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Onze Bijeenkomsten

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. 

Van de bestuurstafel

Ook ons afdelingsblad ‘Koggenland’ is aangepast aan de 
nieuwe huisstijl.
De herkenbaarheid van de vereniging wordt hiermee 
ondersteund. Ik hoop dat u tevreden bent over de nieuwe 
omslag. Inhoudelijk zal er niet zoveel veranderen. De redactie 
blijft kwaliteit en diversiteit nastreven. Hiervoor is uiteraard 
uw inbreng nodig. Schroom niet, maar vertel iets over uw 
onderzoek of laat er iets van zien. U doet anderen een plezier 
en zal er zeker iets voor terug krijgen. Als u op zoek bent naar informatie, maar 
niet meer weet waar u het zoeken moet, vraag het in ‘Koggenland’ of zoek het op 
in onze bibliotheek. 

Vandaag, 10 maart, stuurde webmaster Mathieu Hendriks van de NGV aan alle 
leden een e-mail met in de bijlage een brief van onze voorzitter Peter de Bruin 
getiteld ‘Nieuwsbrief vacatures’. Duidelijk is de twijfel te zien of we elkaar nu 
met u of met je aanschrijven. Aanspreken doen we meestal met je. Van mij mag 
het je zijn binnen onze vereniging. Maar dat terzijde. De inhoud van de brief is 
belangrijker. Het geeft weer eens aan dat de vereniging nog steeds hard toe is aan 
aanvulling van de groep vrijwilligers. Op allerlei terreinen kraakt de vereniging 
op bestuurlijk vlak in haar voegen. Ook ons bestuur kan best enige uitbreiding 
gebruiken. Vooral op het gebied van promotie en externe communicatie kunnen 
we nog wel iemand erbij hebben. En vergeet niet dat de huidige bestuursleden 
ook niet altijd aan kunnen en willen blijven. 
Voor onze bibliotheek heeft Bert Houter uit Wognum zich gemeld om mee te 
werken. Van harte welkom en veel plezier met dit werk.
Onlangs is dezelfde bibliotheek weer door Gerri Kind voorzien van een nieuwe 
catalogus. De catalogus is in te zien bij de koffiehoek in het Westfries Archief, bij 
de bibliotheek zelf en op onze afdelingswebsite.
De werkzaamheden voor de webredacteur zijn met de komst van de nieuwe 
website drastisch veranderd en vragen geen specifieke kennis meer over HTML. 
Remko Ooijevaar heeft duidelijk gemaakt dat hij in de nieuwe situatie alleen 
nog maar zoiets als ‘copy-paste’ zou gaan doen. Voor Remko reden om er mee te 
stoppen. Hij zou dan eigenlijk een onnodige schakel in het publicatieproces zijn. 
Lange tijd heeft Remko de website van onze afdeling verzorgd. Hiervoor onze 
hartelijk dank. Met zijn enorme kennis over genealogie, paleografie en families 
in West-Friesland hopen we dat hij nog lang het Voorouderspreekuur blijft 
ondersteunen. Kijk eens op http://www.ooijevaar.info/main.html.

Agenda Jaarvergadering 2018

Het bestuur nodigt de leden hierbij uit tot het bijwonen van de 
jaarvergadering 2018 op donderdag 12 april. Aanvang 19:30 u.
Plaats: Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, Hoorn

De zaal is open vanaf 18.30 uur. U kunt dan ook de bibliotheek 
raadplegen. 
Het verslag van de jaarvergadering 2017 is opgenomen in 
Koggenland 2017/2, pg. 31-33. De overige jaarverslagen treft u aan in deze editie.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Bespreking van het verslag van de jaarvergadering van 20 april 2017
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Financieel jaaroverzicht van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Rooster van aftreden en verkiezing bestuursleden. 
9. Afdelingstijdschrift Koggenland.
10. Programmaoverzicht van de lezingen van het seizoen 2019-2019
11. Rondvraag
12. Sluiting van de vergadering

PAUZE

10 minutenpraatjes 
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Dat genealogie een behoorlijk score op de lijst van belangrijkste hobby’s bereikt 
merken we duidelijk bij de cursus ‘Genealogie voor Beginners’, die Gerrie Kind 
en ik nu alweer voor het zevende jaar geven. De belangstelling is zo groot dat we 
overwegen om in het najaar de cursus twee keer te geven. Ook de cursus voor het 
voorjaar 2019 is al behoorlijk bezet. Naast het plezier van het overdragen van 
kennis brengt het af en toe ook nieuwe leden met zich mee.
Ook deze nieuwe leden zullen, voor zover ze onderzoek in West-Friesland doen, 
graag gebruik maken van de informatie die u eventueel via ons blad ‘Koggenland’ 
voor hen beschikbaar heeft.
Zoals u weet wordt op 12 april de afdelingsjaarvergadering gehouden. Ik 
nodig u van harte uit daarbij aanwezig te zijn om uw ideeën, vragen en op- en 
aanmerkingen over onze afdeling met de andere leden te bepreken. Voor een 
tien-minutenpraatje bent u ook van harte welkom.

uw voorzitter
Dick Waalboer

In dit nummer

Met het jaarverslag van onze afdeling, het financiële overzicht van het afgelopen 
jaar en de agenda voor de ledenvergadering komt u beslagen ten ijs op 12 
april in het WFA. Met nieuws uit het WFA, een paleografische tekst, een kort 
verslag van de lezing over Aldfaer, een bespreking van nieuwe boeken in onze 
afdelingsbibliotheek en signalementen van afdelingstijdschriften bent u weer 
helemaal bij de tijd als lid van de afdeling OWF. Ten slotte kunt u uw voordeel 
doen met de verschillende manieren waarop genealogen uit ons midden (delen 
van) hun werk met ons delen over de families Vijn, Kreuk en Swidde.

Concept jaarverslag 2017 NGV Oostelijk West-Friesland

Het jaar 2017 is succesvol verlopen voor onze afdeling. De lezingen werden goed 
bezocht met als hoogtepunt de lezing van Maarten van Rossem. Met 75 personen 
was de zaal volledig bezet. Ook andere lezingen werden uitstekend bezocht. Het 
voorouderspreekuur en de cursus(sen) trokken ruime belangstelling.
Het bestuur heeft echter (net als in 2016) dringend behoefte aan uitbreiding 
van het aantal leden. Erik Brouwer heeft zijn taak als bestuurslid helaas moeten 
opgeven. Gelukkig is met ingang van november 2017 Henk Flierman weer 
teruggekeerd in het bestuur. Hij heeft de taak van penningmeester op zich 
genomen die tijdelijk door Dick Waalboer werd waargenomen.

Bestuur
De taakverdeling was als volgt:
Dick Waalboer; voorzitter, afgevaardigde en redactie afdelingstijdschrift, 
waarnemend penningmeester.
Dick Westhoven; secretaris, facebook community manager, afgevaardigde
Ben Leek; notulist en redacteur ‘Koggenland’.
Marijke Teunenbroek-Land; organisatie lezingavonden en e-mail service.
Henk Flierman; bestuurslid, per november 2017 penningmeester
Naast frequente communicatie via telefoon en e-mail kwam het bestuur vijf keer 
in vergadering bijeen, te weten 17 januari, 22 maart, 19 mei, 5 september, 
7 november.
De landelijke jaarvergaderingen en andere bijeenkomsten van de NGV werden 
bezocht door de voorzitter Dick Waalboer, Dick Westhoven, Ben Leek en Henk 
Flierman.

Medewerkers
Webmaster: Remco Ooijevaar
Bibliotheek: Gerri Kind en Tiny Kraakman-de Jong
Lezingen: Anneke Veenstra en Marja Waalboer

Lezingen en andere activiteiten
Er werd in 2017 op vier avonden een lezing gegeven:
26 januari de heer Jan Hoogendoorn met als onderwerp ‘Prins Maurits en zijn 
nakomelingen’.
9 maart de heer Maarten van Rossem met als onderwerp ‘Wat weten wij van onze 
voorouders’.
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26 oktober de heer Sander Gerritsen met als onderwerp ‘Van het voorland 
verdwenen’.
16 november de heer Peter Zwart met als onderwerp ‘Yes, we have found your 
ship! Een West-Fries oorlogsschip in Finse wateren’.

De afdelingsjaarvergaderingen werden gehouden op 20 april en 16 november. 
Na afloop van de afdelingsvergadering van 16 november werd een kennisquiz 
gehouden over West-Friesland. De bijeenkomsten werden door middel van 
posters, het afdelingsblad ‘Koggenland’, de website, de regionale kranten en 
e-mail en facebook aangekondigd.
Dat facebook een belangrijke plaats heeft ingenomen is duidelijk. Het aantal 
volgers was in december 2017 meer dan 70. De informatie op de pagina werd 
zoveel mogelijk actueel gehouden. De informatie was onder andere afkomstig 
van diverse historische verenigingen, de NGV en de NGV-OWF. 

Voor de leden van onze afdeling is in mei 2017 een bezoek georganiseerd aan de 
Sint-Adelbertabdij in Egmond en in oktober 2017 aan het Koninklijk Archief in 
Den Haag. Het bezoekersaantal was in beide gevallen verdienstelijk.

Bibliotheek
De bibliotheek, die op de galerij van het WFA staat, bevat heel wat interessante 
informatie. De catalogus staat op de website van de afdeling, ligt ook in de 
bibliotheek en de leeshoek van het Westfries Archief. De meest geraadpleegde 
uitgaven zijn de genealogieën, vele in eigen beheer gepubliceerd door onze leden. 
Tijdens de openingstijden van het WFA kan iedereen de boeken raadplegen. 
De bibliotheek wordt regelmatig gebruikt. We merken dit doordat boeken en 
publicaties soms net niet op de goede plek staan. Tiny Kraakman -de Jong 
besteedde dit jaar de meeste tijd aan het op orde houden van de collectie. Bert 
Houter, nieuw lid van onze afdeling, heeft aangeboden te helpen in de bibliotheek.

Publiciteit
De PR van onze afdeling werd door alle bestuursleden verzorgd, aangezien er in 
het jaar 2017 geen PR functionaris was.

Cursussen
Het voorouderspreekuur werd in het jaar 2017 vijf keer gehouden op de tweede 
vrijdag van de maand januari, maart, mei, september en november van 14.00-
16.00 uur. Het bezoek varieerde van één tot zes personen.

Afdelingsblad ‘Koggenland’
Als onderdeel van ons gezicht naar buiten en verder ook binnen de overige 
activiteiten speelt ons afdelingsblad een belangrijke rol. Koggenland verscheen 
vier keer. In totaal 110 bladzijden met een gevarieerde inhoud dankzij een aantal 
leden dat het product van hun genealogische arbeid met ons wilde delen, in 
een verhalende vorm of als (deel)genealogie, kwartierstaat of stamreeks. De 
bestuursleden vulden de kolommen aan met allerlei informatieve stukken. 
De eindredactie en de verzending berustten bij Ben Leek, de opmaak bij Dick 
Waalboer.

Leden
Op 31 december 2017 telt de afdeling 128 leden en 11 bijkomende leden, totaal 
139. Ten opzichte van 2016 is dit een teruggang van enkele leden.

Tot slot
Het jaar 2017 is voor onze afdeling, ondanks een tekort aan bestuursleden, 
succesvol verlopen. De lezingen werden relatief goed bezocht. Voorouderspreekuur 
en verdere informatie over genealogie en dataverwerking stonden in de 
belangstelling. Alle leden die vrijwillig een bijdrage leverden wil ik namens het 
bestuur hartelijk danken voor hun inzet.

Dick Westhoven
secretaris
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Aanwinsten in onze afdelingsbibliotheek

Louw, R.H., Wie was wie in Watergang, een Waterlands dorp en zijn inwoners 
in de 17de en 18de eeuw (Gouda 2004, pg. 1424, 2 banden).

De geschiedenis van het dorp Watergang (sinds 1991 onderdeel van de 
gemeente Waterland) en haar inwoners in de 17de en 18de eeuw is door de 
auteur zeer uitputtend beschreven. Lijsten van alle inwoners, lijsten van allerlei 
functionarissen, opsommingen van allerlei veldnamen, te veel om op te noemen. 
Het centrale gedeelte bestaat uit maar liefst 123 (deel)genealogieën. Een 
register op geografische namen en persoonsnamen maakt deze studie ook nog 
eens uitermate goed toegankelijk. Onontkoombaar dus voor wie in zijn of haar 
genealogisch onderzoek terechtkomt in het voormalige Watergang en omgeving.

Koning, J., Familie Koning 1530 – heden, Het geslacht Koning in 4 tijdlijnen 
(Wognum 2014, uitgave in eigen beheer).

Met als uitgangspunt de uitgave van een familieboek ter gelegenheid van een 
familiereünie in 1982 heeft de auteur, Joop Koning, geprobeerd zo veel mogelijk 
‘Koningen’ in tijdlijnen onder te brengen. Hij onderscheidt daarbij vier takken, 
alle van rooms-katholieke huize, respectievelijk uit de Beemster, Nibbixwoud/
Zwaagdijk, De Weere/Lambertschaag en Westerblokker. Dwarsverbanden 
tussen de verschillende takken worden wel aangegeven, maar het geheel blijft 
toch, ook binnen de tijdslijnen, wat onoverzichtelijk. Gebruik maken van een 
genealogisch computerprogramma verdient de voorkeur boven een soort van 
kwartierstaat in verhalende vorm. Meer een familieboek dus, maar dat neemt 
niet weg dat het een aantrekkelijk boek geworden is door de vele historische 
toelichtingen en uitweidingen en vooral ook door de vele illustraties. Omdat een 
namenregister ontbreekt, wordt de lezer gedwongen te bladeren, wat in dit geval 
geen straf is.
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Nieuws van het archief                       

Elk jaar kunnen bezoekers de landelijke Kwaliteitsmonitor 
Dienstverlening Archieven invullen. Het Westfries Archief 
kreeg als rapportcijfer een 7.6, het landelijke gemiddelde 
was een 7.9. Een mooi cijfer, maar uit de suggesties van 
de respondenten bleek dat er nog genoeg ruimte is voor 
verbetering. Onder andere de herkenbaarheid en hulp van 
medewerkers op de studiezaal, de openingstijden en de 
informatie die op de website te vinden is. 
In november 2019 slaagde de Stichting Vrienden van het Westfries Archief er in 
om het archief te verwerven van de families De Wit (een apotheker) en Duker (een 
notaris). Het archief  biedt een prachtig inkijkje in het wel en wee, zowel zakelijk 
als privé, van een notabele familie in Enkhuizen. Dankzij financiële ondersteuning 
van de Vereniging Oud Enkhuizen kon het archief worden geïnventariseerd. De 
inventaris kunt u raadplegen op de website van het Westfries Archief. Het archief 
bevat een aantal mooie pareltjes. Zoals de aanzegcedulen, dit zijn voorgedrukte 
adreslijsten die gebruikt werden voor het van deur tot deur aankondigen van 
geboorten, huwelijken en overlijdens. Prachtig is ook het dagboekje van Petrus 
Gerardus Duker, bijgehouden tijdens de Tiendaagse Veldtocht in augustus 1831. 
En een daguerreotype uit 1856 van het gezin van Petrus Gerardus Duker, de 
oudste foto uit de collectie van het Westfries Archief.
De oude boekerijen van de steden Hoorn en Enkhuizen zijn opgenomen in de 
bibliotheek van het Westfries Archief. Niet alle titels van de boekerijen waren 
opgenomen in onze catalogus. Enige tijd geleden is een medewerker van het 
archief hiermee aan de slag gegaan. Inmiddels zijn alle boeken beschreven. Hier 
zitten veel prachtige exemplaren tussen met indrukwekkende illustraties. 
Binnenkort worden de scans van het oud-notariële archief op de website van het 
Westfries Archief geplaatst. Hierbij hoort ook een index waar een oud-collega 
van het Westfries Archief meer dan dertig jaar aan heeft gewerkt. Eind april 
wordt dit gepresenteerd. Tijdens de presentatie wordt ook uitleg gegeven over 
het zoeken in de scans van het oud-notarieel en hoe u het beste de index kunt 
gebruiken. Lijkt het u leuk om hierbij aanwezig te zijn? Houdt dan de website van 
het Westfries Archief in de gaten. Binnenkort verschijnt daar een uitnodiging 
voor deelname.
Wilt u binnenkort het Westfries Archief bezoeken? Dat kan elk week op dinsdag 
en vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur. U kunt dan zonder afspraak binnenlopen. 
Op de overige dagen kunt u het archief op afspraak bezoeken voor het inzien van 
originele stukken, een afspraak kunt u maken via e-mail info@wfa.nl. 
Vanwege de feestdagen en onderhoud in de depots is het Westfries Archief 

gesloten op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag), vrijdag 27 april (Koningsdag), 
donderdag 29 maart, maandag 2 april en donderdag 5 april.

Sanne Maasbach   

Misschien zit hier iets voor u bij

Korte signalementen van voor genealogen mogelijk relevante artikelen in 
afdelingstijdschriften van onze zusterverenigingen en in regionale historische 
bladen.
Onderstaande tijdschriften kunt u inzien in onze afdelingsbibliotheek op de 
gebruikelijke openingstijden (zie de voorlaatste pagina van dit nummer). Een 
toenemend aantal afdelingen van de NGV stuurt ons hun afdelingstijdschrift 
alleen nog in digitale vorm toe. Deze uitgaven kunt u altijd via de site van de 
NGV en doorklikken naar de betreffende afdeling raadplegen. 
Hollands Noorderkwartier (afd. Alkmaar e.o.) jg.31 2017, nr.3: parenteel 
van Aldert Bregman vanaf ca. 1650; boekhandels aan het Rokin en het in 
1768 uitgegeven boek van Gerard van Steyn, schoolmeester uit Bovenkarspel 
‘Liefhebbery der Reekenkonst’.
Idem nr.4: Genealogie en de NGV in 2025 (DNA en genealogie); Noord-
Hollandse predikanten in Nijmegen; reizen per postkoets vanuit Duitsland.
Mededelingenblad 11 en 30 (afd. Friesland) jg. 23, nr.1 2018: themanummer 
‘Cultureel Fryslân’ met o.a. geneagram Rients Gratema en Gosse van der plaats; 
afstammingslijst Willem Bartel van der Kooi; stamreeks Johannes Coolsma.
Aqua Vitae (afd. Betuwe) jg.20, nr.1 2018: Het oudste huis van Nieuwaal 
en haar bewoners in de 18e en 19e eeuw; de eerste generatie van de familie 
Gijsen in Ophemert; stambomen, hoogstam of laagstam?; beginnersfouten in de 
genealogie.
GeneVer (afd. Zuid-Limburg) jg.20, nr.4 2017: de ouders van Hendrik 
Savelcoul; genealogie van Conrardus  (Koen) Knooken; namen die voorkomen in 
de procesvoeringen van de schepenbank van Nieuwstadt; genealogie en privacy; 
Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik.
Twente Genealogisch (afd. Twente) jg.33. nr. 4 2017: intellectueel 
eigendomsrecht bij het overnemen van foto’s; Johannes Kok (1763-1849) en zijn 
nakomelingen in Willemsoord.
Threant (afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel) jg. 28, nr.4 2017: 
stamreeks Broer Vos, geb. Vries 21-09-1858; is Jan Beugelink de vader van 
Jannetje Bos, geb. 30-05-1839.
Idem jg.29, nr.1 2018: genealogie Jan Koetsier (een van de voormannen bij de 
afscheidingsbeweging in 1834 binnen de Hervormde kerk).
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Mededelingenblad (afd. Delfland) jg.26, nr.4 2017: veel mededelingen en 
boekbesprekingen.
Heraldisch Tijdschrift jg.23, nr.4 2017: wapenboeken en hun belang voor de 
geschiedenis.
Via een ruilabonnement kunt u in onze afdelingsbibliotheek ook de volgende 
tijdschriften raadplegen:
Oud Hoorn jg.39, nr. 4 2017: biografie van Trien de Haan-Zwagerman 
(1891-1986); corruptie onder Hoornse regenten, rampjaar in 1672; Abraham 
Vleeschdraager alias meneer Visser uit Westwoud.
Westfriese Families jg.58, nr.3 2017: kwartierstaat Annie Marie van Zandwijk, 
geb. Wieringerwaard 28-09-1934; kwartierstaat Jan Pieter Eriks, geb. Hoorn 
22-05-1905; kwartierstaat Hendrika Grietje Bakker, geb. Warmenhuizen 17-02-
1904; kwartierstaat Aafje Anna Manneveld (aanvullingen + vervolg); stamreeks 
Willem Singer, geb. Andijk 11-02-1928.

Aldfaer, een gratis genealogieprogramma 
(lezing door Dick Westhoven, 22 -02 - 2018)

Onze secretaris, Dick Westhoven, is een fan van het genealogisch 
computerprogramma Aldfaer. Dat liet hij duidelijk merken bij zijn enthousiaste 
presentatie op de ledenavond. Het voldoet volgens hem aan de belangrijkste 
criteria bij de keuze van een dergelijk programma: simpel/ laagdrempelig, 
gebruiksvriendelijk/goede gebruikersinformatie, overzichtelijk, Nederlandstalig 
en gratis beschikbaar. Het feit dat het programma volledig Windows- gestuurd 
is, een onbeperkt aantal personen en documenten kan opnemen, veel 
uitvoermodellen kent en een zeer uitgebreide Help-functie heeft, maakt het 
naar de mening van Dick uitermate geschikt voor het opslaan van genealogische 
bestanden. Op de website http://aldfaer.net is alle verdere informatie te vinden. 
Tijdens een korte demonstratie van de mogelijkheden van dit programma 
besteedde Dick veel aandacht aan een keuze die de gebruiker weloverwogen moet 
maken: hoe richt ik mijn systeem van mappen in, waar breng ik mijn gegevens 
onder en hoe verwijs ik daarnaar? Want je wilt toch niet dat je na verloop van 
tijd allerlei documenten niet meer kan vinden! Als je je eraan went duidelijk aan 
te geven waar je een map met de benodigde bestanden geplaatst hebt en als je 
deze map gekoppeld hebt aan een persoon kan er al niet veel meer mis gaan. 
Zijn advies was verder om deze bestandsmappen niet in de Aldfaermap onder te 
brengen, maar in een aparte map op te slaan.

Van bloemkool, drank en chocolade

Deel 4 (slot) van het verhaal over Jan kreuk en Martha Molenaar (Bep de Haan – Appel)

En hoe zal het voor moeder Kreuk zijn geweest om bij haar dochter in huis te 
wonen? Volgens de verhalen was er voldoende werk voor haar. 
Zij schilde de aardappelen voor dat grote gezin en maakte de groente klaar 
en verder breide ze truien en vesten en herstelde kleding. Ook maakte zij 
onderjurkjes voor de meiden van Verkade zakjes die vader Jan mee nam uit de 
fabriek.
In het jaar 1958 kwam er in de Molenstraat een huis beschikbaar waar zij toen 
zijn gaan wonen. 

In 1966 maakten ze een grote reis 
om hun zoon Arie te bezoeken die in 
Canada woonde. 
Met een groepsreis onder de naam 
‘Wij komen’, voeren ze met het schip 
de Statendam van de Holland Amerika 
Lijn, van Rotterdam via Le Havre en 
Engeland de Atlantische oceaan over. 
Ze vertrokken op 9 mei en kwamen op 
21 mei op de plek van bestemming; 
Quebec. 

Moeder Kreuk was het grootste deel van de reis zeeziek. Er was iedere dag veel 
wind en twee dagen een echte storm, windkracht 9 met golven van meer dan 
9 meter hoog. Vader genoot onderweg van het uitzicht op het dek en van film, 
muziek, kaarten en copieuze maaltijden. Wegens een havenstaking konden ze 
niet in Quebec van boord, maar moesten 400 km terugvaren naar Halifax. Daar 
stapten ze op de trein en kwamen de dag erna in St. Laurent bij Quebec aan.
In Nederland was de reis van Jan Kreuk en zijn vrouw nog niet ten einde. De 
familie Kreuk was een grote familie maar ook een familie met zakelijk inzicht. 
Toen zus Corrie met drie kinderen alleen kwam te staan was daar de behoefte 
haar te helpen en het gezin in Hoogwoud te laten wonen, weer dicht bij de familie. 
De familie heeft toen in de Louise Hedwig van Catzstraat een casco huis (nummer 
15) kunnen kopen en die woning ‘met vereende krachten’ afgebouwd. Daarin 
zijn vader en moeder Kreuk gaan wonen. Zus Corrie mocht ‘met toestemming 
van de gemeente’ met haar gezin de woning betrekken die vader en moeder 
hadden verlaten. Opa en Oma Kreuk hebben daar nog jaren met veel plezier 
gewoond waarna zij, toen het noodzakelijk werd hen meer verzorging te bieden, 
naar verzorgingshuis Zandhove in Spanbroek zijn gegaan. Dat was in juni 1978. 

vervolg op blz. 16
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Het huis is toen verkocht. De opbrengst is na aftrek van de hypotheek in een 
fonds gestort. De rente was toen nog zeer hoog. De familie kon daardoor van het 
geld nog bijna dertig jaar met elkaar uit eten en op weekend. Oma Mart Kreuk-
Molenaar is op 2 juni 1980 overleden. Opa Jan Kreuk is op 27 februari 1981 ook 
in Huize Zandhove overleden.
Als eerbetoon aan deze twee hardwerkende mensen plaatsen wij het lied dat vader 
Jan Kreuk tijdens alle bruiloftsfeesten altijd plechtig gezongen heeft. (Deze tekst 
slaat op een pas gehuwd bruidspaar maar werd ook bij andere gelegenheden met 
aangepaste tekst gezongen). Simon heeft het stokje van zijn vader overgenomen.

                 Refrein    Couplet
Hef aan, hef aan een vrolijk lied  Deez beker wijd ik u ter eer
En denk aan al uw zorgen niet.  Gij Bruidegom met uw Bruidje teer
Drink uit de beker vol met wijn  Dat God u lang mag sparen
En laat ons allen vrolijk zijn.  Dat geen zorg des levens drukt
Laat ons te samen klinken  Geniet van allerzoetst geluk.
En dan maar rustig drinken  Met elkaar nog vele jaren.
Laat ons te samen klinken   Refrein.
En dan weer rustig drinken.
           
De 13 kinderen uit het huwelijk van Jan en Mart Kreuk:
Rika 17 juli 1922 gehuwd met Cor Sijm.
Marie 24 juni 1923 gehuwd met Kees Schilder.
Gerard 26 augustus 1924 gehuwd met Guus Dekker.
Alie 6 december 1925 gehuwd met Ben Dobbe.
Arie 6 maart 1927  gehuwd met Trien Haakman.
Piet 10 augustus 1928 gehuwd met Riet Buijsman
Nic. 21 november 1929 gehuwd met Mart Hoek.
Corrie 29 januari 1931 gehuwd met Sjef Heesbeen.
Afra 15 juni 1932 gehuwd met Jan Hoek
Jan 17 april 1934 gehuwd met Riet Steenvoorden.
Tiny 29 juli 1935 gehuwd met Co Besseling.
Simon 1 september 1937 gehuwd met Vera Groot.
Theo 6 november 1938 gehuwd met Afra Besseling.

Bep de Haan-Appel

Een ‘aangeklede’ stamreeks Vijn
Generatie I
1 Mark VIJN, geboren op 17 10 2001 te Hoorn, Mikki VIJN, geboren op 
 25 10  2004 te Hoorn, Moos VIJN, geboren op 16 03 2007 te Hoorn, 

Generatie II
2 Mark VIJN, theater producer, hoofdtrainer voetbal, geboren op 22 07 1967 te
 Eindhoven, gehuwd te Hoorn met
3 Monique BAKKER, verloskundige, geboren op 09 06 1974 te Hoorn.

Generatie III
4 Adrianus Josephus Maria (Ad) VIJN, bedrijfsadviseur, geboren op 
 25 01 1941 te Amersfoort, gehuwd op 18 09 1965 te Eindhoven met
5 Johanna (Joke) de VROOME, theater publicaties, geboren op 13 02 1942 te
 Eindhoven, dochter van Gerardus Antonius de VROOME en Elisabeth
 Henrica Johanna FEIJEN.

Generatie IV
8 Simon VIJN, machinist, geboren op 01 08 1894 te Nibbixwoud, overleden op
 26 05 1947 te Amersfoort, begraven op 29 05 1947 te Amersfoort, 
9 Petronella Johanna Maria van GEEL, geboren op 05 05 1904 te Boxtel, 
 overleden op 05 01 1996 te Eindhoven, begraven op 10 01 1996 te Eindhoven, 
 dochter van Petrus  van GEEL, machinist, en Johanna Maria van der
 VELDEN.

Generatie V
16 Cornelis VIJN, landbouwer, geboren op 01 02 1869 te Hauwert, overleden op

 11 10 1935 te Zuidermeer, begraven op 15 10 1935 te Zuidermeer

 Gehuwd op 27 04 1893 te Wognum (getuigen: Jan Kok, Pieter Haring, Klaas
 Koomen, Dirk Kok) met
17 Neeltje STROOMER, geboren op 07 10 1871 te Wognum, overleden op 
 31 08 1949 te Hoorn, begraven te Spierdijk, dochter van Jacob STROOMER, 
 landman, veldarbeider, en Reinouwtje BLAUW.
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Foto van gezin Vijn-Stroomer. Op de stoel Neeltje Stroomer , achter haar Jacob en Simon voor de 
tafel Arie op de stoel Cornelis Vijn daarvoor Reina en staande Nel Vijn

Uit dit huwelijk (= generatie IV)
1. Simon VIJN, machinist 
 Geb. op 01 08 1894 te Nibbixwoud, overl. op 26 05 1947 te Amersfoort, begr.  
 op 29 05 1947 te Amersfoort, tr. (1) op 21 10 1920 te Ottersum, tr. kerk op 
 26 10 1920 te Ottersum Anna Maria TOONEN, dr. van Jacobus TOONEN, 
 landarbeider, en Maria Gertruda DIMMERS, arbeidster, geb. op 16 05  
 1896 te Ottersum, overl.    op 13 07 1932 te Amersfoort, begr. te Gennep.
 Tr. (2) op 03 01 1934 te Amersfoort, tr. kerk op 09 01 1934 te Amersfoort  
 Petronella Johanna Maria van GEEL, dr. van Petrus van GEEL, 
 machinist, en Johanna Maria van der VELDEN, geb. op 05 05 1904 te  

 Boxtel, overl. op 05 01 1996 te Eindhoven, begr. op 10 01 1996 te Eindhoven

 (Zij tr. op 07 11 1969 te Haps Johannes HEIJNEN, zn. van Johan   
 HEIJNEN en  Johanna RUTTEN, geb. op 01 03 1904 te Groesbeek, overl.  
 op 20 08 1977 te Eindhoven). 
2. Jacob VIJN, matroos
 Geb. op 04 03 1896 te Nibbixwoud, overl. 1918
Jacob vertrekt 6 12 1915 naar Rasdorp als varengezel.
Brief van Ver. Zee risico Amsterdam, aan de burgemeester van Berkhout, geschreven 
12 8 1918: Jacob Vijn, matroos op de zeillogger “Lisa”, IJmuiden 207, op 12 8 1918 
vertrokken, is vermoedelijk om het leven gekomen.

Raad voor de scheepvaart Dossier nu 2195
De stalen zeillogger “Lisa” werd in het jaar 1896 gebouwd en was het eigendom van 
de visserij maatschappij “Castricum II” J.B. Schuijt te Castricum. T.a.v. het feit dat 
het schip op de Noordzee is vergaan en dat alle zes opvarenden daarbij het leven 
hebben verloren, acht de Raad het niet onwaarschijnlijk dat dit verband houdt met de 
oorlogsomstandigheden.
Lisa YM.207 is 12 08 1918 van IJmuiden ter trawl- vissing op Noordzee zeewaardig 
uitgerust vertrokken. Het schip stond onder bevel van schipper Jacob Harm.

3. Marijtje VIJN
 Geb. op 24 01 1898 te Wognum,  overl. op 25 10 1917 te Berkhout
4. Adriaan Nicolaas VIJN
 Geb. op 09 04 1900 te Ter Aar, overl. op 23 09 1988 te Wervershoof, tr. op 
 09 02 1922 te Andijk Catharina HOOIVELD, dr. van Hermanus   
 HOOIVELD,  landbouwer, en Maartje KOLKEN, geb. op 08 04 1900 te 
 Hoogkarspel,  overl. op 20 01 1990 te Wervershoof
5. Reinoutje VIJN
 Geb. op 15 11 1901 te Wognum, overl. op 21 07 1904 te Wognum
6. Cornelia VIJN
 Geb. op 16 01 1904 te Wognum, overl. op 07 07 1943 te Spierdijk, begr. op 10 07
 1943 te Spierdijk, tr. op 07 05 1925 te Spierdijk Anthonius Arnoldus Jozeph
 CAARLS Zn. van Johannes Hermanus CAARLS en Agatha Hillegonda  
 LAMPE
 Geb. op 30 06 1899 te Berkhout Overl. op 13 02 1970 te Alkmaar
7. Reinalda Alida VIJN
 Geb. op 16 07 1910 te Wognum, overl. op 13 09 1912 te Wognum.
8. Reinalda Alida VIJN
 Geb. op 25 09 1914 te Wognum, overl. op 03 02 1979 te Wervershoof,
 tr. op 12 04 1934 te Berkhout Johannes de BOER, broodbakker,
 landarbeider,zoon van Arie de BOER, veehouder, en Pietertje NIEUWBOER, 
 geb. op 11 04 1910 te Ilpendam Overl. op 16 10 1990 te Heiloo.
 (Hij tr. op 13 04 1983 te Heiloo Catharina NOUWENS, geb. op 08 10 1907 te 
 Schoten, overl. op 06 10 1984 te Alkmaar.)
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Het loopvlak van het wiel was een rubber strip van een oude autoband. Voordat Piet 
geboren werd, maakte hij een mooie kindercommode met op de deuren uitgesneden 
rozetten van rood hout. In 1937-1938 bouwde hij een grote bolderkar; de wielen werden 
weer opgebouwd uit gelijmde houten blokken, de naven waren van fiets wielen, het geheel 
was zeer solide uitgevoerd. Het loopvlak van de wielen was voorzien van platte rubberen 
strippen. Met deze wagen is in de oorlogsperiode 1940-1945 zeer veel vervoerd. In die 
tijd werd zeer veel hout en turf verstookt voor het koken en verwarmen. Bij ons thuis 
was dat veel hout en petroleum. Voor de houtvoorziening kocht hij van de gemeente 
Amersfoort zware beukebomen die nog gerooid moesten worden. Die bomen rooien 
en zagen deed hij grotendeels alleen. Ik kan mij herinneren dat hij bezig was op de 
Leusderweg bij de Javastraat in Amersfoort: een zware beukeboom moest om, dus had hij 
uit veiligheidsoverwegingen een dikke staaldraad uit gespannen uit de top van de boom 
naar de voet van een andere boom, zodat de valrichting bepaald was. Een groot gat in de 
grond om de voet van de boom heen om de wortels door te hakken. Dat was in die tijd, 
gezien het verkeer nog mogelijk. Toen de boom gevallen was, alles met een grote trekzaag 
inkorten tot ca. 1.5/2mtr. Daarna alles met een handkar vervoeren naar huis. Van een zo’n 
boom had je een flinke stapel hout in de tuin. Het kwam ook voor dat hij sloophout kocht 
per kavel, aan de wagenwerk-plaats van de N.S. te Amersfoort. Dat waren meestal zware 
grenen planken van gesloopte goederenwagons. Het vervoeren van dat hout regelde hij 
altijd bij het transportbedrijf, de Wed. Ruitenberg op de Woestijgerweg, die hadden een 
oude Chevrolet vrachtwagen.
Als hij rangeerdienst had, mochten we vaak tussen de middag zijn warm eten weg brengen 
in een speciaal draagpannetje. We mochten dan meerijden op de rangeerlocomotief, dat 
was altijd erg spannend. Dan had vader hij alle tijd voor zijn kinderen, terwijl dat thuis 
niet altijd het geval was. In juli 1944 kwam ik van mijn werk, en stond op het station 
te Bilthoven te wachten op de trein naar Amersfoort. Ik wist toen niet dat Vader op de 
locomotief stond, maar bij het binnen rijden zag hij mij staan, en riep mij dat ik op de 
locomotief moest komen. Daarna heb ik onder zijn toezicht de trein naar Amersfoort 
gereden. Ik was toen op een maand na 17 jaar. In zijn vrije tijd kon je hem ook vaak in 
zijn moestuin vinden. Daarin verbouwde hij van alles, uitgezonderd aardappels, want dat 
was niets op de zandgrond. In de tuin stonden o.a. rode bessen, frambozen en struiken 
perziken. Tevens was er een groot kippenhok, het nachthok had een specifiek aanzicht, nl. 
een zijkant had een groot glazen raam. 
In 1936-1937 ging hij zelf brood bakken, en kwam er geen bakker meer aan de deur. 
Hij bouwde zelf een oven, opgebouwd uit een staalconstructie met een plaatstalen 
ommanteling, inwendig gemetseld met vuurvaste stenen. Boven op de oven een houten 
rijskast. De verwarmingsbron van de oven was een tweepits petroleumvergasser, van 
het fabricaat ‘Primus’. Aan weerszijde van het toestel zat een brandstoftankje met 
pompsysteem. Dit zelfde toestel werd toen ook gebruikt in de keuken om op te koken. 
Twee of driemaal in de week was hij aan het bakken, in één keer 5 a 6 broden van ca. 1200 
gram. Verder bakte hij geregeld, vaak op zaterdag, een plaat vol puntbroodjes of een taart. 
De bakoven stond op de zolderverdieping, dat was niet altijd niet aangenaam, omdat ik 
daar sliep. Na het bakken kon het er zeer warm zijn. Het meel moesten we altijd halen 
bij de bakker, een zak van 40-50 kg. Amerikaans Patent. Op de zakken stond vaak een 

1903 R.K. Jongensschool Sint Hieronymus
Namen van de kinderen (N.B. Jacob en Adriaan Nicolaas Vijn zijn afgebeeld)
Boven v.l.n.r. 1 Teun Ootes, 2 Klaas Broers, 3 Klaas Schouten, 4 Leo Goutier, 5 Nico Kuip, 6 Simon 
Vijn, Tweede rij v.l.n.r. 1 Karel Kuip, 2 Simon Bijman, 3 Jaap Mooij, 4 A. Buis, 5 ... Buis 6 links 
meester Smit. 3 rij v.l.n.r. 1 Jan Bijman, 2 …van Diepen, 3 Dirk Smit, 4 Cees Mooij, 5 Cees Blauw, 6 
David Kok, 7 rechts meester Starmans. Vooraan v.l.n.r. 1 Piet Blauw, 2 Piet Tool, 3 Piet Botman, 4 
Jaap Huiberts, 5. A. Vijn, 6 Jaap Vijn

Toelichting bij Simon, nr.1 van de kinderen van Cornelis en Neeltje
Vader Simon was een grote, sterke man. Lengte ca, 1.85-1.90 meter, gewicht ca. 90a 
100 kg. Hij had zeer grote handen en voeten, schoenmaat 45-46, donker haar met forse 
wenkbrauwen. Het haar was kort geknipt, met aan de voorzijde wat lange (recht opstaande 
stekeltjes).
Vader Simon, hij was werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen. Ik heb hem gekend als 
onder machinist (twee smalle gouden bandjes) en machinist ( een brede gouden band) om 
zijn dienst pet. Mijn herinnering gaat over de jaren 1931 t/m 1947. Hij had voor die tijd een 
uitgebreide kennis, op technisch gebied (metaal en houtbewerken), land en tuinbouw (het 
kon niet anders, want hij was een boerenzoon), en koken en bakken, welke bekwaamheid 
hij opgedaan had als kok in de officierskeuken in de oorlog 1914-1918. In zijn vrije tijd was 
hij vaak bezig met houtbewerken of iets speciaals aan het construeren, o.a. kinderfiets, 
autoped, bestaande uit een metalenframe, de wielen van hout met in het hart van het wiel 
een fietsnaaf in gebouwd. 



Koggenland 2018/1 Koggenland 2018/1

22 23

Generatie IX
256 Pieter FIJN (Ruijter), gedoopt op 17 11 1728 te Wervershoof (getuige: Griet
 Gerrits), overleden op 29 06 1774 te Wervershoof, begraven op 01 07 1774 te
 Wervershoof,  gehuwd op 10 02 1760 te Wervershoof met
257 Marijtje Kornelis (Maritje Struyver) KRUYF, gedoopt ± 1730 te Wervershoof,
 overleden op 08 01 1771 te Wervershoof, dochter van Cornelis Kruyfs
 STRUYVER.
Generatie X
512 Pieter  Jacobzn. VIJN, gedoopt op 18 06 1704 te Medemblik, overleden op
 19 12 1774 te Wervershoof, gehuwd (1) op 02 01 1728 te Medemblik (getuige: Jan 
 Jacobsz. Fijn, broer bruidegom) met 
513 Mary Pieters (Maertje) SIERIX, geboren te Hoogwoud, begraven op
 16 01 1732 te Wervershoof, dochter van Pieter Pitersz SIERIK tot OPMEER
 en Geertje TEEUWES.

Generatie XI
1024 Jacob Ariaensz FIJN, gedoopt ± 1675 te Opperdoes, overleden op 22 07 1735 
 te Opperdoes, gehuwd op 10 04 1701 te Wervershoof met 
1025 Neeltje Gerritsdr APPELMAN, gedoopt op 07 02 1676 te Wervershoof 
 (getuige: Grietje Pieters), overleden op 14 06 1705 te Medemblik, dochter van
 Gerrit Dirksz APPELMAN, schipper aan de Lagedijk, en Neel PIETERS.

Generatie XII
2048 Adrianus (stamvader), gedoopt ± 1650 te Wervershoof.

Mia Vijn-van Hout

afbeelding met omschrijving; ze waren van een sterke katoenen stof en als de zak leeg was, 
werd die gewassen en werden er onderbroeken van gemaakt. 
In de  hongerwinter van oktober 1944 t/m mei 1945 heeft het hem zeer veel moeite gekost 
om voor zijn gezin het benodigde eten in huis te krijgen. Tevens was zijn gezondheid in 
1944 sterk achteruit gegaan. Hij heeft heel wat tochten gemaakt per fiets of lopende met 
mijn zus, naar zijn broer in Zwaagdijk N.H. om tarwe te gaan halen. Een keer kwam hij 
terug met paard-en-wagen: een tweewielige sjees, met een mank paard er voor. Met die 
sjees had hij vrij veel eten meegebracht. Paard-en-wagen zijn toen tijdelijk gestald bij 
boer van Zanten, bij ons aan de overkant. Helaas is hij in 1947, veel te vroeg, gestorven. 
Hij had nog zoveel plannen als hij met pensioen zou gaan

Generatie VI
32 Simon VIJN, broodbakker landman, geboren op 27 09 1835 te Hoogkarspel,  
 overleden op 05 05 1919 te Hauwert, begraven op 09 05 1919 te Nibbixwoud,
 gehuwd op 11 04 1861 te Nibbixwoud (getuigen: Maarten Stap, Klaas Leek, 
 voogden van Marijtje, Dirk Bijl, Gerret Blokker, Klaas Bijl, Renier Doodman) 
 met
33 Marijtje HEILIG, boerin, geboren op 15 04 1841 te Hauwert, overleden op 
 22 11 1882 te Hauwert, begraven op 27 11 1882 te Nibbixwoud, dochter van
 Klaas HEILIG, landman, kerkmeester, en Marijtje KAMP.

Generatie VII
64 Cornelis VIJN, bouwman, arbeider, geboren op 16 03 1794 te Onderdijk,
 gedoopt op 18 03 1794 te Medemblik (getuige: Marijtje Klaas Heset), overleden
 op 16 07 1837 te Hoogkarspel, gehuwd op 09 10 1831 te Hoogkarspel (getuigen: 
 Klaas Rijn, Klaas Schagen smid oom, Jacob Schagen bouwman broer, Pieter Vijn
 stalknecht broer) met 
65 Cornelia SCHAGEN, inlandse kraamster, geboren te Bangert, gedoopt op
 22 04 1809 te Blokker (getuige: Rempje Jans Grootjes), overleden op 09 11 1848
 te Nibbixwoud Hauwert, dochter van Simon Jans SCHAGEN en Geertje
 Jans GROOTJES.

Generatie VIII
128 Pieter Pietersz FIJN, landman, gedoopt op 15 08 1767 te Wervershoof 
 (getuige: Aaltje Vijn), overleden op 28 06 1825 te Medemblik, gehuwd op 
 27 01 1788 te Wervershoof met
129 Catharina Cornelisdr KOOPMAN, huisvrouw, gedoopt op 19 09 1763 te
 Wervershoof (getuige: Neeltje Gerrits Appelman), overleden op 03 09 1820 te
 Medemblik, dochter van Cornelis KOOPMAN en Trijntje Sijmen,
 vroedvrouw.
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Everwijn Swidde, Luthers predikant

een onderzoek naar Everwijn Swidde en zijn de nakomelingen

Bij genealogisch onderzoek naar de familie van mijn schoondochter bleek dat de familie 
van haar grootmoeder uit Hoorn afkomstig is. Die familienaam is Swidde, met als 
oudst gevonden persoon Everwijn Swidde. Deze Everwijn Swidde is als dominee voor 
de Lutherse Kerk in Monnickendam en Hoorn van grote betekenis geweest.

Everwijn Swidde werd gedoopt op 8 augustus 1663 te Amsterdam als zoon van Jan 
Everwijnse en Hilletje Arentz. Hij studeerde theologie aan de universiteit in Leiden en 
vertaalde diverse geschriften uit het Duits. Ook verzorgde hij later een aantal publica-
ties die te maken hadden met zijn religieuze overtuigingen. Hij nam ijverig deel aan de 
kerkelijke twisten die aan het laatst van de 17e eeuw de Lutherse kerk in Amsterdam 
‘verontrustten’.
In 1614 was in Amsterdam een Lutherse broederschap opgericht, de zogenaamde Frater-
niteit, waartoe 34 gemeenten behoorden. Ook Monnickendam en Hoorn behoorden bij 
de Fraterniteit. In 1690 werd ds.J. Boeken in Monnickendam beroepen. Deze had, hoe-
wel hij in Amsterdam was geboren, in Duitsland gestudeerd. Op 22 jarige leeftijd werd 
hij in Monnickendam geordineerd. Ds. Boeken werd, zo jong als hij was, fel tegenstander 
van de Amsterdamse ‘overheersing’. Hij vertrok reeds na twee jaren en Monnickendam 
waagde het vervolgens Everwijn Swidde, die inmiddels dominee was, te beroepen zon-
der goedkeuring van Amsterdam. De Lutherse gemeente in Monnickendam werd daarop 
uit de Fraterniteit gestoten.
Everwijn Swidde werd op 21 oktober 1694 door Hoorn beroepen. Het Amsterdamse 
consistorie was het hiermee niet mee eens en weigerde zijn goedkeuring te geven aan het 
beroepen van Everwijn Swidde, een man die zich van jongs af aan al had verzet tegen de 
heerszucht van de Amsterdamse heren. Het resultaat was dat ook Hoorn in 1696 werd 
geschrapt als lid van de Fraterniteit. Hoorn deelde dit lot trouwens met andere gemeen-
ten, die in dezelfde tijd, maar om andere redenen, met het Amsterdamse consistorie 
in conflict waren geraakt. Samen richtten zij een eigen organisatie op, de zogenaamde 
‘Christ-Broederlijke’ of ‘Haagse Unie’, die moest dienen als tegenhanger van de Fra-
terniteit, maar die van het begin af een kwijnend bestaan leidde. In 1713, direct na het 
overlijden van Everwijn Swidde, verbrak Hoorn de banden met de Unie en stelde zich 
open voor nieuwe contacten met Amsterdam.

Everwijn Swidde huwde op 11 december 1695 in Hoorn Elsje Klaes.
Uit het huwelijk werden 4 kinderen geboren:

1 Willem Swidde, gedoopt op 04-09-1696 in Hoorn. Volgt 2.
2 Trijntje Swidde. Zij is gedoopt op 20-07-1698 in Hoorn.
3 IJtje Swidde. Zij is gedoopt op 16-05-1700 in Hoorn.
4 Claas (Klaas) Swidde, gedoopt op 17-10-1702 in Hoorn. Volgt 3.

Vanaf hier volgen we de verdere parenteel: 

2 Willem Swidde, zoon van Everwijn Swidde en Elsje Klaes. Hij is gedoopt op 04-
09-1696 in Hoorn. Willem is overleden, 73 jaar oud. Hij is begraven op 03-01-1770 in 
Hoorn. 
Notitie bij Willem: Luthers gedoopt.
Lidmaat op 29-09-1720 van de Lutherse kerk.

Willem Swidde was lid van de kerkraad (ouderling) van de Lutherse kerk, hij was be-
trokken bij de twisten binnen de Lutherse kerk (1761).

Willem trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1720 in Hoorn met Neeltje Jans. 
Notitie bij het huwelijk van Willem en Neeltje: Het huwelijk werd gesloten door domi-
nee Mattheus. 

Dick Westhoven

Het vervolg over Everwijn Swidde komt in Koggenland 2018/2
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Transcriptie van pagina 14-15

Aan dit nummer werkten mee:

Henk Flierman, Bep de Haan-Appel, Ben Leek, Sanne Maasbach, 
Mia Vijn-van Hout, Dick Waalboer en Dick Westhoven

Mutaties op de ledenlijst
(per 28 februari 2018)
Helaas moeten wij u het overlijden melden van
Dhr D. Tangeman Orionstraat 83 1622 BR Hoorn melden.

Een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap is binnengekomen van 
Dhr N. TH. Tessel (Hoorn), Dhr J.K. Prop (Medemblik), Dhr O. Louw (Bussum),
Mw A.G.M. Peters-Bouwman (Apeldoorn), Dhr H. Neering (Hoorn, bijkomend 
lid),
Dhr S. Ruis (Grootebroek), Dhr J.J. Kuiper (Berkhout), Dhr P.G.M. Schneider 
(Wognum),
Mw M.A. Hoek-Wittebol (Grootebroek), Dhr H.D. Klaver (Malden).

Als nieuwe leden mogen wij verwelkomen
Dhr M.J. Poen (Alphen aan de Rijn, bijkomend lid)
Mw C.M. Weijers (Bovenkarspel)
Mw A.S.M. Dekker-Koopman (Hoorn)
Dhr TH.M. van der Gulik (Hoorn)

In vergelijking met december 2017 is ons ledental gedaald met 6 personen 
en bedraagt nu 139. Gezien het feit dat veel mensen rond de jaarwisseling 
hun abonnementen in heroverweging nemen, is deze achteruitgang niet 
verontrustend. Uit het gegeven dat wij vier nieuwe leden hebben gekregen putten 
wij hoop voor de toekomst!

In het volgende nummer

In het volgende nummer wordt het verhaal over de familie Swidde voortgezet 
en verschijnt een bijdrage over de familie Caarls in Hoorn. Ook het verslag van 
de jaarvergadering kunt u daarin verwachten. Uw eigen kopij kunt u tot midden 
juni inzenden!



 

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

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
15 juni 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 op dindsdag en vrijdag van

 09.00 uur tot 17.00 uur.
Voor het lenen van materiaal kunt u terecht tijdens de 

bijeenkomsten en het Voorouderspreekuur.

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

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

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

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

Bestuur en functieverdeling

Voorzitter 
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek      0229 - 59 17 46
e-mail: voorzitter@owf.ngv.nl
Secretaris 
Dick Westhoven, Hertog Albrechtstraat 53, 1611 GC Bovenkarspel     0228 - 51 40 56
e-mail: secretaris@owf.ngv.nl
Penningmeester 
Henk Flierman, Kloosterpoort 1, 1613 EV  Grootebroek      0228 - 51 31 05
e-mail: penningmeester@owf.ngv.nl 
Algemeen bestuurslid,werkgroep bibliotheek, opvang nieuwe leden
vacature
Algemeen bestuurslid, Communicatie/ PR
vacature
Algemeen bestuurslid, organisatie lezingen 
Marijke van Teunenbroek, Robert Stolzhof 292, 1628 XA Hoorn     0229 –23 84 82 
e-mail: lezingen@owf.ngv.nl
Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn       0229 - 23 29 35
e-mail: hoofdredacteur@owf.ngv.nl

Homepage: https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/
oostelijk-west-friesland/

Webmaster
Dick  Waalboer

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

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




