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Onze Bijeenkomsten

22 september 2016 Paul Tjeertes: ‘Nederlandse schutterij’
27 oktober 2016  Annemiek van der Vegt: ‘Hoe heette Christiaan’
24 november  D. de Boer: ‘Die poot kan ik echt niet lezen’
   Aan deze lezing gaat de najaarsledenvergadering vooraf.
26 januari 2016  Jan Hogendoorn: ‘Prins Maurits en zijn nakomelingen’
9 maart 2016  Dick Westhoven: ‘Aldfaer’
20 april 2016  Afdelingsledenvergadering en 10-minutenpraatjes
   Aanvang 19:15 uur.

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.

In dit nummer

In deze nieuwe aflevering van Koggenland treft u het verslag aan van onze 
lezingen en het overzicht van de lezingenavonden voor het nieuwe seizoen. 
Genealogische bijdragen van ons lid Klaas Bant geven u wellicht inspiratie om 
na de vakantie ook eens een bijdrage in te sturen. De signalering van hopelijk 
voor u bruikbare artikelen in de afdelingstijdschriften van andere afdelingen van 
de NGV stimuleren u misschien tot nieuw of verder onderzoek. Een van onze 
nieuwe leden presenteert zich en hoopt daarmee adviezen en tips van meer 
ervaren leden van onze afdeling te krijgen. Ook van het Westfries Archief kregen 
wij weer nieuws en informatie toegezonden. Genoeg, denken wij, om over na te 
denken in de komende zomermaanden.
De oefentekst in transcriberen komt uit het bestand van notaris Claes Rol uit 1631. 
Vijf herbergiers spreken af zich te houden aan de regel niet langer aan jongelui 
onbeperkt alcohol te verstrekken. De afgesproken hoeveelheid van drie vaen 
(een inhoudsmaat voor bier) wordt dan wel verhoogd naar vier vaen, want zowel 
bij de herbergiers als in de gemeentes moet de schoorsteen natuurlijk blijven 
roken! Een prachtig voorbeeld van het gegeven dat problemen rond puberteit 
en opvoeding van alle tijden zijn en dat ouderen hun verantwoordelijkheid niet 
uit de weg kunnen gaan. De oplossingen die onze voorouders kozen kunnen 
verschillen van onze hedendaagse opvattingen, maar in dit geval staan wij nog 
heel dicht bij elkaar!
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Van de bestuurstafel

Onze vereniging is behoorlijk in beweging. U hebt daar 
waarschijnlijk nog niet veel van gemerkt, maar op meerdere 
plekken wordt hard gewerkt aan veranderingen om de NGV 
meer dan ooit voor te bereiden op de toekomst. 
Er wordt onder andere gewerkt aan verbetering van 
de website. We zullen op korte termijn actiever zijn op 
Facebook. De uitstraling van de NVG zal landelijk uniformer worden, zodat 
herkenbaarheid verbetert. We zullen ook jongere mensen meer aan moeten 
spreken. Met genealogie kun je eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen. 
Zelf begon ik op mijn 16e. Na anderhalf jaar en meerdere onechte kinderen zei 
mijn vader: ‘Jongen, je moest er maar mee stoppen’. Dat deed je dan. Andere 
goede redenen waren studie en sport. Pas veel later heb ik de draad weer 
opgepakt. In die tussentijd zijn best wat mensen overleden, die me informatie 
hadden kunnen verschaffen, zodat de familiegeschiedenis, die overigens in juni 
in kleine kring in boek verschijnt, uitgebreider had kunnen zijn.
Als het boek uit is zal mijn genealogie Waalboer op onze website in de 
stamboomcontainer aangevuld worden. 
Maakt u trouwens ook gebruik van de stamboomcontainer? Kijk eens op 

http://www.ngv.nl/Stamboom/homepage.php?action=uitleg&site=NGV&fra
ms=n

of type op de website na inloggen in het zoekschermpje ‘stamboomcontainer’ 
in. U kunt er niet alleen uw eigen stamboomgegevens op delen, maar ook een 
heleboel informatie over uw familienaam aantreffen, gevonden door andere 
NGV-leden. Er zijn in totaal meer dan 3.000 stamboomcontainers. Doen!!
Van de bestuurstafel is er helaas minder goed nieuws te melden. Onze kersverse 
secretaris zal over enige tijd, vanwege een medische ingreep, enkele maanden 
niet tot minder actief kunnen zijn. We wensen hem vanaf deze plek alvast een 
zeer voorspoedig  herstel toe. Onze, eveneens kersverse, penningmeester heeft 
door onverwachte omstandigheden tijdelijk afstand gedaan van zijn functies. We 
hopen dat de lucht spoedig opgeklaard zal zijn, zodat hij ook zijn functies bij ons 
weer kan oppakken.
Zo zie je maar dat een bestuur met een minimum aantal leden bijzonder kwetsbaar 
is. Weer zullen bestuursleden met dubbele  functies opgezadeld worden. Mocht 
u het bestuur ter zijde willen staan dan houden wij ons van harte aanbevolen.
Uw voorzitter
Dick Waalboer
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Overzicht afdelingsavonden 2016-2017

donderdag 22 september 2016 
De heer Paul Tjeertes: de Nederlandse schutterij door de eeuwen heen. 
Zie pagina  35

donderdag 27 oktober 2016 
De heer Prof. dr. De Boer: die poot kan ik echt niet lezen.
Prof. De Boer geeft deze avond een lezing over het ontstaan van ons schrift. 
Ook zal hij ingaan op de vele manieren waarop hoofdletters werden geschreven, 
bijvoorbeeld in de doopboeken van Enkhuizen, en de vraag beantwoorden 
waarom vaak medeklinkers werden weggelaten in woorden. 

donderdag 24 november 2016, aanvang 19.15 uur
De lezing wordt, zoals ieder jaar in november, voorafgegaan door een statutair 
verplichte, korte ledenvergadering.
Mevrouw Annemieke van der Vegt: hoe heette Christiaan?
Christiaan van der Vecht, turf- en korendrager, kermisreiziger, geboren circa 1750 
te Guinee, gedoopt op 19-10-1777 te Weesp, overleden op 11-01-1825 te Weesp. 
Christiaan van der Vegt was de voormalige slaaf van de Weesper burgemeester 
Abraham D’Arrest Sr., die op zo’n goede voet bij de stadhouder prins Willem V 
stond dat deze regelmatig bij D’Arrest thuis dineerde. Daar heeft hij ook deze 
slaaf ontmoet. De stadhouder had “geen vrees voor een vreemde couleur van 
menschen, en inteegendeel veel vermaak” om deze slaaf gehad. Na zijn vrijlating 
en doop heeft hij de naam Christiaan van der Vecht aangenomen. Later heeft hij 
verscheidene jaren bij een rondtrekkende kermis gewerkt waar hij als de ‘Koning 
van Candia’ optrad. 

donderdag 26 januari 2017 
De heer Jan Hogendoorn: Maurits, het leven van een Oranje. 
Op verzoek van velen komt Jan Hogendoorn terug voor een lezing over de Oranjes. 
Deze keer zal het gaan over Maurits en zijn vele buitenechtelijke kinderen.

donderdag 9 maart 2017
De heer Dick Westhoven: genealogische PC-programma Aldfaer.

donderdag 20 april 2017
Jaarlijkse ledenvergadering, gevolgd door hopelijk een paar tienminutenpraatjes, 
waarin een paar leden iets over hun eigen onderzoek willen vertellen.



Koggenland 2016/2

35

donderdag 22 september 2016 
De heer Paul Tjeertes: de Nederlandse schutterij door de eeuwen 
heen.
In de steden in de middeleeuwen ontstonden de gilden van de schutterij. Deze 
gilden waren geheel zelfstandig en hadden zich tot doel gesteld om de in- en 
uitwendige rust in de stad te bewaren. Hiertoe werden zij ingehuurd door het 
stadsbestuur. Zij waakten ’s nachts op de wallen van de stad en bemanden de 
poorten. Uit de taakstelling van de schutterij blijkt al dat de naam ‘Schutterij’ 
minder te maken heeft met schieten en veel meer is afgeleid van het werkwoord 
beschutten. Het middeleeuwse woord ‘scut’ betekende beschermer.
Tijdens de 80-jarige oorlog werden de schutterijen door prins Willem van 
Oranje gereorganiseerd. De schutterijen verloren hun zelfstandigheid en werden 
ondergeschikt aan het stadsbestuur. In de 17e eeuw werd het lidmaatschap 
van de schutterij meer en meer een erebaantje. Denk hierbij ook aan de vele 
schuttersstukken, de Nachtwacht van Rembrandt.
Tijdens de patriottentijd aan het einde van de 18de eeuw splitsten de 
schuttersvendels zich op in patriottisch gezinde en prinsgezinde schutterijen, 
ook wel exercitiegenootschappen genoemd. Tussen de beide schutterijen braken 
soms felle gevechten uit. Voor het eerst bemoeiden de schutterijen zich met de 
landelijke politiek. Zo werd prinses Wilhelmina door een patriottische schutterij 
in Goejanverwellesluis aangehouden. Tijdens de Franse overheersing werden de 
schutterijen opgeheven en ingedeeld in het Franse leger als ‘Garde Nationale’. 
In 1815 herstelde koning Willem I de schutterijen. Zij bleven echter plaatselijk 
georganiseerd.
In 1827 werd de Wet op de Schutterijen van kracht voor het gehele rijk. De 
officieren werden uit gegoede burgers van de stad benoemd door de Koning, de 
schutters waren dienstplichtige inwoners van de stad. Alle mannelijke inwoners 
in de leeftijd van 25 tot 34 jaar waren schutterij-plichtig en werden ingeschreven 
in de gemeentelijke registers. Deze registers en de oude schutterijboeken vormen 
nu een bron van informatie over onze voorvaderen.
Als primaire taak had de schutterij het handhaven van de openbare orde in de 
gemeente bij calamiteiten, zoals oproer, stakingen, brand enz. Zij kan worden 
gezien als de voorloper van de hedendaagse Mobiele Eenheden (M.E.) van de 
politie. Alleen wanneer het rijk in gevaar kwam werden de schutterijen aan de 
landmacht toegevoegd als reserve, de z.g. Landstorm. Dit is slechts eenmaal 
voorgekomen, n.l. tijdens de Belgische opstand in 1830-1831. In 1907, werd de 
schutterij als overheidsinstituut, na invoering van de dienstplichtwet, opgeheven. 
In het zuiden van ons land, vooral in Noord-Brabant en Limburg werden zij 
omgevormd tot particuliere verenigingen die hun jaarlijkse schuttersfeesten in 
ere hebben gehouden. 
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Lezing Fluitschip ‘De Brug’

door de heer H. de Vos over zijn boek ‘Met snee jagt en kake van wint’, de reis van 
het fluitschip De Brug van Enkhuizen naar Batavia in 1609.
Dirk Pietersz Haak en zijn zwager Jan Minne waren tussen 1722- 1747, 
respectievelijk 1734-1764 bewindhebber van de VOC in Enkhuizen en vervulden 
tevens regelmatig de functie van burgemeester. Beiden stierven kinderloos; 
hun persoonlijke archief is later terechtgekomen in de regionale archieven door 
toedoen van hun erfgenamen. Het Rijksarchief had geen belangstelling voor deze 
bescheiden, wat betekent dat wij nu hier in de regio beschikken over o.a. 3500 
brieven, zowel ingekomen als in conceptvorm om verstuurd te worden. Over een 
aaneengesloten periode van zo’n 50 jaar is het mogelijk allerlei informatie over 
Enkhuizen, het reilen en zeilen van de VOC, de families van de beide heren en de 
situatie in Batavia te leren kennen. 
Het verslag van de reis van De Brug, dat zich ook in die nalatenschap bevindt, 
vormde voor de spreker een aanleiding om zijn gehoor een uiterst levendig beeld 
te schetsen van het leven aan boord van een Oost-Indiëvaarder.  Allerlei details uit 
de brieven gebruikte hij om zijn betoog nog pakkender te maken. Dat hij daarbij 
door technische problemen geen gebruik kon maken van zijn powerpointplaatjes 
was jammer, maar een meer dan volle zaal in het Westfries Archief vergaf hem 
dat graag, omdat iedereen genoten heeft van zijn verhaal.

Oproep

In onze laatste vergadering heeft het bestuur allerlei manieren de revue laten 
passeren om onze afdeling aantrekkelijker te maken voor nieuwe leden. Een 
van de ideeën die boven kwam drijven was de suggestie om, in de trant van een 
populair televisieprogramma, te zoeken naar leuke zijpaden in de genealogieën 
van bekende, lokale persoonlijkheden. Wij hopen daarmee op publiciteit in 
Westfriese weekbladen en misschien ook in het Dagblad voor West-Friesland.
Een eerste stap daarnaar toe is de vraag aan u: heeft u gegevens over bekende 
Westfriezen en zit daarin misschien een leuke anekdote of een onvermoede 
voorouder, waarover een voor iedereen interessant artikeltje te schrijven valt? 
De bedoeling is dat een min of meer regelmatig verschijnende publicatie over 
genealogie meer mensen naar onze afdeling trekt en ons uiteindelijk meer 
armslag geeft om echt te groeien.
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Westfriezen in het Amsterdams Oud- Notarieel

Je zult maar Kaij of Keemen heten,
Kent u de collectie- S. Hart in het www.stadsarchiefamsterdam.nl ? Via inventaris 
30452 te bekijken. Dan weet u dat naast het zojuist opgestarte indiceringsproject 
al een oude kaartenbakingang op een klein deel van hun ONA bestaat.
U kunt er op naam en zaak en plaats zoeken. Ik vond er ook zeer veel Duitsers, en 
niet alleen vrachtcontracten, ook genealogische gegevens!

Een Westfries voorbeeld: schipper Joris Kaij van het Wapen van Riga machtigt 
op 24-9-1698 Johannes de Wit om goederen en vracht aan te nemen, die met 
zijn schip naar Cadix (Cadiz, Spanje) vervoerd moeten worden. (Inv. 4183-305, 
notaris D. v.d. Groe)

Dezelfde (?) Joris Kaij, nu schipper van Berkhout geheten, maakt op 10-8-1711 
een bevrachtingscontract op voor Hendrik Compas, koopman van Hoorn, om 
met d’St. Joris  zout met het ‘oosters convooi’ naar Riga (Letland) te vervoeren. 
Lossen en masten en houtwaren laden in een maand. Met Hollands of Engels 
convooi uit de Sont via Holland of Engeland naar Lissabon. Lostijd een maand. 
Indien toegang de toegang tot Riga ontzegd wordt, dan in 14 dagen lossen te 
Stokholm.
Vrachtprijs 7250 gulden, waarvan de helft bij aankomst in Holland of in Engeland 
en de helft in Lissabon + 10% averij hiervan. Indien te stokholm gelost wordt 4 
Albertus rijksdaalders per last.
Kaplaken (beloning): 20 ducatons. (Inv. Nr. 6794-509, not. Pieter van der 
Meulen).
Een Cornelis Pieterse Kaij was schipper van De Koningk Salomon en maakte 
op 15-6-1700 een zelfde contract op met Sara Meyers, weduwe van Johannes 
Fademrecht, om van Amsterdam met koopmanschappen naar Archangel te 
varen, te lossen en te herladen 2400 tonnen teer en dan terug naar Amsterdam 
te varen.
Vrachtprijs 18 gulden per last teer en 36 stuivers per last voor averij etc.
Ligdagen: In Archangel wachten tot de hele partij teer geladen is. In Amsterdam 
21 dagen om te lossen. Bijzonderheid: er gaat een kuiper mee.
Kaplaken: 45 gulden. (Inv. Nr. 6937-644, not. P. Outgers).

Schipper Cornelis Pietersz. Keemen van Nibbixwoud, figureert in een Engelstalig 
contract van 1642, February 25. Freighter (bevrachter) Guiliam Momma, 
merchant ship (koopvaardijschip) De Nachtegael, capacity (laadvermogen) 130 
last (een bepaald gewicht, afhankelijk van de lading), bevrachtingskosten 15 
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rijksdaalders per last. Route Amsterdam – Setubal- Lübeck. (Inv. nr. 1588-94, 
Notary public P. Capoen).  

Schipper Joseph Martsen van Schardam, contract op 5-4-1619: met De Halve 
Maen, 100 last, voor Franciscus Cortinho via Amsterdam met koopmanschappen 
naar Faro (Portugal), lossen voor 302 realen van 8, tegen 40 stuivers. Inv.nr. 
625-171, not. S. Cornelisz. Idem op 31-7- 1619 voor Gerrit Gerritsz, van Ens, van 
Amsterdam naar Langesont, laden met koopmanschappen, naar Sevilla, lossen 
voor 1600 gulden; 1 maand lossen. Kaplaken: een vlag. Bijzonderheden: De 
schipper verstrekt 600 rijksdaalders voor de inkoop van het hout. (Inv.nr. 214-
173, not. Jac. Meerhout). 

Jos Kaldenbach, Alkmaar

Een nieuw lid presenteert zich

Speuren naar voetsporen in Hoorn

Sinds 2000 woon ik in Hoorn, de wortels van mijn beide ouders liggen in 
Amsterdam. Na mijn pensionering in 2011 ben ik, zoals velen, aangestoken door 
het stamboom-virus en daar is geen kruid tegen bestand! Van moeders kant 
wisten we al heel veel door naspeuringen van andere familieleden, maar van 
vaders kant was het nog één grote grijze vlek. 

Over wie gaat het? De ouders van mijn vader zijn Nicolaas de Haas (1881-1955) 
en Frederika Charlotte Margaretha Visser (1883-1956). Van beide families vond 
ik aardig wat gegevens, maar bij de familie Visser stuitte ik op nogal wat vragen. 
De ouders van mijn oma zijn Frederik Visser (1839-1907) en Margaretha 
Petronella Rijntjes (1845-1933). Beide echtelieden komen uit Amsterdam en 
hebben ook altijd in Amsterdam gewoond. Maar ze trouwden op 2 april 1868 in 
Hoorn, hoe kon dat? Frederik was stuurman, maar hoe verzeilde hij in Hoorn? 
Hoe zat dat, had ik zelfs nog wortels in Hoorn? 

Uit archiefonderzoek in het Westfries Archief bleek, dat het gezin Rijntjes in 1865 
verhuisde van Amsterdam naar Hoorn. Op 6 mei 1865 lieten ze zich inschrijven 
in Hoorn op het adres Nieuwstraat 72. 
Pieter Rijntjes (Utrecht 1812-Hoorn 1868) en Petronella Catharina Lambregts 
(Amsterdam 1816-Hoorn 1890) hadden toen 7 kinderen, allen geboren in 
Amsterdam, variërend in leeftijd van 4 tot 24 jaar. Het beroep van Pieter was 
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koffiehuishouder en in zijn overlijdensakte staat dat hij slijter en tapper was. Op 
de gezinskaart in Hoorn staat bij Petronella ‘tapster’, en in hun huwelijksakte 
van 1838 zien we dat ze slijtster was.
Bij mij kwam toen de vraag op: had het echtpaar Rijntjes-Lambregts een 
koffiehuis in Hoorn?
Ik ben gaan kijken op de Nieuwstraat 72 (later was dit omgenummerd naar nr. 
67), maar beide huisnummers zijn er gewoon niet in de Nieuwstraat. En in de 
Nieuwstraat vond ik ook geen koffiehuis, café of iets wat daarop lijkt. Dit spoor 
moet ik dus nog verder uitzoeken in het Westfries Archief.

Wel vond ik nog enkele andere sporen van het gezin Rijntjes in Hoorn. Twee 
zusters van mijn overgrootmoeder Margaretha zijn in Hoorn getrouwd en 
overleden. Catharina, geboren 4 januari 1844, trouwde op 1 september 1870 in 
Hoorn met Gerrit Jan Kuijn, deurwaarder. Bij haar overlijden op 8 september 
1910 woonde ze op de Drieboomlaan 82. Haar zuster Maria, geboren 11 november 
1848, trouwde op 20 april 1885 in Hoorn met Jan Hendrik Westenburger, 
winkelier. Bij haar overlijden op 4 maart 1938 (89 jaar was ze toen!) woonde 
ze op Achterom 3. De jongste dochter Anna, geboren 11 mei 1861, trouwde op 
10 februari 1885 in Hoorn met Jan Cordia. Ik heb geen overlijdensakte kunnen 
vinden, dus ik weet niet of ze in Hoorn bleven wonen. Hun moeder Petronella 
Lambregts hertrouwde, na het overlijden van Pieter Rijntjes, op 16 mei 1877 in 
Hoorn met Jan Thies en ze woonden op de Raamstraat.

Dus: ik heb geen bloedverwanten gevonden die zijn geboren in Hoorn, maar 
mijn overgrootmoeder Margaretha heeft hier een paar jaar gewoond en bij 
familiebezoek vast wel haar voetsporen gezet!
Tenslotte: mijn geboortenaam is Frederika, dus ik ben vernoemd naar mijn 
overgrootvader. Frederik was stuurman en ik zit ook graag op het water. Bloed 
kruipt …

Frieda de Haas
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Misschien heeft u er iets aan
korte signalementen van afdelingstijdschriften.

Threant (afd. Drente en Noordwest-Overijssel)
jg.27, nr.1 (2016): nieuwe website kadaster; digitaal zoeken naar voorouders in 
Duitsland; parenteel van Luijtien Jans (Westerbeek); kwartierstaat van Wemeltje 
Nijboer; stamreeks van Anneke Snippe; stamreeks van Henriëtte Meppelink; 
genealogie van Egbert Albert van Veen.
Jg.27, nr.2 (2016): tips voor het zoeken in de gedigitaliseerde bevolkingsregisters 
van Steenwijkerland; Joodse genealogie (1) Beilen; kwartierstaat Wemeltje 
Nijboer, generatie 13 t/m 19.

Rijnland 
jg.21, nr.1 (2016): verslagen van lezingen ‘De nieuwe trekweg langs de Vliet’, 
‘fotodatering’ en ‘het leven van Victoire Hollard’; kwartierstaat van Monique 
Oliehoek (vervolg).

Amersfoort e.o 
jg.25, nr.1 (2016):verslagen van lezingen ‘genealogische bronnen bij het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie’ en ‘Geneanet’. 
Jg.25, nr.2 (2016): verslag van een lezing over fotodatering en identificatie; 
verslag van een lezing over ‘Delpher, de krant als bron voor genealogisch 
onderzoek’; armenzorg op het platteland in de 18de eeuw; een samenvatting van 
de ‘zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’.

Stichtse Heraut (afd. Utrecht)
jg.28, nr.1 (2016): inleiding archiefonderzoek; circeldiagram Venema – 
Wildervanck met toelichting. jg. 28, nr.2 (2016): verslag van een lezing over 
‘de krant als bron van genealogisch onderzoek’, m.n. het zoekprogramma 
Delpher; circeldiagram Catharina Maria Cornelia Staal (geb. 1948 Gorinchem) 
+ toelichting; zoeken naar de doop van Cornelia (Cornelia had vier verschillende 
achternamen!).

Gens Propria (afd. Kennemerland)
nr.82, 2016/1: nieuwe website Noord-Hollands Archief; een boek maken in Word; 
populatiegenealogie (de onderlinge verwantschap binnen een bevolkingsgroep 
of populatie).       
nr.83 (2016/2): Duitsers gezocht, een uitgebreid verslag van een lezing over het 
zoeken naar Duitsers in allerlei archieven.
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Amstelland (afd. Amsterdam e.o.).
nr.101, 2016/1: Amsterdamse notarissen; de watersnood van 1916, de gevolgen 
van een typische Zuiderzeestorm.
nr. 102 (2016/2): lezing over ‘resultaten publiceren’; kwartierstaat Louis Paul 
Zocher (geb. 10-08-1820 Haarlem); kwartierstaat Dedelet Gustaaf Pronk (geb. 
22-08-1922 Holysloot).

Genealogica (afd. Flevoland) jg.32, nr.1 (2016): verslagen van lezingen ‘Is 
Jacob de ware Jacob?’ en ‘trekschuiten en postvervoer’.

GeneVer (afd. Zuid-Limburg) jg.19, nr.1 (2016): het belang van het willen 
inzien van de originele aktes (fragmentgenealogie familie Nijst(en), eind 17de, 
begin 18de eeuw); kwartierstaat Roger van den Broek.

Wij van Zeeland (afd. Zeeland).
jg.18, nr.1 (2016): afstammelingen van Johannis Nieuwdorp (1820-1903; het 
doorzoeken van de genealogische open data van Nederlandse archieven; een 
schoone wel gebouwde hoffstede (deel 2); oude woorden en uitdrukkingen (a).
jg. 18, nr.2 (2016): aanvulling op de gouden  regels voor genealogen; een schoone 
wel geboude hoffstede (3); verwanten van de familie Ruijtter uit Barendrecht in 
Zeeland.

Kwartier van Nijmegen jg.25, nr.2 (2016): kwartierstaat Elize Alida Eberdina 
Groneman (geb. 22-10-1939 Baarn) + uitgebreide familiegeschiedenis; Rainer 
Hoppe (geb.1938) en afstammelingen, verwantschap met de koninklijke familie.

Heraldisch Tijdschrift jg.22, nr.1 (2016): het wapenboek Gelre, een werk van 
Europese allure; nieuwe familiewapens en gemeentewapens; van stok naar staf 
(in de heraldiek).

Afdeling Apeldoorn e.o. jg.21, nr.1 (2016): inleiding in de foto-recherchering; 
het Oude Loo en zijn invloedrijke eigenaren.

Gepermeteerd, (afd. ’s-Hertogenbosch-Tilburg) jg.18, nr.69 (2016): 
(gedeeltelijk) parenteel + geschreven portret van Hendrik van den Bout, 
baggeraar in de 2de helft van de 19de eeuw.

11 en 30 (afd. Friesland), jg.21, nr.82 (2016):hoe de familienamen Toek, 
Toekstra en Toeksma verschenen en weer verdwenen (aanvulling op nr.80); 



Koggenland 2016/2

42

mijn grootvader is geboren in 1821 (familie De Hoop); familie De Pet; digitale 
criminelen (archieven die websites hebben waarop u ontspoorde voorouders 
kunt vinden); geneagram Bruining-Hoeksma; Johannes Adrianus Jongsma x 
Neeltje Bruinsma en hun kinderen; Carel Meijer (1809-1861), het zwarte schaap 
van de familie.

Mededelingenblad, (afd. Delfland) jg.25, nr.1 (2016): veel genealogisch 
‘allerlei’.

(via ruilabonnementen)
Westfriese Families jg.57, nr.1 (2016): genealogie van Hendrik Sjoerds Klaver 
van Oostermeer (tr. 05-02-1716 Vrouck Hotses); parenteel Dirk Dircksz Broer 
(vervolg).
Oud Hoorn jg.38, nr.1 (2016): Matthias Withoos’ schilderij van de sluiting van 
de afgebroken omringdijk bij Scharwoude in 1676; de gevolgen in Hoorn van de 
Zuiderzeevloed van januari 1916; Klaas Ooijevaar (geb. 31-12-1911 Hoorn), meer 
dan’ de schilder van de Hoofdtoren’: de Palmboomdivisie (de tweede lichting 
dienstplichtigen, die in 1946 werd uitgezonden naar Nederlands Indië); ode aan 
Hoorns verleden, een nieuw glas-in-lood raam voor de Oosterkerk. 
Uit het Koggehuis, jaarboek 2015 van de historische vereniging Suyder 
Cogge: de geschiedenis van de coöperatieve veilingvereniging ‘De Zuiderkogge’; 
Dirk Roos, verzetsstrijder; de Oud Westfriese Dansgroep Wijdenes 1940-2015; 
de bewoners van Westerkerkweg 36 + genealogische gegevens; Cor Laan (geb 
1922 Venhuizen), een veelzijdige tuinder; Herke Ruijter  (1697-1767) en zijn 
nakomelingen.

Burgerlijke stand en genealogie met elkaar in de 
clinch

De Doop , Trouw  en Begrafenisboeken en de daarin opgenomen kinderen zijn 
voor West Friesland behoorlijk betrouwbaar, ook vóór het invoeren van de 
Burgerlijke StaDe Westfriezen waren agrariërs, honkvast en opeen wonend. Ze 
wisten welke kinderen er geboren werden en die werden dan ook aangegeven.
Kort na het invoeren van de Burgerlijke Stand was er een piek in het aantal 
buitenechtelijk geboren kinderen in Nederland, maar niet in West Friesland.
De mensen waren erg gezagsgetrouw en lieten hun kinderen dopen.
Wel stemmen vaak dopen en geboorten niet overeen, maar dat was omdat 
de mensen een gruwelijke hekel hadden aan die ‘duivelse uitvinding van de 
Fransen’, de Burgerlijke Stand dus.
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Buitenechtelijke kinderen werden vaak zogenaamde ‘thuishaaldertjes’, dit om de 
toekomst van de kinderen te verzekeren. Of de kinderen werden geëcht.
Nu – in de 21e eeuw - is het nog steeds zo, dat een kind opgenomen wordt in de 
persoonskaart van zijn vader als deze verklaart, dat het kind van hem is. Deze 
verklaring moet tijdens de zwangerschap gedaan worden en dan moeten de 
ouders meteen aangeven welke achternaam het kind zal krijgen. In Duitsland is 
het zo, dat alle kinderen van de vrouw dezelfde achternaam moeten krijgen. En 
moderne mensen kiezen daarom vaak voor de familie/achternaam van de vrouw. 
(Dit weet ik van Duitse vrienden van ons. Hoe dat in Nederland is geregeld weet 
ik niet.)
Door de controle van de burgerlijke stand op nationaliteit en afstamming ten 
tijde van de dreigende oorlog en in die oorlog treden en traden ook vaak fouten 
op. Ondanks de automatisering is dat nu ook nog steeds zo, want er wordt nog 
veel getypt, (ook al is dat in een computer) en niet gescand (nog niet tenminste).

Bron: de parenteel van Maarten Sjouke / Siouke / Schoukes) de Vries, 
geboren 1760 te Enkhuizen.  De oudste zoon van Maarten werd in 1781 geboren. 
Maarten zal toen zo’n 20 jaar zijn geweest. Dat was in die tijd de gemiddelde 
leeftijd om vader te worden.
Maarten huwde met Akke / Agatha Claas / Klaas, geboren te Enkhuizen, 
overleden na 1838 te Enkhuizen. Zij hadden 6 kinderen. 

Toos Plug

Watersnood januari 1916.
Op 31 december 1865 huwden te Avenhorn, Outjert Baas en Neeltje Purmer.
            

  

          
Outjert Baas                                  Neeltje Purmer

vervolg op pagina 46
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Paleografie
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    transcriptie zie pagina 56
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Outjert Baas werd geboren op 23 september 1840 te Avenhorn, zoon van 
Cornelis Baas en Maartje Visser. Van beroep landman. Hij overleed te Alkmaar 
op 15 mei 1931, 90 jaar oud.
Neeltje Purmer werd geboren op 12 februari 1843 te Oudendijk, dochter van 
Dirk Purmer en Leentje Kloppenburg. Zij overleed te Avenhorn op 9 april 1916.
Het echtpaar kreeg 13 kinderen, waarvan er een aantal jong overleed.
Op 31 december 1915 vierden ze hun 50-jarige echtvereniging, samen met hun 
kinderen en schoonkinderen.

Staand v.l.n.r.: Jacob van der Spruijt, Klaas Visser, David Baas, Aafje Pool, Pieter Baas, Stijntje 
Winder, Jan Baas, Grietje Houtman, Volkert Baas, Grietje Boon, Outjert Baas jr., Geesje Krijt en 
Jantje de Hart. Zittend: Maartje Baas, Leentje Baas, Outjert Baas sr., Neeltje Purmer, Cornelis 
Baas en Dirk Baas.

Het is op 14 januari 2016 100 jaar geleden, dat een zware storm over het land 
trok. Op tal van plaatsen begaven de dijken van de toenmalige Zuiderzee het. Ook 
een groot deel van Waterland liep onder water. Een week na deze ramp schreef 
Outjert Baas, op 21 januari 1916, een brief aan zijn kinderen en kleinkinderen. 
De brief was waarschijnlijk gericht aan het gezin van zijn tweede zoon Dirk, 
gehuwd met Jantje de Hart. Dirk was politieagent in Amsterdam. De brief is 
bewaard door de dochter van Dirk en Jantje, Pietertje Baas.
Toen Outjert deze brief schreef was hij dus al 75 jaar. De brief geeft een aardig 
inzicht hoe men in 1916 de watersnood beleefde. Ook het gebrekkige schriftelijke 
Nederlands van Outjert is interessant om te lezen. (Dirk en Jantje staan rechts 
op de foto, zij zijn de grootouders van mijn vrouw, Jantje Baas).
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Transcriptie
Grosthuizen de 21 January 1916.
Geliefde kinderen, kleinkinderen.
Wij zijn ook gezond en bij Uw ook zoo we verneemen. Nu dat is ook een geluk 
daar zit anders heel boel mench in nood noot. Wat toestande op heden, alles 
onder water en mench verdronken, koei en schapen, varkens ong het is een 
toestand. Wij hebben geen koeij nog op Oudendijk, daar zijn er wat van kennis 
en zoo en dan benne na Berkhoud gaan na femielie, de ouders wonen daar en 
verders nog meer aan de anderen kant hoorn en zoo gaat het maar. Volkert heeft 
nog geen last gelukkig, maar Klaas Kok heeft schoonDogter haalt en 2 kinde van 
Kwadijk, die is daar bakker. De mench ging op de zolders, maar ja daar konnes 
ook niet blijf dat daar word s haalt met boot en zoo nu staan de huise alle onder 
water, alle huisraad er in de mense lope er zoo maar uit porte lope er zoo maar 
laten koeijen hooij lope op zolders en zo gaat in Purmerend staat ook vol water 
daar bij Ma gaan s met bootje op straat en verders ook druk met koeje en zoo de 
Purmer en Purmerland is ook zeerker alles onder, nu dat ze voor na Edam en 
Monnikkedam en mark heeft vreest te leij gehad nu dat zal uw ook wel lezen in 
de Corante en dan te Andijk en zoo daar is ook zoo honderd  manne aan werk en 
dan bij de wieringwaard en Koegras is ook alles water daar benne ook heel wat 
koeijen verdronken en zoo gaat het maar de soldaten uit de helder moet daar aan 
het werken s magge  nu niet na huis toe dat is nog alwat. 
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Nu ik weet nog wel meer 
maar j kanne alles tog
niet schrijfe. Nu de
Konigin die heeft ook
een heel reis gemaak
wat een reis en dan
zoo praten met die
oude mench och.
Nu Hartlijk gegroet
van U Ouders
O.Baas   N.Purmer
Nu als Uw gelegenthijd
dan kome Uw weleens
Over.

Outjert Baas en Neeltje Purmer voor hun boerderij aan de Kathoek te Grosthuizen

Klaas Bant
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Nieuws van het Archief

Eind maart ontving het Westfries Archief uit handen 
van Jan Osinga jr. het originele negatievenboekje van 
zijn vader. Jan Osinga sr. was fotograaf, tijdens de 
oorlogsjaren (1940-1945) heeft hij vele foto’s van Hoorn 
gemaakt. Ze geven een bijzonder inkijkje in het leven van 
Hoorn tijdens de oorlogsjaren. Van de inbeslagname van fietsen, afzettingen 
in de stad, overvliegende en neergestorte bommenwerpers en het verwijderen 
van klokken uit de kerken. Tientallen afdrukken van de bekende foto’s had het 
Westfries Archief al in de collectie, met het negatievenboekje is de collectie nu 
compleet. De foto’s zijn al door het Westfries Archief gedigitaliseerd. Maar er 
waren nog geen beschrijvingen bij de foto’s. Om dat voor elkaar te krijgen werd 
een oproep geplaatst om vrijwilligers te werven. En op 24 mei gaf Judith de Jong, 
wethouder van Hoorn en voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Westfries 
Archief, het startschot voor het project Osinga. De vrijwilligersgroep gaat 
proberen zoveel mogelijk informatie in te voeren over de foto’s. Zoals de datering, 
straatnamen, namen van de personen die op de foto staan en een omschrijving 
van de gebeurtenissen. Terwijl dit geschreven wordt zijn de vrijwilligers nog 
hard aan het werk. Het resultaat van het invoerwerk kunt u binnenkort op de 
website van het Westfries Archief bekijken.
 
VeleHanden
De lidmatenboeken van het Westfries Archief worden online via 
crowdsourcingswebsite VeleHanden ontsloten. Het project loopt langzaam ten 
einde. Meer dan 97% van alle scans is nu dubbel ingevoerd en gecontroleerd. Er 
staan nog 5 boeken open. Aan het begin van het project waren er 141, al heel wat 
boeken zijn inmiddels al ingevoerd. De indexen hiervan zijn te bekijken op de 
website van het Westfries Archief.
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 boeken op naam geïndexeerd. Momenteel staan er al meer 
dan 1 miljoen namen op de website, alle ingevoerd door vrijwilligers. 
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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 
Hoogkarspel, Hoorn en Schellinkhout en dopen uit Enkhuizen.

Sanne Maasbach

Maak uw back-up, met of zonder 
dossier op een USB-stick of externe 
harde schijf. Ga in het menu 
<Bestand> naar <Backups> en 
verder. U kunt ook vanaf de C-schijf 
een kopie maken van C:\gensdatapro\
datagd1. Er zijn goede gratis back-up- 
programma’s.

Kwartierstaat van Klaas Bant 
Generatie I

1 Klaas BANT, rector RSG/OSG Westfriesland Hoorn, geboren in 1935 te 
Beets, zoon van Willem BANT (zie 2) en Antje Pieternella GROOT (zie 3).

Gehuwd op 24jarige leeftijd in 1960 te Schoorl met Jantje (Jannie) BAAS, 26 
jaar oud, secretaresse, geboren in 1933 te Den Helder, dochter van Pieter Dirk 
BAAS en Jansje MEEUWIG.

Generatie II

2 Willem BANT, hoofd o.l. school te Groet, geboren op 05121905 te Kwadijk, 
overleden op 07061986 te Schoorl op 80jarige leeftijd, zoon van Klaas BANT 
(zie 4) en Antje GROOT (zie 5).

Gehuwd op 25jarige leeftijd op 31071931 te Edam met de 25jarige

3 Antje Pieternella GROOT, onderwijzeres, geboren op 17021906 te Edam, 
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overleden op 16072000 te Schoorl op 94jarige leeftijd, dochter van Lourens 
Willem GROOT (zie 6) en Maria OTTE (zie 7).

Uit dit huwelijk:

1. Marie Annie, botanisch analiste, geboren in 1932 te Beets. Gehuwd 
op 23jarige leeftijd in 1955 te Schoorl met Evert BOEVE, 28 jaar 
oud, fotograaf/cineast, geboren in 1927 te Weesp, zoon van Gerrit 
BOEVE en Barta KREIKAMP.

2. Klaas, geboren in 1935 te Beets (zie 1).

Generatie III

4 Klaas BANT, bakker, geboren op 04031878 te Edam, overleden op 12121925 
te Kwadijk op 47jarige leeftijd, zoon van Simon BANT (zie 8) en Grietje 
BUURS (zie 9).

Gehuwd op 22jarige leeftijd op 25041900 te Broek in Waterland met de 24ja-
rige

5 Antje GROOT, geboren op 23121875 te Broek in Waterland, overleden op 
24011952 te Purmerend op 76jarige leeftijd, dochter van Sijmon GROOT 
(zie 10) en Dirkje HONINGH (zie 11).

Uit dit huwelijk:

1. Simon, hoofd o.l. school te Opmeer en Smilde, geboren op 19041901 
te Kwadijk, overleden op 20071977 te Purmerend op 76jarige leef-
tijd.

Gehuwd (1) op 25jarige leeftijd op 09091926 te Purmerend met 
Margaretha Wilhelmina LOJENGA, 25 jaar oud, onderwijzeres, 
geboren op 24031901 te Purmerend, overleden op 13031969 te 
Smilde op 67jarige leeftijd, dochter van Jan LOJENGA en Teuntje 
van DIJK.

Gehuwd (2) op 69jarige leeftijd op 14111970 te Smilde met Mar-
garetha de RUIJG, 65 jaar oud, geboren op 23071905 te Broek in 
Waterland, overleden op 13021982 te Broek in Waterland op 76jarige 
leeftijd, dochter van Cornelis de RUIJG en Neeltje TOLK.
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2. Dirkje, geboren op 12071902 te Kwadijk, overleden op 24061985 
te Purmerend op 82jarige leeftijd. Gehuwd op 24jarige leeftijd op 
26081926 te Kwadijk met Simon WIJKER, 29 jaar oud, schoenher-
steller, schoenhandel, geboren op 18121896 te Middelie, overleden 
op 15111960 te Schoorl op 63jarige leeftijd, zoon van Cornelis WIJ-
KER en Neeltje LAAN.

3. Willem, geboren op 05121905 te Kwadijk (zie 2).

4. Grietje, geboren op 25071910 te Kwadijk, overleden op 08041979 
te Krommenie op 68jarige leeftijd. Gehuwd op 25jarige leeftijd op 
07051936 te Middelie met Pieter Willem PLAS, 26 jaar oud, chef de 
bureau Ver. Blikfabrieken, geboren op 07071909 te Middelie, overle-
den op 02021972 te Krommenie op 62jarige leeftijd.

5. Pieter IJsbrand, timmerman, geboren op 26041912 te Kwadijk, 
overleden op 07051979 te Langedijk op 67jarige leeftijd. Gehuwd 
op 27jarige leeftijd op 06091939 te Opmeer met Hendrikje Trientje 
VOS, 24 jaar oud, geboren op 27021915 te Ooststellingwerf, overle-
den op 25122007 te Langedijk (Zuid Scharwoude) op 92jarige leef-
tijd, dochter van Frederik VOS en Grietje SCHURER.

6 Lourens Willem GROOT, grutter, geboren op 05091874 te Edam, overleden 
op 10011940 te Heiloo op 65jarige leeftijd, zoon van Jan GROOT (zie 12) en 
Antje PLAS (zie 13).

Gehuwd op 25jarige leeftijd op 26071900 te Winkel met de 24jarige

7 Maria OTTE, geboren op 13021876 te Winkel, overleden op 25051937 te 
Purmerend op 61jarige leeftijd, dochter van Adriaan OTTE (zie 14) en Adri-
ana WIRTZ (zie 15).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Lourens, employé Kon. Shell, geboren op 22051901 te Edam, 
overleden op 03101980 te Edam op 79jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 23jarige leeftijd op 29011925 te Edam met Trijntje 
LUNING, 22 jaar oud, geboren op 26071902 te Edam, overleden op 
25021956 te Utrecht op 53jarige leeftijd, dochter van Cornelis LU-
NING en Froukje GRIM.
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Gehuwd (2) op 55jarige leeftijd op 11121956 te Edam met Maria 
Wolmoet KLOK, 55 jaar oud, geboren op 26111901 te Middelie, 
overleden op 29101991 te Edam op 89jarige leeftijd, dochter van Jan 
KLOK en Trijntje BOEKESTEIN.

2. Adriana Maria, pedicure, geboren op 27101902 te Edam, overleden 
op 29031997 te Zaanstad op 94jarige leeftijd. Gehuwd op 29jarige 
leeftijd op 19031932 te Edam met Abraham PRINS, 27 jaar oud, 
gymnastiek docent, geboren op 17121904 te Amsterdam, overleden 
1942 te Auswitz, zoon van Samuel PRINS en Heintje VLEES-
HOUWER.

3. Antje Pieternella, geboren op 17021906 te Edam (zie 3).

Generatie IV

8 Simon BANT, boer, geboren op 13091845 te Edam, overleden op 20081914 
te Amsterdam op 68jarige leeftijd, zoon van Willem BANT (zie 16) en Cor-
nelisje de ZEEUW (zie 17).

Gehuwd op 25jarige leeftijd op 18071871 te Katwoude met de 22jarige

9 Grietje BUURS, geboren op 13101848 te Kwadijk, overleden op 08021899 te 
Edam op 50jarige leeftijd, dochter van Klaas BUURS (zie 18) en Geertje van 
LEUZEN (zie 19).

Uit dit huwelijk:

1. Willem, geboren op 28081872 te Edam, overleden op 06121878 te 
Katwoude op 6jarige leeftijd. Op 19121878 overgeschreven in het 
overlijdensregister van Edam.

2. Jan, boer, geboren op 31081874 te Edam, overleden op 30011958 te 
Purmerend op 83jarige leeftijd.

3. Cornelisje, boerin, geboren op 14081876 te Edam, overleden op 
31051959 te Purmerend op 82jarige leeftijd.

4. Klaas, geboren op 04031878 te Edam (zie 4).

5. Willem, boer, geboren op 16091879 te Edam, overleden op 
23051900 te Edam op 20jarige leeftijd.
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6. Geertje, geboren op 09011882 te Edam, overleden op 13111883 te 
Edam op 1jarige leeftijd.

7. Simon, geboren op 11091883 te Edam, overleden op 12101883 te 
Edam, 31 dagen oud.

8. Simon, slager te Amsterdam, geboren op 24011885 te Edam, over-
leden te Amsterdam. Gehuwd op 24jarige leeftijd op 31101909 te 
Edam met Anne Elisabeth SOETING, 21 jaar oud, geboren op 
19031888 te Sneek, overleden op 03041979 te Amsterdam op 91ja-
rige leeftijd, dochter van Pieter SOETING en Hiltje de BRUIN.

9. Levenloos, geboren op 25021888 te Edam.

10 Sijmon GROOT, boer, geboren op 29031841 te Broek in Waterland, overle-
den op 03011925 te Broek in Waterland op 83jarige leeftijd, zoon van Pieter 
GROOT (zie 20) en Trijntje SMIT (zie 21).

Gehuwd op 24jarige leeftijd op 14051865 te Broek in Waterland met de 20ja-
rige

11 Dirkje HONINGH

Omdat deze kwartierstaat nog niet helemaal volledig is, houdt de inzender zich 
aanbevolen vooraanvullingen. Deze kunt u zenden naar 
klaasbant@hotmail.com.

Het vervolg van deze kwartierstaat wordt gepubliceerd in Koggenland 2016/3
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Mutaties ledenlijst per 1 mei 2016
Als nieuw lid kunnen wij verwelkomen:
De heer T.C.M. Besseing
Spanbroekerweg 229, 1715 GN SPANBROEK

Nieuwe cursus stamboomonderzoek
In oktober gaat er weer een cursus ‘Stamboomonderzoek voor beginners’ van
start. De cursus duurt vier middagen en vindt plaats in het Westfries Archief. Het 
maximum aantal deelnemers is 16 personen. Aanmelden is vanaf nu mogelijk 
bij Dick Waalboer voorzitter@owf.ngv.nl of Gerri Kind-Renskers, gerrikind@
quicknet.nl.
De cursusdatums zijn 7 en 21 oktober van 10:00 tot 12:15 uur en 4 en 18 november
van 14:00 tot 16:15 uur. Steeds op vrijdag.
De kosten bedragen € 25,00 inclusief cursusmateriaal. Leden van de NGV
betalen € 20,00.

Cursussen rond genealogische programma’s
In de vorige Koggenland hadden wij de volgende mededeling opgenomen: 
bij voldoende aanmeldingen zal het bestuur van de afdeling OWF proberen een 
aantal cursussen te organiseren rond genealogische programma’s als GDP, 
Aldfaer en ProGen en websites als Stamboomforum, Familysearch, 
Wiewaswie en Geneanet. Deze onderwerpen liggen waarschijnlijk het meest 
voor de hand, maar als u een andere suggestie heeft, horen wij die graag. Wat 
het niveau om in te stappen betreft, denken wij aan twee groepen: beginner of 
redelijk ingevoerd. 
Omdat er zich nog niet veel leden hebben aangemeld voor een van deze 
onderwerpen, herhalen wij de oproep. Als u belangstelling heeft, wilt u dan een 
mailtje sturen naar onze voorzitter, Dick Waalboer (zie colofon), en aangeven 
welk instapniveau u heeft, een beginner of al redelijk ingevoerd in het betreffende 
onderwerp.
Als cursusdag moet u rekening houden met een vrijdag (na de zomervakantie), 
omdat het archief op die dag geopend is.
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Transcriptie
van pagina 44-45

Transscriptie acte 31-10-1631
Een aantal herbergiers in Grootebroek, Lutjebroek en Bovenkarspel verklaart ten 
overstaan van notaris Claes Rol en diens secretaris C. Noordeloos dat zij niet langer 
onbeperkt aan jongelui willen tappen. De onderling op te leggen boete zal 25 carolus 
gulden bedragen, te besteden aan de armenzorg. 

Wij, ondergheschreven Oude Gerrijt in Lutke
broeck, Claes Broersz ende Freeck Jansz in
Grootebroeck, mitsgaders Herme Kistemaecker
ende Claes Sijbijtsz Rob in Bovencarspel alle

5 herbergiers ende waerden deser stede iurijsdictie
ende naer voorgaende cummunicatie sijn wij
eendrachtelijcken te samen veraccordeert met
minne ende vrientschap om niemant hem selffs
ende den anderen sijn neeringe te verderven, noopen

10 de het tappen ende setten van de jongen luijden
op onse cameren, de welcke tot noch toe geen
meerder als drie vaen (nare voorgaende usantie 
ende ghebruijck) hebben betaelt, ende door 
dien de meenichvuldighe veranderinghe ende groote

15 dierte, hebben bevonden met het selffde niet te
mogen behouden blijven: sooist dat wij onderghe
screven om onse huijsen met eeren op te houden ende 
het ghemeenelant (weghen den impost) wel te
moghen betalen, den eenen den anderen belooft hebben ende

20 belooven mits desen op de boete van vijff ende
twintich carolus guldens te verbeuren voor den
armen, dat niemant van ons onderghescreven
sal vermoghen eenighen jonghen luijden te tappen ofte
setten op onse cameren om bij t ghelagh ofte bij de

25 hoop te laeten drincken, ofte sullen ghehouden wesen in
plaetse van drie vaen te ontfanghen vier
vaen. Alles oprecht in oirconden hebben wij
desen onderteijckent op den XXX1 october
a.d. XVI c(entum) XXXI tich.

30 ’t Merck van Oude Gerrijt, Claes Broersz en Freek Jansz.
(de handtekening van) Herman Kistemaecker.
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Aan dit nummer werkten mee...........
Klaas Bant, Sanne Maasbach (WFA),  Frieda de Haas, Jos Kaldenbach, Toos 
Plug, Marijke van Teunenbroek, Ben Leek en  Dick Waalboer

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.

In het volgende nummer
In het juni-nummer kunt u het vervolg van de kwartierstaat van Klaas Bant 
verwachten en een artikel van Lou Olijve over zijn familie. Ook zal dan het verslag 
van de jaarvergadering van 28 april 2016 opgenomen worden.



 

Koggenland 
verschijnt in 2016 in de maanden maart, juni, september

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
1 september 2016.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ondertekende
bijdragen, ingezonden door niet-bestuursleden.

Uw reacties op ‘Vragen’ en andere publicaties plaatsen wij graag in 
 Koggenland opdat 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.

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 op dindsdag en vrijdag van

 09.00 uur tot 17.00 uur.
Voor het lenen van materiaal kunt u terecht tijdens de 
afdelingsbijeenkomsten 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 Dick Westhoven, Hertog Albrechtstraat 53, 1611 GC Bovenkarspel 0299 - 40 16 62
e-mail: pr@owf.ngv.nl

Penningmeester (waarnemend)
Dick Waalboer
e-mail: penningmeester@owf.ngv.nl 

Algemeen bestuurslid, PR-functionaris
vacature

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-codeWebmaster

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