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Van de bestuurstafel

Voor u ligt alweer het tweede nummer van Koggeland voor dit jaar.
Aan de bestuurstafel zijn geen echt spannende dingen besproken. 
We zijn bezig met de ontwikkeling van een folder die we in lijn met 
de nieuwe huisstijl ontwerpen. Ook willen we, in navolging van 
opmerkingen van Remko Ooijevaar tijdens de laatste jaarvergade-
ring,   u binnenkort benaderen met de vraag om te participeren in 
een onderzoeksproject. Het fijne hiervan kan ik nog niet vertellen, 
maar het is de bedoeling dat meerdere leden van onze afdeling 
gezamenlijk op zoek gaan naar feiten en personen uit het verleden van West-Friesland. 
Onlangs werd u hierover vanaf onze website een e-mail toegestuurd. Zoals u op de 
pagina hiernaast kunt lezen, krijgt u het komende seizoen weer een interssant en ge-
varieerd programma van lezingen voorgeschoteld. Het vergt ieder jaar weer de nodige 
inspanning en zoekwerk om zo’n programma in elkaar te zetten. Waarvoor dank aan 
Marijke van Teunenbroek.
Ik wens u alvast heel prettige bijeenkomsten toe. Voor de avond  van 18 april kunt u 
zelf iets over uw onderzoek of wat dan ook met betrekking tot genealogie laten zien en 
toelichten. Tijd genoeg dus om iets voor te bereiden. Zie hiervoor het overzicht lezin-
gen 2018/2019 in dit blad.
De cursus Stamboomonderzoek voor beginners trekt zoveel belangstelling dat we dit 
najaar van plan zijn om de cursus twee maal te geven. Hierdoor kunnen nieuwe cusis-
ten zich weer aanmelden voor de cursus van volgend voorjaar. 
Vanaf september zal er om de maand weer een voorouderspreekuur gehouden worden.
Steeds op de tweede vrijdag van de maand. Kortom: er worden best wat activiteiten 
binnen onze afdeling verzorgd. Mocht u belangtelling hebben om hier aan mee te we-
werken, dan verneem ik dat graag. 
Na de cyberaanval op de oude website www.ngv.nl is deze zo spoedig mogelijk uit 
de lucht gehaald om erger te voorkomen. Hopelijk heeft deze aanval voor niemand 
nadelige gevolgen gehad. Er is inmiddels een nieuwe server in een zwaar beveiligde 
omgeving in gebruik genomen. Leden zullen regelmatig over de voortgang geïnfor-
meerd worden op www.ontdekjouwverhaal.nl. Het IT-team van de NGV is hee3l druk 
bezig om de overgang van de resterende onderdelen van de oude naar de nieuwe site te 
verzorgen. Inmiddels kan weer gezocht worden in, helaas nog niet alle, bestanden, die 
op de oude site stonden.
Ik wens u een prettige en mooie zomer toe en hoop u allemaal weer te mogen ontmoe-
ten op 18 oktober.

uw voorzitter
Dick Waalboer

Onze bijeenkomsten

18 oktober 2018  Alex Dekker:   Mijn  opa was een nazi
15 november 2018 Rob Dix:  Voorouders in Duitsland
Deze bijeenkomst wordt voorafgegaan door een korte ledenvergadering en begint om 
19:15 uur.
24 januari 2019  Leonie Kaptein:  De appel valt niet ver van de
      stamboom
28 februari 2019 Hendrik Hamacher: Het leven van kapiteins-
      vrouwen aan boord
21 maart 2019  Dick Westhoven Heksenvervolging en heksen-
      processen
18 april   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. 

In dit nummer
leest u het slot van de genealogie Swidde. Verder veel afdelingsnieuws, zoals het 
verslag van de jaarvergadering, een impressie van de lezing over joodse genealogie, 
het overzicht van de lezingen in het nieuwe seizoen en een onderzoekje naar de 
vraag waarom de lezingen altijd in Hoorn plaatsvinden. Informatie krijgt u over 
huizenonderzoek in Hoorn, signalementen van andere afdelingsbladen, nieuws 
uit het Westfries Archief en een aanwinst in onze afdelingsbibliotheek. Zo zijn 
de drie onderdelen (genealogie, afdelingsnieuws en informatie) weer rijkelijk 
ingevuld en heeft u extra lectuur op één van de mooie zomeravonden.
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Addendum bij ‘Van de bestuurstafel’

Het bestuur heeft zich wel eens beraden over de vraag of Hoorn de meest ideale 
plaats is om lezingenavonden e.d. te organiseren. Los van de vraag of het zinvol 
is om ook eens in een andere plaats binnen ons spreidingsgebied een activiteit op 
te zetten (waarover zo dadelijk meer), lijkt Hoorn toch de meest centrale plaats 
te zijn als je naar de woonplaats van onze leden kijkt. 
Ik heb het aantal (bijkomende) leden in Hoorn geteld aan de hand van de 
ledenlijst. Dat levert na verwerking van de laatste mutaties een totaal van 41 
leden op. Als je de plaatsen die direct om Hoorn heen liggen daarbij optelt 
(Schellinkhout 2, Berkhout 2, Wognum 5, Zwaag 2 en Blokker4) levert dat een 
totaal op van 55. 
Vanuit Hoorn kun je vervolgens lijnen trekken in de richting van Enkhuizen, 
Medemblik, Purmerend en Alkmaar. Richting Enkhuizen (Venhuizen1, 
Hoogkarspel 3, Grootebroek 1, Bovenkarspel 3, Enkhuizen 4) komen er dan 14 
leden bij. Richting Alkmaar (Obdam 5, Hensbroek 2, Hoogwoud 3, Spanbroek 
3, Heerhugowaard 4, Alkmaar 1) komen er 18 leden bij. Richting Medemblik 
(Nibbixwoud 1, Benningbroek 1, Sijbekarspel 1, De Weere 1, Abbekerk 2, 
Oostwoud 1, Midwoud 1, Hauwert 1, Wervershoof 2, Twisk 1, Medemblik 4) 
levert 16 leden op. Richting Purmerend (Avenhorn 1, Oosthuizen 2, Ursem 3, 
Middelie 1. Hobrede, 1, Wormer 1, Middenbeemster 2, de Rijp 1, Purmerend 1) 
nog eens 13 leden. De rest van onze leden woont buiten de regio.

Wat levert dit nu op? Wanneer wij halverwege de richting van Purmerend, 
Alkmaar, Medemblik of Enkhuizen lezingen zouden gaan organiseren, levert 
dat, met inbegrip van ons ledental in en rond Hoorn, een ongeveer vergelijkbaar 
getal op van rond de 70 potentiele bezoekers. Als we daarentegen rondom Hoorn 
en directe omgeving concentrische cirkels trekken, levert dat al gauw een hoger 
aantal op. Als we de bezoekerslijsten van onze afdelingslezingenavonden erbij 
pakken, zien we een grote concentratie van leden uit Hoorn en omgeving. De 
kans bezoekers aan onze avonden te moeten missen bij een verplaatsing naar een 
plaats die meer in de buurt van de randen van ons gebied ligt, is dan levensgroot 
aanwezig, zij het dat niet uit te sluiten valt dat leden die aan de randen van onze 
regio wonen juist niet naar Hoorn komen omdat dat wellicht voor hen ’s winters 
te ver weg ligt. Dat zou alleen via directe vragen (of een enquête) duidelijk 
kunnen worden.
Wij blijven voorlopig dus vasthouden aan ons onderkomen in Hoorn en 
constateren daarbij dat de goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheid bij 
het Westfries Archief ons bezoekersaantal heeft doen toenemen. Aan ons, de 
bestuursleden, de opdracht om dat middels het aanbod van goede lezingen zo te 

houden! Wel zou het, denken wij, zinvol zijn om af en toe eens een activiteit te 
plannen in de richting van de randen van ons gebied, al was het alleen maar om 
de naamsbekendheid van onze afdeling te vergroten en daarmee wellicht meer 
leden te werven!

Ben Leek

Overzicht lezingen 2018/2019

donderdag 18 oktober 2018, Alex Dekker (1971), studeerde geschiedenis in 
Amsterdam
Mijn opa was een nazi: kon dit familiegeheim wel naar buiten gebracht worden? 
In 1944 liet de Duitse onderofficier Herbert Noah zijn jonge Nederlandse 
vriendin in verwarring achter. In 1945 beviel ze van een zoon. Herbert Noah 
zelf keerde na de oorlog niet terug. Was hij gesneuveld? Gevangen genomen? 
De vrouw zou de liefde van haar leven nooit vergeten. Herbert leek van de 
aardbodem verdwenen... totdat een Nederlandse kleinzoon op zoek gaat naar 
zijn opa. Na lang zoeken weet Alex Dekker het levensverhaal van Herbert Noah 
te reconstrueren. Hij zocht en vond een onbekende Duitse opa.

donderdag 15 nov. 2018, Rob Dix, oud-voorzitter van de NGV en deskundige 
op het gebied van onderzoek in Duitsland.
Voorouders in Duitsland
Een presentatie eerst over genealogisch onderzoek in Duitsland in zijn 
algemeenheid: welke archieven en bronnen er beschikbaar zijn, welke valkuilen 
opdoemen en wat het verschil is met onderzoek in Nederland. 
Daarna zal hij via internet laten zien welke mogelijkheden de Duitse archieven 
nu al bieden en wat je bij je online zoektocht kunt verwachten. Want ook in 
Duitsland gaan de ontwikkelingen snel! Hij laat ook zien dat je thuis al veel 
kunt doen voordat je een reis naar Duitsland gaat ondernemen voor onderzoek. 
Goed beslagen ten ijs komen biedt bovendien voordelen in de communicatie in 
de archieven. En soms liggen resultaten op plaatsen waar je het helemaal niet 
verwacht.

donderdag 24 jan. 2019
Dr. Leonie Kaptein (Stichting  LeveDNA)
De appel valt niet ver van de (stam)boom (DNA en familieonderzoek)
Test gedaan en wat dan? Wat moet je met zo’n uitslag? Welk laboratorium is nu 
eigenlijk goed? 
Is het voor vrouwen nu wel of niet aan te raden om een test te doen? Waarom 
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trekken DNA soorten elkaar aan of juist niet? Gaan we echt zover terug met 
het vinden van onze roots? Op een leuke en begrijpelijke manier zal Dr. Leonie 
Kapein ons alles uitleggen wat we willen weten over DNA, de testen voor de 
genealogie en de gevolgen daarvan.

donderdag 28 febr.2019
De heer Hendrik Hamacher
Het leven van kapiteinsvrouwen aan boord
In de 19e eeuw was er sprake van een bloeiende zeevaart in de Groninger 
veenkoloniën. In die tijd waren er nergens in Nederland zoveel binnenschippers 
te vinden als hier. Maar niet alleen binnenschippers: wat veel mensen niet weten 
is dat in het midden van de 19e eeuw meer dan 50 procent van de Nederlandse 
vloot uit de Groninger Veenkoloniën kwam. Hendrik Hamacher, conservator 
van het Veenkoloniaal Museum te Veendam, houdt een boeiend verhaal over 
de geschiedenis van de veenkoloniale scheepvaart en de toch wel uitzonderlijke 
rol die de kapiteinsvrouwen daarbij speelden. De vrouw stond letterlijk haar 
mannetje! Een lezing vol bijzondere verhalen en anekdotes over het leven van de 
vrouwen aan boord.

donderdag 21 maart 2019
De heer Dick Westhoven
Heksenvervolging en heksenprocessen
De heksenvervolging heeft tussen circa 1450 en 1750 grote delen van Europa 
in haar greep gehad en vele tienduizenden slachtoffers geëist. De meeste 
schattingen lopen uiteen van 30.000 tot 60.000 geëxecuteerden  waarvan 
ongeveer 80% vrouwen. De meeste van die vrouwen waren ouder (meestal 
rond de 60), zeer arm, alleenstaand en machteloos. In de Tachtigjarige Oorlog 
had het stadje ‘s-Heerenberg erg te lijden onder afwisselend de Spaanse en de 
Staatse troepen. De plaats werd verschillende malen geplunderd. Het was ook de 
tijd van de pest, die voor veel slachtoffers zorgde. Ook heksenvervolging kwam 
in deze periode nog voor. Mechteld ten Ham leefde in deze onrustige tijd een 
teruggetrokken bestaan. Ze stond bekend om haar uitspraken over de toekomst 
en de gezondheid van personen in haar omgeving. Mensen die daarin geloofden, 
zeiden dat ze het boze oog bezat. 
Mechteld was wanhopig geworden omdat ze beschuldigd werd van hekserij. 
Vermeende heksen werden in die tijd gezien als oorzaak van veel ellende en 
onheil. Om zich te zuiveren van alle blaam verzocht ze de Berghse magistraten 
om een gerechtelijke uitspraak. Ze was ervan overtuigd dat dan bewezen zou 
worden dat ze geen heks was. De beschuldigingen zou ze bij een eerlijk proces 
kunnen weerleggen. Ze hoopte ook op de steun van de graaf en de magistraten. 

Standvastig bleef Mechteld verzoeken om een proces, hoewel sommige 
bestuurders haar adviseerden het niet zover te laten komen. Het proces kwam 
ten slotte op gang, met noodlottige afloop. 
Een voorvader van de spreker, Johan van Westhaven, lid van de magistraat, was 
mede verantwoordelijk voor de uitkomst van het proces. De lezing geeft inzicht 
in het verloop van het proces en de veroordeling die daarna werd uitgesproken.

donderdag 18 april 2019
Jaarvergadering en tienminutenpraatjes door leden van de afdeling OWF.

Deze avond stellen wij u graag na afloop van de jaarvergadering in de gelegenheid 
om door middel van een kort verhaal aan andere leden te vertellen over uw 
persoonlijke ervaringen tijdens een onderzoek, om tips te geven die voor andere 
leden nuttig kunnen zijn, om te vertellen welke familienamen u onderzoekt en 
hoe ver u daarmee bent gekomen, om foto’s, een kort filmpje of een power point 
presentatie laten zien. Ook kunt u vragen stellen zoals: zouden er andere leden 
zijn die mij kunnen helpen?, wat kan ik waar vinden? etc. Alles (nou ja, bijna 
alles) is mogelijk op deze avond voor en door de leden.
Geeft u het wel even door aan Dick Waalboer of Marijke van Teunenbroek
via de e-mail of een telefoontje. Zij kunnen dan een indeling maken van wat er 
gaat gebeuren op deze avond en ervoor zorgen dat er een beamer, extra tafel etc. 
voor u klaar staat.

Marijke  van Teunenbroek-Land
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Verslag van de jaarvergadering op 12 april 2018

13 leden en 5 bestuursleden hebben, ondanks enkele wegafsluitingen, de weg 
gevonden naar het Westfries Archief voor onze jaarlijkse ledenraadpleging. 
Het verslag van de bijeenkomst op 20 april 2017 is al aan de orde gesteld bij de 
najaarsvergadering op 16 november 2017, maar staat ten onrechte geagendeerd 
voor vanavond; nu legt Dick Waaalboer (vz) het verslag van 16 nov. ter 
goedkeuring voor aan de aanwezigen: zonder op- of aanmerkingen wordt het 
verslag aanvaard.
Er zijn, afgezien van de verder nog te behandelen punten, geen ingekomen 
stukken; wel zijn er twee berichten van verhindering, van mevrouw Pronk en 
mevrouw Schouten.
Het jaarverslag van de secretaris wordt bij acclamatie goedgekeurd. 
Het jaarverslag van de penningmeester wordt toegelicht door Henk Flierman, 
sinds november 2017 onze nieuwe penningmeester. Hij heeft het overgrote 
deel van het verslag dus al gekregen van de ad- interim penningmeester, Dick 
Waalboer. Omdat wij minder onkosten hebben gehad in het afgelopen jaar en 
sommige rekeningen al in 2016 waren betaald, is er minder uitgegeven dan 
begroot. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de post ‘zaalhuur’ op nul staat, 
terwijl er wel lezingen zijn gehouden. Ook de voorzitter kijkt hier van op, maar 
vermoedt dat de rekening van het WFA nog niet is binnengekomen. Hij zegt toe 
dat dit op korte termijn na zal worden gegaan en vraagt de leden alvast hun 
goedkeuring te geven aan dit verslag. Nadere uitleg volgt zo spoedig mogelijk 
via de e-mail. De kascommissie, bestaande uit de heren Bant en Van Louvezijn, 
heeft in ieder geval al geconstateerd dat de uitgaven niet alleen rechtmatig en 
doelmatig zijn gedaan, maar dat inkomsten en uitgaven ook in overeenstemming 
zijn met de opgaven van de bank. Hiermee krijgt het bestuur decharge voor 
het gevoerde beleid. De heren Van Louvezijn en Olijve bieden zich aan om als 
kascommissie te functioneren in het komende jaar. 

Na dit eerste gedeelte van de vergadering richten wij ons meer op het komende 
jaar.
Het rooster van aftreden hoeft dit jaar niet aan de orde gesteld te worden en 
overigens blijft het de vraag in hoeverre dit nog speelt, nu het uitermate lastig 
blijkt te zijn leden te vinden die bestuurstaken op zich willen nemen. We blijven 
zoeken naar iemand die zich voornamelijk met ‘public relations’ wil gaan 
bezighouden en ook anderszins het bestuur wil komen versterken.
Ons afdelingstijdschrift Koggenland is het nieuwe jaar ingegaan met een nieuwe 
omslag en een helderder letterbeeld. Als het aanbod van kopij blijft zoals het 
afgelopen jaar was, vormt het kwartaalblad een mooi visitekaartje voor onze 

afdeling.
Marijke van Teunenbroek heeft nog niet voor alle lezingenavonden een spreker 
kunnen vinden, maar na het spontane aanbod van onze secretaris, Dick 
Westhoven, een verhaal over heksenvervolgingen te komen houden, hoeft 
Marijke nog maar één spreker te contracteren.
Het overzicht van de data en de sprekers treft u, zoals gebruikelijk, elders in dit 
nummer aan.

Wat verder ter tafel komt:
De ALV op 12 mei in Bunnik vereist het instemmingsrecht voor onze afgevaardigde 
op slechts één punt, uitstel van bespreking of uitbesteding van het financiële 
verslag

Verborgen verleden
Ook in het nieuwe seizoen (2018-2019) zal de NTR vanaf 8 september weer 
een aantal afleveringen uitzenden van het programma ‘Verborgen verleden’. In 
de nieuwe serie zal van o.a. Youp van ’t Hek, Georgina Verbaan, Karin 
bloemen, Willie Wartaal en Kees Prins de familiegeschiedenis worden 
ontrafeld.

Lezing over genealogie en Joodse voorouders.

Donderdag, 22 maart, hield Harmen Snel, medewerker bij het Stadsarchief 
Amsterdam, een lezing voor de afdeling OWF, waarin hij probeerde te laten zien 
hoe ingewikkeld het zoeken naar Joodse voorouders kan zijn. Na 1811 vallen de 
problemen nog wel mee, omdat iedere Nederlander zich vanaf die datum moest 
houden aan de regels van de Burgerlijke Stand en dus ook Joodse ingezetenen 
geboorte, trouwen en overlijden moesten melden bij de lokale overheid. 
Dat was voor 1811 heel anders, omdat Joodse Nederlanders zich vooral aan 
hun eigen regels hielden. Een rol daarbij speelde dat er verschillende gebruiken 
bestonden tussen de uit Oost-Europa afkomstige Joden en die uit Zuid-Europa. 
Dat er verder tussen arme en rijke Joden in die zin verschillen waren dat je 
als onderzoeker arme mensen verhoudingsgewijs vaker in oud-rechterlijke 
(criminele) archieven tegenkomt en rijke in notariële archieven, komt overeen 
met de rest van de inwoners van Nederland. Van Joodse inwoners van kleine 
dorpen zijn vaak helemaal geen sporen terug te vinden, tenzij je weet naar welke 
grotere plaats zij uitweken voor religieuze gebruiken. 
Voor alle groeperingen binnen de Joodse gemeenschappen geldt dat zij drie 
namen (mannen) of twee (vrouwen) hadden. 
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Jongens en meisjes kregen een Jiddische naam voor dagelijks gebruik en jongens 
ook een Hebreeuwse naam voor gebruik in de synagoge. Daarnaast moesten zij ook 
nog een Nederlandse naam hebben als zij met de overheid in contact kwamen. De 
vele vormen die van al die namen in gebruik waren en het schijnbaar door elkaar 
heen gebruiken van die namen bij dezelfde persoon levert voor de onderzoeker 
veel verwarring op. ‘In de breedte werken’ is dan noodzakelijk om bewijsvoering 
rond te krijgen. Als je dan ook nog weet dat Joden geen geboorteregistratie 
kenden, alleen besnijdenisregisters die door particulieren werden bijgehouden, 
dat zij geen huwelijksregistratie kenden, alleen een huwelijkscontract dat zij aan 
hun vrouw gaven, en, ten slotte, dat overlijdensregisters eigenlijk alleen maar 
in grotere steden werden bijgehouden, snap je enigszins hoe moeilijk het is om 
gegevens van Joodse inwoners te koppelen aan de burgerlijke registers. 
Voor wie het Jiddisch en/of het Hebreeuws machtig is wordt onderzoek wat 
gemakkelijker, maar zeker niet probleemloos. De slordigheid ( in onze ogen) bij 
het noteren van de eigen relaties en van die met de burgerlijke overheid blijft 
vaak moeilijkheden opleveren, maar is historisch gezien dus wel verklaarbaar. 
Gelukkig hebben onderzoekers al veel voor u uitgezocht en op het internet 
geplaatst. De website https://www.dutchjewry.org/ van de Nederlandse kring 
voor joodse genealogie, Akevoth, neemt u veel werk uit handen!

Huizenonderzoek met de vereniging Oud Hoorn 

Bij onze speurtocht naar voorouders ontdekken we vaak ook waar deze 
voorouders hebben gewoond. We vinden dan de woonplaats, soms de straat 
waar zij woonden. Maar als u wilt meer weten over het huis waar zij woonden, 
zou het dan niet leuk zijn om zelf uit te zoeken wie er vroeger in uw huis of dat 
van uw voorouders heeft gewoond? En bijvoorbeeld te ontdekken wat het beroep 
van deze mensen was, hoe oud het pand is en welke verbouwingen er hebben 
plaats gevonden? Vereniging Oud Hoorn biedt u de gelegenheid dit onderzoek 
te gaan doen onder deskundige begeleiding. De enige voorwaarde is dat dit huis 
in de binnenstad van Hoorn staat. De werkgroep Hoorn Huizen Straten Mensen 
(HHSM) kan u wegwijs maken in de door hen verzamelde informatie over een 
groot aantal panden en bewoners ervan in het oude centrum van de stad.

Originele documenten, bouwtekeningen, krantenknipsels en foto’s bevinden zich 
grotendeels bij het Westfries Archief, bij de Gemeente (via het Bureau Erfgoed) 
en soms ook in het Westfries Museum. Maar het is niet gemakkelijk de juiste 
toegang tot die bronnen te ontdekken. 
De werkgroep helpt u bij het vinden van de toegangen tot archiefstukken en 
maakt u wegwijs in de overzichten van vindplaatsen die enkele leden van de 

werkgroep gedurende vele jaren hebben opgebouwd. Hiermee heeft u het juiste 
gereedschap in handen voor een gericht bezoek aan het archief, de gemeente of 
het museum.
De gevonden informatie kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het maken van een 
familieboek. Ook is het mogelijk om die informatie op een andere manier delen 
met anderen, zoals in een artikeltje in Koggenland. Soms kan de werkgroep 
HHSM de informatie verwerken in een artikel in het verenigingsblad van Oud 
Hoorn.
Kom langs of neem contact op. De leden van de werkgroep maken u wegwijs in 
het vele materiaal dat bij Oud Hoorn ligt. Met de gevonden informatie kunt u 
weer verder speuren in onder andere het Westfries Archief.
De werkgroep is te bereiken via www.werkgroepHHSM@oudhoorn.nl . We 
kunnen dan bekijken of we u kunnen helpen met uw vraag. Daarna kunt u een 
afspraak te maken om langs te komen in het verenigingsgebouw. 

Hoe de werkgroep HHSM mij hielp bij mijn 
speurtocht
In 2016 ontdekte ik dat mijn overgrootmoeder 
Petronella Lambregts en haar echtgenoot Pieter 
Rijntjes in 1865 vanuit Amsterdam verhuisden naar 
Hoorn. Ze kochten daar een pand in de Nieuwstraat 
wijk 2 nr. 72, maar… nummer 72 was nergens te 
vinden! Hoe moest ik nu verder? Ik was lid van de 
Vereniging Oud Hoorn en op donderdagochtend 
kun je daar advies krijgen bij het zoeken naar 
panden. Dus trok ik de stoute schoenen aan, ging 
naar Onder de Boompjes 22 en werd vriendelijk te 
woord gestaan door Arie Boezaard van de werkgroep 
HHSM. Het bleek dat huizen meerdere malen 
opnieuw genummerd waren en dat wijk 2-72 nu 
huisnummer 2 en 4 zijn. In een straatnamenlijst 
vonden we het kadasternummer en daarmee 
konden we verder zoeken naar de eigenaar van het 
perceel. Zo kwam ik er achter dat Pieter Rijntjes op 26 januari 1865 het perceel 
groot 127 m2 kocht van slijter Mauritz Rut en dat hij daar een koffiehuis begon. 
Zijn weduwe zette dit bedrijf nog enige jaren voort en verkocht het in 1873 aan 
Abraham Steur, eveneens koffiehuishouder. Bij een volgend bezoek kreeg ik 
van Arie een hele lijst met nummers van notarisakten. Daardoor kon ik in het 
Westfries Archief zo’n twintig akten inzien waarbij de familie Rijntjes betrokken 
was. Niet alleen de koopakte, maar ook het testament van Pieter en zelfs een 
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Nieuws van het Westfries Archief

De medewerkers en de vrijwilligers van het Westfries 
Archief zitten niet stil. Er wordt hard gewerkt aan het 
verder digitaal ontsluiten van allerlei bronnen die vooral 
voor genealogisch onderzoek zeer bruikbaar zijn. Een paar 
voorbeelden uit de laatste maanden: in januari, februari 
en maart  is weer een groot aantal indexen op DTB op de website geplaatst 
(een overzicht van de geïndexeerde bronnen is op de website te vinden) en 
in een recordtempo indexeerden deelnemers van ons VeleHanden-project 
meer dan 100.000 scans van de bevolkingsregisters, dienstbodenregisters 
en volkstellingsregisters uit onze regio. Daarmee is het Project Westfriezen 
Geregistreerd vrijwel afgerond. Er wordt nog gewerkt aan de laatste 
probleemgevallen zoals slecht leesbare gegevens, waarna het volledige bestand 
op de website zal staan. Ook steeds meer scans van notariële akten uit Hoorn en 
Enkhuizen worden op de site geplaatst.
Het archief van de brandweer van Enkhuizen (vanaf 1796) is geïnventariseerd; 
alleen de notulen van de laatste 10 jaar zijn van wege de openbaarheidsbeperking 
niet toegankelijk. Nieuwe verhalen over de Tweede Wereldoorlog zijn aan de 
Westfriese Kaart toegevoegd. Over vliegtuigcrashes, verzet en onderduikers. 
En een spannend verhaal over wapensmokkel in Grosthuizen. Heeft u zelf nog 
een verhaal over de Tweede Wereldoorlog, neem dan gerust contact op met de 
redactie van de Westfriese Kaart: info@westfriesekaart.nl
Voor geïnteresseerden in de nieuwste geschiedenis valt er ook veel te halen 
op (de website van) het Westfries Archief Archief. Een paar voorbeelden: de 
bouwvergunningen van de gemeente Hoorn over de periode 1950 – 1991 zijn 
in te zien op de studiezaal (de index op die vergunningen is toegankelijk via de 
website). Het archief van de milieudienst is nu ook toegankelijk. De inventaris 
bevat stukken over de bedrijfsvoering van de Milieudienst en over namens de 
aangesloten gemeenten uitgevoerde taken. De organisatie had altijd voldoende 
aandacht voor de archiefzorg. Mede daardoor was de kwaliteit zodanig dat 
de deelnemende gemeenten het beheer niet hoefden terug te nemen: het kon 
vervroegd in onze archiefbewaarplaats worden opgenomen.
Ten slotte: de invoering van de nieuwe wet op de bescherming van 
persoonsgegevens heeft aanleiding gegeven tot veel onduidelijkheid en 
voorzichtigheid. Er zullen uiteindelijk natuurlijk nieuwe regels komen over hoe 
archiefdiensten met de nieuwe wet om moeten gaan, maar vooralsnog levert 
deze situatie ongemak op voor bezoekers/gebruikers. Veel afbeeldingen uit 
onze beeldbank zijn wegens auteursrechten niet in te zien via het internet, maar 
inmiddels wel weer op onze studiezaal.

uitgebreide boedelbeschrijving. 

Tot mijn verbazing ontdekte ik in 
andere akten, dat Petronella een 
ondernemende vrouw was. Ze 
kocht en verkocht panden, onder 
andere aan de Peperstraat, het 
Nieuwland en de Wisselstraat. 
Ook kocht ze panden of percelen 
die ze ging verhuren. Het ging 
haar blijkbaar voor de wind! Met  
hulp van de werkgroep HHSM kon 
ik dus vele nieuwe wegen inslaan 
in mijn speurtocht naar mijn voorouders. Ook iets voor u?

Frieda de Haas

40 jaar lid van de NGV

Leden komen en gaan, onze afdeling vergrijst, 
letterlijk en figuurlijk. De terugloop in ledental 
die daarmee samenhangt, is tegenwoordig 
minder gemakkelijk op te vangen dan vroeger 
het geval was. ‘Oude leden’ moeten wij dus 
koesteren en de NGV heeft daarom de goede 
gewoonte om langdurig lidmaatschap te 
belonen met een oorkonde en een persoonlijke 
attentie. Marjan Witmond is al meer dan 
veertig jaar lid van de NGV, eerst van de 
afdeling Amsterdam en later van de afdeling 
Koggenland, nu OWF geheten. Als bestuurslid 
(secretaris) van onze afdeling heeft zij indertijd 
veel werk verzet en bijgedragen aan de groei en 
bloei van Koggenland. 
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Aanwinsten in onze afdelingsbibliotheek

Koning, J.J. en Vrouwe, B., De historie van de familie Suijker-Vrouwe vanuit 
Assendelft, uitgave in eigen beheer, sept. 2017.
De oudst bekende voorvader van de familie Suijker-Vrouwe is Wullem (ca. 1640 
– 1700). In een aantrekkelijke afwisseling van genealogische gegevens, heel veel 
afbeeldingen, familiegeschiedenis en regionale wetenswaardigheden loodsen 
Joop Koning en Bart Vrouwe de lezer door hun familiegeschiedenis. Jammer dat 
er geen register aan is toegevoegd. Dat zou de toegankelijkheid van dit verhaal 
dat zo rijk is aan namen sterk hebben vergroot. 
Overigens zou het strikt vasthouden aan geëigende genealogische 
publicatievormen zoals kwartierstaat of stamreeks ook meehelpen om de 
leesbaarheid te vergroten. 

Misschien zit hier iets bij voor u?

Korte signalementen van afdelingstijdschriften van andere afdelingen van de 
NGV.

1340 (afd. Rotterdam e.o.) jg.31, nr. 2018.1: Sneevliet- addenda en corrigenda 
bij 2017, nr.2, blz. 28.
Jg. 31, nr. 2: het raadsel Vos van Avezathe.
11 en 30 (afd. Friesland) jg. 23, nr.2018.2: Albert Pomper (04-01-1862 Sneek – 
11-02-1917 Amsterdam); geneagram Hennie Brouwer en Margaretha Geertruida 
Zelle (Mata Hari) vanuit hun gemeenschappelijke voorouder Reinder Ynses 
(28-09-1684 Drachten – overl. na 1767 Duurswoude); voorouders van Maurits 
Cornelis Escher; tips voor onderzoek voor beginnende genealogen.
Gens Propria (afd. Kennemerland) nr. 90, 2018.1: Utrechtse parentelen en 
aanknopingspunten (bronnen) voor 1650; kwartierstaat Catharina Fenenga (31-
08-1901 Schiermonnikoog – 15-05-1990); de ondergang van het schip ‘De tien 
Gebroeders’ (aanvulling op Gens Propria 58, nov. 2009. 
Wij Brabanders onder elkaar (afd. West Noord-Brabant) jg. 28, 2018.1: 
DNA en genealogie.
Mededelingenblad afd. Land van Cuijk en Ravenstein jg. 27, febr. 2018: 
kwartierstaat Jacoba Elisabeth Carolina Beisiegel (18-11-1929 Mill en St-Hubert 
– 31-08-2013 Grave); de rechten van een ongeboren kind anno 1747; armoe 
troef, armenzorg door de eeuwen heen.

Mededelingenblad afd. Delfland jg. 27, nr. 2018.1: rubriek 
‘wetenswaardigheden’ met veel nuttige emailadressen voor beginnende 
genealogen.
Stichtse Heraut (afd. Utrecht) jg. 30, nr. 2018.1: veel handige tips in ‘vragen 
vanuit het voorouderspreekuur’, ‘struinen in de NGV-database ’en ‘tips en 
weetjes’; grootboeken diaconie Ned. Herv. gem. Utrecht 1764-1777 (vervolg van 
jg. 24, 2012.4).
Twente Genealogisch jg. 34, nr. 2018.1: historisch boerderij-onderzoek in 
Vriezenveen; van Coster tot Koster, de doopsgezinde Duitse familie Coster in 
Almelo (deel 1)
Hollands Noorderkwartier jg. 32, nr. 2018.1: reizen per postkoets uit 
Duitsland (deel 2); fragmentgenealogie Antje S/Zwetsman ( 07-04-1839 Koedijk 
– 07-10-1896 Koedijk); De Bregmannen uit Noord-Holland (parenteel van Jacob 
Pietersz Breghman uit Hoorn, ged. 1670).
Threant (afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel) jg. 29, nr. 2018.2: Gerhardus 
van der Weide (15-01-1877 Hoogeveen – 16-11-1945 Curacao) en zijn nazaten; 
DNA en genealogie in de praktijk; overzichten van regionale historische bladen.

(Via ruilabonnement verkregen)
Westfriese Families jg. 59, nr. 2018.1: parenteel van Jacob van der Stok (28-
12-1755 Nieuwe Niedorp – overl. ald. 17-09-1836); parenteel van Jan Strijbis 
(19-02-1778 Harenkarspel – 19-02-1869 Nieuwe Niedorp); parenteel van 
Johannes Lubartus Tuijnenberg van Herwerden (01-02-1797 Amsterdam – 14-
02-1833 Nieuwe Niedorp); kwartierstaat van Hendrika Grietje Bakker (vervolg); 
aanvullingen kwartierstaat Eriks.
Heraldisch Tijdschrift jg. 24, nr. 2018.1: heraldiek op prenten, portretten 
en porselein van de familie Chastelein; de wapens van Nederlands- Brazilië; 
het wapen van het (gedeeltelijk Alkmaarse ) geslacht Van Vladeracken uit ’s 
Hertogenbosch; het wapen van Egmond.
Oud Hoorn jg. 40, nr. 2018.1: Hoorns Genootschap ‘De Moederlijke 
Weldadigheid’ (armenzorg in de 19de eeuw); Van dorpsstapper tot 
logementhouder (Cornelis Hendriksz Opmeer, vanaf 1858 uitbater van Het 
Onvolmaakte Schip op de hoek van het Breed en de Westerdijk).
Jaarverslag WFA 2015-2017
Uit het Koggehuis (jaarboek 2017 van de historische vereniging Suyder Cogge): 
garage Tol (Westerkerkweg 87-89); het emigratieverhaal van de familie Rinkel; 
kwartierstaat Klaas Tol (15-05-1924 Venhuizen – 15-04-2012 Lutjebroek); 
verbeteringen en aanvullingen bij jaarboek 2016.
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3 Claas (Klaas) Swidde, zoon van Everwijn Swidde en Elsje Klaes. Hij is 
gedoopt op 17-10-1702 in Hoorn. Claas is overleden in Hoorn, 44 jaar oud. Hij is 
begraven op 26-05-1747 in Hoorn. 
Notitie bij overlijden van Claas: Impost op 25-05-1747 te Hoorn.
Claas trouwde, 23 jaar oud, op 12-10-1726 in Hoorn met Geertje Lakeman. 
Geertje is overleden in 1747 in Hoorn. 
Notitie bij overlijden van Geertje: Impost op 07-06-1747 te Hoorn.

4 Everwijn Swidde, zoon van Willem Swidde (zie 2) en Neeltje Jans. Hij 
is gedoopt op 01-12-1720 in Hoorn. Everwijn is overleden, 62 jaar oud. Hij is 
begraven op 11-09-1783 in Hoorn. 
Notitie bij Everwijn: Luthers gedoopt.
Everwijn trouwde, 23 jaar oud, op 31-05-1744 in Hoorn met Lijsabeth 
(Elisabeth) Reek, 8 jaar oud. Lijsabeth (Elisabeth) is een dochter van Willem 
Reek en Antje Anker(s). Zij is gedoopt op 11-12-1735 in Hoorn. 

Kinderen van Everwijn en Lijsabeth (Elisabeth):
1 Neeltje Swidde, geboren in 1749. Neeltje is overleden op 21-04-1833 in 
Deventer, 83 of 84 jaar oud. 
2 Maritje Swidde, geboren in 1751. Maritje is overleden op 23-11-1817 in 
Hoorn, 65 of 66 jaar oud. 
3 Frans Swidde, gedoopt op 19-01-1753 in Hoorn. Volgt 5.
4 Neeltje Swidde, geboren in 1759 in Hoorn. Volgt 6
5 Frans Swidde, zoon van Everwijn Swidde (zie 4) en Lijsabeth (Elisabeth) 
Reek. Hij is gedoopt op 19-01-1753 in Hoorn. 
Notitie bij de geboorte van Frans: Luthers gedoopt.
Frans is overleden op 22-03-1825 in Hoorn, 72 jaar oud. 
Notitie bij Frans: De naam van Frans Swidde komt in Hoorn voor als 
boekdrukker en verkoper van boeken.

De oudste Hoornse krant is de ’Noord Hollandsche Courant’. Deze éénbladige 
krant verscheen iedere dinsdag en vrijdag en was een uitgave van Frans 
Swidde, drukker en ’Boekverkoper’ op de Korenmarkt. Swidde vulde zijn 
blad hoofdzakelijk met buitenlands nieuws, dat waarschijnlijk uit andere 
kranten werd overgenomen. Elk nummer bevatte ook wel een kopje ’Bataafse 
Republiek’, waaronder uiteenlopende onderwerpen de revue passeerden. Veel 
Hoorns nieuws werd niet gebracht. De lokale berichtgeving beperkte zich tot 
incidentele vermelding van marktprijzen, advertenties van boekhandelaren en 
bekendmakingen van openbare verkopingen. 
Familieberichten bevat de krant nauwelijks.

Everwijn Swidde, Luthers predikant (vervolg en slot)

In Koggenland 2018/1 is het begin gepubliceerd van het artikel van Dick 
Westhoven over zijn onderzoek naar Everwijn Swidde en diens nakomelingen. 
Nu volgt de rest van het verhaal. Omwille van de duidelijkheid is het laatste 
stukje uit 2018.1 opnieuw opgenomen.
Wie meer wil weten over Everwijn Swidde en diens rol in Hoorn, kan het volgende 
artikel raadplegen: De Lutherse Gemeente in Hoorn in de jaren 1628 - 1978 
(West-Frieslands Oud en Nieuw, 46e bundel, pagina 89-98, uitgave: Historisch 
Genootschap Oud West-Friesland, 1979, auteurs: ds. mr. P. Estié en W. Blok. Via 
de site van de vereniging Oud Hoorn (aanklikken: artikelen over Hoorn) is dit 
artikel ook te lezen.

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 betrokken 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 
dominee Mattheus. 

Kinderen van Willem en Neeltje:
1 Everwijn Swidde, gedoopt op 01-12-1720 in Hoorn. Volgt 4.
2 Jan Swidde. Hij is gedoopt op 12-04-1726 in Hoorn. Jan is overleden op 13-
06-1726 in Hoorn, 2 maanden oud. 
3 Reijnuwtje Swidde. Zij is gedoopt op 08-08-1734 in Hoorn. Reijnuwtje is 
overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 05-08-1737 in Hoorn.
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Eind 1804 twijfelden sommigen aan de levensvatbaarheid van de Noord 
Hollandsche Courant. Swidde zag zich genoodzaakt om ’lasterlijke uitstrooysels’ 
over stopzetting van de uitgave krachtig te weerspreken. Dat er wel degelijk 
problemen waren, blijkt uit de belofte dat de krant voortaan ’meer Authentike 
stukken betreffende deze Stad’ zou bevatten. Swidde kondigde verder aan 
dat hij ’zijne Corispondentie verder zal uitbreiden en alle vlijt zal aanwenden 
tot veraangenaming van de Lezers van dit Nieuws-papier.’ Logisch gevolg 
van deze voornemens was een naamsverandering. De Noord Hollandsche 
Courant werd met ingang van 1805 omgedoopt in ’Hoornsche Courant’. Om 
lokale berichtgeving te stimuleren plaatste Swidde in januari 1805 gratis 
alle ingezonden ’Advertentiën van Verhuuring, Verkooping, Berichten van 
vermindering van prijzen, verandering van Affaires, Woonplaatsen, of wat het 
ook zij’. Tot meer dan een kortstondige toename van plaatselijk nieuws leidde 
dit echter niet.
Geheel onaangekondigd volgde een jaar later opnieuw een naamsverandering. 
De Hoornsche Courant verscheen op 28 maart 1806 voor het laatst. Op 1 april 
1806 bracht Swidde het eerste nummer van het ’Hoorns Correspondentieblad’ 
uit. Inhoudelijk veranderde er echter niets en aan het einde van het jaar moest 
Swidde zijn pogingen om zijn geesteskind nieuw leven in te blazen opgeven. Als 
oorzaken worden genoemd ’de van tijd tot tijd ondergane vermindering van 
debiet, en de vermeerdering der onkosten.’

Frans trouwde, 25 jaar oud, op 31-05-1778 in Hoorn met Trijntje Dirks Eijken, 
ongeveer 23 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1755 in Hoorn, dochter van 
Dirk Pietersz Eijken en Catharina Albers Meijer. Trijntje is overleden vóór 1825 
in Hoorn, ten hoogste 70 jaar oud. 

Kinderen van Frans en Trijntje:
1 Everwijn Swidde, geboren in 1780. Volgt 7.
2 Dirk Swidde, gedoopt op 07-05-1782 in Hoorn. Volgt 8.
3 Catharina Swidde, geboren in 02-1785 in Hoorn. Catharina is overleden op 
25-01-1831 in Hoorn, 45 jaar oud. 
4 Pieter Swidde. Hij is gedoopt op 12-06-1787 in Hoorn. Pieter is overleden op 
12-09-1787 in Hoorn, 3 maanden oud. 

6 Neeltje Swidde is geboren in 1759 in Hoorn, dochter van Everwijn Swidde 
(zie 4) en Lijsabeth (Elisabeth) Reek. Neeltje is overleden op 21-04-1833 in 
Deventer, 73 of 74 jaar oud. Neeltje trouwde met Jan Samuel Gerrits. 

7 Everwijn Swidde is geboren in 1780, zoon van Frans Swidde (zie 5) en 
Trijntje Dirks Eijken. Everwijn is overleden op 03-08-1848 in Hoorn, 67 of 68 
jaar oud. 
Notitie bij Everwijn: Lidmaat van de Lutherse kerk op 28-06-1798.
Lidmaat van de Hersteld Lutherse kerk 1801.
Beroep: boekdrukker
Everwijn trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 05-05-1805 in Hoorn met Antje 
Schoorl. 

Kinderen van Everwijn en Antje:
1 Pieter Swidde. Pieter is overleden op 26-01-1816 in Hoorn. Hij is begraven 
op 29-01-1816 in Hoorn. 
Notitie bij overlijden van Pieter: Bij overlijden 21 weken oud.
2 Elisabeth Swidde. Elisabeth is overleden op 09-07-1817 in Hoorn. 
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Bij overlijden 13 weken oud.
3 Frans Swidde, geboren op 07-03-1806 in Hoorn. Hij is gedoopt op 13-03-
1806 in Hoorn.
4 Dirk Swidde. Hij is gedoopt op 15-08-1808 in Hoorn. Dirk is overleden op 
28-08-1808 in Hoorn, 13 dagen oud. 
5 Aafje Swidde, geboren in 1813 in Hoorn.
6 Frans Swidde, geboren op 16-12-1818 in Hoorn. Volgt 9.
7 Pieter Swidde, geboren in 1820 in Hoorn. Pieter is overleden op 21-03-1821 
in Hoorn, 0 of 1 jaar oud. Hij is begraven op 24-03-1821 in Hoorn.
8 Pieter Swidde, geboren op 17-06-1821 in Hoorn.  Volgt 10.

8 Dirk Swidde, zoon van Frans Swidde (zie 5) en Trijntje Dirks Eijken. Hij is 
gedoopt op 07-05-1782 in Hoorn. Dirk is overleden op 18-06-1854 in Oudkarspel, 
72 jaar oud. 
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Notitie bij Dirk: Dirk Swidde was in 1851 lid van de Rederijkerskamer.
Rederijkers waren amateur-dichters en voordrachtkunstenaars die zich in 
de late middeleeuwen gingen organiseren in verenigingen. Ze spiegelden 
zich daarbij aan al bestaande broederschappen uit Artesië. De eerste 
Nederlandstalige ’kamers’ ontstonden in Vlaanderen.
Beroep: broodbakker
Dirk: (1) trouwde, 27 jaar oud, op 05-08-1809 in Hoorn met Trijntje Roosboom, 
24 jaar oud. Trijntje is een dochter van Lucas Roosboom en Dorothea Frederika 
Steenhart. Zij is gedoopt op 05-06-1785 in Hoorn. Trijntje is overleden op 22-
04-1824 in Oudkarspel, 38 jaar oud. 
Notitie bij overlijden van Trijntje: In het kraambed overleden.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 24-07-1825 in Oudkarspel met Grietje Visser, 
30 of 31 jaar oud. Grietje is geboren in 1794 in Hem, dochter van Jan Visser en 
Trijntje Smit. Grietje is overleden in 1835, 40 of 41 jaar oud. 

Kinderen van Dirk en Trijntje:
1 Dorothea Frederika Swidde, gedoopt op 23-05-1810 in Hoorn. Volgt 11.
2 Lucretia Swidde, geboren in 1813.
3 Frans Swidde, geboren op 05-03-1814 in Hoorn. Volgt 12.
4 Trijntje Swidde, geboren op 30-05-1816 in Hoorn. Trijntje is overleden op 
07-07-1817 in Hoorn, 1 jaar oud. Zij is begraven op 09-07-1817 in Hoorn.
5 Trijntje Swidde, geboren op 12-06-1818 in Hoorn. Volgt 13.
6 Lucas Swidde, geboren omstreeks 1821 in Oudkarspel. Lucas is overleden op 
27-07-1822 in Oudkarspel, ongeveer 1 jaar oud. 
7 Everwijn Swidde, geboren op 15-04-1822 in Oudkarspel. Everwijn is 
overleden op 13-08-1822 in Oudkarspel, 3 maanden oud. 
8 Lucas Swidde, geboren op 01-04-1824 in Oudkarspel. Lucas is overleden op 
28-05-1824 in Oudkarspel, 1 maand oud. 

Kinderen van Dirk en Grietje:
9 Jan Swidde, geboren op 03-01-1826 in Oudkarspel. Jan is overleden op 13-
01-1826 in Oudkarspel, 10 dagen oud. 
10 Trijntje Swidde, geboren op 03-01-1826 in Oudkarspel. Trijntje is overleden 
op 14-01-1826 in Oudkarspel, 11 dagen oud. 
11 Jan Swidde, geboren op 23-01-1827 in Oudkarspel. Volgt 14.
12 Everwijn Swidde, geboren op 23-01-1827 in Oudkarspel. Everwijn is 
overleden op 23-01-1827 in Oudkarspel, geen dag oud. 
13 Everwijn Swidde, geboren op 19-10-1828 in Oudkarspel.
14 Trijntje Swidde, geboren op 20-03-1830 in Oudkarspel. Trijntje is 
overleden op 14-09-1830 in Oudkarspel, 5 maanden oud. 

15 Pieter Swidde, geboren op 12-03-1831 in Oudkarspel. Pieter is overleden op 
22-03-1845 in Oudkarspel, 14 jaar oud. 
16 Jacob Swidde, geboren op 10-01-1833 in Oudkarspel. Volgt 15.
17 Willem Swidde, geboren op 01-11-1834 in Oudkarspel. Willem is overleden 
op 06-03-1836 in Oudkarspel, 1 jaar oud. 

9 Frans Swidde is geboren op 16-12-1818 in Hoorn, zoon van Everwijn Swidde 
(zie 7) en Antje Schoorl. Frans trouwde, 27 jaar oud, op 18-11-1846 in Hoorn met 
Geertruida Jurgens. 

10 Pieter Swidde is geboren op 17-06-1821 in Hoorn, zoon van Everwijn 
Swidde (zie 7) en Antje Schoorl. Pieter is overleden op 30-05-1894 in Arnhem, 
72 jaar oud. Pieter trouwde, 46 jaar oud, op 02-08-1867 in Hoorn met Cornelia 
Beers, 42 jaar oud. 
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Cornelia: Cornelia was eerder getrouwd 
met Klaas Bakker. 
Cornelia is geboren op 11-12-1824 in Zwaag. Cornelia is overleden op 19-05-1894 
in Arnhem, 69 jaar oud. 

11 Dorothea Frederika Swidde, dochter van Dirk Swidde (zie 8) en Trijntje 
Roosboom. Zij is gedoopt op 23-05-1810 in Hoorn. Dorothea trouwde met Jan 
Kout. 

12 Frans Swidde is geboren op 05-03-1814 in Hoorn, zoon van Dirk Swidde 
(zie 8) en Trijntje Roosboom. Frans is overleden op 09-07-1884 in Purmerend, 
70 jaar oud. 
Beroep: grofsmid
Frans trouwde, 30 jaar oud, op 28-04-1844 in Beemster met Jantje Bier, 20 
jaar oud. Jantje is geboren op 21-09-1823 in Katwoude, dochter van Pieter Bier 
en Maartje Kooiman. Jantje is overleden op 31-12-1906 in Purmerend, 83 jaar 
oud. 

Kinderen van Frans en Jantje:
1 Trijntje Swidde, geboren op 27-09-1845 in Purmerend. Trijntje is overleden 
op 21-11-1845 in Purmerend, 1 maand oud. 
Notitie bij overlijden van Trijntje: Bij overlijden 8 weken oud.
2 Maria Catharina Swidde, geboren op 06-01-1847 in Purmerend. Volgt 16.
3 Pieter Swidde, geboren op 08-02-1849 in Purmerend. Volgt 17.
4 Dirk Swidde, geboren op 05-10-1850 in Purmerend. Volgt 18.
5 Jan Swidde, geboren op 12-04-1853 in Purmerend. Jan is overleden op 28-
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06-1853 in Purmerend, 2 maanden oud. 
6 Jan Swidde, geboren op 21-02-1855 in Purmerend. Jan is overleden op 05-
06-1855 in Purmerend, 3 maanden oud. 
7 Jan Swidde, geboren op 27-06-1856 in Purmerend. Jan is overleden op 10-
08-1856 in Purmerend, 1 maand oud. 
8 Trijntje Swidde, geboren op 21-11-1858 in Purmerend. Trijntje is overleden 
op 14-06-1859 in Purmerend, 6 maanden oud. 
9 Gerrit Jan Swidde, geboren op 08-09-1860 in Purmerend. Gerrit is 
overleden op 04-01-1863 in Purmerend, 2 jaar oud. 
10 Jan Swidde, geboren op 24-04-1862 in Purmerend. Jan is overleden op 10-
07-1862 in Purmerend, 2 maanden oud. 
11 Gerrit Jan Swidde, geboren op 08-06-1864 in Purmerend. Volgt 19.
12 Jacob Swidde, geboren op 06-08-1867 in Purmerend. Jacob is overleden op 
11-05-1868 in Purmerend, 9 maanden oud. 
13 Trijntje Swidde is geboren op 12-06-1818 in Hoorn, dochter van Dirk 
Swidde (zie 8) en Trijntje Roosboom. Trijntje trouwde met Simon Vos. 
14 Jan Swidde is geboren op 23-01-1827 in Oudkarspel, zoon van Dirk Swidde 
(zie 8) en Grietje Visser. Jan trouwde, 38 jaar oud, op 31-12-1865 in Alkmaar met 
Catharina Bant, ongeveer 28 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1837. 

15 Jacob Swidde is geboren op 10-01-1833 in Oudkarspel, zoon van Dirk 
Swidde (zie 8) en Grietje Visser. Jacob is overleden op 27-08-1895 in Haarlem, 
62 jaar oud. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 05-03-1857 in Wieringerwaard met 
Soutje Bras, 20 of 21 jaar oud. Soutje is geboren in 1836. 

Kinderen van Jacob en Soutje:
1 Grietje Swidde, geboren op 03-09-1861 in Hoogwoud.
2 Jantje Swidde, geboren op 15-03-1866 in Hoogwoud.
3 Trijntje Swidde, geboren op 04-10-1867.
4 Maartje Swidde, geboren op 06-09-1868.
5 Lucretia Swidde, geboren op 23-08-1880.

16 Maria Catharina Swidde is geboren op 06-01-1847 in Purmerend, 
dochter van Frans Swidde (zie 12) en Jantje Bier. Maria is overleden op 25-11-
1909 in Purmerend, 62 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1871 in 
Purmerend met Hendrik Lucassen, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 19-
03-1841 in Alkmaar, zoon van Theodorus Lucassen en Anna Christina Dekker. 
Hendrik is overleden op 16-09-1908 in Purmerend, 67 jaar oud. 
Beroep: wagenmaker

17 Pieter Swidde is geboren op 08-02-1849 in Purmerend, zoon van Frans 
Swidde (zie 12) en Jantje Bier. Pieter is overleden op 08-07-1921 in Purmerend, 
72 jaar oud. 
Beroep: smid en winkelier
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 08-01-1871 in Purmerend met Margaretha 
Maarseveen, 21 jaar oud. Margaretha is geboren op 09-06-1849 in Amsterdam, 
dochter van Dirk Maarseveen en Jantje Winkelaar. Margaretha is overleden op 
20-08-1923 in Purmerend, 74 jaar oud. 

Kinderen van Pieter en Margaretha:
1 Jantje Swidde, geboren op 29-05-1871. Volgt 20.
2 Dirk Swidde, geboren op 12-09-1872 in Purmerend. Dirk is overleden op 08-
09-1873 in Purmerend, 11 maanden oud. 
3 Maria Catharina Swidde, geboren op 05-01-1874 in Purmerend. Volgt 21.
4 Dirk Swidde, geboren op 08-10-1875 in Purmerend. Volgt 22.
5 Trijntje Swidde, geboren op 20-03-1878 in Purmerend. Volgt 23.
6 Frans Swidde, geboren op 08-09-1880 in Purmerend. Frans is overleden op 
27-05-1882 in Purmerend, 1 jaar oud. 
7 Hendrik Swidde, geboren op 16-09-1882 in Purmerend. Volgt 24.
8 Margaretha Swidde, geboren op 20-01-1884 in Purmerend. Volgt 25.
9 Jansje Swidde, geboren op 23-05-1885 in Purmerend. Volgt 26.
10 Pieter Swidde, geboren op 02-07-1886 in Purmerend. Pieter is overleden 
op 11-12-1888 in Purmerend, 2 jaar oud. 
11 Johannes Swidde, geboren op 13-06-1888 in Purmerend. Volgt 27.
18 Dirk Swidde is geboren op 05-10-1850 in Purmerend, zoon van Frans 
Swidde (zie 12) en Jantje Bier. 
Notitie bij Dirk: Dirk vertrekt op 14-07-1865 naar Den Helder.
Beroep: koek- en banketbakker
Dirk trouwde met Antje Waning. Antje is geboren op 30-03-1852 in Enkhuizen. 
Notitie bij de geboorte van Antje: In de geboorteakte wordt vermeld dat Antje 
door Nanning Waning met toestemming der moeder blijkens authentieke akte 
wordt erkend; Nanning Waning is ook de aangever van de geboorte.

19 Gerrit Jan Swidde is geboren op 08-06-1864 in Purmerend, zoon van Frans 
Swidde (zie 12) en Jantje Bier. Gerrit is overleden op 08-03-1948 in Alkmaar, 83 
jaar oud. 
Notitie bij Gerrit: Gerrit Jan vertrekt op 2.6.1904 weer naar Utrecht; hij werd 
aldaar failliet verklaard bij vonnis van de Rechtbank te Utrecht d.d. 3.2.1904.
Beroepen: banketbakker, reiziger
Gerrit: (1) trouwde, 22 jaar oud, op 28-04-1887 in Zwaag met Hiltje Zwaan, 
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22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 23-05-1905 in Utrecht. Hiltje is 
geboren op 19-11-1864 in Zwaag, dochter van Jan Zwaan en Maartje van Bork. 
Hiltje is overleden op 13-02-1914 in Hoorn, 49 jaar oud. 
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 20-01-1910 in Oudshoorn met Marrigje 
Hoogendijk, 46 jaar oud. Marrigje is geboren op 07-01-1864 in Zwammerdam, 
dochter van Willem Hoogendijk en Willempje Niessink. Marrigje trouwde 
voorheen op 11-06-1886 in Gouda met Cornelis Jan Adrianus Kerkhof (geb. 
1861).

Kinderen van Gerrit en Hiltje:
1 Frans Gerardus Swidde, geboren op 31-12-1887 in Utrecht.
2 Jan Hendrik Swidde, geboren op 14-04-1889 in Utrecht. Volgt 28.
3 Maria Johanna Swidde, geboren op 13-04-1895 in Utrecht.

20 Jantje Swidde is geboren op 29-05-1871, dochter van Pieter Swidde (zie 
17) en Margaretha Maarseveen. Jantje trouwde, 20 jaar oud, op 12-05-1892 in 
Purmerend met Jan Willem Bierman, 23 jaar oud. Jan is geboren op 20-11-
1868 in Edam, zoon van Willem Bierman en Hermina Kerkhoven. 

21 Maria Catharina Swidde is geboren op 05-01-1874 in Purmerend, dochter 
van Pieter Swidde (zie 17) en Margaretha Maarseveen. Maria is overleden op 
11-07-1951 in Alkmaar, 77 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 01-08-1895 
in Purmerend met Jan van der Borden, 22 jaar oud. Jan is geboren op 15-07-
1873 in Vlaardingen, zoon van Jan van der Borden en Wilhelmina Hornee. 

22 Dirk Swidde is geboren op 08-10-1875 in Purmerend, zoon van Pieter 
Swidde (zie 17) en Margaretha Maarseveen.
Beroep: kachelsmid
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 18-07-1901 in Purmerend met Geertje Uitslager, 
20 jaar oud. Geertje is geboren op 20-01-1881 in Ilpendam, dochter van Dirk 
Uitslager en Geesje Kok. 
Notitie bij de geboorte van Geertje: Huis aan de kanaaldijk.
Geertje is overleden op 10-09-1974 in Amsterdam, 93 jaar oud. 

Kinderen van Dirk en Geertje:
1 Margaretha Swidde, geboren op 25-01-1902 in Purmerend. 
Notitie bij Margaretha: Margaretha vertrekt op 23.2.1934 naar Amsterdam.
Beroep: verpleegster
2 Dirk Swidde, geboren op 16-08-1906 in Purmerend. Dirk is overleden 

op 29-07-1988 in Amsterdam, 81 jaar oud. Hij is begraven op 02-08-1988 in 
Wassenaar. 
Notitie bij Dirk: Speelde o.a. als acteur "De boze buurman" in de serie "Ja zuster 
Nee zuster".
Beroep: acteur

23 Trijntje Swidde is geboren op 20-03-1878 in Purmerend, dochter van 
Pieter Swidde (zie 17) en Margaretha Maarseveen. Trijntje is overleden op 17-01-
1977 in Callantsoog, 98 jaar oud. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op 25-08-1898 
in Purmerend met Nicolaas Emmer, 26 jaar oud. Nicolaas is geboren op 04-
01-1872 in Zaandam. 

24 Hendrik Swidde is geboren op 16-09-1882 in Purmerend, zoon van Pieter 
Swidde (zie 17) en Margaretha Maarseveen.
Beroep: smid
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 31-12-1903 in Purmerend met Meintje 
Honing, 22 jaar oud. Meintje is geboren op 04-04-1881 in Purmerend, dochter 
van Jan Honing en Jannetje Plas. 

Kinderen van Hendrik en Meintje:
1 Margaretha Swidde, geboren op 15-10-1904 in Purmerend. Margaretha is 
overleden op 21-01-1993 in Purmerend, 88 jaar oud. 
2 Jan Swidde, geboren op 06-05-1907 in Purmerend. 
3 Pieter Swidde, geboren op 08-07-1911 in Purmerend.

25 Margaretha Swidde is geboren op 20-01-1884 in Purmerend, dochter 
van Pieter Swidde (zie 17) en Margaretha Maarseveen. Margaretha trouwde, 24 
jaar oud, op 01-10-1908 in Purmerend met Arie Johannes Schimmer, 22 
jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 24-04-1915 in Purmerend. Arie is 
geboren op 12-05-1886 in Kralingen. 

26 Jansje Swidde is geboren op 23-05-1885 in Purmerend, dochter van Pieter 
Swidde (zie 17) en Margaretha Maarseveen. Jansje trouwde, 25 jaar oud, op 07-
07-1910 in Purmerend met Klaas Steensma, 20 jaar oud. Klaas is geboren op 
15-11-1889 in Purmerend, zoon van Greeult Steensma en Geertje Admiraal. 

27 Johannes Swidde is geboren op 13-06-1888 in Purmerend, zoon van Pieter 
Swidde (zie 17) en Margaretha Maarseveen. Johannes is overleden op 24-12-
1947 in Alkmaar, 59 jaar oud. 
Notitie bij Johannes: Johannes vertrekt op 29-7-1914 naar Obdam.
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Aan dit nummer werkten mee:

Frieda de Haas, Dick Jong, Ben Leek, Marijke van Teunenbroek, Dick Waal-
boer en Dick Westhoven

In het volgende nummer

In het volgende nummer verschijnen, wegens plaatsgebrek in dit nummer, een 
bijdrage over de familie Caarls in Hoorn, een stamreeks van Annebel Sinnige 
en een bijdrage over het belang van doopgetuigen. Uw eigen kopij kunt u tot 
midden september inzenden!

Beroep: smid
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 19-11-1914 in Alkmaar met Neeltje Hart, 21 
jaar oud. Neeltje is geboren op 21-06-1893 in Alkmaar. 

28 Jan Hendrik Swidde is geboren op 14-04-1889 in Utrecht, zoon van 
Gerrit Jan Swidde (zie 19) en Hiltje Zwaan. Jan is overleden op 02-03-1959 in 
Enkhuizen, 69 jaar oud. 
Beroep: banketbakker
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 14-04-1921 in Alkmaar met Wilhelmina Adriana 
Jacoba Kerkhof, 29 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 17-12-1891 in Alkmaar, 
dochter van Cornelis Jan Adrianus Kerkhof en Marrigje Hoogendijk. Wilhelmina 
is overleden op 06-10-1971 in Enkhuizen, 79 jaar oud.

Kinderen van Jan en Wilhelmina:
1 Jan Cornelis Swidde
2 Wilhelmina Swidde.
3 Hilletje Hendrica Swidde
4 Marrigje Swidde

Tot zover de opsomming van de nakomelingen van Everwijn Swidde. Het zal niet 
helemaal volledig zijn, maar het geheel geeft alvast een aardig overzicht van deze 
familie.
In verband met de privacy regels worden verdere gegevens niet weergegeven. 
Indien u aanvullingen of verbeteringen heeft, houd ik mij aanbevolen.

Dick Westhoven 

Mutaties

Per 30 mei 2018 hebben wij 126 leden en 12 bijkomende leden, dus in totaal 138. 
Sinds het verschijnen van de vorige editie van Koggenland hebben wij een nieuw 
lid mogen verwelkomen, de heer W.N. Kok uit Lutjebroek. Mevrouw A.E.Vonk-
Stolwijk uit Obdam heeft haar lidmaatschap moeten beëindigen.
De heer H.J. Ramakers uit Abbekerk is overleden. Vanaf deze plaats wensen wij 
zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.



 

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

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
15 september 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  




