
Koggenland 2015/4





Tijdschrift
voor de afdeling
Oostelijk West-Friesland
van de Nederlandse
Genealogische
Vereniging

Koggenland

aflevering 2015/4
jaargang 30

Redactie-adres
Ben H.T.J. Leek
Koperslager 41
1625 AK  Hoorn

ISSN-nr. 0927-8443

Inhoud
Onze Bijeenkomsten 76
Van de bestuurstafel 77
In dit nummer 78
Verslag afdelingsledenvergadering 26 november 2015 79
Wisseling van de wacht  80
Oud-rechtelijke archieven 81
Verslag lezing door de heer Du Corbier over Hugenoten 83
Nieuwe leden stellen zich voor 86
Paleografie 88
Nieuwe bestuursleden stellen zich voor 90
Nieuws van het Archief 92
Genealogie en de actualiteit 94
Naamsverandering: is het Bant, Band of Bandt? 95
De families Otte en Loder in de Waard-en Groetpolder 97
Mutaties op de ledenlijst 101
Aan dit nummer werkten mee........... 101
In het volgende nummer 101



Koggenland 2015/4

76

Onze Bijeenkomsten

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.
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Van de bestuurstafel

Tot ons grote genoegen zijn er twee leden bereid gevon-
den om in het afdelingsbestuur zitting te nemen. Deze 
leden zijn Dick Westhoven en Henk Flierman. Vanaf deze 
plaats heet ik hen van harte welkom. We zijn hier zeer 
gelukkig mee. Hiermee is de continuïteit van de afdeling 
sterk verbeterd. Over de uit te voeren functie of werk-
zaamheden zullen we onderling nog overleggen. In de 
ledenvergadering van april 2016 zal het bestuur komen 
met een voordracht voor de bestuurssamenstelling. We 
zijn nog in gesprek met een derde lid, dat mogelijk lid van het bestuur wordt. 
Ik verwacht dat de samenwerking in het bestuur prettig zal zijn en dat de be-
stuursleden elkaar zullen aanvullen en ondersteunen.
Met deze nieuwe samenstelling zal het bestuur vanaf de komende ledenverga-
dering mogelijk bestaan uit zes leden. 
Daar mag er nog wel een bij.... en graag zelfs.
De cursus ‘Stamboomonderzoek voor beginners” heeft drie nieuwe leden opge-
leverd. 
Sinds we onze bijeenkomsten in het Westfries Archief houden mogen we 
constateren dat het aantal bezoekers aan deze bijeenkomsten gestegen is. Een 
mooie vooruitgang. We doen ons best om de avonden zo interessant mogelijk te 
maken.
In de maanden mei en juni is een enquête onder de leden gehouden over di-
verse onderwerpen.
21% van de leden heeft hierop gereageerd. Deze respons is redelijk te noemen. 
Dank voor uw deelname.
Opvallend was dat:
- 43% zowel Gens Nostra als Koggenland in een papieren versie wil 
               blijven ontvangen
- 50% van de respondenten de afdelingswebsite regelmatig bezoekt
- 39% belangstelling heeft voor een avond over computergenealogie
- 36% een workshop over zoeken op het internet wil bijwonen
- ook een bijeenkomst over GensDataPro, Aldfaer en het publiceren van 
eigen genealogische gegevens door middel van een boek wordt op prijs gesteld.
We zullen hier zeker wat mee gaan doen en proberen om aan deze wensen 
tegemoet te komen.
Uit de najaarsledenvergadering van onze vereniging, die zaterdag 28 november 
gehouden werd, kan ik u nog vertellen dat: 
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- de nieuwe statuten door de vergadering goedgekeurd werden en dat deze
   binnenkort bij een notaris gepasseerd zullen worden. 
- een voorstel om de verschijningsfrequentie van Gens Nostra terug te brengen 
van 10 naar 6 door de vergadering is weggestemd. De consequentie hiervan is 
echter wel dat een begrotingsoverschot van   ongeveer € 30.000 werd omge-
bogen naar een tekort van ongeveer € 5.000. Dit tekort zal ten laste gebracht 
worden van de reserves.
Zie hiervoor verder op de website www.ngv.nl

Namens het bestuur wens ik u allen een goede Kerst, een fijne jaarwisseling en 
een voorspoedig 2016 met aansprekende genealogische vondsten.

Uw voorzitter
Dick Waalboer

In dit nummer

In dit extra dikke kerstnummer treft u een bespiegeling aan over de vraag of 
Bant, Band en Bandt familie van elkaar zijn. Klaas Bant vertelt ook over de 
Zeeuwse herkomst van zijn overgrootouders aan moeders zijde. Verder de 
verslagen van twee lezingen in het WFA, de een over het gebruik van oud-
rechtelijke archieven, de ander over Hugenoten. We besteden aandacht aan de 
najaarsledenvergadering, de wisseling van de wacht bij het opmaken van ons 
afdelingstijdschrift en stellen twee leden aan u voor die graag deel willen gaan 
uitmaken van ons afdelingsbestuur. Ook twee nieuwe leden presenteren zich en 
vertellen met welke namen zij zich bezig houden. Zoals gebruikelijk krijgt u ook 
de laatste nieuwtjes uit het Westfries Archief, een bespiegeling over de actualiteit 
van genealogie en een paleografische tekst, opdat u zich niet hoeft te vervelen 
tijdens de komende feestdagen.
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Verslag afdelingsledenvergadering 26 november 2015

Voor 22 aanwezigen, van wie 18 leden van de NGV, opende Dick Waalboer (vz.) 
de korte najaarsledenvergadering van onze afdeling. Bericht van verhindering 
was binnengekomen van mevr. Teunenbroek, mevr. Van het Hoenderdaal, mevr. 
Verhoef en van dhr. Appel.
De conceptbegroting voor 2016 werd, na enige toelichting door onze 
penningmeester, Cor Kind, in orde bevonden. De dringende oproep tot het 
kandideren van nieuwe bestuursleden heeft succes gehad: twee leden, de 
heren H. Flierman en D. Westhoven, hebben zich bereid verklaard deel te gaan 
uitmaken van ons afdelingsbestuur. Indien zij ook deel gaan uitmaken van het 
dagelijks bestuur, zal de voordracht daartoe aan de leden van de afdeling worden 
voorgelegd tijdens de voorjaarsledenvergadering in april 2016. Met een derde 
geïnteresseerde wordt nog gepraat. Het zou verder erg mooi zijn als er ook nog 
een vierde lid bij zou komen i.v.m. een verdere spreiding van bestuurstaken. 
Een voorstel van het HB tot wijziging van de statuten van de NGV in verband  
met een vereenvoudiging van de structuur van de vereniging en een aanpassing 
aan het digitale tijdperk werd met ruim tweederde van de geldig uitgebrachte 
stemmen aanvaard.. Hiermee wordt het nu bijvoorbeeld in principe mogelijk in 
de toekomst te gaan werken met gedifferentieerde vormen van lidmaatschap. 
Conform de te volgen procedure heeft onze afdelingsafgevaardigde mandaat 
gekregen om tijdens de landelijke vergadering op 28 november 2015 voor dit 
voorstel te stemmen. Omdat niemand van de aanwezigen gebruik wilde maken 
van de rondvraag, sloot de voorzitter de vergadering en gaf het woord aan de 
heer Paul brood voor diens lezing ‘Scheiden doet lijden’.

Ben Leek
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Wisseling van de wacht 
bij de opmaak van ons afdelingstijdschrift.

Soms blijven dingen te lang 
liggen op je bureau, u kent 
dat vast wel! Toch is dat lang 
niet altijd uit onwil. Toen 
Jan Lijzenga een jaar of twee 
geleden aangaf dat hij na een 
kleine dertien jaar een deel van 
zijn vrije tijd anders wilde gaan 
invullen dan met het persklaar 
maken van de kopij voor ons 
afdelingsblad Koggenland, 
vond het bestuur van onze 
afdeling dat jammer, maar ook 
begrijpelijk. 
Wij wilden hem graag tijdens de 
jaarvergadering van de afdeling bedanken voor zijn inzet, maar vakantieplannen 
van Jan gooiden roet in het eten. Omdat Jan de donderdagavonden (de avonden 
van de lezingen in het WFA) verplichtingen heeft bij zijn zangkoor, lukte het ook 
niet hem bij zo’n gelegenheid in het bijzijn van andere leden te bedanken. De 
zomervakantie volgde en de fles wijn werd steeds ouder, lekkerder en al bijna een 
collectors item….. totdat het er kort geleden van kwam om hem weg te brengen. 
Uw voorzitter en ondergetekende togen naar Hoogkarspel, niet om afscheid van 
Jan te nemen, maar om hem namens u allen te bedanken voor al zijn werk voor 
onze afdeling. 
Na de periode van Etienne van den Hurck (die naar Groningen verhuisde) 
en Frans Bothe (die overleed), heeft Jan de afgelopen jaren met een relatief 
eenvoudig opmaakprogramma en vaste afspraken met de stichting Opmaat als 
drukker ervoor gezorgd dat ons tijdschrift zonder noemenswaardige vertraging 
kon verschijnen. Daarmee zou iedereen dat werk ook zonder veel problemen 
kunnen overnemen, wat zowel hemzelf als het bestuur bijzonder aansprak. 
Op deze soliede basis is Dick Waalboer, die de opmaak van Koggeland heeft 
overgenomen van Jan, verdergegaan. 

Ben Leek
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Oud-rechtelijke archieven

Verslag van de lezing in het WFA op 22 oktober 2015

Waarom moet een genealoog ook de (oud)rechtelijke archieven raadplegen? 
Op die vraag probeerde dhr. H.Snel, medewerker van het stadsarchief van 
Amsterdam, een antwoord te geven in zijn lezing voor de afdeling OWF van de 
NGV. 
Hij begon met een uiteenzetting van de verschillende functies die de schepenen 
hadden voor ca. 1800, het begin van de Franse tijd. Iedere stad en ieder dorp koos 
uit haar midden (vooral uit de hogere standen) een aantal vertegenwoordigers, 
minimaal vier, die gedurende één jaar en met een uitloop van nog een jaar als 
zogenaamde oud-schepenen, allerlei registrerende en uitvoerende taken op zich 
namen. Zij regelden de dagelijkse gang van zaken en vormden op die manier als 
het ware de spil van de gemeenschap. De schout, die van buiten kwam en door 
een hogere macht werd aangesteld, was verantwoordelijk voor de openbare orde.
Dat dorpelingen om redenen van privacy wel eens uitweken naar een naburige 
stad vormt de reden dat een genealoog of historicus verder moet zoeken dan de 
dorpsarchieven waar hij mee bezig is. Gevoelige informatie kon je beter maar 
niet altijd aan je dorpsgenoten openbaren! Ook omdat notarissen voor 1800 
alleen in de steden resideerden, moet men voor gevallen, waarbij de tussenkomst 
van een notaris vereist was, ook in hun registers op zoek gaan naar informatie. 
Een probleem is dikwijls erachter te komen bij welke notaris men zijn heil zocht.
Wat deden de schepenen zoal? Een niet volledig overzicht van hun taken is het 
volgende:
-  zij maakten testamenten op, regelden de huwelijkse voorwaarden en
 boedelscheidingen in de gemeenschappen, waar geen notaris resideerde.                                                                            
-  zij stelden de transportakten op om de overdracht van onroerend goed, dat
   zich  in die plaats bevond, te noteren.                                                                                                           
-  zij regelden de afwikkeling van faillissementen of gedwongen boedelverkopen.                       
-  zij spraken recht in gevallen die onder de lagere jurisdictie vielen, noteerden
   de verhoren in de verhoorboeken (confessieboeken) en schreven de vonnissen
   op in de sententieboeken (justitieboeken). Vergrijpen die onder de hogere
    jurisdictie vielen werden doorverwezen naar een stad. Dat hoefde niet per se de 
   dichtstbijzijnde stad te zijn met hogere jurisdictie.
-  zij sloten huwelijken als ‘commissarissen van huwelijkse zaken’.
   Alleen hervormden trouwden voor de kerk. Ook het vaststellen van
   echtscheidingen  behoorde tot hun taken:  zie daarvoor  de                                                   
   ‘huwelijkskrakeelregisters’.                                                                                               
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-  zij traden op in civielrechtelijke gevallen, waarbij een gang naar de rechter
    niet nodig was.  
-  zij regelden de verzekering van schepen en/of lading,
    vooral van belang bij verlies van een schip; zie daarvoor de ’averij grossen’.                                                                                                  
-  zij legitimeerden aktes die van buiten kwamen en werden ingebracht bij 
    bijvoorbeeld een geschil (te denken valt daarbij aan buitenlandse
    documenten). Ook onderhandse leningen konden door hen officieel worden
    vastgelegd in de zogenaamde procuratieboeken.
Alle acties en handelingen van de schepenen werden schriftelijk vastgelegd in één 
boek (in heel kleine gemeenschappen) of in allerlei verschillende registers. Een 
probleem hierbij is dat voor die boeken vaak verschillende benamingen gebruikt 
zijn. Via de indexen op de oud-rechtelijke archieven en de daarbij geschreven 
toelichtende inleidingen moet je je weg zien te vinden. Gedigitaliseerd en/
of van een toegang voorzien zijn tot nu toe vooral de confessieboeken en de 
averij grossen. “Hoe meer vrijwilligers zich aanmelden, des te eerder wij deze 
‘vergaarbak’ van dorps- en stadsgebeurtenissen verder kunnen ontsluiten voor 
nader onderzoek”, aldus Harmen Snel.
Na de pauze kwam de situatie na 1811 aan de orde. De Franse systematiek in 
de rechtspraak bleef intact, waardoor de oude situatie compleet veranderd was. 
De rechtspraak was naar aparte rechtbanken gegaan, een dorpsgerecht voor 
lagere zaken in de dorpen, een rechtbank van eerste aanleg voor de zwaardere 
gevallen, een hof van assisen voor nog zwaardere en ingewikkelde vergrijpen en 
een hooggerechtshof voor beroepszaken in Den Haag. Voor de vindplaatsen van 
de archieven van dergelijke rechtbanken moet men meestal op zoek gaan in de 
indexen van de provinciale archiefdiensten. Vredesgerechten werden opgericht 
om civielrechtelijke zaken te behandelen; ook hiervoor moet men naar de 
provinciale archiefdiensten. In 1838 verdwenen al die afzonderlijke gerechten 
en maakten plaats voor de kantongerechten en de arrondissementsgerechten.                                            
De notarissen hadden de meeste taken van de schepenen overgenomen. De 
schepenen werden uitvoerders van gemeentelijke taken binnen het bestuur van 
een gemeente. 
Tot slot verschafte de spreker nog een aantal handige tips voor onderzoek: omdat 
noordhollandse gestraften dikwijls in Hoorn of Leeuwarden werden opgesloten, 
loont het de moeite de gevangenisregisters na te pluizen om informatie te 
vinden over mensen die in andere plaatsen een misdrijf hadden begaan. In de 
confessieboeken en de averij grossen in het Stadsarchief Asterdam kun je met 
behulp van verschillende zoekingangen (bijvoorbeeld door een plaatsnaam in te 
voeren) allerlei inwoners van bepaalde plaatsen terugvinden. Creatief omgaan 
met de mogelijkheden die de (gedigitaliseerde) archieven bieden vormt de 
uitdaging voor de onderzoeker, bladeren door dikke stapels papier kan altijd nog! 



Koggenland 2015/4

83

Verslag lezing door de heer Du Corbier over Hugenoten

Een korte samenvatting van de lezing op 22-10-2015  in het  Westfries  Archief 
door de heer Du Corbier. Onderstaande gecorrigeerde tekst komt uit het boekje 
van de Nederlandse Hugenotenstichting.
Hugenoten waren van oorsprong Franse protestanten. In de 16e eeuw behoorde 
het noorden van wat nu Frankrijk is tot de Nederlanden. Atrecht is de zuidelijkste 
Nederlandse stad. Elzas-Lotharingen, Franche-Comté en grote delen van oost-
Frankrijk behoorden tot het Duitse rijk. Het souvereine staatje Béarn, bij de 
Pyreneeën, behoorde aan het huis ‘De Albret’. Zij hadden echter geen enkele 
zeggenschap over de in het zuiden van Frankrijk gelegen  provincie Navarre.
Dankzij de Bijbelvertaling in de landstaal en de boekdrukkunst was verspreiding 
van nieuwe ideeën van de Hervorming op grote schaal mogelijk. In de 16e 
eeuw is de kunst van het lezen en schrijven nog voorbehouden aan klerken een 
deel van de adel. Vandaar dat de Psalmen een centrale plaats innamen bij de 
Reformatie. Het zijn vooral die teksten, op rijm gezet door Clément Marot en 
Theodore de Bèze met muziek van o.a. Claude Goudimel en Louis Bourgeois, die 
de Hervorming in Frankrijk hebben uitgedragen.
Veel priesters en monniken interesseren zich voor deze nieuwe ideeën. De eerste 
protestantse preken werden gehouden in kerkgebouwen en als dat niet kon, in 
het geheim in particuliere huizen in of buiten de stad; soms maakte men ook 
gebruik van ‘ hagenpreken’ in het veld. Voor de hoge adel lag het makkelijker: in 
de 16e eeuw konden zij laten preken wie zij zelf wilden.
 Op 8 augustus 1523 werd in Parijs de Lutheraan Jaen Vallière, een augustijner 
monnik verbrand. Hij is de oudst bekende martelaar van de Reformatie in 
Frankrijk. Ook Anne du Bourg, een raadsheer, werd terechtgesteld omdat hij 
het opnam voor de ‘Reformés.’ De oudste protestantse kerk is die van Meaux uit 
1546. De eerste Nationale Synode vond plaats in Parijs in 1559.
De benaming protestanten dateert van 1546 en betekende aanhangers van 
de Reformatie. Het werkwoord ‘protester’ betekende in de 16e eeuw plechtig 
publiekelijk verklaren. Pas een eeuw later, in 1650 wordt het gebruikt als 
‘protester contre’, protesteren tegen.
De naam Hugenoten komen we voor het eerst tegen rond het jaar 1560. De 
precieze oorsprong is onbekend. Het zou een verbastering zijn van het Zwitserse 
Eidgenossen, dat samenzweerders betekende. 1560 is het jaar van de ‘Conjuration 
d’Amboise.’ Kanselier Michel de l’Hopital doet in dat jaar ook een poging om de 
gemoederen te sussen en roept op om de scheldnamen Lutheranen, Hugenoten 
en Papisten niet meer te gebruiken.
De moordpartij op 1 maart 1562 te Wassy is het begin van de godsdienstoorlogen. 
Tussen 1562 en 1568 vonden er 8 godsdienstoorlogen plaats, die men telkens 
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heeft afgesloten met een vredes-edict. In 1598 kondigt Henri IV een eeuwig 
en onherroepelijk edict af om rust en vrede tussen de rooms katholieken en 
Hugenoten te herstellen: het edict van Nantes.

Onder Lodewijk XIII en Lodewijk XIV worden de rechten van de Hugenoten 
steeds meer ingeperkt. Protestantse adel werd ook niet meer benoemd in 
regeringsfuncties. La Rochelle valt als laatste ‘place de sûreté’ (veilige plek) in 
1629. Daarmee is de politieke rol van de Hugenoten uitgespeeld.
Wie protestant is mag dat blijven maar niemand mag dat meer worden, dat 
wordt strafbaar! Kinderen met belangstelling voor katholieke dingen, zoals 
kerken of heiligenbeelden werden, ook als zij er enkel maar naar hadden 
gekeken, afgenomen van de protestantse ouders en voortaan katholiek opgevoed; 
uiteraard op kosten van de ouders, dat wel. Hugenoten mochten hun doden niet 
overdag begraven. Ook van beroepen als arts, vroedvrouw, schoolmeester e.d. 
werden zij uitgesloten.
Dragonnade (= de inkwartiering van soldaten in de huizen van de Franse 
hugenoten) werd eerst in de Poitou en later, na gebleken succes, ook elders in 
Frankrijk ingevoerd. Zij kregen ‘carte blanche’ tot de familie was bekeerd tot het 
rooms katholieke geloof. Kerken moesten aantonen dat het kerkgebouw dateerde 
van vóór het edict; anders moesten ze worden afgebroken en dat moesten de 
Hugenoten zelf doen en betalen. In 1685 besloot Lodewijk XIV tot het opheffen 
van het edict van Nantes. 
Alle predikanten moesten of stoppen of het land verlaten. 363 van hen kwamen 
naar Nederland. Gewone protestantse burgers mochten het land niet verlaten 
op straffe van gevangenschap of erger en dienden zich te bekeren tot het Rooms 
katholieke geloof. Vele duizenden van hen gingen echter op de vlucht; een ruwe 
schatting levert een aantal van 60.000 tot 80.000 refugiés (vluchtelingen) op. 
Op het aanbrengen van vluchtelingen stond een premie. Velen lukte het pas 
na verschillende pogingen om het land te verlaten. Uiteindelijk hebben er zo’n 
200.000 van de 1.200.000 Hugenoten weten te ontkomen.
In het grootste geheim werden er wel kerkdiensten gehouden in de ‘désert’ 
(afgelegen plaatsen in de open lucht). Preekstoel, avondmaalsbeker etc. namen 
de mensen in onderdelen mee naar deze hagenpreken. Deze preken werden vaak 
overvallen door dragonders. De gevangen genomen mannen gingen meestal 
voor de rest van hun leven naar de galeien en de vrouwen gingen de gevangenis 
in. Tijdens deze diensten werd er ook gedoopt en getrouwd. Doordat deze 
huwelijken niet werden erkend waren de kinderen uit deze huwelijken bastaards. 
Gewapend verzet was er eigenlijk alleen in de Cevennen tussen 1702 en 1710; het 
verzet eindigde met de dood van Abraham Mazel in 1710, de laatste aanvoerder 
van de ‘Camisards’(= de inwoners van de Cevennen, die naar hun ‘camisa’, een 
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boerenhemd, zo werden genoemd)
De opvang in Nederland gebeurde door de Waalse kerken. De Nederlandstaligen 
werden aangeduid als Vlaams of Nederduytsch, de Franstaligen als Waals. Waar 
geen Franstalige kerk was kwamen eigen kerken, zoals in Berlijn de ‘Hugenoten 
Kirche’.
In 1685 volgde nog een nieuwe stroom van vluchtelingen, de zogenaamde ‘tweede 
refuge’ na het opheffen van het edict van Nantes. 

Toevoeging: in GEN, het kwartaalblad van het CBG (jg. 21, nr. 3, sept. 2015) 
staat een artikel van de hand van David van der Linden, dat gebaseerd is op zijn 
recent verschenen studie over de ervaringen van deze Franse vluchtelingen in 
de Nederlanden. De conclusie van zijn bevindingen is dat het verhaal van hun 
ballingschap vele grijstinten kent en dat zij zeker niet alleen als geloofshelden 
werden ingehaald. Eenmaal in de Nederlanden wachtte de hugenoten de nieuwe 
werkelijkheid van overleven in den vreemde, niet het beloofde land!

Ben Leek
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Nieuwe leden stellen zich voor

Op 9 oktober ben ik begonnen aan de cursus Genealogie in het West-Fries archief 
in Hoorn.
De reden dat ik aan deze cursus ben begonnen is omdat mijn vader, nu vier jaar 
geleden overleden, het vaak had over een vroeg familielid uit de 80 jarige oorlog, 
Generaal Wessels. Daar schijnt een boek over te zijn geschreven, maar dit heb ik 
helaas nog niet kunnen vinden.
Drie jaar geleden ben ik begonnen met het zoeken op Internet naar familie en 
ben uitgekomen op een stamboomforum. Op deze site kwam ik een stamboom 
tegen van mijn familie, ik heb een mailtje gestuurd naar de stamboomhoudster 
en haar man bleek een achterneef van mij te zijn. Zij stuurde mij vervolgens een 
geschreven deel van de stamboom.

Ik heb het zoeken op Internet voortgezet met de gegevens die ik inmiddels had 
gekregen, en ik kwam daar verrassend veel tegen over mijn voorouders. Ik snap 
ook waarom het zo interessant is om te zoeken, je komt namen tegen waar je 
het bestaan niet van wist. Het begon bij mijn voorouders met de naam Op den 
Wissel, later Wissel, Wissels en uiteindelijk Wessels. Ik ben gekomen tot 
het jaar 1590.
Nu blijkt dat mijn ‘roots’ in de Achterhoek liggen, in de plaatsen Hengelo, 
Deventer, dorpjes als Gorssel, Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Barchem.
Mijn familie kwam onder andere via Haarlem, Nieuwer Amstel (Amstelveen) 
naar Amsterdam. Mijn grootvader heb ik leren kennen als diender, een stoere 
politieman uit de Albert Cuyp buurt.

Door de cursus, heb ik wel begrepen dat alles wat je op Internet vindt niet altijd 
volledig is.
Daar ligt nog een hele taak voor me, om dat uit te zoeken en naar de diverse 
archieven te gaan.
Nu nog een programma vinden waar ik goed mee kan werken. Met My Heritage 
vond ik het lastig dat je heel veel berichten toegestuurd krijgt; als je een match 
hebt en deze aanklikt is de vraag die je krijgt of je een abonnement wilt nemen. Ik 
ben daarna begonnen met Aldfear 6.0. Dit is een mooi programma waar ik goed 
mee heb kunnen werken, maar ook hier werken ze met een match en vragen ze 
of je een abonnement wilt. Nadat ik de cursus heb gevolgd, heb ik de demo versie 
van GensDataPro gedownload en daar ben ik mee aan het stoeien geweest. Het 
beviel me zo goed dat ik het complete programma heb aangeschaft, er zitten veel 
mogelijkheden in.
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Tot slot gaat mijn dank uit naar Dick Waalboer en Gerri Kind-Renskers voor hun 
enthousiaste uitleg over de cursus Genealogie.

Arnold Wessels

Mijn naam is René de Bakker, ik woon in Hoorn en ben sinds 25 oktober jl. lid 
van de NGV, afdeling OWF en als bijkomende afdeling  HNK.
Hoe is dat zo gekomen ?!
Ik ben in 1948 geboren in Utrecht als jongste uit een gezin waar iedereen een stuk 
ouder was dan ik en allemaal geboren en getogen waren in het Noord Hollandse 
( o.a Uitgeest / Noord Scharwoude).
Daarnaast heb ik op vrij jonge leeftijd mijn ouders verloren. Dat hield in dat de 
familiebanden met de rest van de familie er eigenlijk niet waren. Dit betekende 
ook dat ik van mijn eigen familie eigenlijk niets wist.
Begin dit jaar (2015) realiseerde ik mij dat als ik nog wat over onze 
familiegeschiedenis door wilde geven aan onze kinderen , ik er iets aan moest 
doen, want de tijd tikte en niet in mijn voordeel. In februari van dit jaar had 
ik een gesprek met een familielid van mijn echtgenote die al jaren bezig was 
met het uitpluizen van familiebanden. Hij gaf mij een aantal tips en links naar 
websites waar te beginnen met zoeken en verzamelen.
Aarzelend beginnend met het zoeken naar de eerste-lijn familie kwam ik er heel 
snel achter dat ik neven en nichten had waarvan ik het bestaan niet wist en die 
ik dus ook nooit ontmoet had! Dit zal ook nog moeten gaan gebeuren en wie 
weet wat daar nog boven water komt. Vol enthousiasme heb ik me op het vervolg 
gestort.
Het eerdergenoemde familielid had mij echter één waarschuwing gegeven :

 “Als je hier eenmaal aan begint dan sleurt het je mee en ben je 
verslaafd voordat je het weet”.

Dat geloof je eerst niet maar ik heb het geweten !! Ik ben nu zover dat ik 5 
stambomen probeer compleet te maken te weten : 
de Bakker ( vader)-Noord-Scharwoude /Uitgeest;
Vollenga (moeder)-Uitgeest / Castricum  (misschien Friesland? ); 
Bruijn-de Bakker ( tante)- Amsterdam e.o.;
Schouten (schoonvader)-Hendrik Ido Ambacht / Ridderkerk e.o.
Van Sluijs (schoonmoeder )-Zeeland (Middelburg / Haamstede / Axel  e.o.)
Een heidense klus die mij bijna boven het hoofd zou groeien. Gelukkig kon ik zelf 
na een paar maanden de rem er op zetten en kwam ik ook 

vervolg op bladzijde 90
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in aanraking met het fenomeen Cursus “Genealogie voor beginners” in het West 
Fries Archief, gegeven door de afd. OWF van de NGV. Ik wist al het een en ander, 
maar ik heb hier toch veel van opgestoken.
De voorouders van mijn ouders blijken ook veelvuldig in het Noord Hollandse 
gevestigd te zijn geweest , zoals Berkhout , Hensbroek Enkhuizen, Opperdoes, 
Ursem, Hoorn etc.
Dat is misschien ook één van de redenen, dat ik na een werkzaam leven in Utrecht, 
Amsterdam en Den Helder, uiteindelijk neergestreken ben in Hoorn. Blijkbaar 
zit het toch in de genen dat je terugkeert naar de streek waar je voorouders en 
hun families hun voetstappen hebben achtergelaten.

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Enige tijd geleden heeft Dick Waalboer in ons afdelingstijdschrift een oproep 
gedaan om zitting te nemen in het bestuur van onze afdeling. Na een gesprek met 
Dick Waalboer, heb ik mij beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie.

Ik ben Dick Westhoven, 73 jaar wonend in Bovenkarspel, werkzaam geweest als 
docent/auteur binnen het technisch onderwijs.
De hobby genealogie heb ik ongeveer 15 jaar geleden opgepakt en ik werk er nu 
nog steeds met veel plezier aan. Ook heb ik 2 familieboeken geschreven.
Ik hoop in de komende tijd mijn steentje in het bestuur te kunnen bijdragen.
 
Dick Westhoven

    
Het is al weer een paar jaar geleden dat ik als lid van de inmiddels opgeheven 
NGV afdeling IJssellanden administratief overgeheveld ben naar de afdeling 
OWF. Vandaar mijn betrokkenheid nu met Koggenland. Mijn familie, zowel 
van vaders- als van moederskant, komt van oudsher uit Salland en omgeving. 
Vlak na de oorlog zijn mijn ouders getrouwd en naar Amsterdam getrokken. 
Daar ben ik geboren, opgegroeid, getrouwd en in 1972 vanuit de Bijlmer naar 
de overloopgemeente Bovenkarspel verhuisd. En, zoals dat gaat, wanneer het 
je gezin met vier kinderen bevalt in West Friesland, blijf je daar en raak je 
steeds meer ingeburgerd. Het werk bleef echter in Amsterdam en, als zovelen, 
dus dagelijks forenzen. In de jaren 80 en 90 heb ik verschillende bestuurlijke 
functies bekleed. In het onderwijs bij o.a. schoolbesturen, de OBD en het 



Koggenland 2015/4

91

verenigingsleven. Vanaf die tijd ben ik actief in de politiek. En op dit moment 
mag ik wethouder met de portefeuille zorg en onderwijs zijn in de gemeente 
Stede Broec. Onlangs benaderde uw voorzitter Dick Waalboer mij met de 
vraag of ik iets bestuurlijks kon en wilde betekenen voor de afdeling OWF. Een 
tweede administratieve overheveling, en Joost mag weten waar naar toe, zag ik 
eerlijk gezegd niet zitten. Een afspraak in het WFA werd gemaakt op de avond 
dat Harmen Snel de rechterlijke archieven kwam toelichten. Van Harmen Snel 
had ik bij het Amsterdams archief al een paar keer met plezier cursus gehad. 
Dus twee vliegen in een klap. Het gesprek met Dick leidde er toe dat ik mij als 
bestuurslid beschikbaar zal stellen op de jaarvergadering in april. Echter gezien 
mijn beperkte tijd heb ik daarbij wel aangegeven te opteren voor de functie van 
penningmeester. Oh ja, dan natuurlijk iets over mijn genealogische activiteiten. 
Vooral vanaf begin deze eeuw ben ik daar druk mee bezig geweest. Nu wat minder 
vanwege de politiek. Ik gebruik het programma Geneanet. Sinds een paar jaar 
gebruik ik ook MacFamilyTree 7 op mijn Apple, omdat de mogelijkheden van 
Geneanet minder zijn. Waren moet ik eigenlijk zeggen omdat de laatste updates 
een goede verbetering zijn naar mijn bescheiden mening. Voor de familie schrijf 
ik van tijd tot tijd stukjes van de ontdekkingen die ik over de familie heb gedaan. 
Zoals een gouden bruiloft op 21 oktober 1899 in Tilburg van de overgrootouders 
van mijn grootmoeder (Niesten). Waarbij vele bewoners van de onbestrate 
Mariastraat van de gelegenheid gebruik maakten om bij het gemeentebestuur 
een langgekoesterde wens kenbaar te maken. Namelijk door tijdens het maken 
van de straatfoto met het bruidspaar een plakkaat in de lucht te houden met de 
tekst “O! Mariastraat, wat zijt gij veranderd. Nu hier Niesten zijn gouden feest 
viert. Laat ons bewoners blijven verlangen, tot de Raad ze met keien siert”. Het 
zou overigens nog lang duren voordat aan dit verzoek gehoor werd gegeven. 
Maar ook dat ene Flierman gediend heeft als kurassier en aanwezig was bij de 
slag bij Waterloo. Hiervoor heeft Albertus 61 francs en 60 centimes ontvangen 
blijkens een uitbetalingslijst van soldaten. En wat mij zelf nog aanspreekt is dat 
ik als kind vaak door de restanten van de galerijen van het Paleis voor Volksvlijt 
heb gelopen. Nooit geweten, tot onlangs dan, dat van moederskant mijn familie 
daar de staalconstructies voor heeft gemaakt. Het bleek de familie Beijnes 
te zijn, eigenaar van de Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens te 
Haarlem. En om in het Westfriese te blijven, de regentenfamilies in Enkhuizen 
en Medemblik waren verre voorouders van ons. Wellicht kan ik u te zijner tijd 
met enkele verhaaltjes in Koggenland daarover verblijden. Maar eerst zie ik u 
graag op de jaarvergadering in april. En tot dan een goede tijd en al vast fijne 
feestdagen gewenst. Met vriendelijke groet, 

Henk Flierman
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Nieuws van het Archief

Oktober is de maand van de geschiedenis. Tijdens deze 
maand gaven medewerkers van het Westfries Archief 
vier lezingen en rondleidingen. Bezoek was welkom om 
te luisteren naar een lezing over Westfriese zeelieden en 
ontdekkingsreizigers. Na de lezing vond een rondleiding 
door de depots plaats. Belangstellenden bekeken allerlei 
mooie en interessante stukken die aansloten bij de 
lezing. Alle vier de lezingen en rondleidingen waren goed bezocht. Volgend jaar 
doet het Westfries Archief weer mee met de maand van de geschiedenis.
Eind oktober namen we afscheid van stagiair en projectmedewerker Mark Raat. 
Tijdens zijn stage deed Mark onderzoek in de onroerend-goed-bronnen uit de 
collectie van het Westfries Archief. Dit als onderdeel van zijn studie geschiedenis. 
Mark heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om gegevens van het kadaster 
(ingevoerd in 1832) te koppelen aan oudere administraties, de zogenaamde pre-
kadastrale bronnen. Hoe is bijvoorbeeld een huis of een stukje land terug te 
vinden in een register waarin kadastrale nummers ontbreken? Marks 
onderzoek leverde een mooie voorbeeldstudie hoe zoiets aan te pakken is. Deze 
studie ‘Meters maken met morgen en roeden’  is te bekijken op de website 
van het Westfries Archief. Het verslag werd beloond met een 9. Na zijn stage 
inventariseerde Mark alle onroerend-goed bronnen in het Westfries Archief van 
vóór de invoering van het kadaster. Dit resulteerde in een bronnenmatrix van 
alle plaatsen in het werkgebied van het archief. Deze matrix met handleiding 
staat u ook op onze website onder het thema ‘Stad en Dorp’. 

VeleHanden
De lidmatenboeken van het Westfries Archief worden online via 
crowdsourcingswebsite VeleHanden ontsloten. In oktober daagde het Westfries 
Archief de deelnemers van VeleHanden uit met een bijzondere opdracht: het 
indexeren van het oudste lidmatenboek uit de collectie. In dit boek staan de 
inschrijvingen van gereformeerden lidmaten uit Enkhuizen over de periode 1572-
1590. Al binnen twee weken waren alle namen overgenomen en gecontroleerd. 
Daarom werd besloten om door te gaan en een nieuw uitdaging open te zetten. Dit 
werd het Enkhuizer lidmatenboek over de periode 1572-1598; ook dit register is 
ondertussen afgerond. De indexen van beide boeken, en alle andere ingevoerde 
boeken, kunt u raadplegen via de website van het Westfries Archief.
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 Onlangs werd een mijlpaal bereikt; 80% van het project is nu afgerond. 
In totaal zijn meer dan 170.271 personen dubbel ingevoerd, op de website van 
het Westfries Archief zijn nu al ruim 162.000 lidmaten te vinden. Deze kunnen 
door iedereen bekeken worden. We danken al onze deelnemers voor hun invoer- 
en controlewerk.
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 bij 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, alle ingevoerd door vrijwilligers. Ook afgelopen 
kwartaal zijn weer vele bronnen gepubliceerd op onze website. De 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 indexen geplaatst van lidmaten uit Enkhuizen, Hoorn 
en Oosterblokker, Lutherse dopen en trouwinschrijvingen uit Enkhuizen en 
trouwinschrijvingen uit Medemblik en Schellinkhout.

Sanne Maasbach
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Genealogie en de actualiteit

Belangstelling voor ons verleden is nodig en nuttig, ook al weten we dat de 
geschiedenis zich nooit in dezelfde vorm herhaalt. We kunnen en moeten lessen 
trekken uit het verleden. Zelfs de genealogie, een van de hulpwetenschappen bij 
historisch onderzoek, kan ons helpen meer grip te krijgen op de problemen van 
onze eigen tijd, getuige onderstaande tekst.
In zijn column op blz. 2 in het Dagblad voor West-Friesland van maandag 5 
oktober 2015 vertelt Rene Diekstra over zijn bezoek aan een familiereünie. Hij 
citeert daarin de pastoor die in Sneek de reünie-mis opdraagt: “Jullie voorvader 
die zich omstreeks 1820 vanuit Duitsland in Sneek vestigde, kwam hier naartoe 
om armoede, honger, gebrek aan perspectief en geweld te ontvluchten. Hij was 
een vluchteling op vrijwel dezelfde manier als al die vluchtelingen die nu in ons 
land hun heil zoeken. En jullie hier zijn het levende bewijs van hoe vruchtbaar 
het leven kan zijn, voor henzelf en voor het ontvangende land, vluchtelingen 
gastvrijheid te verlenen en de kans te geven een nieuw bestaan op te bouwen.”
Diekstra vervolgt zijn verhaal met: “Luisterend word ik mij voor de eerste keer 
bewust van het belang je wortels, de geschiedenis van je geslacht te kennen. Het 
bevordert empathie, invoelen en inzien dat de jouwen ooit in dezelfde misère 
hebben verkeerd als anderen nu en toen de kansen hebben gekregen waar die 
anderen nu op hopen. Het bevordert ook wederkerigheid. Oftewel, waarvoor jij 
dankbaar bent dat de jouwen toen geschiedde, doe dat nu ook anderen.” 

Ben Leek
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Naamsverandering: is het Bant, Band of Bandt?

In Purmerland wordt op 05-02-1769 gedoopt Cornelis Band. Hij is de zoon 
van Rijn (Rayer, Reijer) Bant en Geertje Leguit. Hij overlijdt op 24-06-1803 
te Wijde Wormer, van beroep is hij watermolenaar. Op 14-10-1792 huwt hij te 
Purmerland met Grietje Jans Kok, geboren te Ilpendam en op 10-07-1843 te 
Wijde Wormer overleden. Zij is de dochter van Jan Dirks Kok en Lijsbeth de 
Haas.
De familienamen Band en Bant worden door elkaar en niet consequent 
gebruikt. De meeste nakomelingen van Cornelis Band en Grietje Jans Kok 
schrijven hun achternaam met een d , dwz Band. De vader van Rijn (Rayer, 
Reijer) is Krelis (Klaas) Bant, gedoopt op 21-04-1720 te Oosthuizen. Hij is 
watermolenaar in de Rijpergang in de Beemster. Hij heeft een broer, Willem 
Bant, gedoopt 15-11-1716 te Oosthuizen. Van hem stamt de tak Bant (met een 
t) af.

Het echtpaar Cornelis Band/ Grietje Kok krijgt 7 kinderen. Het 7de  kind 
is Cornelis Band, geboren op 20-08-1801 te Wijde Wormer. Ook hij is 
watermolenaar. Hij overlijdt te Wijde Wormer op 26-07-1869.
Op 30-04-1826 huwt hij te Wijde Wormer met Maartje de Boer, geboren te 
Purmerend op 30-07-1801, dochter van Cornelis de Boer en Jacoba de Vos. 
Maartje overlijdt op 09-12-1875 te Kwadijk.

Cornelis en Maartje krijgen 8 kinderen. Het 6de  kind is ook weer een 
Cornelis. Hij wordt te Purmerend geboren op 23-08-1835, hij overlijdt te 
Kwadijk op 30-12-1870 en is net als zijn vader en grootvader watermolenaar, 
Op 07-07-1861 huwt hij te Wijde Wormer met Antje de Gooyer, dochter van 
Sijmon de Gooyer en Maartje Harder. Antje is op 05-04-1835 te Jisp 
geboren en overlijdt op 01-01-1881 te Kwadijk.
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Dit echtpaar krijgt 8 kinderen en hier komt de naamsverwarring duidelijk naar 
voren, die uiteindelijk zal leiden tot een nieuwe tak Bandt ( met dt ).
Bij de inschrijving van de eerste zoon Cornelis (11-04-1862) tekent de vader als 
Conelis Bandt. Bij de tweede zoon Simon (03-10-1863) tekent de vader C.Band.
Ook de ambtenaar schrijft Band.
Bij het derde kind, Klaas (24-12-1864) schrijft de ambtenaar Band, maar de 
vader Bandt.
Bij de volgende 3 kinderen schrijven en tekenen de ambtenaar en de vader 
steeds Band.
Bij het zevende kind Dirk (24-08-1870) schrijven beiden Bandt. Bij de 
inschrijving van het achtste kind is de vader overleden.
De eerste zoon Cornelis wordt de stamvader van de familie Bandt. De tweede 
zoon Simon overlijdt jong, terwijl de nakomelingen van de andere kinderen 
allen Band schrijven.
Deze Cornelis Bandt, geboren te Wijde Wormer huwt op 02-01-1886 te 
Purmerend met Geertruida van Dijk. Cornelis is timmerman, hij overlijdt 
02-02-1948 te Purmerend. Geertruida is de dochter van Jan van Dijk en 
Aagje Kat.
Interessant is dat bij de huwelijksacte van Cornelis en Geertruida de volgende 
opmerking is bijgeschreven:
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 ”verklarende de comparant bruidegom en de getuigen Willem de Gooyer en 
Jacobus van der Blonk dat de naam “Cornelis Bandt” voorkomende in de 
geboorteacte des bruidegoms en in de overlijdensacte van zijn vader en die 
van “Cornelis Band” in de overlijdensacte van zijn moeder dezelfde personen 
aanduiden”.
Cornelis ondertekent de huwelijksacte met C.Bandt.

Uiteindelijk hebben de families Band, Bandt en Bant alle dezelfde stamvader.

Klaas Bant

De families Otte en Loder in de Waard-en Groetpolder

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Westfriese Families 
in 2004, bevatte het septembernummer van het kwartaalblad bijdragen van de 
bestuursleden over hun familie.  Mijn bijdrage was getiteld: “Van Zeeland naar 
Noord-Holland”.
 Mijn overgrootouders, van moederszijde, waren Zeeuwen uit Zuid-Beveland. 
Mijn overgrootvader is Adriaan Otte, het 9e kind uit een gezin met 17 kinderen. 
Hij werd geboren in ’s Heer Arendskerke op 23 november 1843. Zijn ouders 
zijn Govert Otte en Maria Westveer. Mijn overgrootmoeder is Adriana Wirtz, 
geboren te ’s Heerenhoek op 6 mei 1835, dochter van Jacob Wirtz en Pieternella 
Pauwe. Zij trouwen op 28 mei 1874 te ’s Heerenhoek. Adriaan is dan 30 jaar, van 
beroep boerenknecht, Adriana is 39 jaar.

Groetpolder
Op 30 november 1843 wordt de “Maatschappij tot Inpoldering en Bebouwing 
der Waard- en Groetgronden in Noord-Holland” opgericht.   Eén der deelnemers 
is Christiaan Lodewijk Loder Johan Marieszoon, koopman te Amsterdam. 
Hij is goed voor 2 stemmen. Als de Groetpolder is droog gevallen wordt de 
maatschappij ontbonden en vindt toewijzing van de kavels plaats door loting (17 
mei 1848). C.L. Loder krijgt de kavels 35 en 36, gelegen bij de boerensluis. In het 
nieuwe polderbestuur is hij van 1848 tot 1852 heemraad.
Christiaan overlijdt op 22 juli 1878 te Amsterdam, 71 jaar oud.
Zijn zoon, Nicolaas Loder, geboren in Amsterdam in 1839, zal het bedrijf 
in de Groetpolder overnemen. Hij wordt later in een acte als landbouwer 
in de Groetpolder aangeduid. De boerderij van de familie Loder staat op een 
topografische kaart als ‘Lodershoeve’  vermeld. 
In de Zeeuwse kranten uit het midden van de 19e eeuw vindt men vaak 
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advertenties, waarin boeren gevraagd worden voor de nieuwe bedrijven in de 
pas ingepolderde polders in Noord- en Zuid-Holland, zoals de Haarlemmermeer 
en de Waard- en Groetpolder.
Op het bedrijf van Govert Otte en Maria Westveer, de ouders van Adriaan, zal er 
voor hem geen plaats zijn geweest. Hij was tenslotte het 9e kind.
Adriaan en Adriana zijn vrij kort na hun huwelijk in 1874 naar de Groetpolder 
vertrokken, naar het bedrijf van Nicolaas Loder.

Uit het huwelijk van Adriaan Otte en Adriana Wirtz worden 2 dochters geboren. 
Maria op 13 februari 1876 en Pieternella op 19 september 1882, beiden in 
de gemeente Winkel. In 1876 is Adriana al bijna 41 jaar, bij de geboorte van 
Pieternella is zij 47 jaar.
Maria Otte is mijn grootmoeder, zij trouwt op 27 juli 1900 te Winkel met Lourens 
Willem Groot. Bij dit huwelijk is Nicolaas Loder getuige en wordt genoemd als 
landbouwer.
Op 24 februari 1903 overlijdt Adriana Wirtz. In de overlijdensacte staat dat ze is 
overleden in de Groetpolder.

In een plaatselijke krant staat de volgende advertentie:
“Heden overleed alhier in den ouderdom van ruim 67 jaren,
ADRIANA WIRTZ,
echtgenote van A.Otte, die gedurende ruim 27 jaren met groote
trouw en toewijding mijne huishouding verzorgde.
Met erkentelijkheid zal ik harer blijven gedenken.
N.LODER
Winkel, 24 Februari 1903.”
 
Dit betekent, dat reeds in 1875/1876 Adriaan en Adriana vanuit Zeeland naar de 
Groetpolder zijn gekomen.
Op 17 juni 1912 overlijdt Adriaan Otte. De “Lodershoeve” wordt in dat jaar door 
Nicolaas Loder verkocht aan de heer K.Kistemaker. Hij wordt in het boek “100 
jaar Waard en Groet” als eigenaar genoemd van de kavels 35 en 36. 
Advertentie van 6 maart 1915 in de plaatselijke krant:
“3 Zeeuwsche wagens gele bonenstro te koop, voerstro bij
K. Kistemaker Jbz., Lodershoeve te Winkel.”
Nog in 1935 wordt in een advertentie de boerderij “Lodershoeve” genoemd.

De “Lodershoeve” bestaat niet meer. Een bericht uit de krant van 11 februari 
1937.
“BOERENHOEVE VERBRAND”
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Gisteravond is de boerenhoeve van den heer K. Kistemaker in den Groetpolder
een prooi der vlammen geworden.
De paarden werden gered, maar “overigens werd alles een prooi der vlammen.
Omtrent de oorzaak is niets bekend.”

Er is een nieuwe boerderij gebouwd, nog steeds bewoond door de familie 
Kistemaker. De naam “Lodershoeve” is definitief verdwenen. De nieuwe 
boerderij heet “de Halm”.
Het enige, dat nog aan de oude boerderij herinnert is een schilderij, waarschijnlijk 
gemaakt naar een foto, na de brand gemaakt. Het is een stolpboerderij met een 
gedeeltelijk rieten dak. 
In deze boerderij moet mijn grootmoeder zijn geboren. Het schilderij hangt nog 
steeds bij de familie Kistemaker. 

Maria Otte en Lourens Willem Groot
Maria Otte en Lourens Willem vertrekken op 31 juli 1900 uit Winkel naar Edam. 
Hier is mijn grootvader winkelier/grutter.
In Edam worden uit dit huwelijk 3 kinderen geboren; mijn moeder, Antje 
Pieternella, is de jongste, op 17 februari 1906 in Edam geboren. Zij overlijdt op 
16 juli 2000 te Schoorl.
Vaak heeft zij afgevraagd hoe het met haar tante, Pieternella Otte, naar wie zij 
voor een deel is vernoemd is gegaan.
Pieternella Otte blijft ongehuwd bij haar ouders wonen. Als haar moeder in 
1903 overlijdt, is ze pas 20 jaar. In 1912 overlijdt haar vader en komt Pieternella 
(roepnaam Pietje) in huis in Edam bij haar zuster Maria. Hoe lang ze daar heeft 
gewoond is niet bekend, maar het gaat niet goed met haar. We vinden haar nl. 
terug in Bloemendaal. Een overlijdensacte is duidelijk, want op 13 maart 1918 
overlijdt Pieternella “in het huis genaamd Meerenberg” op 33 jarige leeftijd. 

                                   

Klaas Bant
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Transcriptie van pagian 86-87
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Aan dit nummer werkten mee...........

Het Westfries Archief, René de Bakker, Klaas Bant, Henk Flierman, Arnold Wessels, en 
Dick Westhoven

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

Hartelijk welkom aan de volgende leden:
De heer A. Wessels , Houtzaagmolen 29 te Hoorn, mevrouw F.A.M. de Haas , 
Plevier 99 te  Hoorn en de heer R. de Bakker, Cees Buddinghhof 73 te Hoorn.
Helaas moeten wij u het overlijden melden van de heer M. Dekker uit 
Bovenkarspel.
Het lidmaatschap van de heer J.J.M. Degeling uit Hoogkarspel is 
opgezegd in verband met zijn verhuizing naar een verpleegtehuis.                                                                                                            
Mevr. A.A.Gras is verhuisd van Kievitsweg 7 naar Leeghwaterstraat 17, 2984 GH 
te Ridderkerk.

In het volgende nummer

In het volgende nummer kunt u de kwartierstaat van Klaas Bant verwachten 
en de stukken voor de jaarvergadering op 28 april 2016. Verder een nieuwe 
lijst met tips van genealogische websites van Marijke Teunenbroek, een nieuwe 
aflevering in de serie van Dick Waalboer over het genealogieprogramma GDP en 
het verslag van de genealogische zoektocht naar Mien Weststraete door Janna 
Chün-Selie.



 

Koggenland 
verschijnt in 2014 in de maanden maart, juni, september

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
15 maart 2016.

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 maanden

januari, maart, mei, september en november
van 14:00 tot 16:00 uur

Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT  Hoorn

De bibliotheek van onze afdeling
Onze bibliotheek is te vinden in het Westfries Archief.

De bibliotheek is geopend van dindsdag tot en met vrijdag van
 09.00 uur tot 17.00 uur.

Voor het lenen van materiaal kunt u terecht tijdens de 
bijeenkomsten en het Voorouderspreekuur.

Richtlijnen voor auteurs
De kopij dient digitaal aangeleverd te worden in Word, zonder gebruik van 

enige opmaak bij voorkeur via mailadres:
hoofdredacteur@owf.ngv.nl . 

Afbeeldingen dienen apart te worden aangeleverd. Dit kan in de vorm van 
scherpe foto’s of digitaal per e-mail. Digitale afbeeldingen dienen 

van goede kwaliteit te zijn: ten minste 300 dpi op het gewenste formaat.
U kunt altijd op assistentie van de redactie rekenen.



Bestuur en functieverdeling
Voorzitter 
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek  0229 - 59 17 46
e-mail: voorzitter@owf.ngv.nl
Secretaris Gerri C. Kind-Renskers, De Wijzend 44, 1474 PC Oosthuizen 0299 - 40 16 62
e-mail: pr@owf.ngv.nl
Penningmeester
Cor Kind, De Wijzend 44, 1474 PC Oosthuisen   0299 -  40 16 62
e-mail: penningmeester@owf.ngv.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: pr@owf.ngv.nl
Algemeen bestuurslid, organisatie lezingen 
Marijke van Teunenbroek-Land, Robert Stolzhof 292, 1628 XA Hoorn 0229 –23 84 82 
e-mail: lezingen@owf.ngv.nl
Algemeen bestuurslid
vacature
Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn    0229 - 23 29 35
e-mail: hoofdredacteur@owf.ngv.nl

Homepage: http://oostelijkwest-friesland.ngv.nl

QR-code
Webmaster
Remco N.M. Ooijevaar
Vogelkers 27
1964 LA  Heemskerk
tel. 0251-20 83 43
ooijevaar@dds.nl

Redactie Koggenland
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn                                              0229 - 23 29 35
e-mail: hoofdredacteur@owf.ngv.nl
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek  0229 - 59 17 46
e-mail: voorzitter@owf.ngv.nl

Verenigingsgebouw: 
Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT  Hoorn  
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