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Van de bestuurstafel

Na een lange warme zomer staan voor de komende tijd weer 
een aantal interessante lezingen voor u klaar. In het vorige 
nummer van Koggenland werden deze uitgebreid behandeld. 
Als eerste komt op 18 oktober Alex Dekker vertellen over zijn 
opa, een nazi. 
Ook kunt u in de komende tijd deelnemen aan een tweetal 
excursies. Hiervoor heeft u inmiddels via onze website een nieuwsbrief 
ontvangen. Op 1 november kunt u mee naar het Informatie Centrum van de NGV 
in Bunnik en op 30 november zal een bezoek gebracht worden aan ‘Het huis van 
Hilde’ in Castricum. Ik beveel beide excursie van harte bij u aan.
Met betrekking tot de nieuwsbrieven welke wij met enige regelmaat versturen 
wil ik opmerken dat er nog enkele leden zijn waarvan wij het e-mailadres niet 
kennen. Deze leden zullen per post gevraagd worden om zich op de website 
www.ontdekjouwverhaal.nl aan te melden met een e-mailadres, zodat zij ook 
tijdig op de hoogte zijn van de nieuwsbrieven van onze afdeling en de landelijke 
nieuwsbrief van de NGV.

Van het cursusfront kan gemeld worden dat zowel in oktober als in november een 
cursus Genealogie voor Beginners gegeven zal worden. Omdat beide cursussen 
vol zijn volgt in februari/maart 2019 weer een cursus. Mocht u personen kennen 
die zich de basiskennis van de genealogie eigen willen maken dan kunnen zij zich 
aanmelden bij voorzitter-owf@ngv.nl of gerrikind@quicknet.nl . Deze cursus 
wordt zoals gebruikelijk gegeven in het Westfries Archief. 
De datums zijn 1 en 15 februari en 1 en 15 maart 2019 van 14:00 tot 16:15 uur.

Van de bestuurstafel moet ook vermeld worden dat onze secretaris Dick 
Westhoven op de jaarvergadering van april 2019 zijn taken zal neerleggen. 
We zijn daarom op zoek naar een nieuwe secretaris voor onze afdeling. Welke 
vrouw of man meldt zich hiervoor aan? 
U komt in goed en enthousiast gezelschap terecht.

Oktober is zoals gewoonlijk de Maand van de Geschiedenis.
Dit jaar heeft het grootste historische evenement in Nederland als thema 
Opstand.
Tijdens de Maand van de Geschiedenis organiseert het Westfries Archief in 
Hoorn een speciaal programma. Het thema Opstand komt tot leven met een 
lezing en een rondleiding in de depots, waarin allerlei archiefschatten te zien 
zullen zijn. 

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
 
Naast genealogische artikelen over de families Van de Gracht, Caarls en Sinnige 
treft u in dit nummer ook nieuws uit het Westfries Archief aan en een nieuwe 
paleografische tekst om mee te oefenen. Speciale aandacht vraag ik u voor de 
vacature in ons bestuur en een ‘in memoriam’ aan ons oud-bestuurslid Cor Kind. 
Ook de agenda voor de korte najaarsledenvergadering voorafgaand aan de lezing 
op 15 november verdient uw aandacht.
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Voor genealogen die hun onderzoek met name in West-Friesland verrichten 
is dit een mooie gelegenheid om de kennis verder uit te breiden. U kunt zich 
aanmelden via de website van het Westfries Archief.
Op 15 november houden we onze najaarsledenvergadering. De agenda voor deze 
vergadering vindt u verderop in deze Koggenland. Mocht u ideeën of wensen 
hebben voor onze afdeling of heeft u op- of aanmerkingen ten aanzien van het 
beleid dat wij voeren, dan vernemen we dat graag.
Wij hopen u spoedig weer te mogen ontmoeten.
Namens het bestuur, 

uw voorzitter
Dick Waalboer

Vacature secretaris

Dick Westhoven heeft te kennen gegeven dat hij met ingang van de algemene 
ledenvergadering in april 2019 zijn functie als secretaris van de afdeling OWF 
zal neerleggen. Andere bezigheden vragen zijn aandacht en daarom doet hij nu 
alvast deze mededeling.
Wij moeten op zoek naar een nieuwe secretaris en dus ook een nieuw bestuurslid. 
Deze functie kan voor een groot gedeelte met thuis werken worden ingevuld. 
Alleen voor de bestuursvergaderingen (ongeveer zes keer per jaar) moet u soms 
de deur uit, tenzij u de overige bestuursleden bij u thuis uitnodigt. 
Gezien de grote moeilijkheid in de laatste jaren om aanvullingen voor ons bestuur 
te vinden, doen wij een dringende oproep aan alle leden. Als u zich geroepen 
voelt of iemand kent die ons team zou kunnen versterken, neem dan contact op 
met de voorzitter, Dick Waalboer. Zijn huisadres, mailadres en telefoonnummer 
staan op de laatste bladzijde van Koggenland. Wij hopen op een snelle reactie, 
opdat een opvolger door Dick zelf kan worden ingewerkt.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Begroting 2018
4. Voorbereiding AV 24 november 2018 te Driebergen
5, Bestuurssamenstelling (secretaris Dick Westhoven treedt per april  
 2019 af)
6. Activiteiten voor en door leden: een goed plan of niet?
7. Koggenland digitaal?
8. Rondvraag
9. Sluiting
 
 
Op de volgende pagina treft u de begroting voor 2019 aan.

Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt u hierbij tot het bijwonen van de 
Algemene Afdelingsledenvergadering. De vergadering wordt 
gehouden in het Westfries Archief op 15 november 2018 
voorafgaand aan de lezing door Rob Dix over Voorouders in 
Duitsland en begint om 19:15 uur.

Herinnering bij punt 6 van de agenda van de najaarsle-
denvergadering

In het voorjaar heeft u van het bestuur een mail gekregen met de volgende 
inleiding: 
“Als reactie op wat tijdens onze jaarvergadering in april is voorgesteld door een 
van de aanwezigen, Remko Ooijevaar, heeft het afdelingsbestuur samen met 
hem gesproken over mogelijkheden om activiteiten te ontwikkelen voor en door 
onze leden. 
“Het zou immers niet alleen de gemeenschappelijke interesse in genealogie 
moeten zijn die onze leden verbindt, maar er zouden ook mogelijkheden 
moeten worden geboden door het bestuur om gemeenschappelijk onderzoek te 
verrichten”, aldus Remko.
Hierop voortbordurend heeft Dick Waalboer in samenspraak met Jan de Bruin 
van het WFA een aantal invalshoeken bekeken, van waaruit wij een start zouden 
kunnen maken. Daaruit is na verder onderling beraad het volgende project 
gekozen: het ontsluiten van de molenboeken van het “Ambacht van de Vier 
Noorderkoggen.”
Na een uiteenzetting over een mogelijke werkwijze bij dit project sloten wij af 
met: “Als u mee wilt doen en dus samen met andere leden een activiteit wilt 
ontplooien, meldt u dan aan bij onze voorzitter, Dick Waalboer. Bij voldoende 
belangstelling zal het bestuur dan na de zomervakantie een verkennende 
bijeenkomst organiseren en een poging doen het project op te starten.”
Omdat niemand gereageerd heeft, stellen wij deze activiteit opnieuw aan de orde 
op 15 november. 
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Laat ons uw e-mailadres weten

Met enige regelmaat lopen wij ons ledenbestand door. Hieruit blijkt dat wij van 
ongeveer 15% van de leden geen of geen bruikbaar e-mailadres hebben. Hierdoor 
kunnen wij niet alle leden op de hoogte stellen van nieuwsbrieven met informatie 
over onder ander bijeenkomsten, cursussen en ander nieuws.
Om dit nieuws te kunnen ontvangen is het aan te raden dat u uw e-mailadres aan 
ons kenbaar maakt. Dit kunt u doen door op de website www.ontdekjouwverhaal.
nl in te loggen. Ga daarna naar ‘Mijn gegevens’ en vervolgens naar ’‘Bewerk mijn 
gegevens’ en controleer uw e-mailadres.

 

 
Mocht hier geen of niet het juiste e-mailadres staan, maak dan gebruik van
‘Kies dit formulier om gewijzigde gegevens door te geven’.
en vul het juiste e-mailadres in en klik onderaan op ‘Versturen’.
Daarna wordt u weer van alles op de hoogte gesteld. Bedenk hierbij dat 
Koggenland maar 4 keer per jaar verschijnt.
Ontvangt u onze berichten niet en heeft u toch een e-mailadres in uw gegevens 
staan, controleer dan of dit nog het juiste is.

Bedragen in € 1,-
Schatting 2018

Tekst Aantallen Bedragen
1. Zaalhuur 530,00€           1.115,00€         

2. Sprekers
a. vergoeding 500,00€ 337,00€            
b. reiskosten 200,00€ 101,40              
Totaal kosten sprekers 700,00€           438,40€            

3 Afdelingsperiodiek
a. drukkosten 800,00€ 842,24€            
b. verzendkosten 600,00€ 561,49€            
c. overige kosten 100,00€
d. ontvangsten 100,00€
Totaal kosten afdelingsperiodiek 1.400,00€        1.403,73€         

4. Bestuurskosten
a. reiskosten 150,00€ 9,80€                
b. vergaderkosten -€          22,50€              
c. overige kosten 100,00€
Totaal bestuurskosten 250,00€           32,30€              

5. Promotie-activiteiten 150,00€           -€                  

6. Bibliotheek en documentatie 70,00€             11,95€              

7. Diversen
kosten betalingsverkeer 80,00€ 74,31€              
Diverse

80,00€             74,31€              
TOTAAL 3.180,00€        3.075,69€         
Te verwachten eindsaldo afdelingerekening per 31 december -€                 
Aan te vragen budget 3.180,00€

schatting 2018 : zaalhuur betreft 2017 en 2018

In te vullen Penningmeester NGV

Akkoord dd:
Datum: Paraaf:4 september 2018

Aanvullende opmerkingen:

Afdelingspenningmeester:  NGV-OWF H. Flierman
Plaats: Grootebroek

      Raming baten en lasten 2019

NGV Afdeling: Oostelijk West-Friesland

Begroting 2019
Bedragen

PENNINGMEESTER HOOFDBESTUUR
F.W.J.F. Oorsprong   Bredaseweg 8    4891 AZ  Rijsbergen  

Formulier uiterlijk 15 sept 2018 inzenden per e-mail aan: penningmeester@ngv.nl 

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
Ingeschreven in het register van de K.V.K. te Amsterdam no. 
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Kroniek van drie generaties familie Caarls in Hoorn

Gedeelten uit de hoofstukken 1 t/m 3 van het boek Twee eeuwen 
familiegeschiedenis geschreven door Els van Dongen-Caarls en Lida-Schutte 
Caarls , uitgegeven in eigen beheer, 2017.
(een uitgebreide versie van dit verhaal is verschenen in Oud Hoorn, kwartaalblad 
van de historische vereniging Oud Hoorn, 2018.2).

Generatie 1

Rubertus (Bart) Caarl (*1709-†1784) is de naam van onze oudst bekende 
voorvader. Het oudste document dat we van hem en zijn bruid Maria van Soest 
(*onbekend -†1792) hebben gevonden komt uit 1752 en gaat over de impost 
(belasting) op het trouwen in Alkmaar. Deze impost in Alkmaar is alleen voor 
de bruid. Omdat de bruidegom in Hoorn woont, moet hij daar impost betalen. 
Vijftien dagen na hun ondertrouw in Hoorn worden ze in de echt verbonden door 
de schout Merens en schepen Van Foreest. Zouden Rubertus en Maria, na het 
trouwen op het raadhuis op de Rode Steen in Hoorn, naar een Rooms-Katholieke 
(schuil)kerk in Alkmaar zijn gegaan om hun huwelijk te laten inzegenen door de 
pastoor? Het was de gewoonte voor de kerk te trouwen in de woonplaats van de 
bruid. 

Bart is meester hoef- en grofsmid en dus lid van een gilde. Hij is sinds 1751/1752 
de eigenaar van een smederij op ‘t Oude Noort’ naast de Noorderkerk (huidig 
adres Kleine Noord 28). Tussen zijn huis en het kostershuis ligt de Vrouwensteeg. 
Later wordt dit straatje Noorderkerksteeg genoemd. Het pand moet hij hebben 
gekocht van Claas Wit. De ongehuwde Claas woonde er met zijn moeder de 
weduwe Diewertje Berkhout die in de zomer van 1751 overleed. Dieuwertje 
was niet onbemiddeld zo blijkt uit haar testament. Haar drie kinderen en twee 
kleinkinderen erfden, behalve huisraad, goud-, zilver-, tin- en koperwerk, een 
huis met stal aan het Smerighorn in Hoorn, een huis met landerijen te Midwoud 
en... 
‘een huis, staande aan de ‘oostzijde van het Oude Noort op de hoek van de 
Vrouwensteeg, benevens het opstal van een pakhuijs daarachter (...) mitsgader 
de winkel en alle de gereedschappen tot dezelve ende negotie behorende (...) 
genomen op fl. 2000.-‘.
Dit huis, inclusief de winkelwaren, gereedschappen, inventaris en goederen, was 
meer waard dan het wettelijk erfdeel van Claas. Heeft hij, om zijn naaste familie 
hun erfdeel te kunnen uitbetalen, het huis moeten verkopen? Zijn moeder gunde 
hem het huis, maar Claas Wit verkocht het aan Bart Caarl.

Onder de Hoornse katholieken zijn niet veel rijken. Een kleine laag van 
middenstanders geniet een betrekkelijke welstand. Zo ook Bart Caarl (Carel). 
Hij behoort tot de klasse van zelfstandige ambachtslieden en neringdoenden: 
middelgrote zakenlieden met invloed in de gilden en schutterijen. In 1753 wordt 
Bart ingeschreven als lid van de schuttterij Sint Sebastiaan. 

De kinderen
Er worden drie kinderen geboren. Hermannus *1753, Petrus *1754 en Joannes 
*1756. Zij worden gedoopt in de St.Cyriacus schuilkerk in de Slijksteeg en de 
getuige is Neeltje Jans. Neeltje wordt in de doop- trouw en begrafenis boeken 
veel genoemd als getuige. Het is zeer waarschijnlijk dat zij de vroedvrouw is. Dat 
een niet-familielid getuige is, is een aanwijzing dat zowel Bart als Marijtje geen 
familieleden hebben in Hoorn. Hermannus overlijdt op 5-jarige leeftijd.

Rubertus (Bart)  overlijdt in 1784 en acht jaar later zijn weduwe Marijtje. De 
oudste zoon Pieter is intussen een bakkerij begonnen op het Grote Noord. Jan 
de tweede en tevens jongste zoon, heeft de smederij van zijn vader voortgezet en 
erft het huis. 

Generatie 2

Pieter Caarl ( *1754-†1823) is meester witbroodbakker en blijkens de tekst 
uit de verkoopakte kocht hij in 1779 een huis met bakkerij op ‘t Oude Noort 
(huidig adres Grote Noord 104). De bakkerij heeft een vrije uitgang aan het 
Nieuwe Noort. Het is een diep hoekpand onder een oud zadeldak. Aan de rij 
ramen in de Duinsteeg is te zien hoe diep het pand is. Op de gevelsteen staat: ‘ 
In de twe vergulde Hofd’. Het huis is nu een rijksmonument. 
Pieter heeft een schoner beroep gekozen dan zijn vader, de hoef- en grofsmid. 
Hoewel schoner? 
Pieter en zijn collega’ s hadden nog nooit van hygiëne gehoord, vlooien, luizen 
en platjes waren een vertrouwd verschijnsel. Het deeg werd gekneed met blote 
voeten. In de bakkerij was geen water en zeep, eventueel konden zij hun vieze 
handen en voeten wassen bij de waterput op het brinkje. De arts Samuel Sarphati 
(1813-1866), tevens broodfabrikant, schrijft over de ambachtelijke bakkers: 
‘... dewijl niet zelden het deeg met zweetdruppels van den arbeider wordt 
schoongemaakt met eenen aller onoogelijkste, meermalen zelfs hoogst smerige 
dweil’. 
Als de moeder van Pieter, de weduwe Marijtje, in 1792 overlijdt, erft hij een 
bedrag van fl. 5300,- aan obligaties en hypothecaire leningen. 
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Op zijn 26ste trouwt Pieter met de 19-jarige Willemijntje van Reysingen uit 
Schagen (*1762-†1798). In de eerste tien jaar van hun huwelijk krijgen Pieter en 
Willemijntje negen kinderen waarvan er vier vóór hun tweede jaar overlijden. 
Willemijntje sterft in 1798 op 36-jarige leeftijd en wordt begraven in Hoorn. 
Barta, de oudste van haar vijf nog in leven zijnde kinderen, is dan 16 jaar oud en 
Pieter jr. de jongste 6 jaar. 
Al een jaar na de dood van Willemijntje gaat de weduwnaar in 1799 in ondertrouw 
met de 35-jarige Meijntje Eijlars uit Hoorn (*1763-†1802). Vier dagen voor hun 
huwelijk hebben zij een akte van  huwelijkse voorwaarden op laten maken door 
Notaris Claas Boldingh.  Meijntje brengt fl. 300.- aan contanten mee. Haar 
bruidsschat bestaat uit: een ladentafel en een verhuiskist met daarin: gouden-, 
granaten- en koralen kettingen, ringen met juwelen, zilveren tasbeugels en 
gespen, hemden, rokken, onderrokken, jakjes en nog veel meer kleding. De 
totale waarde van deze bezittingen is fl. 946.-. 
Pieter en Meijntje krijgen twee dochtertjes: Maria en Helena, maar helaas, al na 
twee jaar en twee maanden moet Pieter ook zijn tweede vrouw missen en is hij 
opnieuw weduwnaar. 
In het testament van Meijntje is opgenomen dat Marijtje en Leentje ieder fl. 
500.- erven als zij meerderjarig worden. 
Binnen één jaar, in 1802, trouwt Pieter voor de derde keer, nu met Alida Lammers 
(*onbekend - †onbekend). Zij krijgt de zorg over de zeven kinderen van Pieter in 
de leeftijd van 1 tot 19 jaar. Na bijna twee jaar overlijdt de jongste, de kleine 
Leentje. Aaltje zelf zal geen kinderen krijgen.

--> Nadere informatie over Pieter.
Uit archiefstukken is bekend dat in 1770 enige katholieke armenverzorgers zich 
tot de burgemeesters en vroedschappen van Hoorn hebben gewend met het 
verzoek tot de bouw van een tehuis. Dit huis zou bestemd zijn voor afgeleefde 
en gebrekkige plaatsgenoten. Het verzoek werd ingewilligd en na de sloop van 
een zestal huisjes aan het Achterom en de Westerdijk kon in 1773 met de bouw 
van een rooms-katholiek wees- en armenhuis, genaamd ‘De Barmhartigheid’, 
worden begonnen. Rond 1810 is Pieter een van de regenten van dit huis. De 
regentenkamers zijn in 1981 in de oude stijl gerestaureerd en worden nu gebruikt 
door de Stichting Nederlandse Kaap Hoornvaarders.
Ook in de vredegerechten van het Noord Hollands archief komen wij de naam 
Pieter Caarls diverse malen tegen. Vredegerechten hielden zich bezig met 
zaken die tussen burgers onderling speelden, onder andere op het gebied van 
familierecht (benoeming van voogden) en handelsrecht. De meeste zaken hebben 
te maken met het aanstellen van een voogd of een toeziend voogd.
In december 1819 zal Pieter 65 jaar oud worden en heeft hij, zo lijkt het, ‘zijn 

schaapjes aardig op het droge’. Zoon Jan heeft een bakkerij op het Nieuwland 
(huidig adres Nieuwland 14), Jacob is priester geworden en Manus heeft de 
ijzerhandel van zijn oom Jan overgenomen. Pieter verkoopt zijn huis op het 
Grote Noord aan zijn jongste zoon Pieter jr. en kan gaan rentenieren. Hij koopt 
een huis gelegen aan de oostzijde van de Kerkstraat met een vrije uitgang aan de 
Warmoesstraat (huidig adres: Kerkstraat 2). Pieter betaalt voor het huis fl. 650,-
. Samen met zijn derde vrouw Aaltje en zijn jongste dochter Marijtje verhuist 
hij en hij zal zijn laatste jaren slijten in het huis vlak bij, wat toen nog heette, de 
Kaasmarkt. 

Twee maanden na het overlijden van Pieter wordt een akte opgesteld door 
notaris Boldingh in aanwezigheid van de heren Jacob Romein, goede vriend en 
binnenvader in het katholieke wees- en armenhuis, Hermanus Caarls ijzerkramer 
en Johannes Caarls broodbakker, de oudste zonen van Pieter. Zij zijn benoemd 
als executeuren van zijn nalatenschap.
De oudste dochter Barta en haar man Theodorus van Riel wonen in Enkhuizen 
en hebben haar broers gemachtigd hen te vertegenwoordigen inzake de erfenis. 
De executeuren hebben een inventaris opgemaakt van de goederen, het goud en 
zilver, de contanten, de effecten. 
Barta, Jan, Manus, Pieter jr. en Marijtje zijn de ‘eenige nagelaten kinderen en 
algehele erfgenamen met en benevens Aaltje Lammers, weduwe van de hunnen 
vader Pieter Caarls’.
De erfgenamen verkopen het huis aan de Kerkstraat voor fl. 600.- aan hun 
oom Jan. De weduwe Aaltje verhuist en dochter Marijtje trouwt met Reinier 
Renckens. Rein en Marijtje nemen later de manufacturenzaak van vader 
Theodorus Renckens over.

Generatie 3

Hermanus (Manus) Pietersz Caarls (*1790 -†1847), een van de zonen 
van Pieter sr. moet de ijzerhandel van oom Jan, die geen kinderen heeft, 
overnemen. Je kunt deze nering, opgezet door opa Bart, toch niet zomaar 
uit handen geven? Heeft Manus er zin in? Waarschijnlijk wordt het hem niet 
gevraagd en dus loopt hij dagelijks van de bakkerij van zijn vader op het Grote 
Noord, naar de ijzerhandel van zijn oom op het Kleine Noord. Voorlopig is hij 
ijzerkramerknecht, maar oom Jan zal hem opleiden tot ijzerkramer.  
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Manus trouwt in 1814 met Luberta (Bertha) Kat uit Wijde Wormer (*1792 
-†1875). Het stel gaat wonen in de Nieuwe Steeg, maar zal in de eerste vier jaar 
van hun huwelijk nog drie keer binnen  Hoorn verhuizen: naar ’t Achterom, ‘t 
Nieuwland en ’t Kleine Noord. Op 1 mei 1820 kopen zij het huis en de smederij 
van oom Jan en vestigen ze zich voor de komende zevenentwintig jaar op ‘t 
Kleine Noord, nummer 28. Twaalf kinderen krijgen Manus en Bertha, van wie 
drie meisjes jong overlijden.

--> Nadere informatie over Hermanus.
Hoorn wordt in de negentiende eeuw een stad van marktkooplieden en winkeliers. 
Kaas is het voornaamste handelsartikel, maar ook de goud- en zilversmeden 
doen goede zaken. Hoorn bloeit op, maar Manus Caarls profiteert daar niet van. 
In 1823 gaat het waarschijnlijk nog goed. Hij erft een aardig bedrag van zijn 
vader en de schuld van fl.100.- die hij bij hem had is hier gemakkelijk mee af te 
lossen. Op 15 april 1841 tekenen Manus en Bertha een schuldbekentenis voor 
notaris Reinier Brons Boldingh. Zij lenen een bedrag van fl. 2600.- van S. van 
Hoorn, een koopman in ijzerwaren, wonende te Amsterdam op het Singel. Zij 
beloven het bedrag in twintig jaar terug te betalen met een aflossing van; 
‘wel meer, doch niet minder dan fl. 100.- per jaar’. Het onderpand is ‘hun huis, 
erf en grond van dien, staande en gelegen aan het Kleine Noord te Hoorn, 
groot een roede twee en zestig ellen en een pakhuis en grond van dien, in de 
Vrouwesteeg te Hoorn achter het voorgaande, groot zeven en twintig ellen. Bij 
niet voldoen van de schuld zullen de panden openbaar worden verkocht. 
Vijf jaar later verkoopt Manus het huis aan timmerman Gerrit Godfriet (of 
Godvliet?) en dan, na honderd jaar, wonen er geen Caarlsen meer op het Kleine 
Noord. 
Bertha verhuist met haar kinderen voor een aantal jaren naar het Grote Noord 
nr. 75, maar dan vliegen zij allen, om de beurt uit. Zij verhuizen naar Schagen, 
Den Helder,  Amsterdam en Spanbroek.
De enige die in Hoorn blijft wonen is Catharina. Zij trouwt met Casper 
Promes die een winkel in galanterieën heeft op de hoek van de Gouw en de 
GedempteTurfhaven. Casper was als marskramer vanuit Oberkirche naar Hoorn 
gekomen. Negen jaar hebben zij samen kunnen werken om de winkel op te 
bouwen maar dan sterft Casper. 
De tweede echtgenoot van Catharina, Albert Welkers, is ook als marskramer uit 
Duitsland gekomen. Een marskramer is een huis-aan-huis verkoper van kleine 
artikelen. Het woord mars duidt op de zak of mand die ze op hun rug droegen. In 
de mars van Albert bevinden zich lappen. Hij heeft het geluk dat hij in Hoorn kan 
gaan werken bij manufacturenhandel Wiehoff en na zijn huwelijk met Catharina 
zetten zij de zaak aan de Gouw voort. 

Ten slotte nog de (fragment)genealogie van de eerste drie generaties van de 
familie Caarls.

Generatie 1 

Rubertus Caarl  (1709 – 1784), trouwt 1752 Maria van Soest (overl. 1792). 
Uit dit huwelijk:
 1. Hermanus Carel (1753 – 1758)
 2. Pieter Carel (Caarls) (1754 – 1823) volgt
 3. Johannes Carel (Caarls)( 1756 – 1837), trouwt 1784 Helena van  
      Voorst (1758 – 1808).

Generatie 2 

Pieter Carel trouwt (1) 1780 Willemina van Reysingen (1762 – 1798).  
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Carels (1782 – 1783)
 2. Barta Carels (1783 – 1848), trouwt 1803 Theodorus van Riel  
       (1782 – 1849)
 3. Jacobus Carels (1784 – 1784)
 4. Jacobus Carels (1785 – 1819
 5. Johannes Carels (1786 – 1859), trouwt 1816 Margaretha   
      Rijkenberg (1792 – 1849)
 6. Hermanus Carels (1788 – 1789)
 7. Hermanus Carels (1789 – 1789)
 8. Hermanus Carels (1790 – 1847) volgt
 9. Petrus Carels (1792 – 1860), trouwt (1) 1819 Maria Boer (1790 –  
       1830) en (2) 1834 Anna van Rhenen (1805 – 1885)
                  (vervolg op pagina 68)

 
Inleiding op de paleografische tekst
Over een dramatisch ongeluk in de categorie ‘aanwezig op de verkeerde plaats en 
op het verkeerde tijdstip’ handelt onderstaande tekst uit 1668. Wat als de soldaat 
in het onderhavige verhaal het paard niet had geslagen? Waarom deed hij dat 
eigenlijk? Was het een kwajongensstreek of kwam de jongen met het paard te 
dicht bij hem? Kon die jongen het paard eigenlijk wel aan? Allemaal vragen die 
niet beantwoord worden in de akte die het tragische lot beschrijft van Pieter 
Luytjes, woonachtig op het Keern buiten de stad Hoorn.
Hij trouwt (2) 1799 Wilhelmina Eylars (1763 – 1802). Uit dit huwelijk:
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Stamreeks Sinnige en de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG): wat moet de genealoog ermee?

Maarten van der Voort, lid hoofdbestuur en portefeuillehouder privacy, heeft 
onderstaande handleiding gemaakt voor het omgaan met de nieuwe wet.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor het 
gebruik van andermans persoonsgegevens. Vooral bedrijven en grote organisaties 
als de NGV hebben er veel mee te stellen. Maar wat betekent de AVG voor de 
‘gewone’ genealoog?

De AVG geldt in de eerste plaats niet voor de gegevens van overleden personen. 
U hoeft dus alleen bij levende personen op te letten. Daar komt nog bij dat de 
AVG niet van toepassing is zolang u persoonsgegevens niet buiten uw naaste 
familie deelt of deze publiceert.
Wilt u dit wel, dan moet u hiervoor vooraf toestemming van de betreffende 
personen hebben. Die toestemming moet specifiek zijn: als u bijvoorbeeld de 
bewuste persoonsgegevens wilt opnemen in een boek, publicatie op uw eigen 
website of op MyHeritage, dan moet iedere gewenste publicatie expliciet in de 
toestemming zijn genoemd.

Een gegeven toestemming mag altijd worden ingetrokken. Is dat het geval, 
dan moeten de persoonsgegevens worden gewist op die plekken waar de 
toestemming voor is ingetrokken. Dit betekent dat het ‘vergeetrecht’ zich nooit 
tot uw privé stamboomdatabase kan uitstrekken, want dat valt buiten de AVG 
en daar is nimmer toestemming voor gegeven. Andere belangrijke rechten die 
u – na publicatie – moet respecteren zijn het inzagerecht en het rectificatierecht.
Zonder toestemming kunt u wel enkel de familierelaties opnemen (bv. dit gezin 
bestaat uit 3 kinderen, 2 zonen en 1 dochter) omdat dit geen persoonsgegevens 
zijn.

Ook bij gebruik van DNA-informatie in uw publicaties is voorzichtigheid 
geboden. Omdat DNA erfelijke informatie bevat, kan dit als persoonsgegeven 
meer personen kwalificeren dan u denkt. Bovendien kan DNA-informatie over 
nog levende personen een bijzonder persoonsgegeven zijn waar strengere privacy 
regels voor gelden. 

Kortom, de AVG is voor u als lid van de NGV gelukkig niet het einde van de 
beoefening van genealogie, zeker als u een klein beetje oplet en bij twijfel altijd 
toestemming vraagt!  

 10. Maria Carels (1800 – 1840), trouwt 1825 Reinerus Renckens  
        (1803 – 1868)
 11. Helena Carels (1802 – 1804)
Hij trouwt (3)1802 Alida Lammers.

 Generatie 3  

Hermanus Carels (Caarls) trouwt 1814 Luberta Kat (1792 – 1875).  
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Caarls (1815 – 1850)
 2. Nicolaas Caarls (1816 – 1898), trouwt 1842 Helena Pater (1819 –  
      1892)
 3. Wilhelmina Caarls (1819 – 1819)
 4. Wilhelmina Caarls (1820 – 1893), trouwt 1851 Johannes   
      Venverloo (1824 – 1892)
 5. Jacobus Caarls (1821 – 1902), trouwt (1) 1851 Cornelia Harkes  
      (1827 – 1857) en (2) 1876 Elisabeth Koelemeijer (1823 – 1899)
 6. Jan Caarls (1824 – 1879), trouwt 1859 Agatha Steeman (1838 –  
       1888)
 7. Catharina Caarls (1826 – 1829)
 8. Rubertus Caarls (1827 – 1910), trouwt 1855 Johanna Vrolijken  
      (1833 – 1881)
 9. Helena Caarls (1829 – 1829)
 10. Helena Caarls (1810 – 1912), trouwt 1855 Johannus   
        Appelboom (1832 – 1900)
 11. Catharina Caarls (1832 – 1907), trouwt (1) 1853 Casper   
        Promes (1818 – 1862) en (2) 1866 Albertus Welkers (1837 –  
         1904)
 12. Hermanus Caarls (1835 – 1916), trouwt 1865 Petronella Konings  
        (1832 - …) 

Nawoord: De volgende drie hoofdstukken van ons boek Kroniek van de familie 
Caarls spelen zich af in Spanbroek waar onze overgrootvader Rubertus Caarls, 
het achtste kind van Manus en Bertha, in 1853 een zadelmakerij begint. 
In het geval u ons zou kunnen helpen met nadere gegevens over de familie Caarls 
in Hoorn en omgeving, houden wij ons aanbevolen. Graag uw reacties dan via de 
redactie van Koggenland.

Els en Lida Caarls
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Op de website van de NGV is de volledige tekst te vinden van de nieuwe 
verordening.
 
Noot van de redactie: wij gingen er tot nu toe vanuit dat de inzenders van 
genealogieën, stamreeksen en dergelijke hun verantwoordelijkheid genomen 
hadden bij het verifiëren van de toestemming van de genoemde personen, 
voor zover nog in leven, voor opname in hun publicatie. Die aanpak moet dus 
veranderen na het van kracht worden van de nieuwe verordening over hoe om 
te gaan met persoonsgegevens. De juridische consequenties van deze Europese 
wetgeving kunnen heel onaangenaam zijn!
Kopij die niet voldoet aan genoemde richtlijnen zal worden teruggezonden naar 
de auteur met het verzoek de nieuwe wetgeving in acht te nemen. In overleg met 
de auteur kan de redactie uiteraard ook zelf die aanpassingen aanbrengen. 
 
Als voorbeeld van zo’n redactionele ingreep publiceren wij een stukje kopij over 
de familie Sinnige dat ‘nog op de plank lag’ en waar in het vorige nummer geen 
plaats meer voor was.

Stamreeks van Annebel Sinnige 
Na de vaderslijn van de (klein)kinderen van Ad en Joke (Johanna) Vijn (zie 
Koggenland 2018.1) volgt nu de moederslijn. 

De eerste drie generaties vallen onder de nieuwe verordeningen. Om de lijn van 
het betoog niet helemaal onduidelijk te maken, volstaan wij met de mededeling 
dat Elke Vijn de dochter is van Adrianus Vijn en Johanna de Vroome. De rest 
van de gegevens moet u eventueel zelf opvragen bij de auteur, Mia Vijn-van 
Hout.

Generatie IV

14 Gerardus Antonius de VROOME, geboren op 19-08-1921 te Eind-
hoven, overleden op 19-09-2006 te Eindhoven, zoon van Florus de 
VROOME, glassmelter, glasblazer, en Catharina Adriana JAGER.

Gehuwd op 16-08-1941 te Eindhoven met

15 Elisabeth Henrica Johanna FEIJEN, geboren op 24-08-1922 te 
Eindhoven, overleden op 17-02-2009 te Eindhoven, dochter van 

Generatie V

30 Jacobus Cornelis FEIJEN, fabrieksarbeider, geboren op 17-09-1897 
te Woensel, zoon van Johannes FEIJEN, kleermaker, opzichter luci-
ferfabriek, en Johanna Maria Elisabeth DOOMEN.

Gehuwd op 06-05-1918 te Schijndel met

31 Maria van den HEUVEL, fabrieksarbeidster, dienstmeid, geboren 
op 24-09-1895 te Schijndel, dochter van

Generatie VI

62 Johannes van den HEUVEL, landbouwer, dagloner, geboren op  
28-05-1853 te Schijndel, overleden op 16-12-1924 te Schijndel, zoon 
van Hendricus van den HEUVEL, landbouwer, dagloner, en Me-
chelina AARTS, landbouwster.

Gehuwd op 19-02-1886 te Den Dungen (getuigen: Adriaan Verhoeven, 
Waltherus van Dijk, Willem Merkelback, Frans van Horrik) met

63 Paulina BROEREN, dienstmeid, geboren op 02-06-1861 te SintMi-
chielsgestel, overleden op 02-11-1947 te Schijndel, dochter van

Generatie VII

126 Egidus (Delis) BROEREN, bakker, geboren op 21-03-1820 te Dun-
gen, overleden op 28-12-1882 te SintMichielsgestel, zoon van N. N. en 
Elisabeth BROEREN.

Gehuwd (1) op 07-09-1859 te Drunen met 

127 Petronella LEIJEN, naaister, geboren op 06-09-1835 te Drunen, 
overleden op 24-08-1865 te SintMichielsgestel, dochter van

Generatie VIII

254 Petrus LEIJDEN, geboren 1800 te Drunen, overleden op 07-11-1839 
te Drunen, zoon van Andries van LEIDEN en Johanna Janse van 
de WIEL.

Gehuwd op 07-05-1831 te Drunen met

255 Pieternella LOMMERS, geboren op 12-06-1806 te Udenhout, over-
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leden op 09-05-1853 te Drunen, dochter van

Generatie IX

510 Johannes Johanniszn LOMMERS, overleden op 08-11-1832 
te Udenhout, zoon van Jan LOMMERS en Peternella van 
STAALEN.

Gehuwd op 24-11-1805 te Udenhout met

511 Pieternella LOMMERS, overleden op 19-09-1833 te Udenhout, 
dochter van

Generatie X

1022 Adriaan Gasparus LOMMERS.

Gehuwd op 24-04-1774 te Udenhout met

1023 Maria Petri van RIEL, geboren op 23-01-1749 te Udenhout, overle-
den op 09-05-1819 te Udenhout, dochter van

Generatie XI

2046 Peter van RIEL, begraven op 09-08-1780 te Udenhout, zoon van Jan 
van RIEL.

Gehuwd op 23-10-1740 te Oisterwijk met

2047 Margareta Adrianus (Margot) van IERSEL, gedoopt op 17-04-1716 
te Oisterwijk, overleden op 02-03-1772 te Udenhout, dochter van

Generatie XII

4094 Adriaan Wijnand van IERSEL.

Gehuwd met

4095 Anna van DOREMAEL. 
 
Annabel Sinnige

Het belang van het noteren van doopgetuigen

Bij het opstellen van de stamboom van mijn echtgenote (de familie Van der Gragt) 
kwam ik, toen ik aangekomen was bij de vader van Cornelis Lukas ( gedoopt RK 
Westwoud 6-12-1738, gehuwd met Geertje Cornelis) niet verder. Voor zijn vader, 
Lucas Gerardus van der Gragt, gehuwd met Maartje Grootenhuijse, had ik geen 
opvolger in mijn verhaal. Het gevolg daarvan was dat ik alles even liet liggen.
Kort geleden las ik echter een oud nummer van Gens Nostra  (mei 1978). en zag 
daar een artikel over de familie Van der Gragt. Ik las daarin dat Gerrit Gerrits 
van der Gragt (geboren 28-2-1683 Hoorn) eerst gehuwd was met Welmoetje 
Lukas Vissser en daarna met Joanna Bruijnja. Zij hadden ook een zoon die Lukas 
heette, met ongeveer hetzelfde geboortejaar, namelijk ca 1710 te Hoorn. Alleen 
er was niets bekend over zijn vrouw, behalve dat ze Maartje Nieuwenhuizen zou 
zijn. Ik heb toen naar de kinderen gekeken van onze Lukas en zag dat ze als 
doopgetuigen hadden:
Cornelis Lukas, 6-12-1738 gedoopt RK Westwoud, meter Joanna Bruijnja uit 
Hoorn, de vrouw van Gerrit van der Gragt.
Wilhelmina Lukas, 30-11-1740 gedoopt RK Westwoud, meter Marijtje 
Schooneman uit Lutjebroek, echtgenoot van Bruno (broer van Gerrit van der 
Gragt) 
Jacobus Lukas, 3-1-1750 gedoopt RK Westwoud, meter Aaltje Taman, vrouw van 
Jacobus (broer van Gerrit van der Gragt).
Zo ben ik tot de conclusie gekomen dat onze stamvader Lukas en de zoon van 
Gerrit Gerrits, gehuwd met Welmoetje Lukas uit Hoorn, dezelfde persoon zijn. 

Dick Jong
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Nieuws van het Westfries Archief

Een van de taken die het Westfries Archief zich gesteld 
heeft is de versnelling in de opvoering van de digitale 
dienstverlening aan onderzoekers. Een grote groep 
vrijwilligers heeft zich daarvoor aangemeld, want iedereen 
snapt dat de krappe personeelsomvang van het WFA niet 
opgewassen is tegen zo’n omvangrijke taak. En hoe eerder al die gegevens met 
één muisklik thuis op je scherm komen, hoe beter.
In de afgelopen maanden hebben de medewerkers van ‘Vele Handen’ ervoor 
gezorgd dat niet alleen indexen van notariële akten uit Grootebroek uit de tweede 
helft van de zeventiende eeuw op de website van het archief zijn geplaatst, maar 
ook de indexen van volkstellings- en dienstbodenregisters uit het overgrote 
deel van de gemeentes in Oostelijk West-Friesland. Het loont de moeite daar 
eens naar te gaan kijken. Andere vrijwilligers zijn bezig met het rubriceren en 
catalogiseren van al het fotografisch materiaal dat in het archief bewaard wordt 
en met het koppelen van scans aan de indexen van de notariële akten die Hans 
van der Sloot heeft gemaakt. Het intoetsen van een naam levert iedere week 
meer mogelijkheden op om naast een korte beschrijving van een akte ook een 
scan aan te treffen. Dat spaart een hoop zoekwerk uit en levert veel tijdwinst op. 
Datzelfde zal op den duur ook gaan gelden voor de fotobestanden, die aan allerlei 
personen, plaatsen en situaties gekoppeld worden.
Een andere publieksgerichte activiteit vindt plaats in oktober. Oktober is de 
Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement van Nederland. 
Het thema dit jaar is geluk. Tijdens de Maand van de Geschiedenis organiseert 
het Westfries Archief in Hoorn een speciaal programma. 

Excursies

Op donderdag 1 november kunt u met andere leden van onze afdeling een 
bezoek brengen aan ons Informatiecentrum te Bunnik.

U kunt daar kennis maken met onze nieuwe centrale huisvesting. Het programma 
bestaat uit:

- ontvangst met koffie rond 10.30 uur, uitleg over de collecties,   
 rondleiding
- een presentatie over de website en over het scannen en digitaliseren
- broodjeslunch
- tenslotte is er tijd om zelf gebruik te maken van de collecties

Het is de bedoeling dat gereisd wordt per auto. Graag willen we weten of u ruimte 
in de auto beschikbaar hebt voor andere deelnemers. Meerijders dienen bereid 
te zijn om in de reiskosten bij te dragen. Reiskosten en lunch zullen ongeveer  
€ 16,-- bedragen. Vermeldt bij de opgave of u met iemand mee wilt rijden.
Vertrek vanaf het Stationsplein te Hoorn om 09:15 uur.

Op vrijdag 30 november wordt ‘Het Huis van Hilde’ in Castricum bezocht. 
Het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland.
In 1799 stampten tienduizenden Russische soldaten door de duinen van Noord-
Holland. Zij vormden samen met Britse troepen een gigantische invasiemacht, 
die op zijn hoogtepunt ruim 40.000 man telde!
De aanvallers leverden in een paar maanden diverse slagen tegen een Bataafs-
Frans leger, om de Fransen te verdrijven en een einde te maken aan de Bataafse 
republiek. In Castricum werd de beslissende veldslag geleverd op 6 oktober. De 
Russen en Engelsen verloren de strijd, en vertrokken. De aanwezigheid van deze 
legers had grote gevolgen voor Noord-Holland.
Meer dan 5000 soldaten sneuvelden, raakten onder het zand en werden vergeten. 
Door het verstuiven van het duinzand komen ze zo nu en dan tevoorschijn; zo 
ook het skelet van de Russische soldaat die in de tentoonstelling te zien is.
Spectaculair: kijk een soldaat in de ogen.
In de tentoonstelling komt de invasiemacht weer tot leven. Ronduit spectaculair 
is de gezichtsreconstructie van een van de gesneuvelde Russische soldaten, nu 
voor het eerst te zien! De soldaat kwam om in de slag bij Castricum, zijn skelet is 
vlak bij Het Huis van Hilde ontdekt. Je kunt ‘de Rus’ na 200 jaar gewoon in de 
ogen kijken!
Ook bijzonder is de nieuwe vondst uit de duinen bij Bergen: het skelet van een 

Russische soldaat, met een stukje van zijn uniform.
Het verhaal van de invasie van 1799 wordt ook uitgebreid toegelicht; wie 
vocht nou tegen wie en waarom? Natuurlijk zijn er ook andere archeologische 
vondsten te zien, zoals persoonlijke bezittingen van soldaten, onderdelen van 
uniformen, wapens waaronder een musket met bajonet en sabels, emblemen van 
verschillende legeronderdelen, medailles en geld uit die tijd.
Voor deze excursie is het minimaal aantal deelnemers 15 personen. Kosten  
€ 7,50 plus een bijdrage voor ‘meerijders’. 
Graag opgeven of u mee wilt rijden of dat u 1 of meerdere personen in uw auto 
kunt meenemen. 
Voor beide excursies dient u zich op te geven vóór 15 oktober!!
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In Memoriam Cor Kind

Met droefheid heeft het bestuur van de afdeling OWF 
kennis genomen van het overlijden van Cor Kind.  
6 augustus kwam een einde aan een lange periode van 
hoop en vrees en bleek dat Cor de strijd niet heeft kunnen 
winnen van zijn al lange tijd aanwezige kwaal.
Cor heeft veel betekend voor onze afdeling als 
bestuurslid en als actief beoefenaar van de genealogie. 
In 1996 werd hij, in navolging van zijn vrouw Gerri, 
ook lid van de NGV en al in april 1999 nam Cor het 
penningmeesterschap over van Frans Bothe, die kort na de jaarvergadering 
ernstig ziek werd. Hij werd direct ook plaatsvervangend afgevaardigde naar 
de landelijke vergaderingen van de NGV en vanaf 2001 vaste afgevaardigde. 
Zijn penningmeesterschap duurde tot 2008, toen Cor het wel genoeg vond.  
Toen het bestuur er in 2014 niet in slaagde een penningmeester te vinden, bood 
Cor opnieuw de helpende hand en bleef twee jaar lang het bestuur assisteren. 
Ditmaal was zijn afscheid wel definitief, zei hij tijdens de jaarvergadering in 2015.

In 2000 stapte het hoofdbestuur van de NGV op. Cor werd gevraagd lid te 
worden van het informatieteam op zoek naar een nieuw hoofdbestuur. Dit team 
bestond uit R. Vulsma, D. Regtien, J.de Wit, T. Schelhaas en Cor Kind. Vanaf ons 
vakantieadres (in Nederland) reisde hij nog naar vergaderingen. Hij vervulde 
daarbij de functie van secretaris. 
Naast zijn bestuurswerk was Cor ook op vele andere terreinen binnen de 
genealogie actief. 
In 2000 was hij samen met Jan Lijzenga gestart met de werkgroep ‘computer 
en genealogie’; niet veel later begonnen zij ook met KoggenNet, voorloper 
van de informatie aan leden via e-mail. Zij zetten ook nog een Helpdesk voor 
computervragen op.
In 2001 zette hij de bestanden van Jaap Kindt met de gegevens van alle 
huwelijken in West-Friesland vanuit Lotus in Excel over en vervolgens kwam 
het hele bestand op een Cd-rom. Met de opbrengst hiervan werd de eerste laptop 
voor de afdeling gekocht. Na een interview met het Noord-Hollands Dagblad liep 
de verkoop enorm goed!
In 2002 zette hij de impost op begraven in Hoorn op CD; aan de invoer van 
gegevens had hij ook meegewerkt.
In maart 2004 startte hij met zijn vrouw Gerri de werkgroep transcriberen en 
digitaliseren van de huwelijken en dopen uit de boeken van het Westfries archief. 
In overleg met archivaris Jan de Bruin maakte hij de invoerbestanden hiervoor 
in Excel; deze worden nog steeds gebruikt.

Begin dit jaar wist Cor dat het einde naderde. Hij bleef optimistisch en bleef 
trouw de bijeenkomsten van onze afdeling bezoeken. In het voorjaar lukte hem 
dat niet meer. Hij was uitbehandeld en zijn toestand ging zienderogen achteruit. 
Wij verliezen in hem niet alleen een plichtsgetrouw bestuurder en actieve 
genealoog, maar ook een aardige en vriendelijke man. 

Het thema geluk komt tot leven met lezingen en rondleidingen over geluk in het 
dagelijks leven door de eeuwen heen. De geboorte van een kind of het sluiten 
van een huwelijk zijn gelukkige hoogtepunten in een mensenleven. Maar geluk 
gaat vaak hand in hand met ongeluk. Door de hoge kindersterfte in voorgaande 
eeuwen was het niet ongewoon dat een geboorte snel werd gevolgd door een 
begrafenis. Huwelijken waren bindend en scheiden was alleen mogelijk bij 
overspel en kwaadwillige verlating (wanneer de echtgenoot met de noorderzon 
vertrok). Wat ooit begon met een mooie bruiloft kon uiteindelijk uitlopen op een 
ongelukkig huwelijk. Nog veel meer voorbeelden over geluk en ongeluk hoort en 
ziet u tijdens de lezing en rondleiding. Zoals bijvoorbeeld de loterijbriefjes van 
een loterij in Grootbroek. Een grote brand in 1681 en 1694 verwoestte vele huizen. 
Om de herbouw van het dorp te kunnen betalen werd een loterij georganiseerd.  
 
De winnaars van de loterij ontvingen prachtige luxe goederen, zoals zilveren 
lepels, oliekannen en mosterdpotten. De gedupeerde inwoners ontvingen na de 
loterij een som geld om hun huizen weer op te bouwen.
De mededeling dat de intekening op de lezingen gesloten is omdat alle plaatsen 
vergeven zijn, laat, naast het succes van deze activiteit, ook de toenemende 
populariteit van ons archief zien. 
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Aan dit nummer werkten mee:

Els en Lida Caarls, Dick Jong, Ben Leek, Marijke van Teunenbroek,  
Dick Waalboer en Dick Westhoven

In het volgende nummer

Wat u in het volgende nummer kunt verwachten en of het decembernummer 
wel zal verschijnen is op dit moment nog uiterst onzeker. Er is de afgelopen 
maanden geen enkele kopij binnengekomen!
Met alleen bestuursmededelingen, verslagen van lezingen, nieuwsberichten 
en dergelijke kan de redactie wel een dun blaadje vullen, maar de portokosten 
blijven hetzelfde bij een dik blad met mooie genealogische artikelen! 

Mutaties

Overleden
126067 dhr. C.E. Kind  (zie elders in dit nummer voor een ‘in memoriam’). 

Transcriptie van pagina 66-67



 

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

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
15 december 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     06 22 34 25 98 
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  


