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Onze Bijeenkomsten

25 januari 2018  Walter Haentjens: Enkhuizen haringstad...hoezo?
22 februari 2018 Dick Westhoven: Aldfaer, een gratis genealogie-
                                             programma
22 maart 2018  Harmen Snel: Joodse genealogie
12 april 2018  Afdelingsjaarvergadering met 10-minutenpraatjes  
   door leden van de afdeling OWF,  aanvang 19:15 uur

De bijeenkomsten worden gehouden in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c te 
Hoorn. 
Aanvang (tenzij anders vermeld) 19.30 uur. De afdelingsbibliotheek is open 
vanaf 18.30 uur. 
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Van de bestuurstafel

In de laatste afdelingsledenvergadering op 16 november 
hebben de aanwezige leden ingestemd met de benoeming van 
Henk Flierman tot penningmeester van onze afdeling. Een 
goede invulling van een functie binnen het bestuur. Dank 
daarvoor. 
Op 4 november werd door de NGV de “Brabantdag 
Familiegeschiedenis” gehouden in het provinciehuis in Den 
Bosch. Een genealogische dag waar zo’n 1.200 bezoekers op 
af kwamen. In Nederland zijn tientallen duizenden mensen die genealogisch 
onderzoek doen. Lang niet iedereen is op de hoogte van het bestaan van de NGV. 
Onze vereniging onderscheidt zich door de enorme kennis die er aanwezig is 
op genealogisch gebied. We geven cursussen, houden voorouderspreekuren, 
bijeenkomsten met lezingen en dergelijke. En toch kent niet iedereen ons.
Onder andere met de introductie op die 4e november van de nieuwe website 
www.ontdekjouwverhaal.nl  en de nieuwe huisstijl van onze vereniging hopen 
we meer bekendheid te krijgen en daarmee nieuwe leden. En er zijn voldoende 
goede redenen om lid van de NGV te worden.

1. Er is deskundig advies van genealogische experts te krijgen
2. Je ontmoet mensen met een zelfde passie als jij
3. Je familiegeschiedenis is sneller in beeld
4. Je hebt toegang tot allerlei ‘insider’ informatie
5. Je hebt toegang tot exclusieve producten en diensten zoals   
 GensDataPro, de handige genealogie software en Gens Nostra, ons  
 genealogieblad.

Veel informatie is gratis op het internet te verkrijgen. De kunst om deze 
informatie op juistheid te controleren, logisch te rubriceren en goed 
onderbouwd tot een familieverhaal om te vormen komt niet zomaar aanwaaien. 
We hopen dat de vernieuwde vereniging ook jongere mensen zal aanspreken.
In ons afdelingsblad zal binnenkort de nieuwe huisstijl toegepast worden.
Ongemak zal dit niet opleveren en voor de herkenbaarheid van de NGV kan dit 
belangrijk zijn.
De laatste “Koggenland” van dit jaar wordt weer voor een groot deel gevuld met 
verhalen van leden van onze afdeling, waarvoor dank. 
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We hopen dat dit andere leden zal aanzetten tot het delen van hun 
genealogische informatie met anderen. Mede namens het bestuur wens ik een 
ieder prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2018.

Uw voorzitter
Dick Waalboer

In dit nummer

In dit extra dikke kerstnummer treft u een grote verscheidenheid aan bijdragen 
aan. Naast genealogische bijdragen over Johannis Bant in Winkel (1676) en de 
familie Kreuk na WO 2, leest u ook over de excursie naar het archief van het 
koninklijk huis. Een kort overzicht van de binnengekomen afdelingstijdschriften, 
een verslag van de najaarsledenvergadering, nieuws uit het WFA en een 
paleografische tekst completeren het geheel. Tot slot ook nog uw aandacht voor 
twee vragen van onze leden. Wij hopen dat u hen antwoord kan geven en wij 
hopen ook dat er in het komende jaar meer van dit soort vragen binnenkomen. 
Ons afdelingstijdschrift ligt in alle afdelingen ter inzage en kan dus wellicht uit 
onvermoede hoek oplossingen voor uw genealogisch probleem aanreiken.

Ben Leek

Najaarsledenvergadering 16 november 2017

Voor een twintigtal leden werd, voorafgaande aan de lezing van Peter Swart over 
het schip ‘Huis te Warmelo’, een korte algemene ledenvergadering gehouden. 
Na de opening werd vastgesteld dat één lid van de overige 125 zich wegens 
verhindering heeft afgemeld en dat de notulen van de vorige vergadering (20 april 
2017) in orde zijn. De bestuurssamenstelling blijft een lastig punt. De vergadering 
gaat akkoord met het aanstellen van Henk Flierman tot penningmeester. Wij 
blijven nog wel dringend verlegen zitten om een bestuurslid ‘communicatie’, 
die zich bezig kan gaan houden met contacten met de pers, het invoeren van de 
nieuwe huisstijl van de NGV, het bemensen van stands bij allerlei bijeenkomsten 
e.d. De begroting voor 2018 wordt vervolgens ook in orde bevonden na een korte 
toelichting van de penningmeester ad interim, Dick Waalboer.
Ben Leek gaat als plaatsvervangend afgevaardigde naar de komende algemene 
ledenvergadering van de NGV (25 november). Op de agenda staan o.a. de 
begroting en het werkplan voor 2018. Ook over het voorstel om de contributie te 
verlagen voor wie Gens Nostra voortaan alleen nog digitaal wil ontvangen, moet 
gestemd worden. 
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Ter verdere bespreking komt de nota over de toekomst van de NGV weer aan 
de orde, vooral de vraag hoe de snelle terugloop van het ledental gestopt kan 
worden.
De afdeling OWF heeft zich in de laatste bestuursvergaderingen ook over deze 
vraag geboden en vraagt dringend aan de leden zich uit te laten over de gedane 
suggesties (zie Koggenland 2017.3, blz.57). Wij scharen ons achter de nieuwe 
uitgangspunten van het hoofdbestuur (een meer servicegerichte vereniging 
ontwikkelen) en willen proberen lokaal meer draagvlak te creëren om onze 
afdeling en daarmee de vereniging groter te maken. In dit beeld past ook het 
nadenken over een voorstel om Koggenland vanaf 2019 alleen nog digitaal uit te 
brengen. Graag hoort het bestuur uw mening over deze ontwikkelingen. Dat kan 
nu al via een brief of een mailtje, maar in ieder geval bij de volgende algemene 
ledenvergadering op 12 april 2018.

Ben Leek

Verborgen Verleden

In januari 2018 begint een nieuwe serie van het tv-programma, waarin min of 
meer bekende Nederlanders op zoek gaan naar hun deels verborgen verleden. 
De hoofdpersonen zijn dit keer Dieuwertje Blok, Armin van Buuren, Richard 
Groenendijk, Maurice de Hond, André Kuipers en Irene Moors. Vanaf zaterdag 
6 januari 2018 zijn de programma’s te zien om 20.30 uur op NPO2

Excursie naar het Koninklijk Huisarchief

Leden van de NGV afd. OWF hebben op 18 oktober een bezoek gebracht aan 
het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Niet te verwarren met de Koninklijke 
Bibliotheek. Koning Willem I stelde in 1825 het Koninklijk Huisarchief in om 
bibliotheek en historische collecties van het Huis van Oranje-Nassau te beheren. 
Maar aan Koningin-regentes Emma hebben we te danken dat zij in 1895 besloot 
in de tuin van Paleis Noordeinde een echt archiefgebouw neer te zetten. En 
daar werden wij onder deskundige begeleiding meegenomen voor een kijkje in 
o.a. de bibliotheek met 80.000 banden, brochures, etc. die verzameld zijn of 
cadeau gekregen. Overigens kunnen jaarlijks maar zo’n 180 geïnteresseerden 
naar het Huisarchief komen. Een aantal bijzondere exemplaren uit zowel het 
verre verleden als het heden waren voor ons al uitgestald en werden uitgebreid 
toegelicht. Zo lag daar om in te zien (met witte handschoentjes) de Amaliabijbel. 
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De eerste druk van de Statenbijbel van Amalia van Solms uit 1637 is een voorbeeld 
van een boek uit oud familiebezit in de Koninklijke Verzamelingen. Kort voor haar 
overlijden in 1675 schonk zij de Bijbel aan haar hofpredikant. Ruim twee en een 
halve eeuw later dook de ‘zoekgeraakte’ Bijbel op een veiling in Londen op, en werd 
hij door Koningin Wilhelmina aangekocht. Ook voor de liefhebbers van heraldiek 
lag er een bladzijde met originele gekleurde tekeningen uit het Wapenboek van 
de genealogie van 
Elisabeth van Hessen 
uit 1490, voorzien 
van namen (Hertog 
van Mecklenburg). 
En bladmuziek dat 
veelal overhandigd 
werd, nadat de 
muziek bij aankomst 
of anderszins gespeeld 
was.
Daarna konden 
wij ons vergapen 
aan de historische 
kunstcollecties, deels 
in ‘n ‘donkere kamer’ 
vanwege de ‘kwalijke invloeden’ van het daglicht. Zoals daar de vele kleine 
portretminiaturen van o.a. leden van koningshuizen. Die werden vaak elkaar 
cadeau gegeven bij bezoekjes. De selfies van toen. De stoelen in de kamer van 
miniaturen zijn bekleed door het huisvlijt van Anna Paulowna (haar borstbeeld 
staat in de trappenhal) en haar hofdames. Nog (lang) niet alle oude ruimten zijn 
geklimatiseerd waardoor een deel van de collecties niet bekeken kon worden. 
Bijvoorbeeld een groot aantal Bijbels geschonken door het Bijbelgenootschap 
in 1901 die elders stonden. Maar niettemin was de lege kast best wel 
bewonderenswaardig. Een pronkstuk is wel de Pulchri kast die is voorzien van 
aquarellen en tekeningen van meesters uit de Haagse School. De werken zijn 
geplaatst in een lichthouten kast. Bijgevoegd is een catalogus met de meesters 
die werken voor de kast vervaardigd hebben.
Een klein deel van de Koninklijke Verzamelingen is tentoongesteld in het 
familiemuseum in het Koninklijk Huisarchief, waar de Koninklijke Verzamelingen 
gehuisvest zijn. De rest, het overgrote deel van de collectie, bevindt zich in 
het Koninklijk Paleis Amsterdam en als langdurige bruiklenen in de vaste 
opstellingen van Nederlandse musea, zoals Paleis Het Loo, het Rijksmuseum 
Amsterdam en het Rijksmuseum van Oudheden. 
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In het familiemuseum hier, een grote zaal met galerij, staan tal van bijzondere 
stukken. Groot en klein zoals een sieraad van Emma dat bestaat uit een hanger, 
kroon, portret en haar omlijsting. In een diamant is de beeltenis van koning 
Willem III gegraveerd. En wat te denken van het tafelstuk, een gouden galjoen 
op een zilveren zee, voorzien van het opschrift: ‘De ingezetenen van Suriname 
aan Hunne koningin’, geschonken door de Surinaamse bevolking in 1901 bij 
gelegenheid van het huwelijk van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Maar 
ook persoonlijke aandachttrekkers zoals het briefje van Juliana waarin zij schreef 
haar spaargeld te willen geven aan de getroffenen van de watersnoodramp op 14 
januari 1916: “mijn-heer hier is ’t geld voor de wa-ters-nood van mijn ei-gen geld 
Ju-li-a-na“. En natuurlijk lagen er vele zilveren troffels ter herinnering aan al 
die eerste steenleggingen. Ook de troffel met inscriptie die Koningin Wilhelmina 
gebruikte bij de gedenksteenlegging van het Koninklijk Huisarchief op 30 
oktober 1896. En vitrines met kledij zoals van prins Willem Alexander, het Groot 
Tenue van de Koninklijke Marine in de rang van Kapitein ter Zee en van prinses 
Maxima een trouwjurk ontworpen door het modehuis Valentino.
Maar de tijd ging rap en al gauw was daar het moment van afscheid nemen van 
de beide dames die onze vele vragen konden beantwoorden. Helaas lag er geen 
gastenboek, anders hadden we daar bij ons vertrek graag gebruik van gemaakt. 
Het was immers een interessante middag op ‘n genoeglijke mooie nazomerse 
oktoberdag.

Henk Flierman

‘Koninklijke verzamelingen’: http://www.koninklijkeverzamelingen.nl/

In de eerste nieuwsbrief, die u binnenkort vanaf de website ontvangt zullen links 
staan naar diverse websites over onderwerpen die hierboven besproken zijn.

Nieuws van het archief

Oktober is de maand van de geschiedenis, het grootste 
historische evenement van Nederland. Elk jaar is er 
een nieuw thema, dit jaar was het thema geluk. Dit 
thema kwam in het Westfries Archief tot leven met een 
lezing en rondleiding over geluk in het dagelijks leven 
door de eeuwen heen. Deze werd elke vrijdagmiddag in 
oktober gehouden. Tijdens de lezing werden er allerlei 
archiefstukken besproken die te maken hadden met 
geluk en ongeluk. 
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Bijvoorbeeld een doopboek, een begraafboek en stukken uit het oud-notarieel 
archief over ongelukkige huwelijken. Tijdens de rondleiding door de depots 
konden belangstellenden met eigen ogen mooie archiefstukken bekijken over het 
thema geluk. Zoals bijvoorbeeld stukken over de loterij in Grootebroek aan het 
einde van de 17e eeuw. Een grote brand verwoestte in 1681 en 1694 vele huizen. 
Om de herbouw van het dorp te kunnen betalen werd een loterij georganiseerd. 
Naast een flink geldbedrag konden de gelukkige winnaars ook zilveren lepels, 
oliekannen en mosterdpotten winnen. 
Dit jaar waren er zoveel aanmeldingen dat er twee extra lezingen/rondleidingen 
werden georganiseerd. Volgend jaar worden er weer lezingen en rondleidingen 
in het Westfries Archief georganiseerd tijdens de maand van de geschiedenis. 
Houdt tegen die tijd de website in de gaten en meldt u op tijd aan. 
Deelnemers aan het project Westfriezen Geregistreerd indexeren de 
bevolkingsregisters van het Westfries Archief via www.velehanden.nl. Meer dan 
150.000 scans worden door vrijwilligers dubbel ingevoerd en gecontroleerd. Het 
resultaat hiervan kunt u doorzoeken op de website van het Westfries Archief. Een 
deel van de scans bestaat uit de dienstbodenkaartjes. Tijdens de maand van de 
geschiedenis werden de deelnemers aan het project Westfriezen Geregistreerd 
uitgedaagd om 20.000 dienstbodenkaartjes in te voeren Van 1922 tot 1939 
werden de namen van dienstboden genoteerd op aparte dienstbodenkaartjes. 
Daarvoor stonden de namen van dienstbodes in het bevolkingsregister bij het 
gezin waar ze werkten. Dienstbodes veranderden vaak van werkplek met vele 
doorhalingen in de bevolkingsregisters tot gevolg. Na de invoering van de 
kaartjes bleven de registers overzichtelijker. Voorop het kaartje stonden de 
naam, geboortedatum en geboorteplaats van de dienstbode. Achterop stond het 
adres waar de dienstbode op dat moment woonde en werkte. De deelnemers 
leverden een geweldige prestatie en tikten de ene na de andere scan weg. In iets 
meer dan een week waren alle 20.000 scans tweemaal ingevoerd, een week later 
waren ze ook allemaal gecontroleerd. Een bijzondere prestatie!
De ingevoerde namen uit de bevolkingsregisters (en dus ook de 
dienstbodenkaartjes) kunt u hier doorzoeken: http://www.westfriesarchief.
nl/onderzoek/zoeken/personen De deelnemers aan het project Westfriezen 
Geregistreerd hebben nu ruim de helft van alle bevolkingsregisters ingevoerd. De 
scans van bijna alle bevolkingsregisters kunt u ook al bekijken op de website van 
het WFA. Scans van Abbekerk, Midwoud, Sijbekarspel, Wijdenes en Wognum 
worden later dit jaar nog bijgevuld. 

Sanne Maasbach



Koggenland 2017/4

87

In Koggenland 2017/3 werd de paleografische tekst niet volledig afgedrukt. 
Onze excuses daarvoor. Op de volgende twee pagina’s vind je de afbeeldingen 
opnieuw. Hieronder volgt nog een keer de transcriptie.
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Wetenswaardigheden uit afdelingstijdschriften

1340 (afd. Rotterdam e.o.) jg.31, nr.2, zomer 2017: Henk Sneevliet (1883-1942) 
+ fragment kwartierstaat; website www.spanjestrijders.nl met gegevens over 
ongeveer 700 mannen die eind jaren ’30 naar Spanje gingen om te vechten.
Mededelingenblad afd. Rijnland jg.22, nr.65, sept. 2017: de website www.
egodocument.net die toegang geeft tot Nederlandse autobiografische teksten, 
geschreven tussen 1500 en 1918 en informatie biedt over een onderzoeksproject 
m.b.t. dergelijke teksten.
Stichtse Heraut (afd. Utrecht) jg.29, nr.4, november 2017: kwartierstaat Alie 
van Rooijen (1934 Utrecht -2012 Utrecht)
Mededelingenblad afd. Delfland jg.26, nr.3, sept. 2017: kwartierblad Leo 
Heurter (01-08-1949 Waalwijk); hoe kom ik aan recente genealogische gegevens? 
(via Facebook!).
GeneVer (afd. Zuid-Limburg) jg.20, nr. 3, augustus 2017: onderzoek naar 
voorouderlijk onroerend goed via de Kadastervieuwer; (deel)genealogie 
Christianus van den Broek (geb. circa 1650 Maastricht?); stamreeks Hans 
Tebra (geb. 27-12-1939 Amsterdam); archieven bisdom Roermond nu compleet 
ontsloten, zie www.bisdom-Roermond.nl/archief 
Mededelingenblad afd. land van Cuijk en Ravenstein jg. 26, nr.76, 
september 2017: www.deautovanmnopa.nl geeft alle tussen 1898 en 1951 
uitgegeven kentekens in Brabant op naam; portret en gezinssamenstelling  van 
Hermina Hendriks (24-01-1848 Beugen – 30-12-1926 Beugen); kwartierstaat 
Peter Johannes Hendrix (17-02-1904 Merselo – 02-10-1986 Nijmegen); familie 
(van de) Weijenberg in Amerika.
11 en 30 (afd. Friesland) jg.22, nr.4, oktober 2017: de afgrijselijke daad van 
Here Pijrs (overl. 17-05-1687) en de zoektocht naar zin vader; op zoek naar de 
voorouders van Fockes Eringa (overl. 1679); geneagram Lutz Jacobi / Hennie 
Brouwer; Johanna de Vries (aanvulling jg. 22, nr.2); kwartierstaat Rients 
Gratema (24-01-1932 Pingjum – 06-09-2017 Leeuwarden); zes generaties 
familie Heima/Heijma/Heyma/Heyema.
Aqua Vitae (afd. Betuwe) jg.19. nr.2, 2017: als de archieven zwijgen 
(stamreeksgenetica via DNA); zoek het later maar uit (documenteren van foto’s 
en documenten); gebruik van bronnen (één van de pijlers van genealogisch 
onderzoek); stamreeks Koen Visch (geb. 2006).
Gens Propria (afd. kennemerland) nr.88, september 2017.3: fragmentgenealogie 
Johannes Beaumont (Bemond) (ged. Haarlem 01-01-1788).
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Twente Genalogisch jg.33, nr.2017.3: themanummer Voorouderdag 2017 
‘Mijn familie in Twente’ (een aanrader voor wie iets in Twente te zoeken heeft!)

(Via ruilabonnementen binnengekomen)
Jubileumuitgave t.g.v. het 25-jarig bestaan van de historische vereniging Suyder 
Cogge (een terugblik op 25 jaar verenigingsgeschiedenis).
West-Friesland Oud en Nieuw (jaarboek 2017) en Vierkant jg.17, nr.2, juli 2017 
(cultuurhistorisch tijdschrift) van het Westfries Genootschap.
Oud Hoorn jg.39, nr.3, 2017: George Baker weet nog steeds niet wie zijn vader 
is (familiegeschiedenis Hans Bouwens); bewoninggeschiedenis pand Ramen 37 
vanaf 1685.

Ben Leek

Wie helpt

Bij de redactie is een vraag binnengekomen van Dik Jager. Hij wil graag hulp bij 
zijn onderzoek en vraagt de lezers om meer info over de eerste twee generaties en 
eventueel voorgeslacht van Jan Evers en Jannetje Aarjens. 
Generatie I
I.  Jan Evertsz, relatie Jannetje Aarjens, dr. van Aarjen Jansz en  
 Diewertje Klaas. 
 
  Uit deze relatie: 
   1.  Evert Jansz. Everts, ged. ND (Nederduits) Medemblik op 
  1 okt 1738, volgt II.  
  2.  Aarjen Jans, ged. ND Medemblik op 22 dec 1740.  
  3.  Diewertje Jans, ged. ND Medemblik op 22 aug 1742.  
  4.  Jan Jans, ged. ND Medemblik op 27 sep 1744.  
  5.  Claas Jans, ged. ND Medemblik op 2 feb 1747.  
  6.  Trijntje Jans, ged. ND Medemblik op 1 jan 1750.  
  7.  Klaas Jans, ged. ND Medemblik op 2 okt 1754.  
  8.  Trijntje Jans, ged. ND Medemblik op 12 aug 1756. 
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Generatie II
II.  Evert Jansz. Everts, (zn. van I), ged. ND Medemblik op 1 okt 1738, 
otr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 
21 jaar oud) Medemblik op 23 apr 1757 Jannetje Pietersd. de Jonge, dr. van 
Pieter Maartensz. en 
Trijntje Reijnders, ged. ND Medemblik op 25 sep 1735, ovl. (minstens 57 jaar 
oud) na 1793. 
 
  Uit deze relatie: 
   1.  Jaapje Evertsd, ged. ND Medemblik op 13 feb 1759, begr.  
  aldaar op 2 okt 1797, kerk.huw. 
  (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) aldaar op 2 feb  
  1783 Frederik Christiaansz. Bakker, ged. ND   
  Westzaandam op 7 sep 1760. 
   2.  Evertje Evertsd, ged. ND Medemblik op 6 aug 1760. 
   3.  Pieter Evertsz, ged. ND Medemblik op 25 okt 1761, ovl.  
  (hoogstens 6 jaar oud) aldaar voor mrt 1768. 
   4.  Jan Evertsz, ged. ND Medemblik op 11 dec 1763, ovl.   
  (hoogstens 1 jaar oud) aldaar voor feb 1765. 
   5.  Jan Evertsz, ged. ND Medemblik op 7 feb 1765, ovl.   
  (hoogstens 5 jaar oud) aldaar voor okt 1770. 
   6.  Pieter Everts OUDT, ged. ND Medemblik op 23 mrt 1768,  
  ovl. (ongeveer 84 jaar oud) aldaar op 11 nov 1852, volgt III. 
  7.  Jan Evertsz, ged. ND Medemblik op 24 okt 1770. 

Generatie III
III.  Pieter Everts Oudt, (zn. van II), ged. ND Medemblik op 23 mrt 1768, 
meestertimmerman [1815]; 
timmerman [1820], ovl. (ongeveer 84 jaar oud) Medemblik op 11 nov 1852,
tr. (ongeveer 19 jaar oud) (1) circa 1788 ws. Lammertje Hoornstra. 
 
  Uit dit huwelijk: 

vervolg op pagina 96
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Inleiding op de paleografische tekst

Deze keer een paleografische tekst, die een stukje uit het dagelijks leven laat zien 
van de kinderen in het Burger Weeshuis aan de Korte Achterstraat in Hoorn. 
Bovenin de paleografie staat ‘1616’ en ‘met ampliatie (aanvulling) 1636’. Boven 
de transcriptie staat een stukje cursief, dat vermoedelijk is overgenomen van de 
vorige bladzijde om aansluiting te vinden met de voorgaande tekst. 
In maart 1616 wordt een nieuw reglement vastgesteld voor het weeshuis, 
waarin voor het eerst ook voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot de 
dagelijkse gang van zaken binnen het weeshuis. Daaruit blijkt dat voor de oudere 
weeskinderen, de ambachtskinderen (de naaimeisjes, de werkmeiden en de 
ambachtsjongens die buiten het weeshuis in de leer zijn) een andere dagindeling 
geldt dan voor de schoolgaande kinderen. Onderstaande bepalingen zullen tot 
1795 van kracht blijven.
Wie meer over het reilen en zeilen van het weeshuis in Hoorn wil weten, kan 
terecht in het in 2009 verschenen boek ’t Wees Huys in Hoorn, geschiedenis van 
het Mariaklooster, Burgerweeshuis en Protestants Weeshuis (Bouwhistorische 
Reeks Hoorn, deel 13, auteurs Jos van der Lee, Christiaan Schrickx en Boudewijn 
van Langen, een uitgave van de Publicatiestichting Bas Baltus). In de paragraaf 
4.2 (dagindeling) vanaf bladzijde 106 komt u onderstaande tekst tegen en de 
complete transcriptie is als bijlage 5 te vinden op de bijgeleverde CD.
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Paleografie
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Vervolg van pagina 92
 
  1.  Evert, ged. ND Medemblik op 27 jun 1790. 
 
 Pieter Everts Oudt, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud(2) 
Medemblik op 11 aug 1792 Hielkje Andries Schiere, dr. van Andries Dirks 
Schiere (meester pruikenmaker, baardscheerder) en Jetske Jacobs Bakker, 
geb. Harlingen circa 1767, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) Medemblik op 7 feb 1840. 
 
  Uit dit huwelijk: 

Er is al een reactie binnen van Peter Swart:
Helaas kan ik u niet op weg helpen met het voorgeslacht van Jan Evers en 
Jannetje Aarjens. 
Wel heb ik voor u een vermoedelijke ondertrouwdatum van het echtpaar. Ook 
heb ik informatie over het woonadres van de familie in 1790. Wellicht is dit een 
aanknopingspunt voor verder onderzoek. Tot slot vond ik nog een vermelding 
over ene Evert Oud(t), wagenmaker in Winkel in 1871. Ook een voorvader?
Jan Evers en Jannetje Aris gingen op 7 oktober 1737 in ondertrouw te Medemblik, 
beide jongelieden van Medemblik. Bron: WFA 1702-20, inv.nr.24.
Volgens het register van de 40e penning koopt Pieter Evertsen Oud in 1790 van 
zijn moeder Jannetje Pieters de Jongh een huis aan de Pekelharinghaven(straat) 
voor 8 gulden. Zij is op dat moment weduwe van wijlen Evert Jansz Oudt. Het 
huis grenst aan de westzijde met Hendrik Dunselman en aan de oostzijde met 
Arien Sjoers. Bron: WFA 1658, inv.nr.41 (15-02-1790).

Weesjongen Jacob Boendermaker uit Medemblik gaat in de zomer van 1871 in 
dienst bij Evert Oudt, wagenmaker in Winkel. Aan het einde van hetzelfde jaar 
wordt hij bij de wagenmaker ontslagen wegens vergrijp. Bron: WFA 0725, inv.
nr.17 (27 juni 1871 en 12 december 1871).
Reacties graag naar het onderstaande e-mailadres en naar de redactie van 
Koggenland.

Dik Jager
dikjager@gmail.com
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Van bloemkool, drank en chocolade

Deel 3 van het verhaal van Jan Kreuk en Martha Molenaar, door Bep de Haan- 
Appel

Hoe bijzonder kan het leven van twee hardwerkende mensen verlopen! Het 
verhaal van een echtpaar dat de overstap durfde maken van een tuindersbedrijf 
via een café naar tenslotte werken in een chocoladefabriek.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog waren er beslist nog niet voldoende 
woningen voor iedereen. De familie Kreuk wilde wel graag in Hoogwoud blijven 
wonen. Veel van hun kinderen hadden nauwe betrekkingen aangeknoopt met 
jongelui uit het dorp en de naaste omgeving. Ook hadden alle zonen Kreuk een 
vak geleerd en werk gevonden bij een veiling, een melkfabriek of een bouwbedrijf. 
Zoon Gerard heeft zijn sporen verdiend bij veiling De Volharding in Wognum 
en is opgeklommen tot marktmeester. Jan is verder gegaan in Breezand als 
zelfstandig ondernemer in de tulpenhandel nadat hij bij zijn zwager Ben Dobbe 
het vak had geleerd. Nic is, nadat hij tijdens zijn diensttijd korte tijd in Indië is 
geweest, als metselaar de bouw in gegaan. Theo heeft zijn aannemersdiploma 
behaald en dat bood de firma Kamps de mogelijkheid om vele jaren op de 
bevoegdheid van Theo Kreuk hun bedrijf te kunnen runnen. Simon is na vele 
jaren van opnames in ziekenhuizen bij melkfabriek Aurora op het kantoor 
gekomen en heeft zich daar opgewerkt tot hoofdboekhouder. Daarnaast is hij 
ook bij diverse bedrijven financieel adviseur geweest en is dat ook nu nog. Arie is 
geëmigreerd naar Canada en is daar chauffeur geworden op een tankwagen. Piet 
heeft bij Pijke in Hoogwoud het vak geleerd als elektricien en is daarin verder 
gegaan.
Bij ‘gewone mensen’ was het voor meisjes 
nog niet zo gebruikelijk om je te bekwamen 
in een vak. Toch is Tiny kraamverzorgster 
geworden. Rika heeft samen met haar man 
Cor Sijm een landbouwbedrijf gerund in 
Andijk. Alie is met onderduiker Ben Dobbe 
getrouwd, zij zijn met veel succes een 
bloembollenbedrijf gestart. De zussen Corrie 
en Aaf zijn getrouwd en hebben een gezin 
gesticht. Het was jammer, dat Corrie al op 
jonge leeftijd haar man Sjef Heesbeen verloor 
en alleen kwam te staan met drie nog jonge 
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kinderen. Maar daar is dan weer de kracht van de familie. Ze woonde in Brabant, 
dus ver van haar dierbaren. Gezamenlijk is er naar een oplossing gezocht, zij kon 
een woning huren in Hoogwoud, en was weer dicht bij de familie.

Plek zat
Toen in 1956 het café werd verkocht waren er nog vijf thuiswonende kinderen en 
waar vind je dan een onderkomen? Dochter Marie en schoonzoon Kees Schilder 
boden uitkomst. Zij waren, samen met hun vijf kinderen, een van de eerste 
bewoners van de beginnende nieuwbouw in Hoogwoud.
Een gloednieuw huis met vijf slaapkamers en een douche, wat een luxe. Eerder 
was het echtpaar Schilder begonnen op een bovenwoning van de weduwe 
Vlaming aan het Zuideinde, waar de ratten soms over de zolder liepen. En nu 
dit, ze konden hun geluk niet op. De woning aan de Kerkstraat (die toen nog 
Kerkweg heette) was naar hun beleving een groot en comfortabel huis. Daar 
konden opa en oma Kreuk makkelijk bij met drie zonen en twee dochters. Ome 
Simon maakte zich geliefd bij de kinderen Schilder door met zijn brommer 
meerdere kinderen tegelijk naar school te brengen.
Moeder Marie Schilder is in die periode in aanvaring gekomen met pastoor 
Leenders. Haar dochtertje Thea had ze aangemeld bij de Openbare Kleuterschool 
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die dicht bij haar huis was. Dit werd niet door de pastoor op prijs gesteld, hij was 
daar ook heel duidelijk over, maar Thea bleef op dat schooltje. Als er weer een 
baby op komst was, dan moesten de grote lummels wegwezen. Nico en Simon 
moesten te logeren naar zus Aaf in Zwaagdijk. Op 2 januari 1957 is het zesde 
kindje geboren en mochten de mannen weer naar de Kerkstraat komen.
In februari 1957 trouwde zoon Nic Kreuk met Mart Hoek en kwam er wat 
meer ruimte vrij. Maar zoon Theo wilde toch ook wel een plaats hebben 
voor zijn grote tekenbord waaraan hij moest werken voor opdrachten van de 
aannemersopleiding. Maar er was maar één lamp in die kamer. Geen nood, je legt 
gewoon iets bovenop die lamp, zodat het licht exact op jouw tekentafel schijnt. 
Ze hadden een mooie oplossing bedacht, maar gebruikten voor het afdekken een 
pakje boter! Dat ging natuurlijk niet goed met zo’n warmtebron.
Er ging wel vaker iets mis: Theo fietste een keer met zijn tekenbord onder de arm 
en wilde zo het pad op fietsen. Helaas, hij nam de bocht iets te krap en viel met 
bord en al door het zijraam. Dat werd een ziekenhuisopname. Het duurde echter 
nogal lang voor hij, na het ongeval, in het ziekenhuis van Hoorn was. Niemand 
had in die jaren telefoon of een auto. Uiteindelijk kwam er een ambulance en kon 
Theo worden vervoerd.
Simon was een keer laat en zwaar uit geweest. Hij had de volgende morgen weinig 
zin om naar zijn werk te gaan. Hij bleef op bed liggen, maar moeder porde hem 
eruit. Hij probeerde daarna de bus te missen door langzaam richting de halte 
lopen. De chauffeur had hem echter in de gaten en haalde hem op toen hij net 
weer terug in huis was.
Veel werd er door de ooms met de kleine kinderen gespeeld en dan natuurlijk 
vooral voetballen. Theo struikelde eens toen hij achter zijn neefje Louis aanzat, 
hij viel met zijn hoofd op een plant waar een dun stokje in was geplaatst. Theo 
had mazzel, het stokje 
ging rakelings naast zijn 
oog, anders had het hem 
zijn oog gekost.
De kinderen Schilder 
denken nog met veel 
plezier terug aan de 
twee jaar die opa en 
oma bij hen inwoonden 
samen met de tantes en 
de ooms. Het was ook 
een fijne buurt, er waren 
veel kinderen om mee 
te spelen. Bij de familie 
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Groot hadden ze 11 kinderen, bij de buren Kuijpers 7 en bij de buren Dam 9 
kinderen. Er was bij moeder Marie altijd wel plaats voor een bord- of kaartspel 
en er werd veel buiten gespeeld.
Hoe goed de verhoudingen waren, blijkt onder andere uit het volgende. Op 17 
december 1954 werd Peter Schilder geboren, maar moeder Marie had helaas 
niet voldoende borstvoeding voor de kleine Peter. Maar geen nood, tante Marie 
Dam-Schilder had wel voldoende (waarschijnlijk door een miskraam) en zo werd 
kleine Peter op een aanvaardbaar gewicht gehouden.
Kees Schilder en Marie Kreuk zijn tot aan het einde van hun leven blijven wonen 
in het huis in de Kerkstraat en hebben acht kinderen gekregen; Louis, Marga, 
Hans, Peter, Thea, Gerard, Sjef en Lydia.

Loonzakjes en onderjurkjes
Vader Jan Kreuk kreeg de mogelijkheid om bij de fabriek van Verkade in de 
Zaanstreek te gaan werken. Dagelijks werden de werknemers met de bus 
opgehaald en thuisgebracht. 
Het fietsen naar de Wieringermeer was voorgoed verleden tijd. Helaas is er 
niet meer de mogelijkheid om het aan hem zelf te vragen, maar de kinderen 
en kleinkinderen hebben daar wel zo hun eigen gedachten over. Wanneer je 
dagelijks comfortabel naar je werk wordt gebracht en je wordt daar gewaardeerd, 
moet dat op zich al een goed gevoel geven. En dan natuurlijk de financiën, je wist 
wat je wekelijks in je loonzakje kreeg en je was tevens verzekerd voor ziekte en 
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Een vraag over een stamboom Jong

Deze stamboom Jong begint in Lutjebroek (Grootebroek) en heeft aan de 
top staan Rieuwert geboren ca 1620. Myheritage heeft daar in 2015 Riewert 
Nuweveen neergezet. Nu is er wel iemand die ik op het oog heb die van goede 
afkomst is en zijn naam is Willem van Veen, geboren 1597 en overleden 25-9-
1642, (echtgenoot van Isabella Le Maire). vader van Simon Willemsz 1625-1690 
en in die tijd woonachtig in Grootebroek waar hij Hoofdschout was.

Nu is mijn vraag of Willem ook in de boeken bekend staat als Nuweveen. Ik 
las in het Biografisch Woordenboek Nederland over de familie,  met name 
over Cornelis van Veen en Geertruyd Simonsdr van Neck. Diens vader was 
pensionaris van Leiden. Zijn er ergens nog meer gegevens, want bij Rieuwert 
stopt onze stamboom. Aan de erfenis van zijn klein kleinzoon (veel land in de 
polder Grootslag) is wel te zien dat ze behoorlijk rijk waren. 
Er was namelijk al een aantal keren gedeeld. De erfenis van Klaas Pouwels 
geboren 1737 stond 5 jaar geleden op internet als de erfenis van Aaltje Bommel 
1740.

Van Simon van Veen (1625 tot 1690) staat het ouderlijk huis in Grootebroek. 
Hij werd in Grootebroek al op zijn 17e jaar opvolger van zijn vader. Rieuwert is 
ongeveer een jaar of 5 ouder, dus misschien van een andere relatie? Hebben wij 
de naam van zijn toenmalige relatie?
 
Stamreeks van Dick Jong
I. Rieuwert Nuweveen, geb. Lutjebroek 1620, tr. N.N. NN. 
               II. N.N. Pouwel Rieuwertsz, geb. Lutjebroek 1 jan. 1645, † ald. 8 nov. 
1700, tr. 1e Lutjebroek N.N. Lijsbeth Paulus, † Lutjebroek jan. 1681, dr. van 
N.N. Pouwel; tr. 2e Grootebroek 19 jan. 1682 N.N. Brecht Jans, geb. 1656, † 
Lutjebroek 3 jan. 1706. 

ongevallen. Daarnaast het vakantiegeld en het opbouwen van toch nog een stukje 
pensioen. Kinderbijslag zal voor vader Jan niet meer van toepassing zijn geweest 
gezien zijn leeftijd toen. Wel was het werken op de chocolade afdeling niet goed 
voor zijn gezondheid en is hij later op een andere afdeling gaan werken. Tot aan 
zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft hij het werk bij Verkade kunnen doen.

Het slot van dit verhaal wordt geplaatst in Koggenland 2018/1
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Uit het tweede huwelijk:
               III. Jan Poulusz Jongh, geb. Lutjebroek 1682, † ald. 20 jan. 
1722, tr. Lutjebroek (kerkelijk Lutjebroek RK) 14 jan. 1704 Trijntje Dirks 
Varkensdooder, geb. omstr. 1680, † Lutjebroek 6 sept. 1748, dr. van Dirk 
Gerrit en Neeltje Pieters Blokker. 
 IV. Pouwel Jansz Jongh, ged. Lutjebroek 17 dec. 1704, Bouwman, † 
Lutjebroek 6 okt. 1762, tr. Lutjebroek 16 jan. 1730 Marijtje Jans Keeman, 
geb. Lutjebroek 16 aug. 1708, † Grootebroek 29 dec. 1778, dr. van Jan Cornelis 
en Trijntje Pieters Braakman. 
 V. Klaas Pouwels Jong, ged. Lutjebroek 15 dec. 1737, Bouwman, † 
Lutjebroek 13 aug. 1808, tr. Grootebroek 16 jan. 1764 Aaltje Cornelisdr 
Bommel, geb. Grootebroek 28 okt. 1740, ged. Lutjebroek RK 28 okt. 1740, † 
Lutjebroek 15 juni 1820, dr. van Cornelis (Nansen) Pieter Nanning Bommel (Sr) 
en Marijtje Lauws Jacobs Schouts. 
 VI. Poulis Klaasz Jong, geb. Lutjebroek 27 dec. 1773, Bouwman, † 
Lutjebroek 16 dec. 1809, tr. Grootebroek (kerkelijk Grootebroek RK) 19 jan. 1795 
Geertje Klaas Reijn, ged. Grootebroek 29 dec. 1772, † Lutjebroek 20 juni 1820, 
dr. van Nicolaus Claas Uil (Reijn) en Trijntje Jans Oud; zij hertr. Lutjebroek 22 
nov. 1812 Cornelis Cornelisz Oud. 
 VII. Cornelius Poulisz Jong, geb. Grootebroek 20 dec. 1796, 
Landeigenaar Landbouwer, † Lutjebroek 12 sept. 1889, tr. Grootebroek 16 
jan. 1820 Aaltje Jans (Alida) Hoogendam, geb. Lutjebroek 10 jan. 1797, 
Bouwman, † Lutjebroek 23 jan. 1877, dr. van Jan Klaasz en Marijtje Sijmens 
Broersen. 
 VIII. Paulus Cornelisz Jong, geb. Lutjebroek 16 febr. 1827, Bouwman, 
† Lutjebroek 9 febr. 1909, tr. Grootebroek 15 jan. 1852 Ariaantje Jacobs 
Hofland, geb. Blokker 27 sept. 1829, † Lutjebroek 20 juni 1895, dr. van Jacob 
Jacobsz en Geertje Ariens Ursem. 
 IX. Jacob Paulusz Jong, geb. Lutjebroek 1 jan. 1856, Bouwman, † 
Lutjebroek 10 jan. 1897, tr. Grootebroek 19 jan. 1882 Elisabeth Jans Vet, geb. 
Lutjebroek 9 nov. 1857, Landeigenaresse, † Lutjebroek 29 sept. 1920, dr. van 
Johannes Jansz Vet (je) en Trijntje Claas Stam; zij hertr. Grootebroek 11 jan. 
1898 Simon Joannes Boos. 
 X. Paulus Jacobsz Jong, geb. Lutjebroek 19 jan. 1884, † ald. 18 febr. 
1967, tr. Grootebroek 28 april 1910 Trijntje Ligthart, geb. Lutjebroek 28 mei 
1887, † ald. 6 mei 1965, dr. van Pieter en Hillegonda Remmerts Bakker. 
 XI. Simon Jong, geb. Lutjebroek 27 febr. 1919, Tuinder, † Lutjebroek 
23 april 2004, tr. Grootebroek 4 mei 1949 Johanna Schaper, geb. Grootebroek 
5 mei 1928, Huisvrouw, † Lutjebroek 31 okt. 2014, dr. van Dirk en Grietje Reijn. 
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Als u op een van de vragen een antwoord weet te geven, dan vragen wij u 
contact op te nemen met Dick Jong en een afschrift te sturen aan de redactie 
van Koggenland. Ook andere lezers zijn wellicht geïnteresseerd in eventuele 
aanvullingen.

Dick Jong <tpa.jong@gmail.com>
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Rechtspraak in Winkel

In Gens Nostra van januari 2015 staat een interessant artikel over het 
scherprechters geslacht Pruijm/ Pfraum/ Prom. Eén van de leden van deze 
familie is Mr. Tobias Prom (1625?-1680). Deze Tobias was scherprechter te 
Kampen, Zwolle en Haarlem, De schrijver van het artikel besteedt nogal wat 
aandacht aan deze Mr. Tobias Prom. Zijn loopbaan wordt uitvoerig besproken. 
Het is volgens de schrijver niet de gewoonte, dat de naam van de scherprechter 
bij een terechtstelling wordt genoemd. Het is daarom merkwaardig dat zijn naam 
uitdrukkelijk wordt vermeld bij een terechtstelling in Winkel.
Wat is daar gebeurd? In september 1676 wordt een zekere Dirck Nanninghsz. 
veroordeeld voor moord. Dirck heeft (toen hij naar de kerk ging in Barsingerhorn) 
rattenkruid gekocht. Hij heeft dit rattenkruid op een paar boterhammen gesmeerd 
en deze aan de kinderen van zijn broer gegeven, “dat het outste des avonds ten 
tien uren al quam te overlijden, ende ’t andere als met de doot worstelende ter 
nauwer noot het leven quam te behouden”. 
Dirck wordt verhoord door de schepenen van de stad Winkel en bekent alles. 
“Alle twelcke sijnde saken van seer quade consequentie, die in een lant van 
Justitie niet en behooren geleden, maer anderen tot een exempel, gestraft te 
worden.” 
Op 2 november 1676 wordt Dirck ter dood veroordeeld. Hij zal “aldaer 
geexecuteert worden met den swaerde, dat er de doot nae volght”. 
Als de dag van de executie daar is knielt Dirck “willichlijk” op het schavot, en “is de 
executie door Mr. Tobias Prom, scherprechter van haerlem seer spoedichlijk 
en wel gedaen, int aensien van duijsenden van menschen, uijt Steden en dorpen 
alhier gekomen”.
Bovendien worden alle weerbare mannen van Winkel opgeroepen om “tot 
versekeringh vant Schavot ende weringh van alle onheijlen” de orde te 
handhaven.
De namen van alle opgeroepen mannen worden vermeld. Tot tijdelijk sergeant is 
aangesteld, Mr. Johannis Bant. Hij is mijn directe voorvader.

Johannis Bant wordt verder in een aantal notariële acten van notaris Sijvert 
Schagen in Winkel genoemd. Op 17 mei 1690 verklaart Johannis Bant, dat hij 
in 1654 gesolliciteerd heeft naar het ambt van secretaris van Benningbroek en 
Sijbekarspel. Hij kan het zich nog goed herinneren, ondanks het feit dat het lang 
geleden is. Deze sollicitatie leidde ook tot een benoeming.
Deze verklaring is van belang omdat daardoor de doop van een van de kinderen 
van Johannis Bant gevonden kon worden, nl. Maartje (Maria), gedoopt op 30 juli 
1656 in Benningbroek. Letterlijk staat er in het doopboek: 
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"den 30 dito is gedoopt Maria Joannis dr van Joannis Bant, 
Secretaris en heeft hetselve ten doop gehouden".
De andere kinderen van Johannis Bant worden in Winkel gedoopt. Zij hebben 
allen Bijbelse namen, nl. Rebecca, Sara, Isack en Abraham.
Op 15 september 1699 compareren de kinderen van Johannis Bant en zijn weduwe 
Zijtien Maertens voor notaris Sijvert Schagen om tot een boedelscheiding over 
te gaan. Uit de acte blijkt dat de erfgenamen o.a. overgaan tot het verkopen 
van land gelegen in de omgeving van Niedorp en Barsingerhorn, o.a. in de z.g. 
Niedorper Boome.
In deze acte wordt ook nog gesproken over Dieuwertien Pieters, weeskind van 
Petrus Bant. Er is dus ook een zoon Petrus geweest. Zijn doop hebben we niet 
kunnen vinden.
Maria (Maartje) huwt op 26-09-1683 te Winkel met Claas Warmenhuizen. Zij 
overlijdt in Koog aan de Zaan op 16-01-1707. Haar man Claas is daar chirurgijn. 
De kinderen van Claas Warmenhuizen en Maria Bant hebben de achternaam van 
hun moeder aangenomen.
In 1708 wordt Willem Jansz. (Schipper) uit Oosthuizen, hij is de echtgenoot van 
Rebecca Bant, aangesteld “als voogd over de kinderen van Nicolaas Bandt en 
Maartje Jans Bands, beiden te Koog overleden.” Bovendien is er een acte van 
17-12-1705 met de volgende tekst: “Jan Dirksz. Verbeek betaalt aan Mr. Claas 
Bandt, chirurgijn een bedrag van 500 caroli gulden, die hij had opgenomen 
van de zuster van Mr. Bant, nl. Trijntje Cornelis Warmenhuizen.” Hieruit 
concluderen we dat Claas Bandt en Claas Warmenhuizen dezelfde personen zijn.
De nakomelingen van Claas en Maria vinden we later terug in Edam. Claas en 
Maria zijn mijn voorouders.
Eén van de zonen van mr. Johannis Bant en Zijtien Maartens is Isaack Bant. Hij 
wordt gedoopt in Winkel op 13-04-1670. Hij huwt met een zekere Antje Jacobs. 
Uit dit huwelijk worden tenminste 6 kinderen geboren, allen gedoopt te Winkel. 
Hun jongste zoon is Cornelis, gedoopt op 03-04-1712 te Winkel.
Cornelis gaat op 15-jarige leeftijd op het inbrekerspad.
“Nademal deselve van der Jeugt af aan sig heeft overgegeven tot Luijigheit 
en loopen bedelen en onderdien schijnlich niet heeft ontsien brood en kaas 
op verscheijdene plaatsen te stelen, soo ook heeft tragten te doen op den 15en 
augustus 1727 des morgens ten Huijse van Neeltje Braaks, als wanneer deselve 
haar schapen sat te melcken, haar deur niet gesloten hebbende, heeft hij 
gedetineerde dat siende, de deur opgedaan en is het Huijs ingesloopen, dogh 
geen brood maar wel kaas vindende, is hij voort het Huijs ingegaan heeft daar 
een kas vinden staan daar de sleutels op lagen, heeft die daar afgenomen ende 
kas daar mede opgesloten en daar uijt genomen een paar kousen en die in sijn 
sack gestoken, als wanneer eenigh gerugt hoorende sig wel sogt te verschuijlen 
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maar resolveerde wederom het huijs uijt te loopen met de sleutels en nadien hij 
gedetineerde sagh dat hij vervolgt wierdt heeft hij de sleutels door verbaastheit 
in ’t water laten vallen en de kousen weggegoijt al het welk sijnde notoire 
dieverijen dewelcke andere ten exempel volgens de placaten van den landen 
behoorde gestraft te worden.”
Op 29 september 1727 doet de schepenrechtbank uitspraak. Cornelis wordt voor 
5 jaren verbannen uit Holland en West-Friesland “omme binnen den voorn. tijd 
daar inne niet wederom te mogen komen, op pene van swaerder straffe.” Hij 
wordt bovendien veroordeeld in de kosten en misen van het geding. Die kan 
hij uiteraard niet betalen, vandaar dat hij: “ten Huijse van de dienaar van 
de Justitie sal werden bewaart, ter tijd en wijlen hij met de eerste Schepen na 
Ostindien versonden werd, omme soo lange te varen tot de costen en misen van 
Justitie ten vollen sijn voldaan.”
Hoe gaat het verder met Cornelis? Het V OC Archief in Den Haag biedt uitkomst. 
Reeds op 02-11-1727, nog geen 2 maanden na zijn veroordeling, vinden we hem 
terug. Hij treedt in dienst op 2 november 1727 als jong matroos op het schip 
Westerdijkshorn, varend voor de kamer van Amsterdam. Zijn vader wordt 
genoemd: Isaak Janse Band uit Winkel. Speciaal wordt vermeld dat hij gestraft 
is. Op 19-04-1728 komt het schip aan op Kaap de Goede Hoop en op 22-07-1728 
te Batavia. In de archieven van de VOC vinden we hem nog een aantal keren 
terug. Hij blijft varen, ook nog voor de kamer Zeeland en de kamer Delft. In 
1739 vaart hij op het schip Delfland voor de kamer voor de kamer Delft van de 
VOC. In het “ Principaal Groot Boek”van de Delfland wordt vermeld dat hij ƒ. 
11, - per maand verdient. In het onlangs verschenen boek van R. van Gelder: 
“Naporra’s omweg, het leven van een Voc-matroos (1731-1793)” wordt uitvoerig 
het leven aan boord van een VOC schip beschreven. Gewone matrozen verdienen 
ƒ. 9, - per maand, bosschieters zelfs ƒ. 11, -. Cornelis maakt zelfs promotie, want 
later is hij bosschieter. Een bosschieter moet ook het geschut bedienen. Op 10-
11-1746 maakt hij zijn laatste reis. Uit Amsterdam vertrekt hij op 10-11-1746 met 
het schip Rooswijk. Het schip komt op 17-02-1747 aan op de Kaap. Dit maakt 
Cornelis niet meer mee, want hij overlijdt aan boord op 04-01-1747. Het einde 
van een kleine boef uit Winkel.
Samenvattend kan gesteld worden, dat onze rechtspraak in het midden van de 18e 
eeuw niet mals was. Voor betrekkelijk geringe vergrijpen werden zware straffen 
opgelegd. Een jongen van 15 jaar, die een keer op het slechte pad terechtkomt 
wordt voor 5 jaren verbannen en op een VOC-schip gezet. Niet mis.

Klaas Bant
Voor nadere informatie en bronnen kunt u via de redactie contact opnemen met 
de heer Klaas Bant.
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De Westerdijkshorn was een ‘spiegelretourschip. Het schip werd gebouwd in 
1713 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf te Amsterdam. Het schip 
was vanaf 1713 tot 7 juli 1741 in gebruik en werd daarna opgelegd in Batavia.
De lengte van het schip was 160 voet, een kleine 49 meter.
Het laadvermogen bedroeg 575 last (1150 ton).
Het aantal bemanningsleden varieerde tussen de 200 en 300 koppen.
(Bron: https://www.vocsite.nl/schepen/).

Spiegelretourschip. Foto: www.wikidelft.nl
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Aan dit nummer werkten mee:

Henk Flierman, Bep de Haan-Appel, Dik Jager, Dick Jong, Ben Leek, Sanne 
Maasbach en Dick Waalboer

Mutaties op de ledenlijst

Er zijn de afgelopen twee maanden twee nieuwe leden gekomen, de heren B. 
Houter uit Wognum en C. Wilders uit Schellinkhout. Verdere heeft Mevr. C.M. 
Tessel uit Hobrede overschrijving naar onze afdeling aangevraagd. 

Tot ons verdriet moeten wij u het overlijden melden van dhr. TH. Commandeur 
uit Purmerend. Hieronder treft u een ‘in memoriam’ aan.

In het volgende nummer

In het komende nummer 2018.1 kunt u een aantal stamreeksen Vijn tegemoet 
zien alsmede een verslag van een genealogisch onderzoek naar de familie 
Swidde. De oudst gevonden persoon, Everwijn Swidde, was als dominee voor de 
Lutherse kerk in Monnickendam en Hoorn van grote betekenis.

In memoriam Dick Commandeur
Op de respectabele leeftijd van 94 jaar is op 17 november 2017 overleden 
Theodorus Commandeur, geboren Obdam 10 mei 1923. 
Dick was de laatste jaren als gevolg van problemen met zijn gezondheid niet 
meer zo vaak aanwezig bij de afdelingsledenavonden, waar hij vroeger ‘met geen 
stok was weg te slaan’. Altijd was hij bereid in te springen als er een praatje 
moest worden gehouden of er een spreker uitviel. Zijn ongeëvenaarde kennis 
van allerlei Westfriese families en bijbehorende anekdotes zal veel leden zijn 
bijgebleven. Voor onze afdeling heeft hij ook veel betekend bij de opvang van 
nieuwe leden en als lid van de eerste werkgroep bibliotheek.
Zijn vitaliteit en inzet bij de beoefening van de geschiedenis en de genealogie van 
West-Friesland wordt treffend uitgedrukt in de tekst die is aangebracht boven de 
overlijdensadvertentie: ‘Ik wil zo laat mogelijk jong sterven’.



 

Koggenland 
verschijnt in 2018 in de maanden maart, juni, september

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
10 maart 2018.

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.
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