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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 2016 D. de Boer: ‘Die poot kan ik echt niet lezen’
   Aan deze lezing gaat de najaarsledenvergadering vooraf.
26 januari 2017  Jan Hogendoorn: ‘Prins Maurits en zijn nakomelingen’
9 maart 2017  Dick Westhoven: ‘Aldfaer’
20 april 2017  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 vervolg aan van de 
kwartierstaat van Klaas Bant en een verhaal over de familie van Lou Olijve. Naast 
deze genealogische bijdragen vindt u het verslag van de jaarvergadering van 
april jl. , een bijdrage vanaf de bestuurstafel, nieuws van het Westfries Archief, 
tips over genealogisch gezien interessante websites en een paleografische tekst 
om uw leesvaardigheid te vergroten. De rubriek ‘mutaties’ laat zien dat wij helaas 
van een aantal zeer trouwe leden afscheid hebben moeten nemen.

Rectificatie

In Koggenland 2016/2 is een fout opgetreden in de volgorde van de korte 
beschrijvingen van de komende ledenavonden. Op blz. 32 staat op 20 oktober 
Annemiek van der Vegt en op 24 november D. de Boer, terwijl op blz. 34 
Annemiek van der Vegt op 24 november staat en D. de Boer op 27 oktober. De 
juiste volgorde is dat mw. Van der Vegt op 27 oktober komt en dhr. De Boer op 
24 november.
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Van de bestuurstafel

Het bestuur van uw afdeling is nog niet geheel compleet, 
maar de secretaris Dick Westhoven heeft na een 
voorspoedig herstel zijn werkzaamheden weer volledig op 
kunnen pakken. Een penningmeester hebben we nog niet 
terug. Dat zal nog enige tijd in beslag nemen. Voorlopig heb 
ik zelf de financiële zorg van ons bestaan ter hand genomen.  

Mocht u ons in het besturen van onze afdeling willen helpen, schroom dan niet 
om ons dit te laten weten.

Het bestuur van onze zusterafdeling Den Helder is er niet in geslaagd om het 
hoofd boven water te houden. Te weinig handen in en rondom het bestuur 
hebben er helaas voor gezorgd dat de afdeling Den Helder per 29 augustus is 
opgeheven.
Het ziet er niet naar uit dat hier nog enige redding mogelijk is. Dit betekent dat 
de leden van deze afdeling aangeboden zal worden zich aan te sluiten bij andere 
afdelingen. Met name zullen dit de afdelingen Hollands Noorder Kwartier en 
Oostelijk West-Friesland zijn. 

In Koggenland 2016/1, het laatste blauwe exemplaar, schreef ik iets over de de 
‘Zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’. De eerste pijler is 
‘Bereid je onderzoek goed voor’. 
de tweede pijler is 
‘Ga kritisch om met je bronnen van informatie’.
Bij voorkeur moeten dit originele bronnen zijn. Niet zomaar iets gekopieerd van 
bijvoorbeeld het internet of van een kennis.
Indien je overtuigd bent van de juistheid van de bron, dan is het zaak om deze 
bron ook in je documentatie te vermelden.
En zo zijn er, 7 min 2 is 5, nog vijf andere pijlers.
De zevende pijler is:
‘Deel het resultaat van je genealogisch on derzoek’
Door resultaten te delen met andere onderzoekers kan er een reactie komen van 
die andere onderzoekers ter aanvulling of verbetering van uw eigen genealogie.
Dit kan heel positief voor beide onderzoekers uitwerken.
U kunt uw resultaten publiceren in ‘Koggenland’.
In een volgende ‘Koggenland’ hoop ik op de zeven pijlers uitgebreid op terug te 
komen.
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Voor het nieuwe seizoen, als ik het zo mag noemen, want ‘s zomers doen we er 
niet zoveel aan, zijn er weer goede bijeenkomsten gepland. Van een interessant 
onderzoek, via oude handschriften naar een genealogisch computerprogramma. 
U bent van harte welkom.

Uw voorzitter
Dick Waalboer

Verslag jaarvergadering 28 april 2016

In aanwezigheid van een tiental leden opent Dick Waalboer (vz.) de 
jaarvergadering van onze afdeling, de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Er is 
bericht van verhindering binnengekomen van mevrouw Trudy Schouten, van 
mevrouw Toos Plug-Höhne-Sparborth en van de heren Dick Appel, Bart Vrouwe 
en Gerard Hinke.
Dick begint met excuus te maken voor de planning van het tijdstip van deze 
vergadering: die had natuurlijk plaats moeten vinden voor de algemene 
ledenvergadering van de NGV (23 april)! Nu had hij als afdelingsafgevaardigde 
geen mandaat, maar gelukkig was dat in dit geval niet zo erg. De punten waarover 
gestemd moest worden werden met grote meerderheid aangenomen, zodat de 
stem van OWF nooit beslissend kon zijn geweest.
De zaken die aan de orde kwamen gingen over een aanpassing van het 
huishoudelijk reglement na de aanpassing van de statuten (het auteursrecht 
van aangeleverde stukken ligt bij de NGV, na overlijden blijven, bijvoorbeeld, 
genealogieën op de website van de NGV staan, gasten krijgen voortaan nog 
maar vier weken toegang tot de genealogische stukken op de website). Verder 
komt er, waarschijnlijk in 2018, een gedifferentieerd lidmaatschap, zodat 
leden alleen betalen voor de diensten die zij afnemen. De grootste verandering 
zal plaatsvinden bij Gens Nostra: 6 keer per jaar een dikker nummer i.p.v. 10 
afleveringen (waaronder twee keer een dikkere) levert een substantiële besparing 
op van ongeveer 30.000 euro. Kostenbesparingen zijn dringend nodig nu het 
ledental sterk teruggelopen is de laatste jaren. Op de vraag van een van onze 
leden of er ook gekeken gaat worden naar de huisvesting in Weesp, antwoordt 
Dick dat een commissie bezig is een aantal alternatieven te onderzoeken en dat 
er aan het einde van 2016 een voorstel zal worden geformuleerd. Ook wordt er 
gewerkt aan een vernieuwing van de website om de leden gemakkelijker toegang 
te kunnen geven tot allerlei andere genealogische bronnen: op deze manier 
wordt het steeds aantrekkelijker om lid van de NGV te worden en worden de 
kosten van een lidmaatschap misschien voor iedereen dragelijker. Je krijgt er 
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namelijk steeds meer voor terug!

Het verslag van de vorige jaarvergadering en de jaarverslagen van de secretaris, 
de penningmeester en het verslag van de kascommissie worden, na enige 
toelichtingen, bij acclamatie aanvaard. Als leden van de nieuwe kascommissie 
worden de heren Klaas Bant en Kees van Louvezijn gekozen; de heer Lou 
Olijve wordt na drie jaar lidmaatschap van deze commissie bedankt voor zijn 
inspanningen. 

Na 26 jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur van onze afdeling vindt 
Gerri Kind- Renskers het nu wel mooi geweest: zij is niet meer herkiesbaar en 
krijgt van de voorzitter lovende woorden en een bloemstuk. Van het hoofdbestuur 
van de NGV krijgt zij een certificaat van waardering voor haar tomeloze inzet op 
allerlei gebieden van de beoefening van de genealogie en het bestuurswerk. Ook 
haar echtgenoot, Cor Kind, die een aantal keren het penningmeesterschap heeft 
bekleed en ook de afgelopen twee jaar weer die taak op zich heeft genomen, heeft 
zich niet herkiesbaar gesteld: ook hij krijgt een bos bloemen en wordt hartelijk 
bedankt voor al zijn werk voor onze afdeling. Twee nieuwe bestuursleden draaien 
al enige tijd mee; de voordracht van Dick Westhoven als onze nieuwe secretaris 
en Henk Flierman als penningmeester wordt door de aanwezigen met applaus 
begroet. We zoeken nu eigenlijk alleen nog iemand die de PR-activiteiten op zich 
wil nemen.

Ons afdelingstijdschrift Koggenland is, zo stelt de redacteur Ben Leek, in wat 
rustiger vaarwater terechtgekomen. We hebben de laatste tijd wat meer kopij 
binnengekregen en wij hopen dat dit zo zal blijven, omdat wij alleen op deze 
manier een afdelingsblad kunnen uitgeven met een gevarieerde inhoud: een 
goede mix van eigen werk van leden en van informatie vanuit het bestuur en de 
redactie. 
Marijke Teunenbroek licht alvast een tipje op van de sluier, die nu nog 
over de activiteiten van het nieuwe seizoen ligt: zij vertelt wie wanneer de 
lezingenavonden zal gaan vullen. (Elders in dit nummer vindt u het complete 
overzicht). Met de pogingen die zij gedaan heeft om een excursie te regelen naar 
het Koninklijk Huis Archief is Marijke even gestopt, omdat er op de voorgestelde 
datum te weinig leden aanwezig konden zijn. In het voorjaar van 2017 zal een 
nieuwe poging ondernomen worden.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, zodat Dick de bijeenkomst, 
onder dankzegging aan de aanwezig leden voor hun komst, kan afsluiten. Na een 
korte pauze geeft hij het woord aan Klaas Bant, die op ontspannen en luchtige 
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wijze een beeld schetst van zijn onderzoek naar de afkomst van de naam van zijn 
zwager, DeHé. Een koninklijke Spaanse onderscheiding, een grafzerk in de St. 
Janskerk in ’s-Hertogenbosch, adelsbrieven in Brussel, een schilderij in Madrid 
en borduurwerk op verschillend plaatsen in Nederland vormden de rode draden 
in zijn boeiende verhaal. De titel van dit 10-minutenpraatje ‘een niet opgelost 
genealogisch probleem’ sloeg op het bekende gegeven dat Klaas nog niet alle 
genealogische gegevens met elkaar in verband heeft kunnen brengen. Op het 
moment dat hem dat lukt heeft hij, volgens menig toehoorder, een onderwerp in 
handen voor een spannende aflevering van het programma Verborgen Verleden!

Kwartierstaat van Klaas Bant
(vervolg)
11 Dirkje HONINGH, geboren op 31 07 1844 te Broek in Water-

land, overleden op 20 04 1902 te Broek in Waterland op 57 jarige 
leeftijd, dochter van Jan HONINGH (zie 22) en Aaltje POSCH 
(zie 23).

Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, geboren op 22 02 1866 te Broek in Waterland. 

Gehuwd op 22 jarige leeftijd op 29 04 1888 te Broek in 
Waterland met Krijn van KEULEN, landman, geboren 
ca 1865 te Broek in Waterland, overleden op 19 04 1956 
te Broek in Waterland, zoon van Jacob van KEULEN en 
Antje HOUTMAN.

2. Jan, geboren op 02 11 1867 te Broek in Waterland, over-
leden op 12 12 1867 te Broek in Waterland, 40 dagen 
oud.

3. Pieter IJsbrand, geboren op 17 03 1869 te Broek in Wa-
terland.

4. Jan, landman, geboren op 11 04 1871 te Broek in Water-
land. Gehuwd op 29 jarige leeftijd op 26 04 1900 te Mid-
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delie met Neeltje BEETS, geboren ca 1878 te Middelie, 
dochter van Jacob BEETS en Jannetje LIEVES.

5. Aaltje, geboren op 25 03 1875 te Broek in Waterland. 
Gehuwd op 20 jarige leeftijd op 03 04 1895 te Broek in 
Waterland met Johannes Machiel BAKKER, veekoper, 
geboren ca 1874 te Ilpendam.

6. Antje, geboren op 23 12 1875 te Broek in Waterland (zie 
5).

7. Cornelis, geboren op 22 01 1881 te Broek in Waterland.

12 Jan GROOT, grutter, fouragehandel, geboren op 14 09 1849 te 
Edam, overleden op 07 04 1892 te Edam op 42 jarige leeftijd, 
zoon van Louris GROOT (zie 24) en Elisabeth BERKHOUT 
(zie 25).

 Gehuwd op 23 jarige leeftijd op 23 04 1873 te Edam met de 21 
jarige

13 Antje PLAS, geboren op 10 05 1851 te Edam, overleden op 12 
05 1908 te Edam op 57 jarige leeftijd, dochter van Pieter PLAS 
(zie 26) en Geertje DIMMENDAAL (zie 27).

Uit dit huwelijk:
1. Lourens Willem, geboren op 05 09 1874 te Edam (zie 6).

2. Pieter, winkelier, geboren op 08 06 1877 te Edam, over-
leden op 22 01 1944 te Amsterdam op 66 jarige leeftijd. 
Gehuwd 1901 te Amsterdam met Hiltje EPPINGA, 
geboren op 18 08 1874 te Amsterdam, overleden op 14 
07 1955 te Amsterdam op 80 jarige leeftijd, dochter van 
Wytze EPPINGA en Elisabeth BERKHOUT.
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3. Jan Lodewijk, grossier, geboren op 17 01 1879 te Edam, 
overleden op 25 01 1952 te Heiloo op 73 jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23 jarige leeftijd op 10 07 1902 te Kromme-
nie met Maartje REIJNE, 21 jaar oud, geboren op 15 03 
1881 te Krommenie, dochter van Dirk Jansz. REIJNE 
en Immetje IJFF.

4. Willem, tuinier, geboren op 29 10 1880 te Edam, overle-
den op 11 05 1949 te Edam op 68 jarige leeftijd. Gehuwd 
op 23 jarige leeftijd op 24 04 1904 te Edam met Iefje 
BAKKER, 20 jaar oud, geboren op 27 08 1883 te Kwa-
dijk, overleden op 24 08 1959 te Edam op 75 jarige leef-
tijd, dochter van Jan BAKKER en Grietje BAKKER.

5. Jacob, metaalbewerker, geboren op 25 10 1884 te Edam, 
overleden ca 1973 te Bergen. Gehuwd op 23 jarige leef-
tijd op 27 08 1908 te Amsterdam met Frederika Th. M. 
ZIJLSTRA, 25 jaar oud, geboren op 03 04 1883 te Am-
sterdam, overleden op 21 11 1972 te Bergen op 89 jarige 
leeftijd, dochter van Reinder R.P. ZIJLSTRA en Maria 
J. C. PIEPER.

14 Adriaan OTTE, landbouwer Groetpolder, geboren op 23 11 
1843 te ‘s Heer Arendskerke, overleden op 17 06 1912 te Winkel 
op 68 jarige leeftijd, zoon van Govert OTTE (zie 28) en Maria 
WESTVEER (zie 29).

 Gehuwd op 30 jarige leeftijd op 28 05 1874 te ‘s Heerenhoek met 
de 39 jarige

15 Adriana WIRTZ, geboren op 06 05 1835 te ‘s Heerenhoek, 
overleden op 24 02 1903 te Winkel op 67 jarige leeftijd, dochter 
van Jacobus WIRTZ (zie 30) en Pieternella PAUWE (zie 31).
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Uit dit huwelijk:

1. Maria, geboren op 13 02 1876 te Winkel (zie 7).

2. Pieternella, geboren op 19 09 1882 te Winkel, overleden 
op 13 03 1918 te Bloemendaal (Meerenberg) op 35 jarige 
leeftijd.

Generatie V

16 Willem BANT, landman, geboren op 15 01 1817 te Edam, over-
leden op 30 07 1879 te Edam op 62 jarige leeftijd, zoon van Si-
mon BANT, boer, en Aafje GROOT.

 Gehuwd op 27 jarige leeftijd op 28 04 1844 te Edam met de 19 
jarige

17 Cornelisje de ZEEUW, geboren op 25 01 1825 te Venhuizen, 
overleden op 15 08 1895 te Edam op 70 jarige leeftijd, dochter 
van Jan de ZEEUW, boerenknecht, en Neeltje RUITER, boer-
derij, koopvrouw.

Uit dit huwelijk:

1. Simon, geboren op 13 09 1845 te Edam (zie 8).

2. Neeltje, geboren op 30 08 1849 te Edam, overleden op 
28 01 1925 te Edam op 75 jarige leeftijd. Gehuwd op 
22 jarige leeftijd op 17 05 1872 te Edam met Maarten 
BROMMERSMA, boer, geboren 1838 te Monnicken-
dam, overleden op 27 11 1900 te Edam, zoon van Maar-
ten BROMMERSMA en Aaltje UITENTUIS.

18 Klaas BUURS, boer, geboren op 13 06 1819 te Warder, overle-
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den op 06 01 1863 te Katwoude op 43 jarige leeftijd, zoon van 
Klaas BUURS en Grietje HOP.

 Gehuwd op 26 jarige leeftijd op 26 04 1846 te Middelie met de 
26 jarige

19 Geertje van LEUZEN, geboren op 01 01 1820 te Middelie, 
overleden op 14 04 1898 te Monnickendam op 78 jarige leeftijd, 
dochter van Pieter van LEUZEN en Jannetje ZOEKENDE.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje, geboren op 13 10 1848 te Kwadijk (zie 9).

2. Jannetje, geboren op 21 08 1850 te Kwadijk, overleden 
op 21 12 1850 te Kwadijk, 122 dagen oud.

3. Jannetje, geboren op 27 03 1852 te Kwadijk.

Gehuwd (1) op 24 jarige leeftijd op 16 04 1876 te Broek in Wa-
terland met Cornelis TROMP, geboren ca 1844 te Broek 
in Waterland, zoon van Cornelis TROMP en Trijntje 
IJsbrands OUD.

Gehuwd (2) op 46 jarige leeftijd op 21 07 1898 te Monnicken-
dam met Jacob BUTTER, 43 jaar oud, geboren op 11 09 
1854 te Monnickendam, zoon van Jacob BUTTER en 
Grietje BUURS.

4. Geertje, geboren op 27 01 1854 te Kwadijk. Gehuwd op 
26 jarige leeftijd op 22 04 1880 te Katwoude met Pieter 
HAGENHOEK, zoon van Jan HAGENHOEK en Lijs-
bet van LEUZEN.

5. Lijsbet, geboren op 31 12 1856 te Katwoude. Gehuwd 
op 22 jarige leeftijd op 09 03 1879 te Monnickendam met 
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Klaas HOOGENDIJK, zoon van Klaas HOOGEN-
DIJK en Luutje VLASBLOEM.

6. Pieter, geboren op 23 08 1861 te Katwoude. Gehuwd op 
24 jarige leeftijd op 04 04 1886 te Middelie met Geer-
tje Johanna PLAS, dochter van Jan PLAS en Geertje 
BEETS.

20 Pieter GROOT, geboren op 14 05 1812 te Edam, overleden op 
22 01 1882 te Broek in Waterland op 69 jarige leeftijd, zoon van 
IJsbrand GROOT en Trijntje SCHUITEMAKER.

 Gehuwd op 20 jarige leeftijd op 28 04 1833 te Broek in Water-
land met de 21 jarige

21 Trijntje SMIT, geboren op 02 09 1811 te Broek in Waterland, 
overleden op 31 12 1872 te Broek in Waterland op 61 jarige leef-
tijd, dochter van Sijmon SMIT en Antje MIDDELBEEK.

 Uit dit huwelijk:
1. Sijmon, geboren op 29 03 1841 te Broek in Waterland 

(zie 10).

22 Jan HONINGH, landman, geboren op 29 10 1807 te Holysloot, 
overleden op 05 10 1875 te Broek in Waterland op 67 jarige leef-
tijd, zoon van Cornelis HONINGH en Maretje TIMMER.

 Gehuwd op 22 jarige leeftijd op 16 05 1830 te Ransdorp met de 
27 jarige

23 Aaltje POSCH, geboren op 11 09 1802 te Durgerdam, overleden 
op 06 05 1874 te Broek in Waterland op 71 jarige leeftijd, doch-
ter van Jacob POSCH en Maretje WESTERNENG.
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 Uit dit huwelijk:
1. Dirkje, geboren op 31 07 1844 te Broek in Waterland (zie 

11).

24 Louris GROOT, kaashandelaar, geboren op 01 07 1818 te Vo-
lendam, overleden op 14 09 1884 te Amsterdam op 66 jarige 
leeftijd, zoon van Willem GROOT, koopman, en Antje Jans de 
BOER.

 Gehuwd op 22 jarige leeftijd op 27 06 1841 te Edam met de 26 
jarige

25 Elisabeth BERKHOUT, geboren op 01 01 1815 te Edam, over-
leden op 02 03 1890 te Wormerveer op 75 jarige leeftijd.

 Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 14 09 1849 te Edam (zie 12).

26 Pieter PLAS, boer, dijkgraaf, geboren op 30 05 1825 te Edam, 
overleden op 10 08 1905 te Edam op 80 jarige leeftijd, zoon van 
Ariaan PLAS, landman, en Annetje Pieters de BOER.

 Gehuwd op 22 jarige leeftijd op 23 04 1848 te Zwaag met de 19 
jarige

27 Geertje DIMMENDAAL, geboren op 19 11 1828 te Blokker, 
overleden op 15 12 1885 te Edam op 57 jarige leeftijd, dochter 
van Lodewijk DIMMENDAAL en Geertje BALK.

 Uit dit huwelijk:
1. Antje, geboren op 10 05 1851 te Edam (zie 13).
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28 Govert OTTE, geboren op 08 08 1812 te Schore, overleden op 
05 01 1884 te ‘s Heer Arendskerke op 71 jarige leeftijd.

 Gehuwd op 22 jarige leeftijd op 04 12 1834 te ‘s Heer Arends-
kerke met de 19 jarige

29 Maria WESTVEER, geboren op 30 08 1815 te ‘s Heer Arends-
kerke, overleden op 14 04 1886 te ‘s Heer Arendskerke op 70 
jarige leeftijd.

 Uit dit huwelijk:
1. Adriaan, geboren op 23 11 1843 te ‘s Heer Arendskerke 

(zie 14).

30 Jacobus WIRTZ, geboren op 17 03 1805 te ‘s Heerenhoek, 
overleden op 25 05 1885 te ‘s Heerenhoek op 80 jarige leeftijd.

 Gehuwd op 29 jarige leeftijd op 20 03 1834 te ‘s Heerenhoek met 
de 31 jarige

31 Pieternella PAUWE, geboren op 25 02 1803 te Borssele, overle-
den op 05 05 1877 te ‘s Heerenhoek op 74 jarige leeftijd.

 Uit dit huwelijk:
1. Adriana, geboren op 06 05 1835 te ‘s Heerenhoek (zie 

15).

Omdat deze kwartierstaat nog niet helemaal volledig is, houdt de inzender, ons 
oud-bestuurslid Klaas Bant uit Schellinkhout, (e-mail klaasbant@hotmail.com ) 
zich aanbevolen voor aanvullingen. 

Klaas Bant
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Paleografie
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    transcriptie zie pagina 82
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Nieuws van het Archief

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Honderden 
musea, archieven, bibliotheken en andere culturele 
instellingen organiseren ook dit jaar weer tal van 
activiteiten. Bij het Westfries Archief komt het thema 
‘grenzen’ tot leven met een lezing en een rondleiding 
over de verzuilde Westfriese samenleving in de twintigste eeuw. De lezingen en 
rondleidingen vinden plaats op 7, 14, 21 en 28 oktober, inloop vanaf 14.15 uur 
en start om 14.30 uur. Wilt u meer weten over het verzuilde Westfriesland en de 
originele stukken met eigen ogen zien? Kom dan langs. De kluisdeuren van de 
depots gaan voor u open. Aanmelden kan via info@wfa.nl. Geef in uw e-mail het 
volgende door: uw naam, uw voorkeursdatum en met hoeveel personen u komt. 
Aanmelden kan ook door te bellen naar 0229-282500.
Dit jaar doet het Westfries Archief weer met de nationale verkiezing voor het 
archiefstuk van het jaar. In juli en augustus vond de voorverkiezing plaats. Er 
kon worden gestemd op vier verschillende stukken. Nadat alle stemmen zijn 
geteld is het verslag van de inspectietocht over de Westfriese Omringdijk als 
winnaar uit de bus gekomen.
In augustus 1639 werd een inspectietocht gemaakt over de Westfriese 
Omringdijk. Het verslag van deze ‘demonstratie’ is bewaard gebleven in een dik 
handgeschreven boek. Het laat zich echter niet lezen als een gezellig reisverslag. 
Het rapport is wel uiterst nauwkeurig. Pijnlijk accuraat noteerden de deelnemers 
aan de tocht hun bevindingen. Vaak ter plekke op meegebrachte tekeningen.
Het verslag geeft een prachtig historisch beeld van de grens van het gebied dat de 
naam Westfriesland draagt. De tocht over en langs de dijk werd gemaakt tijdens 
het ‘Groot Proces’. De verschillende ambachten van Westfriesland, Drechterland 
en de Vier Noorder Koggen enerzijds en het Geestmerambacht en de Schager en 
Niedorper Koggen anderzijds, hadden een conflict over de herstoeling van de 
Westfriese Omringdijk en over het aandeel van de verschillende ambachten in 
de onderhoudskosten. Tijdens de tocht over de dijk werd het onderwerp waar zo 
veel discussie over was uitgebreid beschreven en in kaart gebracht. 
Uiteraard hopen we dat dit bijzondere stuk de winnaar wordt van de nationale 
verkiezing voor het stuk van het jaar. Vanaf 1 oktober kunt u stemmen op ons 
Westfriese Stuk via www.stukvanhetjaar.nl. 

VeleHanden
In oktober 2013 ging het project Westfriese Lidmaten van start. Via 
crowdsourcingswebsite VeleHanden kwamen 11.913 scans online. Honderden 
deelnemers gingen enthousiast aan de slag. Zij voerden elke scan tweemaal in 
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waarna een derde vrijwilliger de scan controleerde. Zo kwam elke pagina uit 
de lidmatenboeken langs drie paar verschillende ogen. Hierdoor hebben de 
indexen een hoog betrouwbaarheidsgehalte. Deze zomer werden de laatste scans 
ingevoerd en gecontroleerd. En het resultaat mag er zijn! Meer dan 220.000 
personen werden ingevoerd. Het merendeel van de lidmaten was gereformeerd: 
meer dan 200.000. De meeste lidmaten kwamen uit Hoorn, meer dan 26.500. 
gevolgd door Enkhuizen met meer dan 23.500 lidmaten en Medemblik met meer 
dan 13.000 lidmaten. Al deze namen zijn nu doorzoekbaar op de website van het 
Westfries Archief. 
Dit najaar start het Westfries Archief met een nieuw project op VeleHanden: de 
invoer van gegevens uit de bevolkingsregisters. Binnenkort kunt op onze website 
meer lezen over de start van dit project.

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. 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 
Hoorn, Oosterblokker en Wijdenes.

Sanne Maasbach
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Zoektocht naar de militaire Staat van Dienst van 
mijn vader

Inleiding
Mijn vader, Jan Olijve, was een man van weinig woorden. Geboren op 1 september 
1904 in het Drentse dorpje Wezuperbrug gemeente Zweeloo, overleden op 17 
september 1981 te Ilpendam. Mijn moeder Geertje Wals is geboren op 27 mei 
1913 te Overleek gemeente Monnickendam. Overleden op 20 november 1986 te 
Purmerend.

Naar Noord-Holland
Toen mijn vader op zoek naar werk, op 21 jarige leeftijd als vrijgezel in mei 
1926 vanuit Drente naar Noord-Holland kwam, kwam hij als boerenknecht 
met kost en inwoning in vaste loondienst bij veehouder Dirk Uitentuis. Het 
boerenbedrijf van de familie Uitentuis was gevestigd aan de Westerweg in de 
Purmer behorende tot de gemeente Purmerend. Net 18 jaar geworden komt 
Geertje Wals in mei 1931 als dienstbode intern eveneens in betrekking bij de 
familie Uitentuis. Hier sprong de liefdesvonk over tussen de Drentse vrijgezel en 
de Overleekse dienstbode. Zij trouwden op 7 juni 1934 te Monnickendam en gaan 
wonen aan het Oudelandsdijkje, het voormalige Molenpad, te Ilpendam. Een 
burgerwoonhuis met een kleine aangebouwde veestalling. Mijn vader had een 
grote voorliefde voor koeien. De stal bood slechts plaats aan drie koeien. Omdat 
er bij het huis geen land was bleven de koeien gedurende het gehele jaar op stal. 
Voor het benodigde gras en hooi huurde mijn vader van het Hoogheemraadschap 
Waterland een deel van het Oudelandsdijkje tussen Ilpendam en Purmerend.

Mijn vader als dienstplichtig soldaat
Voor de dreiging van de Duitse inval werd het Nederlandse leger op 29 augustus 
1939 gemobiliseerd. Zijnde van de lichting 1924 ook mijn vader. Als soldaat 
van het Korps rijdende infanterie werd hij gelegerd in het barakkenkamp de 
Vinkenkrocht in het Noordhollandse kunstenaarsdorp Bergen. Mijn vader was 
toen 35 jaar. Dat ik als jochie van vier jaar met mijn moeder naar Bergen op 
bezoek bij mijn vader ben geweest staat mij nog altijd helder voor de geest. Dit 
komt waarschijnlijk vanwege het hertenkamp dat toen een grote indruk op mijn 
netvlies heeft achtergelaten. Nu mijn vader als soldaat zijn vaderlandse plicht 
moest vervullen stond mijn moeder alleen voor verzorging van haar twee
kinderen als mede de verzorging van de koeien, geit, kippen en konijnen. Om de 
avonden niet alleen door te brengen kwam Maartje Keijzer, een kleindochter van 
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onze naaste buren, toen dertien jaar, mijn moeder ’s avonds gezelschap houden. 
Maartje bleef ook wel bij ons slapen. Bij mijn bezoek in januari 2010 aan Maartje, 
na haar huwelijk mevrouw Vonhoff - Keijzer, kreeg ik uit haar  poëziealbum twee 
gedichten.  De een geschreven door mijn vader. De andere door mijn moeder.
  
                                   Ilpendam 7 Jan.1940
Lieve Maartje
Om steeds in je gedachten te blijven
wil ik dit in je album schrijven
Des ’s morgen vroeg
Des ’s avonds laat
als Loutje op de uitkijk staat
roept hij : Moe daar komt lieve Maartje aan.

                                         Ter herinnering
                                         J.Olijve  Ilpendam 
                          
                      

   Ilpendam 7 januari 1940
Lieve Maartje
Als ik kijk in je boek
zal ik ook doen aan je verzoek
Het zij regen of zonneschijn
toch vind ik het leuk om bij
Maartje te zijn
                            Ter herinnering
                            Geertje Olijve Wals

Mijn zieke zusje redde het leven van mijn 
vader
Mijn vader was vanuit Bergen  overgeplaatst naar Moerdijk ter verdediging van 
de Moerdijkerbrug.  Op de dag, 10 mei 1940, dat de oorlog uitbrak was mijn 
zusje ernstig ziek. Onze huisarts dokter Donker stuurde een telegram naar de 
commandant van het onderdeel van  mijn vader. Hij verzocht de commandant 
mijn vader verlof te geven om mijn moeder in de kritieke toestand van mijn 
zieke zusje bij te staan. Op de dag dat mijn vader thuis was,12 mei 1940, werd de 
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Moerdijkbrug gebombardeerd. Vele van zijn kameraden zijn daarbij gesneuveld. 
De toenmalige burgemeester van Oorschot van Ilpendam, sommeerde mijn vader 
naar zijn onderdeel terug te keren. Hij is toen vanwege gevechtshandelingen niet 
verder gekomen dan Amsterdam en keerde daarop weer naar huis terug. Drie 
dagen later op 15 mei volgde de capitulatie van het Nederlandse leger. Mijn vader 
is toen verder de gehele oorlogstijd thuis gebleven. 

De zoektocht naar mijn vader’s militair verleden
Ooit had mijn vader wel eens verteld dat hij bij het rijdend Korps het gediend. 
Bij deze herinnering dacht ik te moeten gaan zoeken: 1. Wielrijders Infanterie, 2. 
Rijdende artillerie, 3. Cavalerie of Ruiterij  paardenvolk.

Militaire stamboeken
Allereerst moest ik er via het militieregister achter zien te komen bij welk 
regiment mijn vader was ingelijfd. Er van uitgaande dat de inschrijving in het 
20ste levensjaar geschiedde zou dat voor mijn vader in het jaar 1924 zijn. Helaas 
in het inschrijvingsregister van de gemeente Zweelo, de geboorteplaats van mijn 
vader, kwam ik Jan Olijve niet tegen. Tenslotte met de weinige gegevens die ik 
op dat moment ter beschikking had, naar het Nationaal Archief in Den Haag, 
op zoek in de militaire stamboeken over de periode 1923-1924. Ook hier geen 
resultaat. Ik had de moed al opgegeven dat ik ooit nog iets over het verloop van 
de diensttijd van mijn vader zou vinden.

Nieuwjaarskaart
Groot is mijn verbazing als er in juli 2011 een nieuwjaarskaart bij ons in de 
brievenbus glijdt. De kaart was door mijn vader verzonden uit Bergen gedateerd 
29 december 1939, geadresseerd aan Maartje Keijzer te Ilpendam. Nu dus 
mevrouw Vonhoff – Keijzer, zoals eerder genoemd, toen 86 jaar oud. Zij 
kwam de kaart tegen bij het opruimen van oude foto’s en dacht daarbij direct 
aan mij. De nieuwjaarskaart die ik na 72 jaar (1939-2011) mocht ontvangen 
brak ongekende emoties bij mij los. Zou ik nu het militaire verloop van mijn 
vader kunnen achter halen? Met de gegevens en de ingesloten Nieuwjaarskaart 
richtte ik mij schriftelijk tot het Nationaal Archief. De reactie van het  Nationaal 
Archief luidde: De aanduiding ”1 Depot Bataljon, 6 Depot Comp Bergen” is 
helaas niet genoeg om een aanknopingspunt te zijn voor verder onderzoek. De 
archiefmedewerkster verwees mij naar het Ministerie van Defensie te Kerkrade. 
Hier kunnen militairen vanaf 1924 getraceerd worden zonder dat het regiment 
bekend is. Via CDCDA.dcdi.ivent.cdc@mindef.nl  kunt u contact met hen 
opnemen. De archiefmedewerkster gaf mij ook nog een tip. Zie http://www.
gahetna.nl/archievenoverzicht/pdf/NL-HaNa 2.13.09.ead.pdf. De toegang is 
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digitaal, de stukken die in deze toegang beschreven staan zijn dat niet.

Afronding zoektocht
Met de mij bekende gegevens en de ingesloten Nieuwjaarskaart richtte ik mij 
schriftelijk verzoek nu tot het Ministerie van Defensie te Kerkrade. Als bijlagen 
tevens toegevoegd: Een kopie van mijn identiteitskaart en de overlijdensakte van 
mijn vader. Mijn verzoek was niet tevergeefs. Het antwoord viel eind oktober 
bij ons in de brievenbus. Een uittreksel van de STAAT VAN DIENST  van mijn 
vader Jan Olijve onder vermelding van het stamboeknummer  4332 van het 1e 
Regiment Infanterie waarmede ik mij nu voor verder onderzoek kon wenden tot 
het Nationaal Archief. Maar helaas de stamboeken zijn vanaf ca. 1924 niet verder 
bijgehouden, men ging toen over op een losbladig kaartsysteem. De militaire 
stamboeken lopen over de periode 1813-1924. Ik had gehoopt het verzoek van 
onze huisarts dokter Donker aan de commandant van mijn vader i.v.m. met de 
ernstige ziekte van mijn zusje in het dossier te vinden, maar helaas. Met het 
uittreksel uit de registratie van de STAAT VAN DIENST heb ik toch inzicht 
gekregen hoe de diensttijd van mijn vader is verlopen. 
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Gedicht
Ter herinnering aan die eerste oorlogsdagen schreef mijn vader op 16 januari 
1949 in het poëziealbum van mijn zuster Hennie het volgende gedicht. 

Hennie jij was twee jaar
Toen was je vader in groot gevaar
Jij lag toen ziek te bed
En dat heeft je vader toen gered
De Duitschers kwam hier met barbaren
En bracht ons land in groote gevaren
En dokter Donker zond een telegram
Dat was de reden dat je vader thuis kwam
                 Je vader                     J Olijve

Lourens Olijve
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Mutaties ledenlijst tot en met 1 september 2016

Helaas moeten wij u het overlijden melden van een drietal zeer trouwe leden van 
onze afdeling, de heren J. Ettes uit Geleen ( sinds jaar en dag abonnee van ons 
afdelingsblad), G.J. Hinke uit Purmerend en S. Kieft uit Hoorn. 

Het nieuwe seizoen zal dus twee opvallende, lege plekken te zien geven in de zaal 
van het WFA, waar onze lezingenavonden plaats vinden. 

Gerard Hinke uit Purmerend was tot voor enkele jaren een trouw bezoeker van 
onze avonden, maar moest door problemen met zijn ogen steeds vaker verstek 
laten gaan. Zijn grote betrokkenheid bij onze afdeling, zijn regelmatige bijdragen 
aan ons tijdschrift en zijn genealogisch werk zullen wij niet vergeten. Wie zoekt in 
de katholieke archieven in Purmerend, komt (ook in onze afdelingsbibliotheek!) 
het bestand tegen van de R.K.Begraafplaats aan de Overweerse Polderdijk. Hierin 
nam hij ook de gegevens op van personen van wie de overlijdensakte ontbreekt.

Siem Kieft overleed 10 augustus op de hoge leeftijd van 
87 jaar. Ook hij was al heel lang lid van onze afdeling 
en heeft zeer grote verdiensten gehad binnen onze 
vereniging. 
Als historicus in Andijk leverde hij talloze bijdragen 
aan ‘Oud Andijk’ en het poldermuseum, als genealoog 
vervaardigde hij een reeks publicaties voor tijdschriften 
en gaf hij losse genealogieën uit. Nog dit voorjaar liet 
hij de afgeronde publicatie van de jongere generatie van 
zijn familie zien; het zag er heel mooi uit en hij was er heel blij mee dat Gré 
Bakker- Bruijn hem geholpen had.
Het meest kenmerkende in hem was zijn nauwgezetheid en trouw: de afdeling 
OWF (voorheen Koggenland) van de NGV deed nimmer een vergeefs beroep 
op hem. Altijd wilde hij wel helpen, in de werkgroep bibliotheek, bij de 
samenstelling van ons kwartierstatenboek, bij de bemensing van een kraam op 
een genealogische markt, bij het voorouderspreekuur in het Westfries Archief, 
bij het indiceerproject van de familieadvertenties en tot voor kort, tot het echt 
niet meer ging in de maand juli, bij het nieuwe project van onze afdeling, het 
afronden van het scannen van de doop-, trouw- en begraafboeken van onze regio

Mensen als Siem en Gerard hielpen door hun betrokkenheid bij de afdeling 
activiteiten naar buiten toe mogelijk te maken en zorgden door hun regelmatige 
aanwezigheid mede voor een gezellige sfeer op de bijeenkomsten.
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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 € 20,00 inclusief cursusmateriaal. Leden van de NGV
betalen € 15,00.

Bijeenkomst GensDataPro

Op woensdag 12 oktober is er van half twee tot half vier ‘s middags voor 
belangstellenden een bijeenkomst over Gens Data Pro.
 De bijeenkomst wordt, uiteraard,  gehouden in het Westfries Archief aan 
de Blauwe Berg in Hoorn.
Er is nog ruimte voor enkele deelnemers. Mocht u belangstelling heb-
ben meldt u zich dan bij Dick Waalboer via dickwaalboer@kpnmail.nl of 
telefonisch op 0229 591746.
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Transcriptie
van pagina 70-71

1 Ik ondergesz. Carel Braanus van
 Enchuysen, quartiermeester in dienst der Edele
 compagnie, staende met ‘t schip de Wendela te
 repatrieeren, bekenne wel en deugdelijk schuldig
5 te wesen aen d’Edele Cornelis de Ka, schipper
 in voorsz. dienst, een somma van seven
 honderd vijff en tseventig rijksdaalders á 48 swaere stuyvers ider,  
 spruytende terzake van goede geleende en
 op heden aengetelde penningen renuncieerende dierhalven
10 d’ exceptie van onaengetelde gelde en beloove
 voorsz. somma van seven hondert vijff en
 tseventig rijksdaalders wederom te sullen restitueeren
 en betalen in ‘t vaderland per eerster aen-
 maninge aan de Messieurs Jacob Dardhalv
15 en David Wolffswinkel beyde wonagtig
 tot Enchuysen off hun ordre: tot naerko-
 minge deses verbinde mijn persoon en goederen
 als naer regten; in teeken der waerheyd
 bekragtige dit met mijn gewoone handteek-
20 eninge, en zijn hier van gemaekt en geteekend
 twee eensluydende geschriften, waervan ‘t een
 voldaen , ‘t ander van geender waerde wesen
 zal.
 Batavia ady 25e november 1719
      Carel Branus
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Aan dit nummer werkten mee...........
Klaas Bant, Sanne Maasbach (WFA),  Louw Olijve, Ben Leek en  Dick Waal-
boer

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
kunnen we uw kwartierstaat, genealogie of interssante ontdekking plaatsen.
Er is nog ruimte.



 

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

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