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Onze Bijeenkomsten

25 september 2014  dr. J.C.M. Cox: 650 jaar Stads-/Stederecht
   Grootebroek

23 oktober 2014  mevr. Klooster: genealogosche opzoekingen in het  
   archief van de Koninklijke Marine

27 november 2014 de heer Siem Duys: het leven van Jacob Mossel   
aanvang 19:00 uur uit Enkhuizen
   de lezing wordt voorafgegaan door de najaars-  
   ledenvergadering

22 januari 2015  de heer Hans Siebelink: “humorenleer” of als   
   chirurgijn met een eigen kraam op middeleeuwse  
   markten.

12 maart 2015  mevrouw Sytske Visser (CBG): “WieWasWie”

23 april 2015   afdelingsjaarvergadering OWF en 10-minuten  
   praatjes

Van de bestuurstafel

Wanneer u dit artikeltje leest is mogelijk de eerste bijeenkomst 
van het seizoen net geweest. De sluiting van de redactie voor 
dit nummer en de eerste avond van ons lezingenseizoen 
2014/2015 liggen wat dicht bij elkaar. In ieder geval is vanaf 
de eerste ledenbijeenkomst de zaal in het Westfries Archief 
beschikbaar. Ik hoop dat we ons daar snel thuis zullen 
voelen. Aan de accommodatie zal het niet liggen. En mocht 
een wandeling vanaf het station of de bushalte naar het archief bezwaarlijk zijn,      
dan kunt u met het bestuur contact opnemen om voor vervoer te zorgen. U dient 
daarvoor wel ruimschoots vóór de aanvang van de lezing bij het station of de 
bushalte te zijn. Voor telefoonnummers verwijs ik u graag naar de laatste pagina 
van dit blad.
Het bestuur stelt het bijzonder op prijs dat er mensen zijn, die iets publiceren in 
ons blad “Koggenland”. Het zou mooi zijn als dit veel meer gebeurt. Op bladzijde 
21 en 22 van “Koggenland”2014/1 heb ik aangegeven wat ik het belang vind van 
publicatie van stamboominformatie. 
Verder zijn we op zoek naar personen, die het leuk vinden om vier keer per jaar iets 
te schrijven over een onderwerp met betrekking tot genealogie. We denken hierbij 
aan genealogische websites, verhalen uit de geschiedenis van West-Friesland, 
verhalen uit het Rechterlijk Archief, nou ja, verzin het maar. Het criterium is 
personen of zaken uit de geschiedenis van West-Friesland. En natuurlijk blijven 
we de ingezonden kwartierstaten, cirkeldiagrammen, genealogieën, parentelen, 
verhalen uit de geschiedenis van West-Friesland, verhalen uit het Rechterlijk 
Archief, voor zover al deze informatie door de redactie goedgekeurd, met plezier 
publiceren. Ik zou haast zeggen: “Kom op met die informatie”. Wij helpen u 
graag met het persklaar maken van uw inzending.
In een verkoopakte van grond in 1662 in Heinenoord vond ik tot mijn genoegen 
deze zomer, bij benadering, het overlijdensjaar van een van mijn voorvaderen, 
natuurlijk weer een Cornelis Cornelisz. 
Een kinderhand is gauw gevuld en het onderzoek gaat kennelijk ook in de zomer 
door.

Uw voorzitter
Dick Waalboer

Rectificatie
Tijdens het bewerken van de binnengekomen kopij is er een fout geslopen in 
het overzicht van de lezingen van het seizoen 2014-2015 (zie de binnenpagina’s 
van Koggenland 2014.2). De lezing van donderdag 27 november zal worden 
gegeven door de heer Siem Duys. De titel van zijn verhaal luidt: Het leven van 
Jacob Mossel uit Enkhuizen. (N.B. in het overzicht van onze bijeenkomsten 
op blz. 30 van dezelfde Koggenland staat gelukkig wel de juiste tekst).
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Twaalf gouden regels

1. Spelling is onbelangrijk.
Vroeger konden de mensen niet overweg met spelling en velen konden 
nauwelijks schrijven. Dus de klank van een naam is belangrijker dan 
hoe het wordt geschreven. Gebruik dus ‘wild cards’ bij het zoeken naar 
allerlei varianten van namen.

2. Veronderstel niets.
Controleer al  je gegevens. Ga er niet zomaar van uit dat een bepaald 
document goed of fout is. Probeer altijd andere onafhankelijke bronnen 
te vinden om je gegevens zo goed als mogelijk is bevestigd te krijgen. 

   Controleer, controleer, controleer. 
   Veronderstel bijvoorbeeld niet zo maar dat:
•	 je voorouders getrouwd waren
	 informatie uit volkstellingen accuraat is
	 vitale documenten juist zijn
	 alle gegevens van je voorouders altijd zijn vastgelegd

3. Neem discretie in acht.
Lieg nooit in je genealogische rapporten. Wees discreet bij het 
vermelden van informatie uit de familie, zeker als het om levende 
verwanten gaat.

4. Altijd je bronnen vastleggen, ook al spreken ze elkaar nog zo 
tegen.
Gedurende je onderzoek verzamel je steeds meer gegevens en dat eens 
schijnbaar tegenstrijdige bewijsstuk kan later precies dat stukje uit de 
puzzel zijn om je theorie te bewijzen of af te wijzen. Noteer daarom 
consequent de bron van je gegevens. Daar zijn standaard formats 
voor, maar ook als je dat zelf hebt ontworpen, blijf het dan consequent 
gebruiken. Als je wilt dat je nageslacht je constructies moet kunnen 
volgen, leg dan altijd vast waar je de gegevens vandaan hebt.

5. De meeste datums zijn ‘omtrent’.
Als je geen exacte datum hebt of als verschillende bronnen elkaar 
tegenspreken, is het prima om te vermelden dat iemand “circa 1845” is 
geboren of in “mei 1915” stierf.

6. Ben je ergens niet zeker van, vermeldt het dan.
Toekomstige stamboomonderzoekers zullen je dankbaar zijn voor je 
eerlijkheid, als je gewoon vermeldt dat je een bepaald feit niet kunt 
bewijzen of dat je “vermoedt” dat iets zus of zo in elkaar steekt. Maak 
het niet mooier dan het is en knoei niet met de feiten. Nooit.

7. Alles online is niet mogelijk.
Er is niets mooiers dan online werken met je computer om nieuwe 
bronnen te vinden en scans van originele documenten; en zelfs om 
contact te zoeken met verwanten. Maar voor genealogen is het internet 
nooit een vervanging voor het prachtige werk van bibliotheken, 
archieven en historische verenigingen. Dus werk zo veel mogelijk 
online, maar sluit dan je computer af en ga op pad.

8. Dat het online staat, wil nog niet zeggen dat het waar is.
Het internet is prachtig, maar het staat vol met onbetrouwbare 
informatie. Maak niet de fout door alles wat je online vindt voor waar 
aan te nemen. Check altijd in andere bronnen, zelfs als je voor je 
informatie hebt betaald. Als dat mogelijk is, raadpleeg dan altijd de 
originele bron.

9. Geef je onderzoek door.
Hoeveel tientallen jaren je ook aan je onderzoek besteedt, het zal nooit 
klaar zijn. Maak een plan hoe je onderzoek aan de volgende generatie 
onderzoekers door te geven. Laat goede notities na, noem je bronnen, 
leg gebruikte afkortingen uit ... kortom, laat je onderzoek na zoals je 
zelf zou wensen het van een ander weer op te pakken.

10. Sterf niet met al je verhalen nog in je hoofd.
Genealogie gaat niet alleen over het doen van onderzoek. Het gaat ook 
over verhalen vertellen en er voor zorgen dat het nalatenschap van je 
voorouders wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Zonder die 
verhalen heeft je onderzoek voor de ander veel minder betekenis. De  
nalatenschap van je voorouders ligt in jouw handen. Onderzoek doen is 
prima, maar vergeet vooral niet dat jij bent uitverkoren hun verhalen 
door te vertellen.

11. DNA is geen troefkaart.
DNA is slechts een van vele informatiebronnen om relaties te 
bevestigen of te ontkrachten. Het transcriberen van deze resultaten zal 
altijd menselijke fouten bevatten, waardoor valse informatie ontstaat. 
Dus resultaten uit DNA analyse altijd gebruiken in combinatie met 
andere bronnen.

12. Alles wat je op het internet zet zal worden “geleend”.
Accepteer nu maar dat welke familie informatie je ook op het 
internet zet, het zal worden “geleend”, of domweg gestolen. En je zult 
waarschijnlijk niet de credits krijgen voor je vele harde werken. Dat is 
nu eenmaal de aard van het beest ... het internet. Leg je erbij neer.

Bovenstaand artikel hebben we met toestemming van de afdeling ’s Hertogenbosch 
Tilburg overgenomen uit haar afdelingsblad.
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Kwartierstaat van Anne Verhoef

Generatie I

1 Anne VERHOEF, korenmolenaar, geboren op 12-02-1933 te 
Sijbekarspel.

Generatie II

2 Arie VERHOEF, geboren op 16-08-1890 te Maarsseveen, overleden 
op 21-06-1952 te Hoorn op 61-jarige leeftijd.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-09-1919 te Sijbekarspel met de 
24-jarige

3 Trijntje TUINMAN, geboren op 13-09-1895 te Sijbekarspel, 
overleden op 17-11-1959 te Sijbekarspel op 64-jarige leeftijd.

Generatie III

4 Jan VERHOEF, geboren op 25-10-1859 te Maarsseveen, overleden op 
02-03-1908 te Maarsseveen op 48-jarige leeftijd.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-08-1889 te Maarsseveen met de 
18-jarige

5 Cornelia van EWIJK, geboren op 14-12-1870 te Maarsseveen, 
overleden op 25-11-1893 te Maarsseveen op 22-jarige leeftijd.

6 Pieter TUINMAN, onderwijzer, geboren op 19-07-1858 te IJlst, 
overleden op 11-09-1939 te Zwaag op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-04-1886 te Sijbekarspel met de 
23-jarige

7 Dieuwertje GROOTEWAL, geboren op 06-04-1863 om 8.30 uur te 
Benningbroek, gem.Sijbekarspel, overleden op 22-03-1872 om 14.00 
uur te Hoogwoud op 8-jarige leeftijd.

Generatie IV

8 Arie VERHOEF, geboren op 24-07-1824 te Maarsseveen, overleden 
op 02-12-1906 te Maarsseveen op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16-10-1857 te Maarsseveen met de 
34-jarige

9 Johanna van ROOYEN, geboren op 16-01-1823 te Kockengen, 
overleden op 08-11-1902 te Maarsseveen op 79-jarige leeftijd.

10 Hendrik van EWIJK, geboren op 09-06-1841 te Westbroek, 
overleden op 16-08-1930 te Maarsseveen op 89-jarige leeftijd.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-10-1866 te Maarssen met de 
21-jarige

11 Kaatje LEEFLANG, geboren op 10-09-1845 te Maarsseveen, 
overleden op 09-02-1918 te Maarsseveen op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 19-12-1902 te Maarsseveen met 
Geertruida VERHOEF, 24 jaar oud, geboren op 07-08-1878 
te Maarsseveen.

12 Anne Abezoon TUINMAN, onderwijzer, geboren op 19-01-1817 te 
Sneek, overleden op 09-01-1896 te IJlst op 78-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 19-04-1840 te Sneek met Riemke 
van WINDEN, 21 jaar oud, geboren op 15-01-1819 te Sneek, overleden 
op 29-08-1845 te Sneek op 26-jarige leeftijd.

Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 08-11-1846 te Franeker met .

13 Grietje FEENSTRA, geboren op 11-06-1822 te Franeker, overleden 
op 18-07-1881 te IJlst op 59-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk: 1 kind 

14 Jan GROOTEWAL, bouwer, geboren op 29-03-1829 om 19.00 uur 
te Hoogwoud, overleden op 28-07-1868 te Benningbroek op 39-jarige 
leeftijd.
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Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-05-1853 te Sijbekarspel met de 
25-jarige

15 Trijntje MESSCHAERT, geboren op 10-11-1827 te Benningbroek, 
overleden op 04-01-1897 te Benningbroek op 69-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 01-05-1853 te Sijbekarspel met Jan 
GROOTEWAL, 24 jaar oud 

Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 08-05-1870 te Sijbekarspel met 
Jan BEEMSTER, landman, geboren 1836 te Sijbekarspel.

Uit het eerste huwelijk:

1. Dieuwertje, geboren op 06-04-1863 te Benningbroek, gem.
Sijbekarspel

Generatie V

16 Jan Rutten VERHOEF, gedoopt op 16-08-1787 te Maarsseveen, 
overleden op 13-12-1855 te Maarsseveen op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-01-1812 te Tienhoven met de 
25-jarige

17 Maria NEDERHORST, gedoopt op 01-10-1786 te Tienhoven, 
overleden op 17-12-1862 te Maarsseveen op 76-jarige leeftijd.

18 Cornelis van ROOIJEN, geboren 1794, overleden op 18-12-1871 te 
Kockengen.

Gehuwd op 26-09-1822 te Laagnieuwkoop met

19 Geertrui GRIFFIOEN, geboren 1794 te Kamerik, overleden op 
11-05-1847 te Kockengen.

20 Hendrik van EWIJK, geboren op 14-09-1805 te Westbroek, 
overleden op 01-12-1853 te Maarssen op 48-jarige leeftijd.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-12-1835 te Achttienhoven met de 
23-jarige

21 Willemijntje SLAGT, geboren op 28-05-1812 te Tienhoven, 

overleden op 17-01-1890 te Maarssen op 77-jarige leeftijd.

22 Jan LEEFLANG, geboren 1806 te Maarsseveen, overleden op 
02-04-1864 te Maarsseveen.

Gehuwd op 21-07-1837 te Maarsseveen met

23 Cornelia CORNELISSE, geboren 1812 te Oosterhout, overleden op 
21-01-1884 te Rhenen.

Gehuwd (1) op 21-07-1837 te Maarsseveen met Jan LEEFLANG 

Gehuwd (2) op 06-05-1870 te Maarsseveen met Aris HARDEMAN, 
geboren 1822 te Ede.

Uit het eerste huwelijk:

1. Kaatje, geboren op 10-09-1845 te Maarsseveen (zie 11 op 
blz.1).

24 Abe Sybes TUINMAN, weversknecht, geboren op 14-06-1778 te 
Sneek, gedoopt (NH) op 21-06-1778, overleden op 24-02-1860 te Sneek 
op 81-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 07-05-1803 te Sneek, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 
21-05-1803 te Sneek, datum afgeleid van de ondertrouwdatum met

25 Trijntje Wybes (de Vries), gedoopt 13-01-1776 te Sneek, overleden op 
28-08-1838 te Sneek. 

26 Marten Wepkes FEENSTRA, geboren op 22-12-1775 te Franeker, 
vader vermeld als Wepke Feenstra. Overleden op 04-08-1824 te 
Franeker op 48-jarige leeftijd.

Ondertrouwd te Franeker, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 
22-10-1809 te Dongjum (NH) met de 24-jarige

27 Sybrigje Pieters HILDEMA (Hildama), geboren op 05-03-1785 te 
Lollum, gem. Wonseradeel, overleden op 17-01-1861 te Leeuwarden 
op 75-jarige leeftijd, op de overlijdensakte staat dat de naam van de 
moeder niet bekend is bij de aangevers.
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28 Pieter GROOTEWAL, landman, geboren op 25-11-1792 te 
Oostwoud, ten tijde van zijn overlijden behoort Oostwoud 
onder Midwoud. Overleden op 10-04-1864 om 17.30 uur te 
Sijbekarspel op 71-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-11-1816 te Hoogwoud. Op de 
huwelijksakte staat Pieter Grotewal. Echtgenote is de 22-jarige

29 Dieuwertje ZIJP, geboren op 27-05-1794 te Hoogwoud, overleden op 
11-06-1842 te Benningbroek op 48-jarige leeftijd.

30 Jan MESSCHAERT, bouwman, gedoopt (NH) op 14-11-1798 te 
Hoorn, overleden op 14-01-1868 te Nibbixwoud op 69-jarige leeftijd.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-04-1820 te Nibbixwoud met de 
15-jarige

31 Aaltje KOOL, geboren te Sijbekarspel, gedoopt (NH) op 23-09-1804 
te Sijbekarspel, overleden op 21-12-1872 te Nibbixwoud op 68-jarige 
leeftijd.

Generatie VI

32 Ruth Cornelisse VERHOEF, scheepsmakersknecht, gedoopt op 
25-10-1787 te Tienhoven, overleden op 30-05-1846 op 58-jarige 
leeftijd.

Gehuwd op 18-11-1761 te Tienhoven met de 4-jarige

33 Gerritje Gerrits VERWOERD, gedoopt op 30-05-1757 te Tienhoven. 
Zij is gedoopt als Gerrigje, onecht kind Caatje Abrahams Degender. 
De naam van deze , waarschijnlijk uit Duitsdland afkomstige familie 
, evalueerde in latere jaren tot Degen, waaronder zij thans nog in 
deze streken voorkomt. Overleden op 23-06-1831 te Maarsseveen op 
74-jarige leeftijd. De naam van haar vader Gerrit Verwoerd staat op 
de overlijdensakte.

34 Harmen NEDERHORST.

Gehuwd met

35 Geertje Elderts LOENEN.

36 Wouter van ROOIJEN.

Gehuwd met

37 Johanna de HAAN.

38 Hendrik GRIFFIOEN.

Gehuwd met

39 Adriaantje STUIJVER.

40 Jacob van EWIJK, geboren op 22-02-1778 te Westbroek, overleden 
op 06-06-1846 te Westbroek op 68-jarige leeftijd, 69 jaar oud.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-11-1803 te Westbroek met

41 Gerritje Coenraadse GEBEL.

42 Jacobus SLAGT, geboren op 04-12-1785 te Breukelen, overleden op 
31-10-1832 te Maarsseveen op 46-jarige leeftijd.

Gehuwd 1810 te Tienhoven met

43 Jantje OTTEN, geboren juli 1786 te Tienhoven, overleden op 
26-07-1856 te Breukelen-St.Pieters.

44 Abraham Jansz LEEFLANG.

Gehuwd met

45 Lijsje Klaasd. GEIJSEN.

46 Jacobus CORNELISSE.

Gehuwd met

47 Adriana van DONGEN.

vervolg op pagina 62
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De transcriptie vindt u elders in dit blad

Tekst in oud schrift
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48 Sybe Jurjens (Jurriens).                                  

Gehuwd met

49 Antje Abes.

50 Wybe de BOER.

Gehuwd met

51 Jantje NN.

52 Wepke FEENSTRA.

Gehuwd met

53 Tryntje Pieters RIKKERS.

54 Pieter HILDEMA.

Gehuwd met

55 NN NN.

56 Jan GROTEWAL, woont in 1816 in Twisk.

Gehuwd met

57 Lijsbeth Jansz BART.

58 Louwris ZIJP, overleden op 30-03-1801 te Hoogwoud.

Gehuwd met

59 Antje BLAAUW, overleden op 30-11-1808 te Hoogwoud. Vermeld als 
Antje Blauw.

60 Pieter MESSCHAERT, secretaris volksvergadering, geboren 
op 16-04-1764 te Hoorn, gedoopt (D.G.) op 14-03-1784 te Hoorn, 
overleden op 19-06-1800 te Hoorn op 36-jarige leeftijd, begraven op 
25-06-1800 te Hoorn. Grote Kerk , zuidzijde 583.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-07-1788 te Hoorn met de 21-jarige

61 Geertje BEETS, geboren op 26-08-1766 te Hoorn, gedoopt (D.G.) 
op 21-10-1792 te Hoorn, overleden op 30-12-1849 te Nibbixwoud op 
83-jarige leeftijd.

62 Freek KOOL. Gehuwd met

63 Trijntje NUIMAN.                                                                                      
T. Verhoef- van Rijn, G.C. Kind-Renskers

Verborgen verleden

Dit najaar kunnen de volgende prominente Nederlanders worden gevolgd 
tijdens hun zoektocht naar hun familiegeschiedenis: interieurontwerper Jan 
des Bouvrie, columniste Aaf Brandt Corstius, presentator Ruben Nicolai, actrice 
Anna Drijver, sportjournalist Jack van Gelder, schrijfster Paulien Cornelisse, 
presentator Cornald Maas en historicus Herman Pleij.
In de NTR-serie proberen zij te achterhalen van welke voorouders zij 
afstammen en hoe die hebben geleefd. Waren ze arm of rijk, gewoon of 
bijzonder, goed of slecht? Hoe hebben ze geleefd en wat hebben ze nagelaten? 
Welke eigenschappen of karaktertrekken herkennen de prominente 
Nederlanders in hun voorouders? Wat betekenen ze nu voor hen? 
 
Start: zaterdag 27 september 2014, 20.20 uur, NPO 2. 
Uitzendingen:
27 september: Jack van Gelder 
4 oktober:  Aaf Brandt Corstius 
11 oktober:  Cornald Maas 
18 oktober:  Ruben Nicolai 
25 oktober:  Paulien Cornelisse 
1 november:  Jan des Bouvrie 
8 november:  Anna Drijver 
15 november:  Herman Pleij

Avondopenstelling Westfries Archief

Hoewel de redactie ervan uitgaat dat u als lezer zorgvuldig alle pagina’s 
van Koggenland doorspit, willen wij u toch wijzen op een verandering in de 
advertentie van ons Westfries Archief. Vanaf augustus 2014 vervalt namelijk de 
avondopenstelling. “ Er is helaas praktisch geen belangstelling meer voor”, 
volgens de mededeling van het archief.
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De echte verdere ontwikkeling van het programma Aldfaer staat nu stil.
We moeten voor de toekomst hopen dat dit niet ten koste van de later vereiste 
kwaliteit gaat.

Dick Waalboer

De toekomst van Aldfaer  

Er duiken nog steeds hier en daar verhalen op dat Aldfaer 
zal verdwijnen. Voor de gebruikers van het programma, 
een enquête van Geneanet wees Aldfaer onlangs nog aan 
als koploper met 48% van de genealogen, onderstaand 
enige informatie, voor zover nog niet bekend.
Op de website van Aldfaer vonden we onderstaande 
tekst, gedateerd 28 november 2013:
“Beste gebruikers,
Bijna een jaar geleden hebben we jullie ingelicht over onze toekomstplannen. We 
hebben daarbij aangegeven dat we met de ontwikkeling van Aldfaer 5.0 stoppen 
en de huidige versie (4.2) terug in onderhoud zullen nemen. Een korte update:
We zijn momenteel bezig om de meest storende fouten in de huidige versie 
op te lossen. Dit zal uiteindelijk leiden tot versie 4.3. De eerste betaversie 
ligt bij de testers, maar er is nog geen datum bekend waarop versie 4.3 
beschikbaar komt.  (Tot heden is deze versie nog steeds niet beschikbaar, red.) 
Het is onze bedoeling om het huidige Aldfaer bruikbaar te houden voor 
toekomstige versies van Windows.
Zoals jullie wellicht gemerkt hebben zijn we begonnen met het ontmantelen van 
onze website. Hier gaan we de komende maanden mee door. De uiteindelijke 
website zal, naast algemene informatie over Aldfaer, alleen nog de mogelijkheid 
bieden om Aldfaer te downloaden. Dit punt zal in mei of juni 2014 bereikt zijn”. 
(Inmiddels gerealiseerd, red.)

Tot een versie 5.0 zal het dus niet meer komen.
Het forum, waarschijnlijk het meest gebruikte onderdeel van de website, is 
inmiddels verdwenen. Er zijn mensen die het initiatief hebben genomen om 
elders op internet een dergelijk forum op te zetten. Het was niet mogelijk om 
het oude forum te converteren naar het nieuwe, zodat het oude alleen nog 
geraadpleegd kan worden in wat er al op staat. Nieuwe vragen en antwoorden 
zijn daar niet meer mogelijk. Op het nieuwe forum is dat wel weer mogelijk. 
Hierbij is het Aldfaer-team bereid om in de tweede lijn eventuele antwoorden 
op vragen te geven. Ronald Balhan heeft na 12 jaar afscheid genomen van het 
Aldfaer-team. Ronald is de auteur van de Help en van het boek ‘De stamboom 
van je familie op de computer’. 

Al met al geeft het niet bepaald een stabiele indruk voor de toekomst.
Hoe gedreven zijn de moderatoren, die nu het forum onderhouden?

Uw profiel op de website van de NGV 

Onze afdeling zal de komende tijd steeds meer gebruik 
gaan maken van de mogelijkheid om via de website van 
de NGV e-mails te sturen naar de leden. Onder andere 
zullen de afdelingsbijeenkomsten kort voor de avond 
nog eens  onder de aandacht gebracht worden.
Onze afdeling heeft ongeveer 170 leden. Tot nu toe werd een bericht naar 
ongeveer 100 leden verstuurd. Via de website wordt dat 135. Dat betekent dat we 
zo’n 35 leden niet via de e-mail kunnen bereiken. Dat is jammer. 
Er zullen zeker leden zijn, die niet beschikken over een e-mailadres, maar 20% 
van het ledenbestand lijkt wat hoog.
We stellen het op prijs om in staat te zijn alle leden op dezelfde tijd van dezelfde 
informatie te voorzien.
Vanuit het afdelingsbestuur doen we hiervoor ons uiterste best.
Om zoveel mogelijk leden per e-mail te bereiken willen we de leden vragen 
hieraan mee te werken.
Dit kunt u doen door naar de website van de NGV te gaan en in te loggen door 
middel van de grijze knop rechtsboven “Inloggen Mijn NGV”. 
Naast de grijze knop “Uitloggen” staat nu een knop  “Mijn gegevens”.
Hier kunt u door middel van de knop “Mutatie gegevens NGV-lid” uw gegevens 
bijwerken en ook een e-mailadres invullen.
Indien u nog geen profiel gemaakt heeft, wilt u dat dan doen, zodat wij ook u via 
de e-mail kunnen bereiken. Het kost niets en levert u wel wat op.
Uw e-mailadres wordt niet zichtbaar op de website van de NGV.
Voor vragen kunt u altijd contact met onze webmaster Remko Ooijevaar of met 
mij opnemen.
De contactgegevens vindt u achter in dit blad.
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Een mysterieus geslacht Banjaert of Banjaert Say?

In de loop van de jaren dat ik familie- onderzoek doe, kreeg ik ook belangstelling 
voor de vraag welke plaats een familie innam in de geschiedenis. Ik ging daarvoor 
geschiedenisboeken lezen, maar al snel zat ik in de archieven ook andere zaken 
door te kijken. Het volgende is een dergelijk geval, dat weinig met mijn familie 
te maken heeft, behalve dan algemeenheden zoals het zoeken naar afkomst en 
sociale positie.
  
Wij beginnen in 1447 in Medemblik; daar was tot dat moment een ‘castellein van 
het slot Medenblic’ (een castellein is de aangestelde beheerder van een kasteel) 
met de naam ‘Benjaert Zey’. Voornoemde Zey werd door de President van de 
raad openlijk beschuldigd van manslag of moord, terwijl Banjaert deze president 
beschuldigde van sodomie. Dit blijkt uit ‘s-Lands Memorialen van die tijd. Daar 
staat geschreven dat nog voor het einde van 1447 niet de president van de raad, 
maar de ‘maagen en vrienden’ van een zekere Geryt Jansz (het slachtoffer) hem 
aanklaagden voor doodslag binnen de stede Medemblic. De betreffende  maagen 
en vrienden, waren Geryt van Meekeren en Herman Havercamp. 

De castellein Banjaert Zey werd aangeklaagd en wilde deze doodslag niet 
bekennen. Om verdere onlusten in Medemblik te voorkomen werden Bajaert Zey 
en met hem Henrick Gysbrecht van Hattem voor het gerecht gedaagd met aan 
de andere zijde de maagen Geryt van Meekeren en Herman Havercamp. Er blijkt 
nogal wat te doen geweest te zijn, want er was ook een tussenkomst van ‘myne 
genadiche Heere van Hollant in deeze zaak’. Op de 15 de van de wintermaand 1447 
was er de uitspraak van vier Raden van het hof als ‘Zegtluiden’ en een vijfde Raad 
als ouderman. De uitspraak was ‘een peyne van duyzent ryders’ (peyne = straf, in 
dit geval is de huidige waarde ongeveer een 500.000 €, dus de gedode was geen 
eenvoudige man, gezien de hoogte van de strafmaat), dit in tegenwoordigheid 
van ‘Heren Goeswyn die Wilde, President en andere raden van Holland’. 

Op de 21ste van de maand was er een uitspraak, die als volgt luidde: ‘Partien 
ende allen hoiren Vrunden, Magen, Hulper ende Hulperen en alle genen, die in 
enigerwijs in de voirs dootslach betichtiget ofte bedacht mogen wesen’ werden 
geacht volkomen te worden verzoend, mits de ‘Handadigen (zij die misdaad 
hadden gedaan) betalen zouden een bedrag van vijfhonderd Klinkaerts’ (dit 
is de feitelijke oudere omschrijving van de latere carolus gulden, die ontstond 
in de tijd van Karel V, er gingen ca 20 stuivers in een klinkaert evenveel als in 
de goudgulden, dus nog steeds een hoog bedrag maar dan wel de helft van het 
gevorderd bedrag); enige zielenmissen, kloosterwinningen (een schenking in 

geld of natura voor de zielenheil) en bedevaerden (hij moest in eerste instantie 
naar Saksen, maar ging niet verder dan Den Haag) en dat zij een jaar lang blijven 
‘ buten der Oisterbailiuscip van Westvrieslant’ waren de aanvullende eisen. 
Bovendien werd Banyaert Sey in het bijzonder gezegd dat hij ‘niet tegenstaende 
dat Compromis’ bovendien ‘verclaert soude worden voir ons de Segtluyden ende 
Ouerman (wethouder raadsman)  en Scepenen van der Stede van Medemblic 
onder eden deze uitspraak als waar zou bevestigen’. Onduidelijk was of de 
rechtbank moord of doodslag door Banjaert Sey heeft bewezen.

Banjaert is een oude naam in Holland. Als ik de naam zou moeten duiden dan 
kan het een samenvoeging zijn van Ban en jaert, waarbij ban de betekenis van 
rechtsgebied heeft en jaert die van gaard, verwijzende naar de omvang, een tuin 
of hof, dus relatief klein. De toevoeging Say is niet duidelijk verklaarbaar, omdat 
het geslacht Banjaert  Say later zo werd genoemd. Ik vermoed dat Say kan wijzen 
op de latere juridische omvang van dat goed, mogelijk een saatgoed (een feodaal 
leen). In Westfriesland is zo de familie Zaal ontstaan, ergens afkomstig van een 
onwettige zoon van de hertog van Beieren en graaf van Holland. Saalgoed is 
thans de naam van een wijnboerderij in Wognum. Dat zou dan kunnen doen 
vermoeden dat Banjaert Say vernoemd is naar het geschonken goed Banjaert? 
Was in dat geval deze Banjaert Say dan wel afkomstig van het oeroude geslacht 
met de naam Banjaert? 

De oudste vermelding die ik kon vinden was van Albert I Banjaert, welke naam 
voorkomt in een brief uit 1157, waarin deze wordt vermeld onder getuigen bij de 
wijding van een altaar  in de abdijkerk van Egmond. Had dit mogelijk betrekking 
op de altaarwijding van de geheel nieuwe kerk in 1148?
Opvallend is dat Albert Banjaert genoemd wordt voor de heren van Voorne en 
Egmont (ik gebruik voor dit geslacht deze omschrijving met een ‘t’ en voor de 
plaats die met een ’d’). Dit geeft de hoge status aan van dit geslacht Banjaert. De 
heren van Voorne stonden op gelijke voet met de graven van Holland en de heren 
van Egmont werden geacht af te stammen van de Friese koningen.

Dan vind ik nog een Albert II Banjaert, die werd genoemd in het necrologium 
van Joh á Leydis, die op 18 januari 1223 te Egmond herdacht werd. Opvallend 
is dat hij niet voorkomt in de Latijnse versie die Van Wijn heeft beschreven. 
Mogelijk was hij identiek met de in de Hollandse Divisie Kroniek genoemde 
Albert Banjaert die in 1204 samen met Wouter I van Egmont streed tegen de 
graaf van Loon. De genoemde Albert I was in 1148 meerderjarig, dus minstens 
16 jaar oud en geboren voor 1132. In 1223 zou hij dan 91 jaar zijn geweest Albert 
I kan dus niet dezelfde zijn als Albert II. Gezien de leeftijd zou het best eens 
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kunnen dat er nog een persoon tussen zat, daar kon ik niets over vinden. De 
schenking van Albert II was 4 pond, dat was 1 pond minder dan de gebruikelijke 
5 pond. Maar de daarbij gevoegde vergulde beker maakte dit ruimschoots goed. 
Opvallend in de beschrijving is dat zijn begraafplaats wordt omschreven als ‘bij 
ons’, dus zonder nadere aanduiding.

Een mogelijke dochter van Albert II Banjaert is ***Banjaert, zij trouwde 
vermoedelijk tussen 1221 en 1237 met Gerard van Velsen, heer van Noordwijk 
(ten noorden van Beverwijk); hij is de grootvader van de beruchte heer Van 
Velzen die Floris V vermoord heeft. De edelen die in Egmond woonden namen na 
de inval van de Westfriezen (1315) de benen naar de steden Haarlem en Leiden 
en vestigden zich daar. Willem, de toenmalige negentiende heer van Egmont, 
had als vrouw Margaretha, dochter van de graaf van Blanckenheijm. Helaas was 
zij onvruchtbaar en dit echtpaar kreeg dus geen kinderen. 

Sommigen zeiden dat Wouter die na Willem kwam een zoon was van Willem, 
maar dit is onwaarschijnlijk; mogelijk was het zijn broer. In de acht jaar van zijn 
regering was het vrede. Hij stierf volgens de boeken ‘als joncker nijet ridder op 
den derden dach in julio int jaer ons heeren xiij ende twaelff, ende leijt inder 
Abdije begraven’. Er woonden toen veel edelen en ridders op Egmond. Naast Claes 
Banjaert waren dit de rijke jonkers Jan van Renesse, Henrick Crevell, Cornelis 
van Sonnevelt, Wernaer van Raephorst en Adriaen van Riedtwijck. Daarnaast 
waren er ook de welgeborenen (edele schotvrije mannen) als Coddens, Bijls, 
Cloppers en Camers. Deze gegevens zijn afkomstig van Hoveaus die overleed in 
1568, hij moet dit overgeschreven hebben uit een oudere kroniek.

Waar het om gaat is dat de meeste van deze mannen niet elders genoemd worden, 
behalve van Rietwijck in de leenregisters. Waar woonden deze mannen op het 
slot op de Hoef? Logeerden ze daar of hadden zij eigen huizen? In ieder geval 
wordt in die periode Wouter III de twintigste heer van Egmont, van 1312 tot 1321 
wanneer hij overlijdt. De Westfriezen hebben de stad Egmond en het Hof tot de 
grond toe afgebrand. De afstammelingen van de gevluchte edele mannen moeten 
wij dan zoeken in en rond Haarlem en Leiden.

In het necrologium van Baldewinus volgens Joh. Á Leydis wordt er een Catharina 
Banjaert vermeld; zij zou de echtgenote zijn van Adriaan van Rietwijck, ridder 
in het jaar 1389, die 8 november van dit jaar een 5 morgen lands in Wimnem ‘ 
besprooken’  heeft aan het klooster; ‘ zij wordt binnen het Paradijs begraven’. 
Adriaan komt verder niet voor, mogelijk is hij identiek met Jan van Rietwijck een 
jongere broer van Hugo van Uitwijk (verm. 1377). Voorts wordt deze achternaam 

door de eeuwen heen wel gebruikt, maar niet vaak binnen de ridderschappen. 
Ook nu nog bestaat deze achternaam.

In een gedicht van Nicolaas Beets - over de gravin Ada die getrouwd was met 
de graaf van Loon om een sterke man te hebben tegen degene die haar niet op 
Hollands troon wilde – laat de dichter haar Albert Banjaert ‘Heer van Brederode’ 
noemen. U kunt dit gedicht ook lezen op internet op de website van het Hollandse 
kastelenteam onder de navolgende link : 
http://www.hollandse-kastelenteam.nl/banjaert/banjaert.htm
Is dit de waarheid? De naam Albert komt weinig voor in het geslacht Van 
Brederode. Wat moeten wij zoeken achter het feit dat er meerdere Banjaerts 
woonden op Egmond? Daar komt de naam wel een keer voor. Al met al blijft het 
mysterieus Het mogelijke hof Banjaert is een van de oudere kastelen geweest 
en heeft vermoedelijk gelegen in een lijn met later gebouwde andere befaamde 
kastelen langs een weg in de omgeving van Beverwijk. 

Harry van Deelen

Scanproject

Na de ordners, die in de kast in Berkhout stonden, zijn de doosjes met 
familieberichten van mevrouw Verhoef verwerkt. Daarna is voortvarend werk 
gemaakt van de kranten met familieberichten, die door Tiny Kraakman verzorgd 
werden. Nu is het team bezig met de losse advertenties, die Tiny verzorgt. 
Hieraan zal het team niet iedere week hoeven te werken.
Tot nu toe zijn er ruim 19.600 scans gemaakt met in totaal ongeveer 54.000 
gebeurtenissen.

Met de webmaster van de NGV, Jan Netelbeek, wordt er nu aan gewerkt om 
de scans binnenkort op de website te plaatsen. De laatste tests hiervoor zijn 
intussen uitgevoerd, zodat over niet al te lange tijd de scans door leden van de 
NGV geraadpleegd kunnen worden. 
Ook zullen over enige tijd de scans op de website van het Westfries Archief 
bekeken kunnen worden.

Dick Waalboer
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Transcriptie pagina 60-61

Alsoo Jan Snijer ende Trijn Pieters zaliger
als man ende wijff in haer levent gewoont
hebbende op de Noorderwech tot Twisch
in ‘t verledenjaer 1670 zijn komen te
overlijden, ende deselve hebben naergelaeten
een kint out omtrent 7 a 8 jaeren,
ende wij ondergeschreven  regenten van Opperdoes
en Twisch, alle beyde sustineerden niet
gehouden te wesen om ‘t voorschreven kint te
alimenteren ende onderhouden, als zijnde
‘t sterfthuys buyten ons jurisdictie gevallen,
soo is ‘t als dat wij ondergeschreven regenten
tot Opperdoes van wegen de arme middelen
aldaer, mitsgaders wij regenten ende
toesienders van de dyakonye tot
Twisch, met malkanderen in ‘t vrientlijck sijn
verdragen ende dat uyt mededogentheyt
te weten als dat die van Opperdoes daer
toe ‘s jaerlijcks sullen geven tot onderhout de
2/3 paerten ende de dyakonye tot Twisch een
derde paert. Ende is ‘t ‘tselve nu
besteedt in ‘t geheel voor een somma
van vijftich gulden’s jaerlijcks inganck
genomen hebbende omtrent de 14 maert des
verleden jaers 1670, ende sal ‘t selve bij ons
beyden werden besteedt op soo 
danige plaets ende soo minnelijck, in naer-
volgende tijden, als ons beyden goet dunckt.
Actum ende tot een teeeken van waerheyt
soo hebben wij ‘t selve geteyckent desen
10 february anno 1671.

Thijs Comelisz. Oostwout
Jacop Jansen Reker Cornelies
Muiessoon
Claas Jacobsz. Gaves Jan
Germentss. Steman 
R. Roocker      G.C. Kind- Rensksers

Voorlopige begroting 2015 NGV Oostelijk West-Friesland
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Vergeleken met de begroting van 2014 zijn de posten zaalhuur en bibliotheek 
anders ingedeeld. Waar vorig jaar op de post bibliotheek nog de kosten voor 
de kasthuur waren vermeld,  komen deze kosten dit jaar te  vervallen. De post 
zaalhuur is daarentegen flink gestegen.
Het resultaat is dat de som van deze posten komend jaar wat lager ligt.

C.E. Kind, penningmeester
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 ‘Koggenland’ verschijnt in 2014 in de maanden maart, juni, september 
en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is 15 no-
vember 2014.
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.
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