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Onze Bijeenkomsten 
 
19 september 2013   De heer Philippo: DNA in de genealogie 

 
17 oktober 2013  Prof. Dr. Marijke van der Wal: 

Terug in de tijd: gekaapte brieven geven hun 
(taal)geheimen prijs 
 

21 november 2013 
Aanvang 19.30 uur 

De lezing wordt voorafgegaan door een korte 
afdelingsledenvergadering. 
De heer G. Pater: Neeltje Pater en haar West-Friese 
familie 
 

16 januari 2014  De heer J. Cuperus: "Naar Indië? Hoe pak ik dit aan" 
 

6 maart 2014 De heer J. Kaldenbach: Rebellion in Hoorn tegen de  
Maatschappij van Weldadigheid 
 

17 april 2014   Jaarvergadering van de afdeling en 
10-minutenpraatjes. 

 
De bijeenkomsten worden gehouden in gebouw De Kleine Ridder, Kerkebuurt 
169, Berkhout. Aanvang (tenzij anders vermeld) 20.00 uur. Zaal open 19.00 
uur.  
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Van de bestuurstafel 
 

Wat is het toch een heerlijk weer om iets aan genealogie te 
doen. Nu ik dit schrijf, 21 mei, regent het en is het 11 graden. 
Perfecte omstandigheden om me diepgaand te storten in het 
onderzoek.  Een dilemma heeft zich voorgedaan. Na de 
onbekende vader, die ik waarschijnlijk ook nooit zal vinden, 
is er nu de vraag over de naam. 
Ik heb wel eens contact met andere genealogen, een is er ook 
lid van de NGV, over mijn onderzoek. We zijn het erover eens 
dat de naam niet ontleend kan worden aan de rivier de Waal, die stroom 
tussen Pannerden en Woudrichem. Daar hebben in het verleden geen 
“Waalboeren”  gewoond. We hebben nog een indicatie gevonden over een 
“weel”, “wiel” of “waal”. Maar dit hield ook geen stand. Vlak bij Heinenoord, en 
daar woonden wel “Waalboeren” lagen kort na de Sint Elisabethsvloed van 19 
november 1421, twee eilanden, die de Walen genoemd werden. Ook aan deze 
bron voor de naam twijfel ik sterk. Wat ik niet wist, en waar ook niemand aan 
gedacht had, is dat op het eiland IJsselmonde, van Hendrik-Ido- Ambacht, via 
Oostendam, Rijsoord naar  Heerjansdam, een riviertje loopt, dat de Waal heet. 
Graaf Willem III liet in 1332 her riviertje bij het huidige Oostendam (gem. 
Ridderkerk) afdammen. Zo rond 1600 is een Cornelis Corneliszn (bewezen 
voorouder, van Ridderkerk naar Rijsoord (aan de Waal) verhuisd. Wie weet? 
 
Van de bestuurstafel wil ik u attenderen op de viering volgend jaar van ons 
jubileum. Reserveer de middag van 17 mei 2014 alvast in uw agenda. 
Verderop in deze “Koggenland” treft u meer informatie hierover aan. 
De jaarvergadering van 18 april werd redelijk goed bezocht, al denk ik dat het 
altijd nog veel beter kan. Natuurlijk heeft niet ieder lid zin om naar de 
afdelingsavonden te komen. Van de ruim 160 leden komen er gemiddeld 25 tot 
30 naar de bijeenkomsten. Een in onze beleving wat magere opkomst. Dat is 
jammer. Kennelijk weet men niet wat men mist. Tijdens de laatste bijeenkomst 
was er een korte afdelingsvergadering met de uitreiking van de Zilveren NGV-
speld aan Aad Goossens. Daarna waren er twee zogenaamde “10-
minutenpraatjes”.  
Meneer Kleij en meneer Boender hadden er geen moeite mee om de 
toehoorders te boeien met hun verhalen en voorwerpen, die getoond werden. 
Waar ze wel moeite mee hadden, was met de “10 minuten”. Daar hadden 
alleen zij last van. De zaal vond dat minder erg. De verhalen duurden veel 
langer. Ook wisten ze zo nu en dan de lachers op hun hand te krijgen.  
Het afgelopen seizoen hebben we leuke en interessante avonden mogen 
beleven. Ik heb gezien dat Marijke van Teunenbroek er weer in geslaagd is om 
het niveau van de avonden voor het komende seizoen op hetzelfde hoge peil te 
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houden. De agenda van de bijeenkomsten voor het volgende seizoen vindt u 
verderop in dit blad. 
Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering in Utrecht is Robert Philippo 
gekozen tot voorzitter van onze vereniging. Hij is ook de man die op een zeer 
gestructureerde manier met de andere bestuursleden en mensen uit de 
besturen van de afdelingen probeert onze NGV op de toekomst voor te 
bereiden. 
We moeten met zijn allen naar “Gemeenschappelijkheid en Verbondenheid”. 
Onze leden en aanstaande leden moeten meer overtuigd raken van de 
mogelijkheden, die onze vereniging aan genealogen biedt en kan bieden.  
Het bestaande beleidsplan is goed, maar dient ook goed uitgevoerd te worden. 
De speerpunten waar aan gewerkt moet worden zijn: communicatie in- en 
extern, ledenwerving, Gens Nostra, digitalisering van de informatie in het 
Verenigings Centrum, beleidsplan en bestuursorganisatie. Het zal van veel 
leden extra inspanningen vergen, maar het zal de moeite waard zijn. 
We willen hiermee van de NGV een nog gezelliger, nuttiger en succesvoller 
vereniging maken. Indien u ideeën heeft, laat deze dan niet stoffig worden, 
maar meldt ze. 
We zullen er heel serieus naar kijken. 
 
Uw voorzitter, 
Dick Waalboer 
 
 
 
 

Verslag van de jaarvergadering van de afdeling op 18 
april 2013 
 
Dick Waalboer (vz.) opent de vergadering met een hartelijk welkom aan 
Martien van de Donk, penningmeester van de NGV, die o.a. in het kader van 
nauwere contacten tussen HB en de afdelingen vanavond onze vergadering 
bijwoont. Vervolgens verzoekt hij namens ons allen Gerri Kind de allerbeste 
wensen voor een voorspoedig herstel over te brengen aan haar echtgenoot Cor 
die herstellende is van een ernstige ziekte en daarom niet als lid van de 
kascommissie aanwezig kan zijn. Verdere berichten van verhindering zijn 
binnengekomen van mevr.Van ’t Hoenderdaal, dhr. Mak en dhr. Klaver. 
 
Het verslag van de vorige jaarvergadering 2012, het jaarverslag van de 
secretaris over 2012 en het financiële jaaroverzicht van de penningmeester 
over 2012 worden onder applaus aanvaard. De kascommissie heeft 23 januari 
de boeken gecontroleerd en geconstateerd dat de uitgaven doelmatig en 
rechtmatig, in overeenstemming met de begroting zijn gedaan, waarop de 
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vergadering het voorstel tot decharge van de penningmeester met instemming 
overneemt. Tot leden van de nieuwe kascommissie worden de heren Bant en 
Olijve aangesteld.  
 
Met algemene stemmen wordt Dick Schenk tot afgevaardigde naar de 
landelijke vergaderingen gekozen, krijgt Marijke Teunenbroek haar 
herverkiezing en wordt Ineke Willems als onze nieuwe secretaresse 
aangesteld. Aad Goossens treedt af na 10 jaar trouwe dienst als invaller bij het 
secretariaat en later bij het penningmeesterschap, als organisator van de 
lezingenavonden, als verzorger van de e-mailservice, als deelnemer samen met 
zijn echtgenote aan het scanproject en verder als stand-in bij allerlei 
gelegenheden. Gelukkig blijft hij nog wel de koffie verzorgen bij de 
ledenavonden in het nieuwe seizoen. Deze belangeloze inzet en de 
gemoedelijke sfeer waarbinnen een en ander verlopen is, is ook het 
hoofdbestuur niet ontgaan en mede daarom kwam Dhr.Van de Donk naar 
Hoorn om Aad de zilveren speld van de NGV uit te reiken als dank voor al zijn 
verdiensten voor de vereniging. Namens de afdeling onderstreepte Dick 
Waalboer onze dank met een cadeau, een handgeschreven oorkonde en een 
bos bloemen voor de echtgenote van Aad. 
 
Omdat Dick Schenk verhinderd is de komende landelijke vergadering bij te 
wonen, zal Dick Waalboer die taak deze keer op zich nemen. Hij vraagt de 
vergadering om advies betreffende de benoeming van een nieuwe voorzitter. 
Hij heeft de e-mail waarmee de twee kandidaten zich hebben gepresenteerd 
aan de leden doorgezonden, maar niemand uit de zaal reageert, ook niet nadat 
de heer Van de Donk desgevraagd zijn licht nog eens heeft laten schijnen over 
beide kandidaten zonder een voorkeur uit te spreken. De vergadering gaat 
akkoord met het voorstel van Dick om de voorkeur van het HB over te nemen 
en voor dhr. Philippo te stemmen, maar hem de vrijheid te geven staande de 
vergadering, bij onverwachte ontwikkelingen, de andere kandidaat te steunen.  
 
Marijke Teunenbroek presenteert de data en de sprekers voor de 
lezingenavonden in het nieuwe seizoen. In de volgende aflevering van 
Koggenland ( 2013.2 ) zullen die ook gepubliceerd worden. 
 
Ben Leek probeert de aanwezige leden te betrekken bij het komende jubileum, 
het 30-jarig bestaan van onze afdeling in mei 2014. Er is een datum (zaterdag 
17 mei 2014) en een plek (Het Octaaf in Hoorn) gereserveerd voor een 
feestlezing en een hapje en drankje. Als cadeau aan onszelf stelt het bestuur 
voor een USB-stick tegen een zacht prijsje aan te bieden met daarop de digitale 
versie van alle tot nu toe verschenen afleveringen van ons tijdschrift 
Koggenland, een ingescande versie (met zoekfunctie) van het 
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kwartierstatenboek uit 1994 en verder alle genealogieën, kwartierstaten, 
parentelen, genealogische artikelen etc. die u maar aanlevert. In de sfeer van 
de public relations proberen we contact te leggen met een lagere school om de 
leerlingen van de hoogste groepen een les over genealogie te geven en ze een 
werkstukje te laten maken met een kwartierstaat en verhalen van 
bijvoorbeeld opa of oma. Opname van het prijswinnende werkstuk in 
Koggenland en als beloning met de klas een bezoek aan het archief zou ook 
een leuke optie kunnen zijn. 
Omdat deze notulen in Koggenland 2013.2 worden opgenomen, kan iedereen 
nog voor 1 september bij de secretaris of een van de andere bestuursleden 
reageren op deze voorstellen en alternatieven voorleggen. Daarna neemt het 
bestuur de definitieve beslissing. 
 
Tijdens de rondvraag komt de hapering bij het scanproject aan de orde, omdat 
er enerzijds niet voldoende deelnemers zijn en anderzijds door vakantie of 
andere verhindering niet altijd op de afgesproken tijd kan worden gewerkt. 
Een reservepoel van deelnemers en /of meer vaste deelnemers zou heerlijk 
zijn, omdat het project eigenlijk heel goed opschiet en er al bijna 14000 namen 
zijn ingevoerd. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat het voortgang kan 
blijven vinden! 
 
Om 20.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en geeft, na een korte pauze, 
het woord aan twee van onze leden, dhr. M.Kleij en dhr. J.C.P. Boender, die met 
een aanstekelijk enthousiasme verhalen vertellen over hun genealogische 
avonturen, zodat zelfs degenen die eigenlijk niet van vergaderen houden toch 
met een voldaan gevoel huiswaarts keren.  Hartelijk dank, heren!  
 
Ben Leek 
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Zilveren NGV-speld 
 
Tijdens de jaarvergadering van 18 april zijn er enige veranderingen in ons 
afdelingsbestuur gekomen. 
Een van de wijzigingen was het vertrek uit het bestuur van Aad Goossens. 
Eerder schreven we al het een en ander over Aad in ons mededelingenblad 
2012/2. Toch willen we nogmaals de grote verdienste van Aad voor onze 
afdeling hier herhalen. In de lange periode dat hij bestuurslid was, het zou 
aanvankelijk maar drie jaar worden om het bestuur te helpen, heeft Aad 
bestuurlijk gezien de afdeling er meerdere malen doorheen gesleept. Hij was 
secretaris, penningmeester, verzorgde de lezingavonden en verleende allerlei 
andere diensten aan onze afdeling. 
 
 
 

  
 
 
 
Het Hoofdbestuur van de NGV zag dan ook alle reden om Aad van harte te 
bedanken en te eren met de zilveren NGV-speld. De speld werd uitgereikt door 
Martien van de Donk, penningmeester van het Hoofdbestuur. 
Aad nogmaals dank voor alle inspanningen die je je getroost hebt en we 
verheugen ons erop dat je bij de volgende bijeenkomst ons weer van koffie 
zult voorzien. 
 
Het bestuur 
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Vijf Hoornse generaties Van Hoolwerff (II) 
(door Fred Hoek) 
 
IV-1 mr. Gerard- /Gerrit van Hoolwerff 
Schepen, later president-schepen 1725,1727, 1729, 1731, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746,1748, 
1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1761 Kerk- en armenvoogd, secretaris van de weeskamer 
1731-1769, Commissaris voor Kleine Zaken 1723, Keurman 1747, Boonganger 1745, 1749, 
Directeur Levantse handel 1734-1735, Kapitein van de schutterij 1741, Pensionaris/secretaris 
1731 
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 gaant 
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 gaar het over van Maria 
Crab-van Hoolwerf aan Jacob van Hoolwerf. 
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. Jacob van Hoolwerff en Cornelia Ripperse, zie III 
Geb./geref.ged. Hoorn 16-11-/30-11-1704, overl. Hoorn 14-3-1769, ondertr./huwde Hoorn 14-
/29-1-1736 met: 
Ida Elisabeth Verborcht 
Ged. Hoorn 20-12-1716, overl. Hoorn 20-4-1758, d.v. Hendrik Stefanusz. V. (1693-1760) en  
Lamberta Helena Lambertsd. Hemsing / -Hemsinck / -Hemsingh (1692-1748) 
 Uit deze relatie geboren: 
 1.  Jacoba Cornelia van Hoolwerff, geb./geref.ged. Hoorn 24-/29-7-1736, overl.  
 Hoorn  4-5-1814, huwde (1) Hoorn 31-5-1761 met mr. François de Vries,  
 raadslid van Hoorn, geb. Hoorn 18-9-1740, overl. Hoorn 11-3-1780, z.v. de   
 schepen, boekhouder OIC Jacob Herculesz. d.V. (1707-1745) en Johanna Elisabeth  
  van Bredehoff (1710-1773), Jacoba Cornelia huwde (2) Hoorn 1781 met Pieter  
  Gasinjet, ritmeester der cavallerie in het Regiment Oranje-Friesland, geb. ’s- 
  Hertogenbosch rond 1754, overl Stompwijk 23-8-1823, z.v. Joost Gerard Petrusz. G.  
  (1723-1804) uit Wolvega en Wilhelmina van Stolk, Pieter huwde (2) Den Haag 1817  
  met Anna Pietersd. de Swart (1776-..) uit Zaltbommel 
 2.   Lamberta Helena van Hoolwerff, geref.ged. Hoorn 2-10-1738, overl. <1747 
 3.  Jacob van Hoolwerff, 1741-1804, zie V 
 4.  Lambertina Helena van Hoolwerff, geref.ged. Hoorn 21-5-1747 
 5.  Maria Susanna van Hoolwerff, geref.ged. Hoorn 22-11-1749, overl. Hoorn 29-8- 
  1798, huwde Hoorn met Jacob Berckhout, schepen van Hoorn 1763-1770, Raadslid  
  van Hoorn in 1771, directeur van de Levantsche Handel 1766-1767, commissaris  
  1761, burgemeester 1785, 1787, 1791, kassier van de OIC, kamer Hoorn, geb./ged.  
  Hoorn 10-12-1743/10-1-1744, overl. Hoorn 17-11-1814, z.v. majoor 1746, luitenant- 
  kolonel 1747 Infanterie Regiment 673b, vroedschap Hoorn 1748,1787,1788, schepen  

  Hoorn 1788, burgemeester Hoorn 1751, schout-crimineel van Schellinkhout, mr.  
  Herman Gerritsz. B. (1702-1789) en Debora de Vries (1698-1730) 
  De alliantiewapens, gedekt door een kroon met het jaartal 1746, van mr. Gerard 
van Hoolwerff en zijn vrouw Ida Elisabeth Verborcht bevinden zich in de gevel van het 
huis Koepoortweg 73 te Hoorn. Het pand is in 1987 op de gemeentelijke monumentenlijst 
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geplaatst. Vanaf 2008 zijn er plannen om in het pand een Wilgaerden zorghotel voor 
ouderen te huisvesten. 

 
   
IV-2 mr. Diederik Cornelis van Hoolwerff 
(President-)schepen van Hoorn 1736, 1739, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1755, 1759, 1761, 
1764, 1766, 1769, 1771, 1773, 1775, Oprichter van de Fransche School in 1760, Regent van het 
Burgerweeshuis 1772, 1774, Regent van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis (18x) 1740-1770, 
Directeur van de Levantsche Handel 1738, 1739, Vendu-meester van de stad Hoorn. 
Voor notaris W. van Vloten te Utrecht ontving Diderik Cornelis van Hoolwerff op 13-2-1766 van 
Johanna Wilhelmina Gravia, wed. van de dijkgraaf en penningmeester van Vianen, 2 obligaties 
van ƒ 1.000,- ten laste van Holland en West-Friesland. 
 
Z.v. Jacob van Hoolwerff en Cornelia Ripperse, zie III 
Geref.ged. Hoorn 13-8-1713, overl. Hoorn 1-7-1788, huwde Hoorn (aant.) 9-2-1743 met: 
Petronella Hinlópen 
Ged. Hoorn 5-2-1719, overl. Hoorn 28-12-1751, d.v. schepen van Hoorn 1711, raad 1717, 
rekenmeester 1721, mr. Reynier Gerardsz. H. (1684-..) en Wijntje Westwoud  
Uit deze relatie geboren: 
1.  Vrouwe Wijnanda Petronella van Hoolwerff, geb./geref.ged. Hoorn 28-12-1751/1- 
  1-1752, overl. Leiden 10-12-1796, begr. Westerkerkhof Amsterdam 31-1-1797 (?),  
  huwde (1) Hoorn 28-4-1771 met mr. Johan Hendrik van Stralen, schepen van Hoorn  
  en ontvanger der convoyen en licenten, commandant van het Patriottische  
  exercitiecorps, geb. Hoorn 17-5-1749, overl. Hoorn 6-12-1796, z.v. de secretaris van  
  Enkhuizen 1734, secretaris van de gecommitteerde Raden van West-Friesland en het  
  Noorderkwartier 1748 mr. Jan Fransz. Mossel v.S (1713-1772) en Alida Nisetta  
  Abrahamsd. Lanssel / -Lansel, Wijnanda Petronella huwde (2) Hoorn 28-5-1790  
  (ondertr. Leiden 28-5-1790) met mr. Jacob Balthasar Douw, capitein ter steede  
  schutterij, geb. Leiden ‘Omtrent De Hoijgragt’ 22-11-1739, overl. Leiden tussen 11-  
  en 18 februari 1792, z.v. Jan D. en Johanna van Halteren Wijnanda Petronella  
  ondertr.Hoorn 29-8-1793, huwde (3) Amsterdam 16-9-1793 (ondertr. Leiden 29-8- 
  1793) met notaris, procureur mr. Petrus Cornelis Nahuys / -Nahuijs, geb.  
  Monnickendam 12-10-1747, overl./begr. Amsterdam 7-/11-10-1804, z.v. hoofdofficier  
  van de stad, baljuw van Waterland en Marken, schout van Catwoude, dijkgraaf van  
  Waterland, Catwoude en Marken, ordinaris Gedeputeerde ter vergadering van Haar Edel  

Groot Mog., ontvanger van de convoijen en licenten op recommandatie van zijne  Hoogh. 
Gl. Ged., ontvanger van de paalgeld ten behoeve van Enkhuijsen, proto-notaris,  

  dijkgraaf van de Purmer, dijkgraaf van de 3 Waterlandse meren, bewindhebber van de  
  West-Indische Compagnij, ontvangers-ambt van de gemenelands middelen over de stad  
  en ressort van Monnickendam, mr. Hubert Gerard Petrusz. N. (1725-1771) en  
  Catharina Dirksd. Boon (1716-1782), wed.r.v. Catharina Jean-Louisd. de Saint  
  Amant (1748-1788) 

Dijkkavel 110 “Weltevreden” aan de oostzijde van de Middenweg te Beemster, 18 morgen 
en 571 roeden  komt in 1753 via Weyntie Westwoud, weduwe van Reynier Hinlopen, in 
handen van Weynanda Petronella van Hoolwerf. In 1805 doet Wijnanda Nahuys-van 
Hoolwerf het over aan ds.Carbasius en deze weer aan Arian Velt te Ursem voor ƒ9.900,-.  

   
Van Diederik Cornelis en zijn dochter Wijnanda bestaan pasteltekeningen uit 1780 (resp. 
62840 en 62839 van het Iconografisch Bureau) getekend door Pieter Frederik de la 
Croix. 
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Mr. P. C. Nahuys was medeoprichter van de Maatschappij tot kunstmatige 
landaanwinning in de Zuiderzee tussen Elburg en het  Kamer Eiland, Elburg 20-12-1854. 
 
De dochter van P.C. Nahuys is Catharina, gedoopt te Monnickendam 30-12-1770, trad op 
26-8-1788 in het huwelijk met de 9 jaren  oudere Rutger Jan Schimmelpenninck, 
patriottisch staatsman, later (1805-1806, gedurende 13 maanden) raadspensionaris van 
Holland en senator onder Napoleon. In 'Koningen, Kabinetten en Klompenvolk' vertelt J. de 
Rek, bekend historieschrijver op pag. 102, 'dat nog nooit één man in de republiek zo'n grote 
macht had gehad. Schimmelpenninck was er wel voor berekend en niemand die daar zozeer 
van overtuigd was als Rutger Jan zelf. Hij miste slechts één ding: prestige. Voor het volk 
bleef hij de burgerman, voor het patriciaat en parvenu (gekomen tot hoge positie, maar niet 
tot de daarbij behorende beschaving). Zijne excellentie resideerde in prinselijke statie op 
het Huis ten Bosch (het huidige paleis van Koningin Beatrix). Dagelijks reed hij het was 
meer triest dan trots in groot gala naar het Noordeinde, livreiknechten in rood en goud, 
vooral veel goud op de bok, een cavalcade van gardes voor en achter. Mevrouw 
Schimmelpenninck, een meisje Nahuys van zichzelve, ging in de kerk koelbloedig op de 
plaats van prinses Wilhelmina (de vrouw van Willem V, die op 28 juni 1787 bij 
Goejanverwellesluis werd aangehouden) zitten en gaf cercles en audiënties in het 
stadhouderlijk paleis en dat voor een Amsterdamse notarisdochter' tot zover J. de Rek. 
 
 
De zoon van P.C. Nahuys is Huibert Gerard baron Nahuys van Burgst, geb. te Amsterdam 
28-3-1782, overl. op de heerlijkheid Burgst bij Breda 12-1-1858. Studeerde in de rechten 
(ingeschr. Harderwijk 20 Juni 1798), promoveerde in  1803, vestigde zich als advocaat te 
Amsterdam, werd in 1805 toegevoegd als raad van financiën en domeinen aan de voor 
Indië bestemde hoge commissie Elout - Grasveld, vermoedelijk doordien R.J. 
Schimmelpenninck zijn zwager was. Toen in 1807 deze commissie was ingetrokken, 
keerde Nahuys, na veel wederwaardigheden te Batavia aangekomen, naar Europa terug. 
Ook de terugreis had vele bezwaren: zijn schip werd door de Engelsen genomen en hij 
zelf krijgsgevangen. Bij terugkomst in Nederland werd hij belast met de overbrenging van 
depêches des Konings aan Daendels (1809); deze benoemde hem tot commissaris en 
inspecteur der wegen en  
posterijen, in 1810 tot administrateur van 's-lands houtbosschen, geassimileerd aan den 
rang van kolonel. Bij den aanval der Engelsen bood hij zijn ‘militaire diensten’ aan, die 
door den G.G. Janssens gaarne werden aanvaard; hij werd krijgsgevangen  
gemaakt en naar Bengalen, later naar Engeland vervoerd. Hij keerde in het laatst van 
1813 in Nederland terug, nam als majoor deel aan de krijgsverrichtingen van 1815, 
waardoor hij het kruis der Militaire Willemsorde 4e kl. verwierf, en vertrok daarop als 
luitenant-kolonel naar Java om de nodige maatregelen te treffen tot ontvangst van de 
Nederlandse troepen. Hij werd door commandant-generaal benoemd tot resident van 
Djocjakarta; in 1818 tot commissaris van het gouvernement van Borneo, waar hij met de 
voornaamste vorsten traktaten sloot, trad daarna weer als resident te Djocjakarta op, en 
werd weldra ook met die functie in Soerakarta belast. Hij was warm voorstander van den 
landverhuur in de Vorstenlanden aan Europeanen; toen die in 1823 door den G.-G. 
verboden werd, nam hij zijn ontslag als resident en vertrok hij met verlof naar Europa, 
waar hij, na reizen op Sumatra en in Brits-Indië, aankwam. De Koning benoemde hem tot 
kolonel, en verzocht hem, na het uitbreken van den opstand in Midden-Java, naar Indië 
terug te keren; aldus geschiedde, en in 1826 werd hij benoemd tot resident van 
Soerakarta en commandant. voor Djocjakarta. In de daarop volgende jaren bewees hij 
belangrijke diensten, ook als commandant voor de regelingen na het einde van den 
opstand. Hij keerde daarop (1831) naar het vaderland terug, doch werd in 1836 benoemd 
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tot lid van den Raad van Nederland-Indië met rang van generaal-majoor-tit.; in 1839 
wegens ziekte teruggekeerd, werd hij in 1841 gepensioneerd. Hij huwde 24 April 1802 te 
Berkhout Aleyda Johanna Catharina Geertruida de Vries (overl. 18 Aug. 1821), 12 Sept. 
1824 Anna Louise van den Berg (overl. 8 Aug. 1825) en 28 Dec. 1826 te Londen Ellen 
Hodgson. Zijn portret is op steen getekend door J. Schubert en naar H.A. de Bloeme door 
A.J. Ehnle. Geschriften van zijn hand: Brieven over Bencoolen, Padang, het rijk van 
Menangkabau, Rhiouw, Sincapore en Poelo Pinang (Breda 1826, 2e dr. 1827); 
Verzameling van officiële rapporten betreffende de oorlog op Java 1828-30 (Deventer, 
1835-36, 4 dl.); Beschouwingen over N.-I. ('s Gravenh. 1847 niet in den handel), (2e druk, 
gevolgd door nadere toel. 's Gravenh. 1848); De pangerans Aria Reksa Negara en Adie 
Widjojo, ('s Gravenhage 1851); Herinneringen uit het openbaar en bijzonder leven (1799-
1849), (Utr. 1852); (2e druk (1799-1858), met bijlagen vermeerderd door Dr. J.J.F. Wap, 
's Hert. 1858); (anoniem) Het drukpersreglement voor Ned.-Indië, aan de ervaring van 
eene halve eeuw getoetst door een ongenoemde maar niet onbekende (Utrecht 1857). Zijn 
nagelaten papieren worden sinds 1864 op de Leidse universiteitsbibliotheek bewaard.  

 
V mr. Jacob van Hoolwerff 
Klerk in dienst van de VOC-kamer te Hoorn, Schepen 1763, 1765, Vroedschap Raden of Rijksd. 
1769, Commissaris voor Kleine Zaken 1762, Keurman 1772, 1776, Boonganger 1769, 
Burgemeester 1780, 1781. 
Jacob liet in 1769, voor de kamer van Hoorn op de werf in Hoorn, het compagnieschip 
‘Hoolwerff’ bouwen, lengte 140 voet (40 meter) en een laadvermogen van 425 last (850 ton), als 
hommage aan zijn grootvader. 
Reisgegevens: 

- 18-11-1770 van Texel naar Batavia 28-7-1771 voor de VOC-kamer Hoorn, via Kaap de Goede 
Hoop van 24-4-1771 tot 6-5-1771 met schipper Gerrit van der Gracht (1714-..) uit Hoorn; 

- 22-10-1771 van Batavia naar Goeree 24-4-1772 voor de VOC-kamer Delft, via Kaap de Goede 
Hoop van 18-1-1772 tot 30-1-1772 eveneens met schipper Gerrit van der Gracht; 

- 9-4-1773 van Goeree naar Batavia 28-11-1773 voor de VOC-kamer Delft, via Kaap de Goede 
Hoop van 31-8-1773 tot 28-9-1773 met schipper Willem Dona uit Delft; 

- 21-1-1774 van Batavia naar Texel 25-8-1774 voor de VOC-kamer Enkhuizen, via Kaap de Goede 
Hoop van 18-4-1774 tot 4-5- 1774 eveneens met schipper Willem Dona; 

- 26-8-1775 van Texel naar Batavia 20-4-1776 voor de VOC-kamer Enkhuizen, via Kaap de Goede 
Hoop 26-12-1775 tot 17-1-1776 met schipper Claes Jaring uit Enkhuizen; 

- 10-11-1777 van Batavia naar Texel 5-6-1778 voor de VOC-kamer Enkhuizen, via Kaap de Goede 
Hoop van 7-2-1778 tot 4-3-1778 met schipper Isaac Louis de Bellon uit Amsterdam; 

- i.v.m. met de Engelse oorlog (1780-1784) vier jaar opgelegd; 

- 24-6-1783 van Texel naar Batavia 13-4-1784 voor de VOC-kamer Amsterdam, via Kaap de 
Goede Hoop van 14-11-1783 tot 1712-1783, met schipper Benjamin van der Spek uit Rotterdam; 

- 9-7-1785 op ‘expeditie’ gezonden naar Selangor (Malasya), in de correspondentie Salangoor of 
Slangenoor genoemd; van 18-7-1785 tot 16-11-1785 geankerd voor Selangor; 
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- van 16-11-1785 tot 25-6-1786 een blokkade vormend voor Selangor met de schepen De Hoop 
(schipper David Hartig) en Mars (schipper Jan Bockz); 

- van 25-6-1786 tot 19-8-1786 op ‘expeditie’ bij Selangor; 

- 15-12-1786 thuisreis vanuit Batavia met capitein Benjamin van der Spek (overl. 1788 te Batavia). 

 
Mr. Jacob van Hoolwerff wordt genoemd in het Pamfletnr. 21750 van Knuttel: 
 
 ‘NAAMLYST DER REGERINGS-LEDEN VAN DE PROVINCIE HOLLAND. Die in het jaar 
1787 op eene onwettige wys, door de Burgery en 't Vliegend Legertje, van hunne Posten zyn 
ontzet; benevens de Naamen van die geenen, die in haar plaatze zyn aangesteld; en verders de 
Naamen van die Regerings-Leden, die met de Omwenteling van 't jaar 1787 uit hunne Posten zyn 
ontslagen; ten anderen die Naamen, welk Haar Koninglyke Hoogheid, by de Satisfactie, geeischt 
heeft om uit de Regeering te worden geremoveerd, en om nooit in 
eenige qualiteit dit Land weder te dienen  

 
VOORBERICHT aan den LEZER  

 
Waarde Landgenooten!    

 
Daar wy in den jaare 1787 voorvallen hebben zien gebeuren, waar van geen voorbeeld in 
Nederlands Historie te vinden is, zoo hebben wy niet ondienstig geoordeeld, een Naamlyst van 
eenige Regeerings-Leeden van de Provincie Holland, die door een onbevoegt volk van hunne 
Posten ontslaagen zyn; en teffens de Naamen van die geenen, die in haare plaatze, op eene 
onwettige wyze, zyn aangesteld, met den druk gemeen te maaken. Wy hebben hier nog by gevoegd 
de Naamen van die geenen, die met de Omwenteling door Commissarissen van Zyne Doorl. 
Hoogheid van hunne Posten geremoveerd zyn; mitsgaders een Naamlyst van Persoonen, die door 
Haar Koninglyke Hoogheid,  Mevrouwe de Prinses van Oranje, om de bekende Satisfactie, zyn 
opgegeven, om, voor nu en altoos, uit de Regeering te werden geremoveerd. 

Wy zoude hier niet toe overgegaan hebben om dit met den druk gemeen te maaken, was het 
geweest, dat het een of ander  Tydschrift zulks hadde gedaan; en daar dit al te interessant is om 
in het boek der vergeetelheid te worden geplaatst, heeft ons tot den Uitgaaf hier toe genoodzaakt. 

Den Uitgever. 

 O.a. in de;  
NAAMLYST van eenige Regerings-leden die met de gelukkige Omwenteling geremoveerd zyn, Te 
Hoorn Den 8. January, Mr. Jacob van Hoolwerff, die heeft bedankt. 

Z.v. Gerard van Hoolwerff en Ida Elisabeth Verborcht, zie VI-1 
Geb./geref.ged. Hoorn 29-9-/1-10-1741, overl. Hoorn 18-2-1804, huwde (1) Hoorn 1-4-1764 met: 
Elisabeth Willemina Crap 
Ged. Hoorn 16-10-1740, overl. Alkmaar 11-6-1768 of Hoorn 22-6-1768, d.v. de schout en 
schepen van Hoorn 1751-1754, burgemeester van Hoorn en waardijn te Alkmaar 1751-1761 mr. 
Willem Nicolaes Willemsz. C. (1712-..) en Sara Maria Christiaansd. van de Blocquery (1716-
1765) 
Uit deze relatie geboren: 
1.   Ida Elizabeth van Hoolwerff, geb./geref.ged. Hoorn 13-/15-1-1765, overl. Hoorn 
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 27-12-1817, begr. in de Grote kerk, huwde Hoorn 17-10-1784 met de adjunct  
  secretaris van Hoorn 1780-1787, prefect departement Zuyderzee, canton  Hoorn,  
  secretaris van Hoorn 1780-1794, daarna advocaat te Alkmaar mr. Hendrik- / Henri  
  Carbasius, (zie Ned. Patriciaat jrg 7, blz. 83), geb. Hoorn 5-10-1758, overl. Alkmaar  
  14-10-1794, begr. Schagen 17-10-1794 (klasse ƒ 30,-,-), z.v. baljuw van Westwoud,  
  schepen en secretaris van Hoorn, secretaris van de admiraliteit van West-Friesland,  
  secretaris van de gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland, mr. Nicolaas  
  Johannesz. C. (1722-1782) en Wi(j)nanda Cornelia Cornelisd. Kaiser (1732-1804). 

 
Henri Carbasius was kapitein van Het genootschap ter beoeffening en aanmoediging van 
den Burger Wapenhandel onder de Zinspreuk “voor Vaderland en Vryheid te Hoorn”. De 
naam ‘Carbasius’ werd, zoals gebruikelijk door opgeleide personen, aangenomen. 
Oorspronkelijk was de naam ‘Seylmaecker’, hetgeen werd veranderd in het Latijnse  
woord voor zeildoek. Van de familie Carbasius bestaat er een familiegraf op de 
begraafplaats aan het Keern in Hoorn dat in 2007 is gerestaureerd. Nazaten van Henri, 
de zusjes Maria en Henrica, lieten kinderloos hun vermogen en bezittingen na aan de 
gemeente Hoorn. Uit hun nalatenschap zijn 336 objecten geschonken aan het Westfries 
Museum, en van de rente van hun nagelaten vermogen wordt bijgedragen aan 
kinderfeesten. De zusjes Carbasius oonden rechts naast het Westfries Museum. 

 
 2. Maria Sara van Hoolwerff, geref.ged. Hoorn 3-9-1767 
 Jacob huwde (2) Hoorn 8-6-1772 met: 
 Maria Elisabeth Bong(a)ardt 
Geb. Tholen 6-7-1742, overl. Hoorn 3-12-1799, d.v. de predikant (te Twisk, Terneuzen, Tholen 
en Hoorn) Bernard Joan Daniëlsz. B. (1703-1771) en Elisabeth Jacobsd. Smit (1704- ..) 
 Uit deze relatie geboren: 
 3.  Cornelia van Hoolwerff, geref.ged. Hoorn 2-7-1773, overl. Hoorn 22-1-1857, huwde  
  Hoorn 2-6-1794 de secretaris en griffier bij het Vredegerecht no. 1 te Hoorn, secretaris  
  van Hoorn, later griffier bij het Vredegerecht Jhr. Willem Nicolaas van Foreest, ged.  
  Hoorn 20-3-1773, overl. Hoorn 23-6-1818, z.v. Jhr. Nanning Nanningsz. v.F. (1740- 
  1794) en Christina Johanna Willem-Nicolaasd. Crap (1746-1785)   
 4.  Gerard Joan van Hoolwerff, lid gemeentebestuur 1805, weesmeester 1804, schepen  
  1805 en 1808, koopman in zeildoek 1814, 1821, vroedschapslid, schout 1817-1818 en  

vrederechter 1819, 1833,  1834 en 1838 te De Rijp, commandeur op Groenland,  
  directielid van de rederij Vroon en Bek. Geb./geref.ged. Hoorn 4-/6-12-1774 (werd  

lidmaat op 30-3-1793), overl. De Rijp 27-5-1849, 15.00 uur. 
 
 Gerard Joan behoorde tot de top tien naar kadastraal inkomen van De Rijp. Hij stond op 
de 3e plaats met een aanslag van 861 gulden. Hij was voornamelijk eigenaar van 
onroerende goederen en met name van opstallen. In de top tien naar oppervlakte komt 
G.J. niet voor.  
 

  Huwde (1) De Rijp 24-7-1796 met Antje Vroon, geb. 1775, ged. doopsgez., overl. De  
Rijp 20-1-1810, d.v. de commandeur op Groenland, koopman, vroedschapslid en  
schepen mr. Dirck Jansz. V.(1749-1797) en Trijntje Cornelisd. Be(c)k (1745-1810),  
woonden in een stolp aan de Lievelandsbuurt te De Rijp. Uit deze relatie werden  
minstens zeven kinderen geboren. 
Gerard Joan ondertr./huwde (2) De Rijp 11-3-/20-3-1814 met Jannetje Smit, geb. 

  Graft 15-11-1789, herv.ged., overl. De Rijp 18-1-1871, d.v. W(e)ijert Maartensz. S.  
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 (1757-1791) en Trijntje Sijmonsd. Kunst (1763-1792). Uit deze relatie werden  
  minstens dertien kinderen geboren: 
 5.  Joan Bernard van Hoolwerff, geref.ged. Hoorn 26-1-1777 
 6. Helena Lambertha van Hoolwerff, geref.ged. Hoorn 25-10-1778 
 7.  Susanna Elisabeth van Hoolwerff, geref.ged. Hoorn 11-2-1781 
 8.   Sara- / Susanna Maria- / Maria Sara van Hoolwerff, geref.ged. Hoorn 18-10-1782,  
  overl. Bocholt Westfalen (D) 12-1-1804, huwde met raadslid van  Zaltbommel  
  Hendrik Knibbe, geb. Amsterdam 13-1-1770, overl. Zaltbommel 6-12-1832, z.v.  
  Hendrik K. (..-1782) en Alida Ottens (..-1792). Hendrik huwde (2) Zaltbommel 16-8- 

1807 met Maria Elisabeth Geertruida Peelsd. Beek  (1768-1841), wed.v. de koopman  
Daniël Jeansz. Verweyde (1759-<1807) 

 
 
Deze stamreeks heeft zich beperkt tot het Westfriese deel van de genealogie van de familie Van 
Hoolwerff. Ondergetekende is bezig met een verhaal over voornoemde Gerard Joan van 
Hoolwerff die zich in De Rijp vestigde. Alle correcties en aanvullingen zijn derhalve welkom. 
 
 
De Rijp oktober 2012  
Fred Hoek 
fc.hoek@quicknet.nl 

 
 
 
 
 

Aanwinsten in onze afdelingsbibliotheek 
 
Deze keer valt er weinig te melden: er is slechts één boek binnengekomen. 
 
Uit het Koggehuis, jaarboek 2012 van de historische vereniging Suyder Cogge 
(uitgave in eigen beheer, Hem 2013). 
Naast de gebruikelijke jaarkroniek treft u in deze uitgave weer een aantal 
artikelen aan over het wel en wee in de verschillende dorpen en steden van de 
Suyder Cogge aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw. Misschien kunt u dat gebruiken bij het maken van achtergrondverhalen 
in uw eigen genealogische publicatie.  
Een moord in Venhuizen in 1743 levert niet alleen een fraai verslag op van de 
tot nu toe teruggevonden verhoren, maar de auteurs (Gré Bakker en Klaas 
Bant) hebben als rasechte genealogen ook de parentelen – zij het onvolledig – 
toegevoegd van de slachtoffers, Pieter Jacobsz. Swabber en Jacobje Claes. Ook 
een artikel over gevelstenen bevat vele genealogische gegevens.



 

 

 
 
 
 
 

BIJEENKOMSTEN  SEIZOEN  2013-2014 
 

In De Kleine Ridder 
Kerkebuurt 169 

Berkhout 
 
 

Zaal / bibliotheek geopend om 19.00 uur. 
 
 
Donderdag  19 september 2013   
 
De heer Philippo  
 
DNA in de genealogie 
 
Een boeiende, interactieve en praktijkgerichte lezing over de valkuilen en 
zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmiddel bij familieonderzoek. Aan de 
hand van praktijkvoorbeelden uit enkele genetische reconstructies van de 
Philippo Stam en de Joodse Rudelsheim Stam neemt spreker u mee hoe hij met 
behulp van deze techniek verwantschapsvragen in zijn familieonderzoek 
oploste, maar ook hoe hij tegen plezierige en minder plezierige verrassingen 
aanliep. Laagdrempelige, 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. 
 
Donderdag 17 oktober 2013   
 
Prof. Dr. Marijke van der Wal 
 
Terug in de tijd: gekaapte brieven geven hun (taal)geheimen prijs 
 
“Hoe komt dat ik soo lang geen brief van uw gehat hebt? Heeft my schat het te 
drook of heb gij geen panpier meer?” Zo klinkt in 1779 de stem van de 
Enkhuizense Meymerigje Buyk- Kleynhens in een brief aan haar man 
Coenraad. Haar brief behoort tot de ongeveer veertigduizend Nederlandse 



NGV afd. Oostelijk West-Friesland   Koggenland 2013/2 
 

 
2 

brieven die samen met andere papieren in oorlogstijden door Engelse 
kaapvaarders of oorlogsschepen in beslag zijn genomen.  
Die herontdekte Nederlandse brievenschat staat centraal in het Brieven als 
Buit-onderzoek aan de Leidse Universiteit. Dat onderzoek heeft bijzondere 
vondsten opgeleverd: zelfs kinderbrieven zijn opgedoken. De persoonlijke 
brieven geven een uniek zicht op het verleden en leren ons de taal van de 
gewone man en vrouw kennen.  
Prof. dr. Marijke van der Wal is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het 
Nederlands aan de Universiteit Leiden. Zij geeft leiding aan het 
onderzoeksprogramma Brieven als Buit en publiceerde De voortvarende 
zeemansvrouw. Openhartige brieven aan geliefden op zee (Walburg Pers 
Zutphen 2010). Voor meer informatie zie www.brievenalsbuit.nl. 
 
 
Donderdag 21 november 2013   
 
Aanvang  19.30 uur  NB: de lezing wordt voorafgegaan door de statutair 
verplichte  
najaarsvergadering. De vergaderstukken ontvangt u bij binnenkomst. 
 
De heer G. Pater 
Gerard Pater, bestuurslid Familie Organisatie Pater 
 
Neeltje Pater en haar West-Friese familie 
(Neeltje Pater leefde van 1730 tot 178)9. 
 
Al vanaf midden 1800 probeerden allerlei lieden aan te tonen dat ze 
afstamden van de rijke koopmansvrouw Neeltje Pater uit Broek in Waterland. 
Was dit nu wel of niet waar? In april 1985 werd de legende over deze erfenis 
weer gebruikt om alle mensen in Nederland met de naam Pater naar de 
Flevohof in Biddinghuizen te lokken. In Noord-Holland wonen velen mensen 
met de naam Pater. Stammen zij af ook af van “Tante Neeltje”? Ik neem u mee 
naar de geschiedenis van de stamboom Pater De Vroonlanden die zijn 
oorsprong vindt rond 1580 in de omgeving van St.Pancras en Oudorp. Tevens 
laat ik u een kijkje nemen in de levenswandel van enkele opvallende personen 
in deze stamboom. Hoe kwam Pieter Pater uit Ursem in juni 1851 in het 
gesticht Meerenburg terecht en wat maakte soldaat Jan Pater geboren in 1783 
te Alkmaar allemaal mee in het leger van Napoleon? 
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Donderdag  16 januari 2014   
 
De heer J. Cuperus 
 
"Naar Indië? Hoe pak ik dit aan" 
 
Als we het tegenwoordig over Indonesië hebben, dan denken sommigen 
meteen aan het actuele thema’s godsdienst, geweld en de 
onafhankelijkheidsstrijd van Atjeh. Terwijl anderen met weemoed terug 
denken aan de koloniale tijd van Nederlands Indië of zo als dat destijds heette 
Oost Indië. 
Voor een genealoog heeft dit nog een dimensie, namelijk: “Hoe vind ik de 
benodigde genealogische informatie?”. Vanaf 1602 tot de onafhankelijkheid in 
1950 is deze Indische archipel een kolonie van Nederland geweest en hebben 
sommige Nederlanders daar hun roots. Zo gingen de meeste mannen naar 
Indië als ambtenaar of militair. Zij kunnen worden opgespoord door de staten 
van dienst, de zogenaamde stamboeken, te raadplegen. Naast ambtenaren en 
militairen is er nog een derde beroepsgroep, namelijk die van de planters, die 
in Indië hun geluk zochten. Van deze groep is in 
de archieven veel minder bewaard gebleven.  
 
 
 
Donderdag  6 maart 2014  
 
De heer J. Kaldenbach 
 
Rebellion in Hoorn tegen de Maatschappij van Weldadigheid 
 
 
Bij onderzoek naar familiegeschiedenis stuitte de heer Jos. Kaldenbach uit 
Alkmaar op gegevens betreffende een 
rechtszaak tegen een aantal inwoners van Hoorn die het duidelijk oneens 
waren met de overheidsplannen voor 
de opvang van vondelingen en wezen. Dit voorval lijkt mij interessant genoeg 
om nader op in te gaan. Het raakt 
namelijk een aantal problemen waarmee Nederland in de eerste he lft van de 
19e eeuw worstelde en die we ge• 
makshalve kunnen omschrijven als de overgang naar een nieuwe tijd. 
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Donderdag 17 april 2014   
 
Jaarvergadering + 10 minuten praatjes   
 
 
10 minuten praatjes …. van en door de leden van OWF. 
 
Deze avond stellen wij u graag de in gelegenheid om middels een '10-
minutenpraatje' aan andere leden te vertellen over: 
 
- persoonlijke ervaringen tijdens onderzoek  
- waardevolle tips te geven die voor andere leden nuttig kunnen zijn  
- te vertellen welke familienamen u onderzoekt en hoe ver u daarmee bent       
gekomen  
- wilt u foto’s of een kort filmpje laten zien  
- een power point presentatie die u ooit heeft gemaakt showen  
 
Alles ( nou ja, bijna alles) is mogelijk…… 
 
Geeft u het wel even door aan Dick Waalboer of Marijke van Teunenbroek 
via de e-mail of een telefoontje. Zij kunnen dan even een indeling kan maken 
van wat er gaat gebeuren op deze avond. Ook zorgen zij er dan voor dat er een 
beamer, extra tafel etc. voor u klaar staan . 
 
Ook kunt u vragen  te stellen zoals: 
 
- zouden er andere leden zijn die mij kunnen helpen – 
- wat kan ik waar vinden – 
Etc. etc. etc. 
 
Kortom een avond vóór en dóór de leden!
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Uit het Oud Notarieel Archief 
(door José Schenk) 
 
De harde realiteit van het werken op een walvisvaarder en de onbesuisde lol 
in de kroeg na veel te veel consumpties zijn twee facetten van het leven aan 
het begin van de achttiende eeuw, die uit twee notariële akten naar voren 
komen. Oordelen doen wij niet, dat deden anderen destijds al (of niet, dat 
weten we vaak niet). Toch blijven het uniek inkijkjes in het reilen en zeilen van 
onze voorouders.  
 
ONA Jisp 2985, 15-09-1701, no 212, notaris Floris Wil 
 
Op huijden den 15 September 1701 
Compareerde voor mijn Floris Wil Notaris Publijcq bij de Ed[ele] 
Hove van Hollandt geadmitteert resideerende tot Jisp in presentie 
van de naergenoemde getuijgen Pietter Allerts Kat geweesene 
kommandeur op ‘t schip de Harkules out omtrent 22 Jaer wonende 
tot Knollendam, Cornelis Dircksz Buijs out omtrent 29 Jaer 
gewesene matroos ende Cornelis Sijmonsz Moij  gewesene kuijper 21 
Jaer beijde wonende alhier, de welcke bekende ende v[er]claerde 
met waere woorden onder presentatie van Eede ten v[er]soecke 
vande E[ersame] Pieter Pieters Mol mede buijrman alhier, 
boeckhouder van het v[oor]sz[eide] schip de Herkules hoe waer is 
dat sij deposanten Ider in de voornoemde qualite met het 
meergenoemde schip in de maent april laest leeden uijt Hollandt 
sijn geseijlt naar Groenlant gedestineert tot de walvisvangst, 
vorder verclaerden sij deposanten dat op den eersten Julius 
sijnde in het west ijs het voorn[oemde] schip soodaenigh tussen 
twee stucken ijs is gekneepen dat het selve daer door is koomen 
te blijven off verongelucken, twelck haer heeft doen resolveeren 
om eenige goederen uijt het selve op het ijs te haelen ’t geen 
sij deposanten v[er]claeren wel te weetten deese naervollegende 
goederen geweest te sijn 28 walvislijnen een voor *marssel een 
*besaen 3 kabel touwen met haer *neushaecken daer het schip aan 
vast lagh, vijff vaette broot, noch enige *victualie vaette met 
gort *arrettte en stockvis, vorder eenige *lensse en harpoenen,  
laestelijck verclaerden sij deposantten dat als wanneer sij van 
het voorn[oemde] schip quaemen te scheijden noch in het selve was 
berusttende de baerde van drije walvisse 100 heele vaette off 
quardeele vol walvisspeck 12 a 13 *kolswijns off  *saethout 
vaetjes met 4 halve welcke speck sij hadde gesneede van 3 
walvisse de walvisbaerde van drije walvisse als meede een heel 
stel seijle omtrent halff *sleetten leggende in de seijlkoij noch 
hetselve 3 swaere anckers, vier swaere touwe 2 worp anckers ende 
voorts van alles soodaenigh v[oor]sien als een schip tot de 
walvis vangst gedestineert behoort te weesen  
Gevende sij deposanten voor reedenen van weettenschap dat sij als 
voorn[oemt] Ider inde voorsz[egde] qualite met het voorn[oemde] 
schip nae Groenlant sijn gevaeren ende in het v[er]liesen off 
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stuckken knijpen sijn present geweest ende ov[er]sulcx ’t gene 
v[oor]sz[eit] staet wel sijn weettende  
aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Reijn Pietters 
Boom ende Aerent Jans Boer als getuijgen  
Pieter Allertsz Kat 
Dit merk heeft Cornelis Dircksz Buijs gestelt  
Cornelis Sijmen Mooij 
Reijn P[ieters] Boom] 
Arent Jans Boer   Twelck ick Getuijge 
     Floris Wil Not[ari]s Publ[ijcq]  
 
(toelichtingen) 
* voor marssel = voor marszeil, voorste zeil van een schip  
* een besaen = achterste zeil van een schip  
* neushaecken = om het schip mee te verankeren in het ijs 
* enige victualie = profiant 
* arrettte =  erwten 
* lensse = messen aan lange stokken, om het spek mee open te snijden 
* kolswijns of saethout = zware balk die langs het gehele schip aan de binnenzijde van de 
scheepsbodem tegen de kiel aan ligt en waar de ribben en de masten in bevestigd zijn  
*  sleetten = versleten 
 
 
ONA Rijp 4496, 09-08-1727, notaris Jacob Spekman 
 
Op den 9en Augustus A[nn]o 1727 
Compareerden voor mij Jacob Spekman, openbaar Not[ari]s bij den 
Ed[ele] Hove van Holland geadmitteerd residerende tot Rijp en de 
de nagenoemde getuijgen Pieter Baarts ende Adriaan Groet beijde 
tot Rijp woonagtig ende Pieter Haan wonende tot Uijtgeest alle 
van cumpetenten ouderdom dewelke verklaarden ter requisitie van 
Cornelis Stolp tot Rijp woonagtig hoe waar is  
Eerstelijk Pieter Haan dat hij in het voorleden najaar 1726 
(sonder in den netten tijd agter haald te willen zijn) gehoord 
hadde, dat Lijntje Klaas, de dogter van Barber Alderds hospita in 
de Herberge de Konings Kroon alhier door een geselschap dat 
aldaar te drinken was geweest soodanig van de drank was opgevuld 
dat sij nergens van wiste en dat sij door het geselschap was 
gesteld op een stoel met de rokken opgeschort en daar onder 
brandende kaarssen dat hij deposant aldaar zijnde gemelde Lijntje 
Klaas haar halve Broeder genaamd Klaas Klaas Meut, na de 
waarheijd zijnde gevraagd tot antwoord gaf dat het voorschrevene 
wel waar was, ende dat hij selfs de kaarssen onder haar lighaam 
hadde vandaan gehaald en indien hij sulks niet en hadde gedaan 
dat sij gevaar hadde gestaan van haar onder lighaam of wel 
vrouwelijkheijd te branden ofte met diergelijke woorden in 
substantie 
Voorders verklaarden sij deposanten gesamentlijk dat sij luijden 
de voorsz[eid]e Lijntje Klaas menigmalen soo beschonken  hebben 
gesien dat sij een subject van buijtensporigheijd is geweest voor 
het geselschap 
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Eijndigende sij deposanten hare verklaringe, gaven voor redenen 
van wetenschap als in den text ende sulkx ijder voor het sijne 
gehoord gesien ende bijgewoond te hebben presenterende ook ijder 
voor het sijne des noods en daar toe v[er]sogt zijnde nader 
gestand te doen  
 
Aldus gepasseerd en verleden tot Rijp in presentie van Reijnderd 
Lammerts en Jan Wiggers als getuijgen die deses minute benevens 
mij Not[ari]s en de deposanten hebben geonderteijkend dato als 
boven 
 
Pieter Haan 
Pieter Baartsz  
Adriaan Groet 
Rindert Lammersen 
Jan Wiggers 
J[acob] Spekman Not[ari]s Publ[iqe]  A[nn]o 1727  
 
 
 
 

 
Scanproject 
 
Het scannen van de advertenties, die in de ordners in onze bibliotheek staan 
gaat gestaag verder. De stand op 14 mei was 13.700 scans en 35.500 
geïndexeerde gebeurtenissen. Nog ongeveer 20 mappen te gaan of een derde 
van het totale bestand.  
Mevrouw G. de Wit- Hauwert (Hoogkarspel) wil graag meehelpen, maar heeft 
zelf geen vervoer. Zij zou thuis dan opgehaald en gebracht moeten worden. Als 
er iemand is die mee wil helpen en in de gelegenheid is om hiervoor te zorgen, 
dan schieten we nog harder op met het project. 
Vanaf november tot en met april is Dick Schenk ook bereid om te helpen. We 
zoeken daar nog een koppelgenoot voor. Dat zou voor de andere woensdag om 
de week kunnen. 
Het gebeurt wel dat medewerker met vakantie is of door een andere oorzaak 
niet aanwezig kan zijn. Hiervoor zoeken we iemand, die zo’n gat kan opvullen. 
Momenteel wordt er op dinsdag, woensdag om de week, donderdag en vrijdag 
gewerkt aan het project. 
Er zijn nog plaatsen vrij. 
U kunt zich melden bij voorzitter@owf.ngv.nl of telefonisch 0229591746. 
  

mailto:voorzitter@owf.ngv.nl
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GensDataPro 
 
Schakelen met linker en rechter muisknop 
 
 

  
 
Met de knop bij pijl B   kunt u de twee bovenste schermen C en D 
koppelen en ontkoppelen.  Gekoppeld ziet de knop er zo uit. 
 
Wanneer de schermen gekoppeld zijn zullen rechts de partner en de kinderen 
van de linker persoon in beeld komen. Gaat u met de muis over knop B dan 
ziet u de tekst: “kinderen van personen in rechterscherm tonen”.  
 
De knop bij pijl A   “wissel links/rechts” werkt dan niet.  
 
Zijn de schermen C en D ontkoppeld dan kan iedere willekeurige persoon of 
relatie in het rechterscherm geplaatst worden onafhankelijk van wat in het 
linker scherm staat. De knop bij A is actief en u kunt de personen of relaties 
links en rechts wisselen om bijvoorbeeld te bewerken. 
Zijn de schermen ontkoppeld dan kunt U met de linker knop de schermen links 
/ rechts wisselen. Vanuit het onderscherm E "personen" kunt U met de linker 
muisknop een persoon in het linker scherm, en met de rechter muisknop in 
het rechter scherm brengen. Op deze manier kunt u twee al bekende personen 
in scherm C en D plaatsen en door het menu “Combinatiehandeling” – “maak 
relatie” de beide personen tot een relatie maken. 

A  

 

D 
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Evenzo met onderin het E-scherm relaties kunt U een relatie links of rechts in 
beeld brengen. U kunt nu links en rechts onafhankelijk van elkaar navigeren. 
Dit gebruikt U voor combinatiehandelingen, bijvoorbeeld samenvoegen van 
twee personen één te maken, of om kinderen aan een relatie toe te voegen, 
“maak persoon rechts een kind van relatie links”. 
Zijn de schermen gekoppeld, dan kunt U links een persoon hebben en rechts 
de partner en kinderen. De knop wissel links/rechts werkt dan niet. Wel kunt 
U door rechts met de rechter muisknop op een persoon te klikken deze naar 
het linker scherm brengen. Dan heeft U links weer een persoonsscherm en 
rechts het vervolgscherm. Klikt U in het rechterscherm met de linker 
muisknop dan krijgt U deze persoon rechts op het scherm. Dus links klikken 
blijft aan de zelfde kant, rechts klikken, gaat naar de andere kant. 
Handig toch?  
 
Dan nog iets over de knop “Instellingen”: 
Als u het hinderlijk vindt dat bij een huwelijk “Geen kinderen” staat bij Relatie 
in het persoonsscherm, terwijl u nog op zoek bent naar de eventuele kinderen, 
dan kunt u het volgende doen: 
Klik op de knop “Instellingen”, Klik op de tab “uitvoertaal”, scroll net zo lang 
naar beneden tot u bij “geen kinderen” komt. Wis in de rechter kolom “geen 
kinderen”en tik daar “geen kinderen bekend”. Dit geldt dan voor alle 
huwelijken waarbij geen kinderen ingevoerd zijn. 
Indien dit u te ver gaat, dan kunt u in het bewerkscherm van de betreffende 
relatie onderin het “Aantal kinderen”op -2 zetten in plaats van -1. Dan komt 
dezelfde tekst “geen kinderen bekend” in het persoonsscherm bij Relatie, maar 
alleen voor deze relatie.   
Mocht u vragen hebben over GensDataPro, ga dan naar de helpfunctie in het 
programma, stuur een e-mail naar helpdesk@gensdatpro.nl of kom naar het 
voorouderspreekuur op de tweede vrijdagmiddag van de maand. 
 
Dick Waalboer 
 
 
 
  

mailto:helpdesk@gensdatpro.nl
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Oud Schrift  
(door Gerri Kind-Renskers) 
 
Akte van de attestatie door Pieter van Lit en Claas Leenerts Palensteyn, 
gezworen wijnroeiers, betreffende het peilen te Venhuizen van een half anker 
wijn waarover geen accijns was betaald. 1655. Westfries  Archief. Oud 
notarieel  inv. Nr. 1070 folio 33 verso 
Akte van attestatie is een akte voor een notaris gepasseerd; deze kan bij een 
proces als bewijsmateriaal dienen. NB. I.v.m ruimte zijn de laatste vijf regels en 
namen  hier niet afgebeeld. 
 
Tekst: 
 
Op huijden den xxv en  october anno 1655 
compareerde voor mij Jan Huijch, 
Openbaar notaris etc. ende den onderschreven 
getuijgen, d’eersame Pieter van Lit, ge- 
swooren wijnroeier, ende (doorgehaald Jacob) Claes Leenerts, 
Palensteijn, gesworen peijlaer, beijde burgers 
deser  stede , verdaegt zijnde omme getuij- 
genisse der waerheijt te geven ten 
versoecke  van Cornelis Ariaens Maurus, 
pachter van d’koele wijnen over Enchuijsen 
en  ’t resort vandien. Hebben zijlieden depo- 
santen getuijght, verclaert ende geatte- 
steert hoe waer ende warachtich is dat 
zij, deposanten, op den xix en van dese maent 
October , nae de middagh omtrent d’ 
klocke van vier uijren zijn gegaen in Ven- 
huijsen, ten huijse van d’kinderen van 
Zal[iger] Hermen Korver, omme aldaer te peijlen. 
Ende gevraeght bij haer deposanten off zij 
geen wijn en hadde, Antwoorde geen 
wijn te hebben. Daer oock den pachter 
naer achter in de kamer is gegaen ende 
in een bedstede daerop een beslapen 
bed leijde, (doorhaling)  op de deeckens van ’t selve 
bedde bevonden een half ancker wijn, 
en bij haer deposanten geproeft, bevonde 
’t selve Franse wijn te wesen (doorhaling), is ’t selve bij 
Hem, Pieter van Lit, gepeijlt daerop 
te zijn  schaars vier stoop (doorgehaald: is) en aen de  
soon van den huijse door zijn suster 
gevraeght , waerom bij ’t selve half 
ancker wijn niet vercijnst hadde ; gaff tot 
Antwoort dat het vergeten was. Alle ‘twelck 
etc. presenteren[de] etc. Aldus gedaen ende 
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gepasseert  binnen der voors[eijde] stede Enchuijsen, 
ter presentie van meester Dirck Claes, 
chirurgijn ende Leendert Jacobs., stats- 
boode, beijde burgers deser stede, als 
getuijgen hiertoe versocht ende gebeden. 
Ondertekend door Pieter van Lit, 
Claes Lenerts. Palensteijn, 
mr. Dierck Claes, chirurgijn  
Lenert Palensteijn. 
’t Welck ik getuijge  
 Jan Huijch 
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Internettips 
 
Harry van Deelen maakte ons attent op de volgende sites, die wellicht nuttig 
kunnen zijn voor het zoeken naar voorouders in Zwitserland en/of naar 
Italiaans-Zwitserse voorouders: 
http://generousgenealogists.com/community/site-use/ 
 
of naar Ierse voorouders en/of de geschiedenis  van Ierland: 
Bratacha 2013 - E-magazine -. Artikelen over genealogie, geschiedenis, 
maritieme geschiedenis, heraldiek, Vexillology en een uitgebreide 
event gids http://interactivepdf.uniflip.com/2/71043/299167/pub/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelezen op de website van het CBG 
 
23-01-2013  
 
Uit een onlangs door HCC!genealogie onder haar leden gehouden enquête is 
duidelijk geworden dat het gratis genealogische computerprogramma Aldfaer 
nog steeds het meest populair is onder Nederlandse genealogen. 
Van de respondenten (N=355) gebruikt 38,3 procent dit gratis 
computerprogramma. Op de tweede plaats eindigde GensDataPro (15,8 
procent) en Pro-Gen staat met 11,8 procent op de derde plaats. 
GDP stond enkele jaren geleden nog op een vierde plaats met 5,8%, terwijl 
Aldfaer boven de 50% stond. 
 
 (Dick Waalboer) 
  

http://generousgenealogists.com/community/site-use/
http://interactivepdf.uniflip.com/2/71043/299167/pub/


NGV afd. Oostelijk West-Friesland   Koggenland 2013/2 
 

 
47 

 
 

Aan dit nummer werkten mee….. 
Fred Hoek, José Schenk, Dick Waalboer en Gerri Kind-Renskers 
 
 
Wij nodigen u uit wetenswaardigheden op papier of in een computerbestand 
te zetten. Heeft u hulp nodig bij vormgeving van uw gegevens, neem dan even 
contact op met één van de redactieleden. U bent van harte welkom. 
  
 
 
 
 
 
 
 

In het volgende nummer 
 
Een bijdrage over de familie Smit in Amerika en een verhaal over de 
trekschuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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'Koggenland' verschijnt in 2013 in de maand maart, juni, september en december. 
De sluitingsdatum voor het volgende nummer is 30 september 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  
Ineke Willems, Schoutsplaats 29, 1687 VH Wognum   0299 – 57 26 04 
e-mail: janineketwan@hotmail.com 
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 
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