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Onze Bijeenkomsten

24 september 2015 De heer H.L.F. du Corbier: ‘Hugenoten en de   
   Nederlanden’
22 oktober 2015  De heer Harmen Snel: ‘Onze voorouders en   
   rechterlijke archieven’
26 november 2015 De heer Paul Brood: ‘Scheiden doet lijden’. 
   Aan deze lezing gaat de najaarsledenvergadering vooraf.
28 januari 2016  De heer A. Hogendoorn: ‘De familie Van Nassau 
   Zuilenstein: the naughty Nassau’s’
10 maart 2016  De heer H. de Vos: ‘VOC fluytschip ‘De Brug’ uit 
   Enkhuizen’ ( Met snee jagt en kake van wint)
28 april 2016  Jaarvergadering van de afdeling en 10 minuten-  
   praatjes.
De bijeenkomsten worden gehouden in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c te 
Hoorn. Aanvang (tenzij anders vermeld) 19.30 uur. Zaal open 18.30 uur.

Aanwinsten in onze afdelingsbibliotheek

Jubileum uitgave Westfriese Families 1954 – 2014, Hoorn 2014. Ter gelegenheid 
van het zestigjarig bestaan van de Stichting Westfriese Families (de werkgroep 
voor westfriese genealogie van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland) 
is een bundel met negen kwartierstaten verschenen van (oud-)bestuursleden: 
Anneke Helder, Evert grooteman, Jaap Raat, Harold Bos, Jaap van Beek, Ed 
Dekker, Gré Bakker-Bruijn, Jan de Groot en Cor Langedijk. Voorzien van een 
index en tal van foto’s.
Uit het Koggehuis, jaarboek 2014 (uitgave Historische Vereniging Suyder 
Cogge). Via een ruilabonnement komt onze afdelingsbibliotheek jaarlijks in het 
bezit van het jaarboek van Hem, Scellinchout, Leeck, Venhuisen en Widenesse, 
die tesamen de Suyder Cogge vormden. Naast de gebruikelijke jaarkronieken 
van deze plaatsen staan er een aantal voor genealogen interessante artikelen 
in, zoals: verhalen over de bewoners van het Molentjespad in Wijdenes en De 
Buurt in Venhuizen; de geschiedenis van de ‘Schellinkhouter’ appeltjes en van 
de Kantklosschool in Wijdenes; een rechtszaak uit 1764 (Reindert Jansz. de 
Boer uit Oosterleek heeft palen ontvreemd, die bestemd waren voor de bouw 
van de Zuiderdijk); aanvullingen op het verhaal over de moord in 1743 op Jacob 
Swabber en Jacobje Claes en aanvullingen op het in2012 verschenen boek Van 
Oostwoud naar Hem, Govert Maartensz. Oostwoud en zijn nakomelingen; de 
familiegeschiedenis van Mevrouw J.Visser-Roosendaal (romanschrijfster uit 
Venhuizen) door haar zelf opgetekend.
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Van de bestuurstafel

Met het langer worden van de dagen verleggen we onze 
activiteiten meer van binnen- naar buitenshuis. Met de 
afdelingsjaarvergadering van 23 april komt voor velen de 
genealogische activiteit op een wat lager pitje te staan. Na 
de korte afdelingsledenvergadering van 23 april was er 
een 10-minutenpraatje dat niet bij 10 minuten bleef en de 
toehoorders geboeid hield tot het eind. 
Daarbij kwamen veel nieuwe, herkenbare dingen uit West-
Friesland zowel in woord als beeld naar voor. Velen van ons doen hun onderzoek 
in deze regio en toch waren er maar weinig leden naar de bijeenkomst gekomen. 
Dan vraag ik me af: hoe komt dat nou? Een paar keer is het behoorlijk druk 
en dan opeens niet meer. Waar blijft iedereen? Wat doen we fout? Hebben we, 
met ons toch behoorlijk gevarieerd programma, de verkeerde onderwerpen 
te pakken? Laat eens wat van uw horen of zien. Bel eens op (0229591746) of 
stuur een e-mail (dickwaalboer@planet.nl) en laat eens weten hoe u zo’n avond 
wilt hebben. De bijeenkomsten worden voor u georganiseerd. Wij willen graag 
weten wat u belangrijk of interessant vindt. Ieder onderwerp met betrekking tot 
de genealogie is mogelijk. We kunnen dan voor het seizoen 2016/2017 met uw 
wensen rekening houden.
Over de vergadering van 23 april kunt u elders in deze Koggenland meer lezen. 
Wel wil ik uw aandacht vestigen op de bestuurssamenstelling. 
Aftredende bestuursleden zijn gelukkig in het bestuur herbenoemd, zodat we, 
weliswaar met een minimale bezetting, als bestuur door kunnen gaan.
Vorig jaar is de huidige penningmeester aangetreden met de mededeling dat 
het voor een korte termijn zal zijn om het bestuur en daarmee de afdeling uit 
de brand te helpen. Waarvoor nogmaals al onze dank. Hij zal dus binnenkort 
vervangen moeten worden. Het is bijzonder prettig wanneer iemand zich meldt 
om deze taak op te pakken. Ingewikkeld is het niet en zoveel tijd kost het nou ook 
weer niet. Het zo nu en dan samenwerken in een bestuur dat zich bezig houdt met 
het reilen en zeilen van onze afdeling is gewoon leuk. Een vergadering bijwonen 
om eens de sfeer te proeven wordt ook bijzonder op prijs gesteld.
Op 25 april heb ik als afgevaardigde de Algemene Vergadering (AV) in Driebergen 
bijgewoond. Zoals gebruikelijk waren de meeste afdelingen vertegenwoordigd. 
Gelukkig hebben we de moeilijke periode van muggenziften en op elke slak zout 
leggen achter de rug. De sfeer is een stuk verbeterd. Het hoofdbestuur (HB) is 
met algehele goedkeuring van de vergadering uitgebreid met drie personen. Jan 
Netelbeek, die zes jaar lid van het HB was, is afgetreden, maar voor zijn passie 
naast genealogie, de website van de NGV, blijft hij actief. Voor al zijn verdiensten 
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werd hij bedacht met de zilveren NGV-speld. Zeer verdiend!
Het voorstel van het HB om het lidmaatschap te differentiëren is tijdens 
de vergadering teruggenomen. Er zijn nog te veel vragen en er is te weinig 
gekeken naar de financiële consequenties voor de afdelingen. Wanneer leden de 
mogelijkheid krijgen om tegen een lager bedrag lid te zijn zonder het afdelingsblad 
of Gens Nostra te ontvangen, dan heeft dat gevolgen voor de oplage van deze 
bladen en daarmee voor de druk- en verzendkosten.
Een nieuw voorstel kunnen we in de vergadering van november verwachten.
Ook wordt nagedacht over het in één opdracht laten drukken en verzenden van 
al de afdelingsbladen.
Op de door het HB opgestelde nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement 
zijn zowel schriftelijk als mondeling opmerkingen gemaakt, die verwerkt worden 
in een versie die in het najaar ter besluitvorming wordt aangeboden aan de AV. 
Het HB zal binnenkort een enquête houden onder de leden van de NGV.
Hiermee wil het HB meer zicht krijgen in de verwachtingen van leden over de 
activiteiten en dienstverlening van de vereniging.
Het bestuur van onze afdeling hoopt dat u daar welwillend aan zult meewerken.
Ik wens u een zonnige zomer en veel leesplezier met dit nieuwe nummer, waarin 
molens, zoals u zult zien, een belangrijke rol spelen!
 
Uw voorzitter
Dick Waalboer

Oproep

De redactie is op zoek naar creatieve genealogen, 
die het leuk vinden om hun onderzoeksresultaten, 

bijzondere vondsten of andere genealogische 
wetenswaardigheden in ons blad te publiceren. De 

redactie is graag bereid om u bij de publicatie te 
ondersteunen.
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Verslag van de jaarvergadering van de afdeling Oostelijk 
West-Friesland van de NGV (23 april 2015)

In aanwezigheid van het voltallige bestuur, 9 (!) aanwezigen en de spreekster 
met haar echtgenoot opent Dick Waalboer (vz.) 19.30 uur de jaarvergadering 
van onze afdeling, de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Er is bericht van 
verhindering binnengekomen van de volgende leden: mevrouw Plug en de heren 
D. Appel, S. Kieft en J. Lijzenga.
Het verslag van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag van de secretaris en 
het financieel overzicht van de penningmeester worden zonder opmerkingen 
aanvaard. Het verslag van de kascommissie wordt door Lou Lijve toegelicht: 
“op 5 maart j.l. heeft de commissie alle stukken in orde bevonden en in 
overeenstemming met de begroting”. Zijn voorstel decharge te verlenen aan de 
penningmeester voor het gevoerde beleid wordt ook zonder verdere opmerkingen 
aanvaard. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren Kees van Louvezijn 
en Lou Olijve.
De statutair aftredende bestuursleden, Dick Waalboer en Ben Leek, worden 
bij acclamatie herkozen. De voorzitter roept de aanwezigen op het bestuur 
te komen versterken en/of namen aan te dragen van leden die volgens hun 
daarvoor geschikt zouden zijn. We zoeken in ieder geval op korte termijn 
een nieuwe penningmeester. ‘Vele handen maken licht werk’ moet daarbij 
ons uitgangspunt zijn. Dat geldt tevens voor het bijwonen van de landelijke 
voor- en najaarsvergaderingen van de NGV in Driebergen: wij zoeken ook 
een plaatsvervangend afgevaardigde van onze afdeling voor het geval dat de 
voorzitter of een van de andere bestuursleden verhinderd is. 
De redacteur van ons afdelingstijdschrift, Ben Leek, vraagt de aanwezigen naar 
hun tevredenheid met de afgelopen jaargang. Die blijkt groot, vooral voor de 
toegenomen variatie in en de inhoud van de artikelen. Er worden geen kritische 
opmerkingen gemaakt, wat Ben ertoe brengt zijn doelstellingen met Koggenland 
nog eens uiteen te zetten, omdat er structureel te weinig kopij binnenkomt. Er 
vallen volgens hem drie stromen van kopij te onderscheiden. Het afdelingsbestuur 
zorgt voor mededelingen van het bestuur en verslagen van ledenvergaderingen. 
De redactie probeert relevante artikelen, handige weetjes, nieuwe internetsites 
e.d. binnen te halen. De leden van de afdeling en de overige lezers kunnen kopij 
aanleveren die voortkomt uit hun eigen bezigheden: ons afdelingstijdschrift is 
een proeftuin, waar u uw producten uitzet om te kijken of er verbetering mogelijk 
is met behulp van andere lezers. Onvoldragen studies kunnen met commentaar 
van medeleden uitgroeien tot complete producten. Sterker nog, de landelijke 
spreiding van ons blad via de ruilabonnementen met alle andere afdelingen 
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van de NGV levert lezers op in het gehele land. Doe daar uw voordeel mee! De 
redactie helpt u daarbij graag op weg door hulp aan te bieden in gevallen waarin 
u zich onzeker voelt.
Voor het komende seizoen heeft Marijke Teunenbroek weer een interessant 
programma samengesteld voor de ledenavonden. De lezingen zullen plaatsvinden 
op 24 september (Hugonoten in de Nederlanden), 22 oktober (onze voorouders 
en de rechterlijke archieven), 26 november (scheiden doet lijden), 28 januari 
(de familie Van Nassau Zuijlenstein), 10 maart (de ‘Brug’ uit Enkhuizen, uit het 
journaal en de brieven van een VOC schip) en 28 april de jaarvergadering met 
een of meer 10-minutenpraatjes. In Koggenland 2015.2 vindt u het complete 
overzicht met de toelichtingen op de onderwerpen. Op de derde pagina van iedere 
aflevering van ons blad vindt u ook altijd een aankondiging van het programma 
van de bijeenkomsten in de komende maanden.
Om 20.00 bedankt de voorzitter de leden voor hun belangstelling en sluit de 
bijeenkomst. Na een korte pauze trakteert mevrouw Nel den Os – van Leijen de 
aanwezigen op een verhaal over haar familiegeschiedenis. 

Allemaal molenaars

De trouwe bezoekers van de jaarvergadering kregen dit jaar een korte lezing 
aangeboden door mevrouw Nel den Os-van Leijen. Zij vertelde met behulp van 
een PowerPoint presentatie over molens en molenaars in haar familie. Zelf is 
zij na haar vertrek uit West-Friesland tot voor kort stadsmolenaar geweest in 
Middelburg. Maar haar praatje ging vooral over haar vader, Arie van Leijen 
(geboren 03-07-1898 in Obdam en overleden 29-05-1973 in Alkmaar) en diens 
voorouders, molenaars in Hensbroek. De oudste Van Leijen die zij heeft kunnen 
terugvinden is rond 1715 in Hoogwoud geboren. Ook haar moeder, Trijntje 
Pauw (geboren 24-03-1902 in Oudorp en overleden 21-06-1968 in Alkmaar) 
stamt uit een familie van molenaars: de naam Pauw komt voor bij de molens in 
Rustenburg, Oudorp en Veenhuizen. Met vele foto’s van molens, portretten van 
voorouders en scans van advertenties schetste mevrouw Den os-van Leijen een 
levendig beeld van molens en hun bewoners in en rond onze regio. 
Lezers van dit blad die mevrouw Den Os-van Leijen verder denken te kunnen 
helpen bij haar onderzoek, worden verzocht contact op te nemen met de 
secretaris van onze afdeling, mevrouw G. Kind. Zij zal u dan in contact brengen 
met de spreekster.
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Afdelingstijdschriften

Gens Propria (afd. Kennemerland) 2014.4 : advertenties uit 
gedigitaliseerde kranten als bron voor genealogisch onderzoek; Haarlemmer 
Olie; het wit- en zwartboek van de Spaarndamse dorpsschool 1804/5. 2015.1 : 
een uitgebreid verslag van een lezing over vluchtelingen in Nederland tijdens de 
eerste Wereldoorlog; een verslag van een lezing over de website www.geneanet.
org.
Mededelingenblad (afd. Delfland) 2014.4 : afdelingsnieuws en 
genealogisch allerlei (mailadressen, vreemde beroepen, boekennieuws). 2015.1: 
portret van Jacobus Johannes Schaareman en Johanna Francisca van der Burg.
Threant (afd. Drente en Noordwest-Overijssel) 2015.1 :  genealogie Jan 
Jans Kruit, geb. Borger 1783; kwartierstaat Egbertje de Vries, geb. Uffelte 1902; 
kwartierstaat Reinder van Boven (deel 4); matrilineaire reeks Vrougjen van Dijk, 
geb. Zuidveen 1817.
11 en 30 (afd. Friesland) 2015.1 : een serie  verhalen over min of meer 
criminele voorouders, zoals bijvoorbeeld Tseard Bakker, geb. 1863, Roelof 
Franses, geb. 1726, Jan de Boer, geb. 1817, Matthias Pironghs, geb. 1752, Wytze 
Jeens, Taeke Brandts (ca. 1700), Andries Daum, Bernardus Geestman, Klaas 
Davids, geb. 1770, Claas Claasens. Het volgende nummer (2015.2) gaat op dit 
thema door met: criminele zaken in Friesland in de 18de eeuw; Verdacht maar 
niet vervolgd, de zaak van Petje Paulus; De ouders van Maria Catharina Piron 
en hun criminele handel en wandel, deel 2; Bajesklanten, een verslag van een 
verblijf in het Huis van Correctie in Hoorn uit 2002 (toen er nog geen restaurant 
en bioscoop waren!); stamreeks Hilbert van der Duim
Rijnland (afd. Rijnland) 2015.1 : afdelingsnieuws, verslagen van lezingen, 
wetenswaardigheden.
Auqa Vitae (afd. Betuwe) 2015.1 : een visserijconflict in Heerewaarden in 
1786; Eduard Welling, geb. Amersfoort 1908, misleidde de Duitse rassenwetten 
met een ‘nieuwe’ kwartierstaat; een discussiestuk van Flip Teppel over wat een 
genealogieprogramma zou moeten beogen.
Amstelland (afd. Amsterdam) 2015.1 : kwartierstaat Johannes Meinardus 
Coenen, geb. Den Haag 1824; het weeskamerarchief; een bespiegeling over 
Google Glass als hulpmiddel voor genealogen. 2015.2 : een nieuwe baan in 
1869, Pieter den Hollander veldwachter in Ankeveen ; de digitalisering van een 
manuscript uit het Jordaanmuseum met namen van de bewoners rond 1613; 
kwartierstaat Jacob Krüse (1905-1944).
Wij van Zeeland (afd. Zeeland) 2015.1 :  veel nieuws uit de verschillende 
Zeeuwse regio’s, verder: de familie Vekemans uit Antwerpen; aan boord van 
d’ Eenigheid (deel 6), een reis naar West-Afrika en West-Indië 1761-1763; 
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de nalatenschap van Willem Ferleman (1685-1741); het Blau Huus aan de 
Sandicxen Steenwech in Veere (deel 4); een zoektocht naar een stoute tapper, 
deel 2, Wilhelm Kramer.
Groningen (afd. Groningen) 2015.1 : register van de meiers uit het kerspel 
Zuidbroek in 1667; 25 gouden regels voor genealogen; verschillen tussen 
doopboeken en geboorteakten; het uitgestorven Noorse geslacht Metzefeld in 
Nederland; een Kuiper in Niebert en Eeuwse Jans; gegevens over de familie 
Lijphart; de familie Sip(s) in Groningen.
Amersfoort (afd. Amersfoort e.o.) 2015.1 : het Mathematics Genealogy 
Project; genealogisch onderzoek naar horigen en vrijen in en rond Putten op de 
Veluwe. 2015.2: verslagen van lezingen over De nieuwe Hollandse waterlinie, 
genealogie en DNA, WieWasWie.
Genealogie (afd. Flevoland) 2015.1 : Van Albrecht van Beieren naar de 
familie Van der Zwan via historische en heraldische details op een schoolplaat 
van Isings; verslag van een lezing over merktekens.
Land van Cuijk en Ravenstein (afd. Oost-Brabant en Noord-Limburg) 
nr.69 (febr. 2015): Hij was een smokkelaar (Peter Johannes Kusters) ; 
kwartierstaat Josephus Martinus Roefs, geb. 26-01-1935 ; nieuws uit het 
Brabants Historisch Informatie centrum; emigranten naar de Verenigde Staten 
van Amerika, deel 9 Wisconsin.
Stichtse Heraut (afd. Utrecht) 2015.1 : circeldiagram Johannes G.A.Bosch 
(1889-1932); gouden regels voor genealogen.
GeneVer (afd. Zuid-Limburg) 2015.1 : stamreeks Hein Pelzer, geb. ca.1595; 
verslag van een lezing over twee eeuwen  (1500-1700)  macht, malaise en 
migraties in de zuidelijke Nederlanden en Frankrijk; een genealogisch puzzle 
rond Klaas Dol uit den Helder, overl. 1934.
De Twee kwartieren (afd. Kempen- en Peelland) 2015.1 : de nieuwe 
versie van Aldfaer en de samenwerking met My Heritage; genealogie Spijkerboer 
in Best; een burengerucht in Best in 1822 (over rechtspraak na de Franse tijd); de 
familie Mulders uit Moergestel (vervolg).
Gepermeteerd (afd. ’s-Hertogenbosch-Tilburg) 2015.1 : Driesse van 
Uden, een merkwaardig samengestelde achternaam; de RK doop- en trouwacte; 
fotodatering.
Twente genealogisch (afd. Twente) 2015.1 :  Benner of Zweers? (over 
hoe een bidprentje de waarheid weergeeft); Pieter Jacobus Boerrigter, 
oorlogsvrijwilliger in Nederlands Indië; de mondiale gevolgen van de recente 
ontwikkelingen in de Amerikaanse genealogie.
Hollands Noorderkwartier (afd. Alkmaar e.o.) 2015.1 : een 
themanummer b.g.v. het 50 jarige bestaan van de afdeling, over bijzondere 
voorouders en/of bijzondere voorwerpen in een dertigtal korte verhalen.
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GensDataPro en de backup

Aan uw genealogie hebt u waarschijnlijk honderden, zo niet duizenden uren 
gewerkt. Uw hebt een uitgebreide stamboom, die mogelijk terug gaat tot diep in 
de 16e  eeuw. Deze bestandenset, zoals GensDataPro (GDP) die noemt, bestaat 
mogelijk uit meerdere duizenden personen. Maar dat is niet alles. U hebt er 
ook foto’s van personen bij, foto’s van akten uit de Burgerlijke Stand en de 
DTB. Ook hebt u kopieën en foto’s van notariële akten of documenten uit de 
Rechterlijke Archieven. U hebt daarvoor gereisd, uren in archieven onderzoek 
verricht, het internet afgestruind en noem het allemaal maar op. 
En in veel gevallen staat die hele 
arbeidsintensieve informatie op de 
harde schijf van uw PC of laptop.
Maar hebt u daar ook een fatsoenlijke 
back-up van gemaakt?
Natuurlijk, GDP vraagt altijd voor het 
afsluiten van het programma of het 
een back-up moet maken.
Maar GDP vermeldt er ook bij dat deze gemaakt wordt zonder dossier. En dat 
dossier bestaat uit al die foto’s van personen en documenten. Die foto’s hebt 
u natuurlijk keurig in het betreffende GDP-dossierbestand opgeborgen, want 
daar horen ze thuis. U kunt die documenten dan gemakkelijk koppelen aan de 
personen in GDP, zodat u ze direct bij de hand hebt. Dat dossier staat op de 
C-schijf. Het is handig wanneer u op uw PC onderstaande stappen volgt:

Maar GDP maakt van het dossier geen back-up. Nee, alleen van de 
bestandenset. Dus van de personen, die u in GDP hebt ingevoerd en alle 
gegevens daar omheen. Compleet met de opmerkingen, aantekeningen en 
verhalen, die u in GDP verwerkt hebt.
Die back-up plaatst GDP in de file: 
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Dus op uw C-schijf.
Wat nu als uw PC of laptop het begeeft?
Als u geen voorzorgmaatregelen hebt getroffen bent u daarna alles kwijt. Ook 
uw zogenaamde back-up.
Het is dus verstandig om van al het werk dat u verricht hebt met enige 
regelmaat, eigenlijk na iedere keer werken op uw PC of laptop, een back-up te 
maken en deze op te slaan op een extern opslagmedium.
Deze back-up kunt u het snelste maken met een programma dat de eerste 
keer al uw gegevens naar het externe medium schrijft ( dat duurt even) en 
bij verdere back-ups alleen de verschillen ten opzichte van de vorige back-up 
meeneemt (dat gaat snel). Op het internet vindt u een behoorlijk aantal gratis 
programma’s om een goede back-up te maken. Een van deze programma’s is 
SyncbackFree van 2BrightSparks. 
Van dit programma zijn ook uitgebreidere back-up programma’s, maar hier 
moet, ongeveer € 35 eenmalig, voor betaald worden.
Het installeren van het programma is simpel. Het voorbereiden 
van de back-up vergt enige tijd, omdat u moet aangeven waarvan u een back-
up wilt hebben. Voor uw GDP-programma is het voldoende om het bestand 
“datagd1” op te nemen. Hierin zitten al uw bestandensets, dus van alle 
genealogiën die u in GDP hebt ingevoerd 
en de daarbij bijbehorende dossiers.
Neem als extern medium een externe 
harde schijf of een USB-stick. In de 
meeste gevallen is een USB-stick van 8 
of 16 GB voldoende. 
Het is handig om op de stick ook gelijk een Gedcombestand te plaatsen.
Mocht u bij kennissen of familie zijn, die ook een genealogieprogramma 
hebben, dan kunt u in voorkomende gevallen het gedcombestand gebruiken.
Bent u bij een gebruiker van GDP, dan kunt u vanaf uw USB-stick uw 
bestandenset compleet met dossiers openen.
Berg de back-up wel goed op. Bij voorkeur niet in uw laptoptas. Bij diefstal of 
verlies bent u dan zowel het origineel als de back-up (kopie) kwijt.
Het zou zonde zijn van alle tijd die u geïnvesteerd hebt in uw genealogie en 
uiteraard van de genalogie en al die plaatjes zelf.

Dick Waalboer
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Het Westfries Archief heeft beloofd ons regelmatig op de hoogte te houden 
van nieuws over werkzaamheden binnen het archief, die voor onze lezers 
interessant kunnen zijn. Hieronder volgt de eerste bijdrage.

Nieuws van het Westfries Archief

Maand van de geschiedenis
In oktober vindt weer de maand van de geschiedenis 
plaats. Het thema dit jaar is tussen droom en daad. Het 
Westfries Archief organiseert vier lezingen gevolgd door 
een rondleiding door de depots. Dromen en daden van 
Westfriesland en haar inwoners vormen de rode draad. 
Bijvoorbeeld verre reizen die naar het verre oosten en koude noorden werden 
gemaakt voor specerijen en de walvisvangst. Droom en doe met ons mee. Op 
de website vindt u te zijner tijd de datums en de wijze waarop op zich kunt 
aanmelden.

Vele Handen
In oude lidmatenboeken werd bijgehouden wie lid was van de kerk. Momenteel 
wordt er hard gewerkt aan het ontsluiten van de lidmatenboeken. Dit gebeurt 
online via het crowdsourcingsplatform Vele Handen. Hierop staan scans van alle 
pagina’s uit de lidmatenboeken van het Westfries Archief. Het invoeren van de 
gegevens gaat via de website van Vele Handen. De invoerder krijgt telkens een 
scan in beeld; hiervan worden de gegevens ingevoerd. Elke scan wordt door twee 
verschillende vrijwilligers ingevoerd. Een derde vrijwilliger controleert daarna 
de gegevens. De ingevoerde gegevens worden daarna, zodra alle scans van een 
boek zijn ingevoerd, geplaats op de website van het Westfries Archief. Hier zijn 
de gegevens doorzoekbaar voor iedereen. Momenteel is 65% van het project 
afgerond. Wilt u ook meedoen? Meldt u dan aan via www.velehanden.nl. Vragen 
kunt u mailen naar vrijwilligers@westfriesarchief.nl. Elke tweede vrijdag van de 
maand is er een inloopochtend op het WFA, van 09.00 tot 13.00. Ook dan bent 
u van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.

Gepubliceerde indexen
Vrijwilligers van het Westfries Archief zijn al jarenlang bezig met het indexeren 
van gegevens uit de oude Doop-, Trouw- en Begraafboeken. Ooit is deze groep 
begonnen op initiatief van de NGV. In de loop der jaren hebben vrijwilligers 
een enorme hoeveelheid namen geïndexeerd. Momenteel staan er al meer 
dan 1 miljoen namen op de website, alles ingevoerd door vrijwilligers. Ook 
afgelopen kwartaal zijn weer vele bronnen gepubliceerd op onze website. De 

http://www.velehanden.nl
mailto:vrijwilligers@westfriesarchief.nl
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lijst is te lang om hier neer te zetten. Op onze website verschijnt maandelijks 
een nieuwsbericht met de verschenen indexen van de afgelopen maand. Het 
totaaloverzicht vindt u hier terug: http://tinyurl.com/indexenwfa. Afgelopen 
kwartaal zijn op onze website onder andere de indexen geplaatst van: katholieke 
doopboeken uit Enkhuizen, huwelijkssluitingen in Bovenkarspel, gereformeerde 
trouw- en doopinschrijvingen in Oosterblokker, lidmaten van Grosthuizen, 
Hoorn en Hoogkarspel, begraafinschrijvingen in Wervershoof, katholieke 
trouwinschrijvingen in Westwoud en nog veel meer. 

Scanproject

De familieberichten, u weet nog wel, in die ordners in de kasten in Berkhout, 
die we de laatste jaren gedigitaliseerd en geïndexeerd hebben, zijn nu op de 
website van de NGV doorzoekbaar. Nog niet allemaal, omdat er eerst nog een 
steekproefsgewijze controle plaats moet vinden. Ongeveer 15.000 scans oftewel 
ongeveer 37.00o familieberichten uit West-Friesland zijn nu te raadplegen op 

de website.
Als u ingelogd bent op 
de site van de NGV, 
klikt u op de groene 
balk op ‘Zoeken in 
Bronnen’, scroll iets 
naar beneden en 
klik dan links onder 
‘Zoeken in nieuwe DB” 
op ‘Zoeken (+ scans)’.
U komt in het 

zoekscherm. Door 
bijvoorbeeld Beerepoot, Degeling of de Jong in te voeren komt er een lijst 
op uw scherm. Klikt u op een van de namen dan komt u in een scherm met 
documentgegevens. Door op de knop ‘Toon afbeelding’ te klikken krijgt u de scan 
te zien. Het opvragen van een scan kostte 2 punten. Leden van de NGV kregen 
automatisch 200 punten toegewezen. U hoefde hier niets voor te doen. Op de 
laatste Algemene Vergadering is besloten het puntensysteem los te laten. NGV-
leden kunnen nu vrij afbeeldingen downloaden.
Wanneer u het muispijltje boven de afbeelding plaatst, kunt u door te klikken op 
de rechter muisknop het menucommando ‘Afbeelding opslaan als’ gebruiken en 
de afbeelding op uw PC opslaan.
We zullen zo snel mogelijk alle familieberichten die we hebben op de site 
beschikbaar stellen. 

http://tinyurl.com/indexenwfa
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BIJEENKOMSTEN SEIZOEN 2015-2016
Westfries Archief

Blauwe Berg 5c
1625 NT  Hoorn

Aanvangstijd: 19.30 uur
Bibliotheek open vanaf 18.30 uur

1e lezing: donderdag 24 september 2015

De heer H.L.F. du Corbier
Hugenoten en de Nederlanden
(Waar komt mijn Franse achternaam vandaan?)

60 à 80 duizend Hugenoten vluchtten naar Nederland. 
• Meestal waren dat ambachtslieden, geleerden etc. mensen die hun  
 ‘kapitaal’ (geleerdheid, vakmanschap etc.) konden meenemen. Een  
 akker, een huis, een kasteel neem je niet zo gemakkelijk mee en
 verkopen ging ook niet, want wilde de overheid meteen weten waarom 
 je ging verkopen.
• In de Refuge-landen waar deze refugiés naar toe vluchtten, sloten
 ze zich aan bij Franstalige protestantse kerken (in Nederland bij de 
 Waalse kerken, die gesticht waren door de protestantse Walen die voor
 Philips II naar de Noordelijke Nederlanden Waren gevlucht) of ze
 stichtten een eigen Franstalige kerk. Maar al snel spraken de kinderen,
 kleinkinderen Nederlands, trouwden autochtone Nederlanders, en
 terwijl in de 18e eeuw praktisch ieder stadje in Nederland naast de
  NEDERDUYTSCH Hervormde Kerk ook een WAALS Hervormde Kerk 
 had, zijn er nu nog zo’n 14 Waalse Kerken over waar dus nog steeds de 
 diensten in het Frans worden gehouden. 
 De invloed van de Hugenoten in ons land.
 Zie website Waalse Kerken: www.waalsekerken.nl
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De vluchtelingen zijn in principe afkomstig uit alle lagen van de bevolking, maar 
het protestantisme heeft vooral aanhang onder burgerij en ambachtslieden:
• theologen(waarvan 363 naar Nederland kwamen)
• hoogleraren aan de universiteiten en hogescholen o.a. Jurieu en Bayle
• schoolmeesters o.a. Jean Migault, en doctoren
• drukkers (met moderne methoden!) en boekverkopers
• oprichters van de eerste kranten (o.a. de Gazette de Leyde (gebr. Lusac)
• textielarbeiders, wevers, kousenmakers, hoedenmakers, pruikenmakers 
 enz.
• instrumentenmakers, uurwerkmakers
• diverse industrieën, papier of Haarlemmer Olie (firma Tilly)-edelsmeden
• architecten (Daniel Marot met o.a. de inrichting van paleis Het Loo)
• soldaten en officieren (in het leger van Willem III naar Engeland en
 Ierland)
• -voor Hugenoten die al handeldrijven met Nederland, bijv.
 wijnhandelaren uit Bergerac, is het in verhouding gemakkelijk uit te
 wijken naar vestigingen bijv. in Amsterdam.
• de overheid verleent de vluchtelingen allerlei privileges en dat zal
 ongetwijfeld wel niet altijd even goed zijn gevallen bij de autochtone
 bevolking.
Helaas bevindt Nederland zich na de Gouden Eeuw, na alle oorlogen met 
Engeland en Frankrijk in een economische recessie die in de XVIII eeuw zal 
aanhouden.

2e lezing: donderdag 22 oktober 2015

De heer Harmen Snel (stadsarcief Amsterdam)
Onze voorouders en rechterlijke archieven

De spreker, regelmatig te zien in ‘Verborgen verleden en in Brieven boven 
water’, zal het in deze lezing gaan hebben over de verschillende niveaus van de 
rechterlijke archieven in de dorpen en de steden. 
Vóór 1795 hadden schout en schepenen een belangrijke taak als het ging om het 
vastleggen van allerlei soorten akten. Welke akten zijn dat? Na 1811 veranderde 
de structuur enorm, waarbij sommige oude taken van schout en schepenen 
werden overgenomen door organen. Wat kunnen we daarvan terugvinden? En 
waar bevinden zich die archieven? 
 En is er al wat van gedigitaliseerd? Allemaal vragen die aan de orde komen en 
waarop de spreker tijdens zijn lezing een antwoord hoopt te geven.
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3e lezing + ledenvergadering: donderdag 26 november 2015
Aanvang 19.00 uur. De lezing wordt voorafgegaan door de statutair verplichte najaarsvergadering. 
De vergaderstukken ontvangt u bij binnenkomst.

De heer Paul Brood (Nationaal Archief)
Scheiden doet lijden
(4 eeuwen echtscheidingsperikelen)

Tot 1971 is het in Nederland niet zomaar mogelijk om te scheiden. Voor- en 
tegenstanders klimmen in de pen en vertrouwen hun persoonlijke ervaringen 
aan minister toe. 
Deze brieven vormen de aanleiding voor een boek over 4 eeuwen geschiedenis 
van de echtscheiding.

4e lezing: donderdag 28 januari 2016

De heer A. Hogendoorn
De familie Van Nassau Zuilenstein: the naughty Nassau’s

Kenners van het Oranjehuis zeggen dat er vrijwel niets bekend is van de familie 
Nassau van Zuilensteijn. Aan het eind van de lezing kunnen de aanwezigen die 
stelling ontkennen.
De spreker zal een overzicht geven van de leden van de familie aan de hand van 
vele dia’s en smeuïge verhalen.
De enige erkende bastaardzoon van Frederik Hendrik, Frederik van Nassau 
Zuilenstein, is geboren rond 1623. Van zijn vader ontving hij kasteel Zuilensteijn 
in Leersum. Frederik was de gouverneur van zijn neef stadhouder Willem III. 
Dankzij het feit dat Willem III belangrijke functies binnen de familie wilde 
houden heeft Frederik nogal wat belangrijke functies verkregen (ook in de 
Betuwe). Tijdens een slag bij Woerden is hij gesneuveld. Frederiks lichaam is 
door de Franse bevelhebber Luxembourg naar het hoofdkwartier van Willem III 
bij Woerden gebracht. De zoon van Frederik is met koning stadhouder Willem 
III naar Engeland gegaan en heeft daar een hoge positie en gigantische 
rijkdom verworven.
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5e lezing: donderdag 10 maart 2016

De heer H. de Vos
VOC fluytschip De Brug’ uit Enkhuizen
(Met snee jagt en kake van wint)  

Op 8 Januari 1709 begon het Enhuizer VOC-schip De Brug onder zeer slechte 
weersomstandigheden aan zijn reis. De reis verliep met heel wat problemen, 
mutsjes bier werden op rantsoen gezet, brood was bedorven etc. 
Over o.a. deze reis gaat de lezing van vanavond waarin veel namen uit 
Westfriesland en zeker uit de Streek voorbij zullen komen.
De heer Vos is de schrijver van het boek met “Met snee jagt en kake van wint”.

6e lezing: donderdag 28 april 2016

Jaarvergadering + 10-minutenpraatjes van en voor leden van de afdeling 
Oostelijk West-Friesland

Deze avond stellen wij u graag de in gelegenheid om via 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
- foto’s of een kort filmpje laten zien
- een power point presentatie die u ooit heeft gemaakt te laten zien.

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 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 stellen zoals:

- zouden er andere leden zijn die mij kunnen helpen 
- wat kan ik waar vinden 
- Etc. etc. etc.
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Molen ‘De Haan’ en zijn 
molenaars 

Op de grens van Benningbroek en 
Sijbekarspel stond aan de Molensloot 
(vroeger Molenrak) tegenover het 
voormalige gemeentehuis tot 2006 
de meelmolen ‘De (Rode) Haan’. 
Op de plaats van het voormalige 
gemeentehuis stond vroeger een 
herberg ‘De Vergulde Vos’ geheten.
Op 2 oktober 1664 kreeg Jacob 
Ambrosius toestemming om een 
korenmolen te bouwen van het type 
standerdmolen. Mogelijk heeft hij een bestaande molen gekocht, die voor zowel 
Benningbroek als Sijbekarspel moest gaan malen.
In de verpondingen van 1733 wordt door Aeltje Pieters een ‘wint of korenmolen’ 
gehuurd, waarbij ze wordt aangeslagen voor ƒ 5.12.--. De waarde van de molen 
wordt bepaald op ƒ 84,--.--.
In het kadaster van 1832 staat de molen beschreven met als molenaar Klaas 
Magteld. In 1848 werd hier door molenaar Dirk de Geus een stellingmolen 
gebouwd, die eveneens dienst zou doen als korenmolen. Mogelijk was er sprake 
van verbouw.
De nieuwe molen is een achtkantige stellingmolen met bovenkruier en rietgedekte 
bovenbouw. De acht kantstijlen uit één stuk. Een zeldzaam molentype met 
doorgaande stijlen van de grond tot aan de kap.
In 1910 werd de stoommachine bij de molen door R.S. Stokvis & Zonen uit 
Rotterdam vervangen door een 23 pk petroleummolen en kreeg de molen ook 
nog een nieuwe roede.
In 1934 kwam het einde voor de windmolen. Er werd daarna alleen nog elektrisch 
gemalen. In 1939 vroeg molenaar Verhoef een sloopvergunning aan. In de 
Tweede Wereldoorlog hadden Piet |Verhoef en Meindert Koeman op de zolder 
van de molen een tabakssnijderij opgezet, aangedreven door een fiets.
In 1942 werden de roeden uitgenomen en rond 1950 verdween ook de kap.
‘De Haan’ werd aangewezen als Rijksmonument, maar per 1 december 2005 
werd dit weer ingetrokken. Hierdoor werd verplaatsing en/of verbouwing van 
de romp vereenvoudigd. In 2006 werd de molen gedemonteerd en de romp 



Koggenland 2015/2

45

herbouwd langs de A7 tegenover Abbekerk. De molen zou op een grote, als 
restaurant ingerichte, molenschuur moeten komen. Dit laatste is voorlopig nog 
niet gerealiseerd.

Molenaars op korenmolen DE HAAN te Benningbroek

2- 07-1759 Gerrit Germontsz.
Op 01-05-1769 wordt de molen gekocht door Aarjen van de Heijde en 
Simon Hendrik Luijt; zij waren molenaars tot 1791
16-10-1791 wordt Jan Pietersz de Geus de molenaar. Hij werd geboren in 
Oude Niedorp (ca. 1765) als zoon van Pieter Cornelis de Geus en Maartje 
Raagers Schoenmaker en overleed 81 jaar oud op 28-10-1846 in Winkel. 
Hij was gehuwd met Aaltje Jacobs Liefhebber, overleden 14-03-1818 te 
Winkel, 69 jaar oud.
05-06-1818 Stap is compagnon en koopt de molen.                                                       Molenaar 
is Klaas Magtel, geboren in 1797 in Wognum, overleden op 29-01-
1868 te Benningbroek, zoon van Jan Magtel en Trijntje Ruiter (19-04-
1802 begraven in Wognum). Hij trouwt op 23-02-1817 te Wognum met 
Jantje Vlamen, 19 jaar oud, dochter van Klaas Vlamen en Geertje Outje 
(overleden 26-08-1801 te Benningbroek).
Uit dit huwelijk:

- Klaas Machtel, timmermansknecht, zoon van Klaas Machtel en 
Jantje Vlaming (!), geboren te Sijbekarspel op 19-07-1825 trouwt 
op 24-05-1850 te Zwaag met Neeltje Duives, geboren te Zwaag 
op 19-04-1826, dochter van Maarten Duives, broodbakker, en 
Geertruida Staal.

- Marijtje Machtel, naaister, geboren op 04-06-1821, dochter van 
Klaas Machtel en Jannetje Vlaming, trouwt op 22-05-1845 te 
Sijbekarspel met Dirk Gieling, 22 jaar, slachter, zoon van Klaas 
Gieling en Aagje de Haan. Zij hertrouwt, 39 jaar oud, op 02-06-
1861 te Sijbekarspel met Pieter Ens, smid, geboren te Beets, 46 
jaar oud, zoon van Gerrit Ens en Trijntje Schagen. 

- Trijntje Machtel, dochter van Klaas Machtel en Jantje Vlaming, 
geboren op 11-09-1818 in Wognum, overleden op 10-12-1889 
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te Wognum trouwt op 26-04-1838 te Sijbekarspel met Pieter 
Schouten, geboren op 26-09-1813 te Lambertschaag, zoon van 
Krijn Schouten en Maartje Bleeker.

- Geertje Machtel, dochter van Klaas Machtel en Jannetje Vlaming, 
geboren te Wognum op 25-03-1817, overleden op 29-03-1855 te 
Opmeer, trouwt op 31-04-1831 te Spanbroek met Jacob Langendijk, 
zoon van Jan Langendijk en Grietje Tervoet. Zij is overleden op 
08-05-1860 te Opmeer. 

- Jan Machtel, zoon van Klaas Machtel en Jantje Vlaming, geboren 
op 15-11-1819 te Sijbekarspel, overleden op 15-08-1895 te 
Benningbroek, trouwt op 25-04-1846 te Sijbekarspel met Stijntje 
Huisman, 27 jaar oud, dochter van Teunis Huisman en Saartje 
Gerver. 

1842 molenaar Dirk de Geus, geboren op 30-04-1822 te Hensbroek, 
overleden op 19-07-1893 te Benningbroek, korenmolenaar, zoon van 
Pieter de Geus en Anna Zee, Hij trouwt op 12-04-1846 te Wijdenes met 
Geertje Molijn, geboren op 05-09-1821 in Wijdenes en overleden op 14-
01-1882 te Sijbekarspel, dochter van Daniel Molijn en Grietje Groot.
1870 molenaar Pieter de Geus, geboren op 23-01-1847 te Sijbekarspel, 
overleden op 22-08-1907 zoon van Dirk de Geus en Geertje Molijn. Hij 
trouwt op 25-05-1870 te Sijbekarspel met Jantje de Boer, geboren op 28-
09-1850 te Nibbixwoud, dochter van Jan de Boer en Trijntje Paap.
Schoonzoon Jogchem Kossen wordt molenaar in1880. Jogchem Kossen, 
geboren op 17-11-1845 te Wieringerwaard, overleden op 15-05-1925 
te Alkmaar, zoon van Sijmon Kossen en Grietje Schrikken. Hij trouwt 
op 09-07-1874 te Sijbekarspel met Grietje de Geus, geboren op 14-05-
1852, overleden op 03-04-1891 te Sijbekarspel dochter van Dirk de Geus, 
korenmolenaar, en Geertje Molijn. 
Hun zoon Simon Kossen, geboren op 02-04-1879 te Sijbekarspel, 
overleden op 29-03-1940 te Schagerbrug, neemt de molen over op 01-
02-1901. Simon, geboren op 02-04-1872 te Sijbekarspel, overleden op 
29-03-1940 te Schagen, trouwt op 25-04-1902 te Sijbekarspel met Geertje 
Donker, geboren op 26-08-1881 te Midwoud, overleden op 13-03-1949 te 
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Sint Maartensbrug, dochter van Jan Donker en Grietje Zijp.
(Overige kinderen Van Jogchem Kossen en Grietje de Geus: Simon, 
geboren op 26-05-1877 en overleden op 28-10-1877, Dirk, geboren op 
25-04-1882, overleden op 17-01-1893 te Sijbekarspel en Geertje, geboren 
op 18-02-1891, overleden op 01-08-1972 te Sijbekarspel, getrouwd op 
10-09-1913te Sijbekarspel met George Andries Koeze, geboren  02-06- 
1874 te Voorschoten en overleden op 08-03-1929 te Sijbekarspel.)
 Op 12-02-1914 gaat Jogchem Kossen failliet en op 20-04-1914 wordt de 
molen gekocht door Willem Arie Antonie van Straalen.
Op 03-07-1914 wordt hij doorverkocht aan Arie Verhoef, gehuwd met 
Trijntje Tuinman. Na het overlijden van Arie Verhoef op 15-11-1959 
wordt zijn zoon Anne Verhoef, gehuwd met Geertruida Hendrika van 
Rijn, de nieuwe eigenaar. De kwartierstaten van dit echtpaar verschenen 
in 2014 in Koggenland.
Er was geen opvolger en de molen werd afgebroken en enkel de romp 
werd aan de A-7 nabij de “Bonte Piet” in Midwoud weer opgebouwd. Het 
idee is om er een wegrestaurant en hotel van te maken. De romp staat te 
koop.

Mevrouw T. Verhoef-van Rijn, Gerri Kind-Renskers
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Hoe Cornelis Heertjes in 1692 toch een attestatie kreeg.
         

Fragmenten uit Handelingen van de Kerkenraad 1689- 1691 in Benningbroek

1689 (na 18 september) Art. 23
Alsoo Cornelis Heertjes onse smit elders was getrouwt en gaan woonen soo heeft 
Griet Sijmons mij gesproken, en geklaagt, dat gemelde Cornelis Heertjes seer 
familiair mee haar verkeert hadde; met belofte van haar te sullen trouwen, welke 
beloften hij dikmaal herhaalt, ende bevestigt hadde; versogt mij derhalven om 
hem geen kerkelijke Attestatie te laten volgen. Waarop ik dese saak in kk- raat 
bragt, en daar over gedelibereert sijnde, is vastgestelt  Cornelis Heertjes geen 
Attestatie te geven voor en al eer men hem daarover gesproken, en gevraagt 
had. Wanneer hij dan sijn swager Heijn Jansz. tot mij zond, om sijn Attestatie 
te verlangen; soo heb ik hem de Resolutie van kerken-raad bekent gemaakt, 
en gezeijd, dat wij wensten, sijn schoovâar eerst te spreken; hetwelke Cornelis 
Heertjes aangedient sijnde, hij agtergebleven is sonder na sijn kerkelijke 
getuijgenisse om te sien.

1690 16 junij Art. 28
Wanneer ik op mijn tourbeurt den 16 Junij op de vacante plaats
van Eerswoude predikte, soo heeft Cornelis Heertjes (van welkers
saak gesproken is in artic. 23) mij aldaar aangesproken en gevraagt hoe
dattet bijquam dat hem geen Attestatie op sijn versoek door zijn swager gevolgt 
was? Waarop ik hem vraagde of hij niet konde denken wat daar de oorsaak van 
was? Hij antwoorde dat hem sulx wel bekent was maar dat hij niet met haar 
ijets hadde uijt te staan en sig met haar niet verhouden hadde. Wel (zeijde ik) 
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waarom quaamt gij dan niet te voorschijn om u selve te verantwoorden en van 
sulk een kladde te suijveren? ’t Was, zeijde hij, eerst door versuijm en daar na 
door misnoegen. Versogt derhalven, dat ik uijt sijn naam Attestatie bij kk-raad 
uijtwerken wilde? ’t Welk ik wel aannam te willen doen, maar liefst sag dat hij 
self in persoon compareerde  volgens Resolutie van kk-raad: dog hij seijde sulx 
onnodig te zijn en drong op sijn versoek aan, dat ik dan inwilligde.
Soo is dan in kk- raad hier over gehandelt en besloten dat het sijn plicht was, om 
in eigen persoon coram te komen, dewijl dat in al een voorgaande resolutie, maar 
ook billik, ja noodig was, nademaal de saak van de beschuldigende partij alreets 
voor ons gebragt was en men hem op sijn bloot seggen sonder verder ondersoek 
niet met het geven van een Attestatie kon regtvaardigen.
Naderhand is hij hier in de predicatie geweest, maar heeft na zijn Attestatie niet 
omgesien.

1691, 21 october Art. 38
Den 21 octob. is de saak van Cornelis Heertjes (waar van nader te sien is, artijkel 
23 en 28) wederom op het tapijt geworpen. Sijn vrouw, die hij nu getrouwt heeft, 
wenste geern, dat hij met haar tot Hoogtwoud mogt ten Avondmaal gaan, en 
hierdoor schijnt het, meer als door hem selven, datter wederom opnieuw om de 
attestatie versogt word. Dog de kk-raad oordeelt nog als voor desen, dat men 
geen attestatie en kan geven in de gewone forme, dat Cornelis Heertjes stigtelijk 
van leven is, soveel ons bekent is, dewijle die beschuldiginge daar leijd en het 
gantsche dorp weet, dat hij vijerig na die gemelde vrouw geloopen heeft; wij 
instineeren dan als nog, dat wij gemelde Cornelis Heertjes daar over noodsakelijk 
moeten hooren spreken. Onder tusschen is goet gevonden indien hij op de 
attestatie aanstaat, dat wij hem een attestatie nae waarheijd sullen geven, soo als 
de saak hier leijd, of, soo het noodig is sulk een attestatie na waarheijd over te 
zenden aan de kerkenraad van Hoogtwoud.
Door sijn dogter Aafje Cornelis is hem een attestatie na waarheijd, soo als de 
saak hier leijd, toegeschikt.

1692, den 20 Julij, Art. 42
Cornelis Heertjes waar van art.23, 28 en 38 van gesproken is, is, geassisteert met 
sijn Predikant D. Horatius Calsbeecq van Hoogwoud, tot mijnen huijse gekomen 
1692, 19 Julij om te sien, of het mogelijk was voor hem sijn Attestatie te bekomen 
in debita forma. Ik alleen daartoe niet bevoegt zijnde, vond goed te ontbieden de 
oudste Ouderling Claas Jacobsz. Dekker, dewijl daar geen andere leden des kk 
raads (wegens de hoij-tijd) te bekomen waren, en vonden soo beijde raadsaam 
hem voor te dragen de beschuldiginge tot sijnen laste, w. ik hem voorhiel onder 
betuijginge dat hij als voor de oogen van den al-siende God spreken zoude ‘t 
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geene de waarheid was; waar op hij ontkende dat hij die vrouw oijt trouw-belofte 
gedaan hadde. Dewijle nu dat de Resolutie des kk raads was, dat hij tot ons moest 
komen om sig te verantwoorden en wij ‘m genoegsaam in sulk een geval kk raad  
constitueerden (D. Calsbeeck daar ook tegenwoordig zijnde) en hij sig voor ons 
verontschuldigde, soo en hebben wij hem geen attestatie kunnen weijgeren, w. 
wij hem dan ook hebben laten volgen in de gewone forme.
Dit den volgende 20 Julij aan de andere leden des kk raats na de predicatie 
rappoterende, soo hebben wij deselve daar in haar genoegen getoont. En soo is 
deze sake afgedaan.

Dick Waalboer

Uit onze bibliotheek

Ongeveer een maand geleden had ik wat problemen met een tekst uit 1645.
Dat is niet zo bijzonder, want soms zijn die teksten zo slecht geschreven, dat 
zelfs paleografie geen uitkomst meer biedt.
Op 15 maart 1646 werd door een van mijn voorzaten in Heinenoord een 

akkoord gesloten over de verdeling van goederen uit een nalatenschap.
Het probleem zat hem niet zo zeer in de gewone, soms haast onleesbare tekst, 
maar meer in sommige afkortingen die gebezigd werden.
Dat soort problemen kun je maar beter bespreken met iemand die veel van 
paleografie weet of iemand van de bibliotheek. Gerri Kind is van beide zaken 
goed op de hoogte en wees mij onmiddellijk op een boekje uit onze bibliotheek. 
Het gaat hier om Règis de La Haye, Maastricht 1991, Afkortingen van het 
Nederlands oud schrift. Het formaat is hetzelfde als van de Koggenland die u 
nu leest. Ik kan me voorstellen dat haast niemand weet dat dit en meer zulke 
boekwerkjes in onze bibliotheek staan. 
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Onderstaand ziet u een pagina uit dit boekje.
De La Haye geeft uitleg over afkortingen in cijfers, breuken, namen, 

maanden en ook de afkortingen met doorgestreepte letters, verticale 
en horizontale afkortingstekens, de streep boven het afgekorte woord, 
meervoudsaanduidingen en zo voort. Er is in onze bibliotheek meer te vinden 
dan u denkt. En ik ben blij met het gebruik van dit boekje.
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Aan dit nummer werken mee...........

Mevrouw T. Verhoef - van Rijn en het bestuur van de afdeling.

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.

Mutaties op de ledenlijst

Geheel ten onrechte vermeldden we in de vorige “Koggenland” de opzegging van 
het lidmaatschap door mevrouw J.M. Bakker in Thonex, Zwitserland. Zij is nog 
steeds lid van onze afdeling. 

Nieuwe leden: 
Mw. G.Dekker, Cicerostraat  23, 1715 GE Spanbroek 
Dhr. D.C.M. Beemster, Dreef 13, 1701 GP Heerhugowaard.
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Transcriptie van pagina 44
  Beschouwinge gedaen over lijck van de soon
      van Rieloff Huygen molenaer op de
      oosterpoorts moelen in zijn leven

      Dirck Jansz. hoeffsmith verclaert op gisteren
 5    ‘s morgens tusschen halff vijven en vijff uren heeft
      gehoort van Reloff Huygen molenaer op de ooster-
      poorter molen een groot gecrijt van de selve molen
      op welcke geroep hij getuyge na de voorschreven
      molen es gelopen en daer op comende bevonde hij
10    de soon van de voorschreven Reloff Huygen genaempt
      Dirck Rieloffs leggende op zíjn rugge mettet
      eenen been tusschen de steen en spil bevonden, ende
      vorder comende, dat hij doot en dat desselffs Dirck
      Reloffs hooft t’eenemael wech genoemen was
15    zulcx dat sijn hare van zijn hooft rontsom aen de cammen
      gelicht was, leggende zijn brain achter zijn’t voors.zijn
      hooft, mede met die panne van zijn hooft’t welck gecauseert
      zoo hij getuyge en andere navolgende getuygen meenen
      toegecomen te zijn, dat hij Dirck Huygen willende die
20   carnmen smeren ende hij hem aen seeckere houtgen
      daertoe gemaect vastgehouden, ‘t selve houtgen es
      gebroecken daer door hij achter over is gevallen ende
      zijn hayr in de voors. cammen vast geraect
      daer door ‘t voors. ongeluck is gecauseert.

25    Henderick Comelisz., Henderick Joris en Adriaen
      Janss., verclaeren op ‘t voors. geroep van Reyloff
      Huygen mede op de voors. molen toegelopen te zijn ende
      alle ‘t gunt sulcx bevonden als hier boven bij Dirck
      Jansz. verclaert. Actum den 6en novembris 1630
      Presentibus de heer officier Sonck, dr.
      Gerardus Hovio en Pieter Proost, schepenen.
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