in te sturen. 
Verder zoeken wij een exemplaar van dat kwartierstatenboek dat uit elkaar 
gehaald mag worden om het te kunnen scannen. Als u nog een exemplaar heeft 
dat u daarvoor zou willen afstaan, zijn wij u zeer dankbaar. 
 
Kwartierstaat Appel 



NGV afd. Oostelijk West-Friesland   Koggenland 2013/1 
 

 
20 

  



NGV afd. Oostelijk West-Friesland   Koggenland 2013/1 
 

 
21 

Informatie op de laptop in de bibliotheek 
 
In de bibliotheek hebben we nu alweer een tijdje de beschikking over een 
laptop. Tijdens de bijeenkomsten kan ieder lid van onze vereniging gebruik 
maken van de informatie die tot nu toe op de laptop geplaatst is. 
Hieronder volgt een lijst van wat er zoal te vinden is. 
 
Afdelingsblad “Koggenland”: 
In een PDF-bestand 
Alle nummer van 1985 tot en met 2008. Vanaf 2001 zijn ook de bijeenkomsten vermeld. 
In meerdere PDF-bestanden 
Alle nummers vanaf 2007 tot en met 2012-2. Deze zijn doorzoekbaar. 
 
Impost op het begraven Hoorn (indicering DTB) 
1698 tot en met 1805. Volledig op naam doorzoekbaar 
 
Impost op  het begraven Grootebroek (indicering DTB) 
1717-1739. Volledig doorzoekbaar. 
 
Bidprentjes 
100 stuks op naam te doorzoeken 
 
Grafstenen RK Blokker 
340 stuks in foto’s. 
 
Familieadvertenties West-Friesland 
30.000 familieadvertenties op 12.500 fotobladen. Doorzoekbaar op naam. Dit bestand 
wordt nog steeds aangevuld. 
 
Huwelijken Koggenland 1811- 1904 (West-Friesland oost) 
Volledig doorzoekbaar 
 
Jubileum-CD ZaanstreekWaterland 1987-2007 
Kwartierstaten, Stamreeks, Parenteel, Index bronnen, Naamregister op Waterlandse en 
Zaanse Kwartieren, Genealogisch-historische artikelen. 
 
Jubileum-CD Zaanstreek-Waterland 1987-2012 
Artikelen, Genealogiën, Kwartierstaten, Parentelen, Stamreeksen, Bibliotheek, Bronnen 
Waterland, Bronnen Zaanstreek, Publicaties Zaanstreek Waterland, Voortman Archief. 
 
Eerstelingen Groningen 1811-2011 
Jaarlijks eerste akten geboorte, huwelijk en overlijden uit alle gemeenten in de provincie 
Groningen 
Volledig doorzoekbaar 
 
Contactdienst NGV (CD-rom) 2011 
 
Internet beschikbaar via “Dongel” 
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Afdelingsbijeenkomst  
donderdag 19 september 2013 
 
DNA in de Genealogie 
 
De heer Robert Philippo houdt een boeiende, interactieve en praktijkgerichte 
lezing over de valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmiddel bij 
familieonderzoek. Aan de hand van voorbeelden uit de genetische 
reconstructie van de Philippo-stam laat hij zien hoe hij met behulp van deze 
techniek verwantschapsvragen in zijn familieonderzoek oploste, maar ook hoe 
hij tegen plezierige en minder plezierige verrassingen aanliep. 
Een laagdrempelig, kennisdelende en “niet wetenschappelijke” lezing voor 
iedereen die hier meer over wil weten. Neem gerust uw eigen 
stamboomprobleem mee en laat u verrassen wat dit hulpmiddel voor u 
mogelijk zou kunnen betekenen. 
 

 
 
De heer Robert Philippo vraagt of er leden zijn die voorbeelden hebben van 
vastlopers die ze via DNA zouden willen proberen op te lossen. Hopelijk wil 
iemand van onze leden een geval opsturen naar het e-mail- of huisadres van 
Dick Waalboer. Zie achter in dit blad. Mogelijk kan een dergelijk zaak op 19 
september als voorbeeld behandeld worden. 
 
 
 
De redactie is dringend op zoek naar nieuwe kopij! Als u nog iets interessants 
weet te melden over uw onderzoek, vragen heeft over een moeilijk te vinden 
aansluiting, een stukje van uw genealogie wil voorleggen aan de lezers of 
praktische tips heeft, stuur het in aan de redactie (voor adressen, zie het colofon 
op de laatste bladzijde). 
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Oorkonden voor drie jubilarissen 
De nieuwjaarsreceptie van onze afdeling  werd dit jaar een bijzonder gebeuren 
omdat drie leden een oorkonde kregen voor hun meer dan 40-jarig 
lidmaatschap van de NGV. Alle reden dus om deze personen in het zonnetje te 
zetten. 
Het betrof de heer Adrie Smit, lid vanaf 1-1-1968, de heer Kees van Louvezijn, 
lid vanaf 1-12-1979 en de heer Willem Ploeger lid vanaf 1-2-1971. 
Dick Waalboer deelde de oorkonden uit en liet deze vergezeld gaan van een 
boeket bloemen. Het was voor allen een leuke verrassing die echt 
gewaardeerd werd. 
We hopen dat we de komende jaren aan nog meer leden een dergelijke 
oorkonde mogen uitreiken. 
Gerri Kind-Renskers 
 

Mutaties 
 Opzegging lidmaatschap per eind 2012: 
 mw. M.J. Lodde-Tolenaar, Hoorn 
 dhr. J.B.E. Lodde, Hoorn 
 mw. G.P.M. Honout-van der Weijden, Hoorn 
 dhr. Th.I. Parmentier, Naarden 
 mw. W. van 't Hag-Sliker, Grootebroek 
 dhr. F. van 't Hag, Grootebroek 
 mw. M. Breugel-Hekman, Sijbekarspel 
 dhr. C. Langedijk, Zwaag 
 Bijkomend lidmaatschap beëindigd: 
 dhr. E. Dekker, Hensbroek 
 mw. A.G.M. Peters-Bouwman, Apeldoorn 
 Nieuwe leden per 1-1-2013 
 dhr.G.E.Luikens, Betje Wolffplein 65, 1628 NC Hoorn 
 dhr.S.Ruis, Waterrad 37, 1613 CS Grootebroek 
 
 

Aan dit nummer werkten mee….. 
 
Erik Appel, Fred Hoek en Adrie Smit. 
 
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 2013 in de maand maart, juni, september en december. 
De sluitingsdatum voor het volgende nummer is 15 mei 2013. 
 
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 2e 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 1e zaterdag van de maand  
gesloten. 

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

De Kleine Ridder  Kerkebuurt 169, 1647 ME  Berkhout 
 



 

 

 
Bestuur en functieverdeling 
 
Voorzitter  
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek  0229 - 59 17 46 
e-mail: dickwaalboer@planet.nl 
Secretaris  
Gerri C. Kind-Renskers, De Wijzend 44, 1474 PC Oosthuizen   0299 - 40 16 62 
e-mail: gerrikind@quicknet.nl 
Penningmeester 
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek  0229 - 59 17 46 
e-mail: dickwaalboer@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 
Dick J. Schenk Sr., Graaf Willemstraat 24, 1718 BS Hoogwoud   0226 42 63 96 
e-mail: vdworm@hetnet.nl 
Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur 
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn    0229 - 23 29 35 
e-mail: b.leek@quicknet.nl 
 
Homepage: http://oostelijkwest-friesland.ngv.nl  

 QR-code 
 
Webmaster 
Remko N.M.Ooijevaar,  
Vogelkers 27, 1964 LA Heemskerk   
tel. 0251-20 83 43 
e-mail: ooijevaar@dds.nl 
 

 

 
Redactie Koggenland 
 
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn   0229 - 23 29 35 
e-mail: b.leek@quicknet.nl 
Jan Lijzenga, Amaryllislaan  62, 1616 XD Hoogkarspel   0228 - 56 21 17 
e-mail: j.lijzenga@quicknet.nl  
 
Verenigingsgebouw: De Kleine Ridder, Kerkebuurt 169, Berkhout 
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