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Onze bijeenkomsten
16 april 2020  Afdelingsjaarvergadering met 10-minutenpraatjes   
   door leden van de afdeling OWF

Aanvang van de avonden 19:30 uur tenzij anders aangegeven.
De bibliotheek is open vanaf 18:30 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
 
vindt u de uitnodiging en de stukken voor de voorjaarsledenvergadering van OWF. Hoewel 
wij niet verwachten dat er tegen die tijd weer vergaderd kan worden, willen wij u toch alvast 
informeren. U heeft dan in ieder geval de mogelijkheid via de mail of de telefoon om uw op-, of 
aanmerkingen naar ons toe te sturenOok in dit eerste, digitale nummer van de nieuwe jaargang 
een tweetal wat langere genealogische bijdragen en uitgebreide verslagen van twee recente 
lezingen, één over genealogische vastlopers en één over heksenvervolgingen. 
Verder stelt een van onze nieuwe leden zich voor en leggen wij u een ‘stevige’ paleografische 
tekst voor, waar u in deze tijd van crisis wellicht tijd voor heeft en ontspanning bij voelt opkomen!
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Van de bestuurstafel
Beste leden van de afdeling Oostelijk West-Friesland

Voor u ‘ligt’ de eerste digitale uitgave van ons blad ‘Koggenand’.
Dat is even wennen. Eerlijk gezegd voor ons ook. Hebben we het goed 
gedaan?
Kunnen we het leesbaar houden? Hoe zal het ontvangen worden? Natuurlijk 
hopen we dat iedereen zich erin kan vinden. De voordelen hebben we in 
het verleden uitgebreid voorgelegd en zijn groot. Ik zal daar niet weer over 
uitwijden. Ik wens u veel leesplezier toe.
Omdat we niet meer gebonden zijn aan de beperkingen van de omvang van ons blad, 32 pagina’s 
was echt het maximum, nodig ik u van harte uit om uw parenteel, genealogie, kwartierstaat, 
cirkeldiagram, stamreeks of wat dies meer zij aan andere leden van de vereniging kenbaar te 
maken. Natuurlijk zijn deelgenealogieën en familieverhalen ook van harte welkom. Ook vragen 
die u bezig houden over uw onderzoek kunt u in Koggenland plaatsen. De kans dat er op 
gereageerd wordt is vrij groot. 
Sinds kort zitten we wereldwijd opgescheept met het Coronavirus. Om die reden hebben we 
de bijeenkomst van 19 maart moeten afgelasten. Er wordt uitgekeken naar een ander tijdstip 
waarop Arjen Versloot zijn verhaal over Fries in West-Friesland alsnog kan vertellen.
Of op 16 april is er weer een bijeenkomst. Ditmaal met de korte jaarvergadering en de tien 
minutenpraatjes. Of deze door kan gaan is nog in nevelen gehuld. 

Hoe dan ook, we hopen dat een ieder deze griepepidemie goed zal doorstaan.
Hopelijk tot 16 april. We houden u op de hoogte.

Namens het bestuur,
uw voorzitter
Dick Waalboer
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Voorjaarsledenvergadering
Beste leden van de afdeling Oostelijk West-Friesland,

Het bestuur zoekt steeds naar mogelijkheden om de afdelingsbijeenkomsten zo aangenaam 
mogelijk te maken. Bij de bijeenkomst van 16 april nodigen wij u uit om voor de, overigens korte, 
jaarlijkse vergadering met andere leden in gesprek te gaan over onze gezamenlijke hobby. 
U wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn vanaf 18:45 uur. Er zal koffie en iets lekkers voor u 
klaar staan. Mocht u na deze gesprekken met ideeën of suggesties willen komen, dan hebben 
wij daarvoor op de agenda bij punt 10 ruimte gereserveerd!

De agenda voor deze avond is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Bespreking verslag vergadering november 2019
4. Jaarverslag secretaris
5. Financieel overzicht penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Rooster van aftreden en verkiezing bestuursleden
8. Afdelingstijdschrift Koggenland
9. Programmaoverzicht lezingen 2020/2021
10. Wensen van onze leden
11. Rondvraag
12. Sluiting vergadering

Na de vergadering volgen er nog een tweetal ‘10-minutenpraatjes’.

Tijdschema:

18:45 uur                    inloop leden met koffie en cake
19:15 uur                 start ledenvergadering
19:45 uur (of eerder) praatje Klaas Bant over ..............
20:30 uur     praatje Dick Waalboer over een onderzoek naar zijn   
   overgrootvader en daarbij benutte bijzondere bronen
21.00-21.30 uur               afronding, sluiting en zaal opruimen
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Financieel overzicht 2019
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Jaarverslag 2019 NGV afdeling Oostelijk West-Friesland 

Jubileum
Het jaar 2019 stond in het teken van het 35-jarig bestaan van de afdeling. Met veel plezier 
kijken we terug op een geslaagde jubileumbijeenkomst op 16 november, die meer dan 40 
bezoekers trok. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er gezellig met elkaar 
gesproken. Jos Kaldenbach hield een lezing over de rebellie die in 1825 in Hoorn (en andere 
steden in Nederland) plaatsvond rond het gedwongen opzenden van weeskinderen naar de 
Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen. Dit was ook het thema van de bijzondere aflevering 
van ‘Koggenland’, die het bestuur, ondersteund door Klaas Bant, met veel enthousiasme 
heeft samengesteld. Van binnen en buiten de afdeling hebben we hierover lovende woorden 
ontvangen. Tijdens de jubileumbijeenkomst is het eerste exemplaar van de glossy uitgereikt aan 
Jan de Bruin, adjunct-directeur van het WFA, die op zijn beurt als cadeau aan de afdeling de 
scans presenteerde van de door de vrijwilligers van onze afdeling geïndexeerde familieberichten 
uit allerlei lokale kranten. Dit bestand is integraal te raadplegen binnen het archief; daarbuiten 
gelden de regels van de persoonsbescherming.

Bestuur
In april trad Dick Westhoven terug als afdelingssecretaris na het vervullen van de termijn van drie 
jaar. In de voorjaarsvergadering is Joke Ignjatovic benoemd als zijn opvolger. 

Vanaf april was de taakverdeling binnen het bestuur als volgt:
* Dick Waalboer: voorzitter, webredacteur en redacteur Koggenland
* Joke Ignjatovic: secretaris en opvang nieuwe leden
* Ben Leek: notulist en hoofdredacteur Koggenland
* Marijke van Teunenbroek-Land: organisatie lezingavonden en werkgroep bibliotheek
* Henk Flierman: penningmeester en facebook
De vacature van een algemeen bestuurslid voor communicatie en PR is ook dit jaar niet opgevuld. 
De taken worden waargenomen door de zittende bestuursleden.

Het bestuur kwam zeven keer in vergadering bijeen en communiceerde daarnaast veelvuldig 
via de mail en telefoon. De werkgroep jubileum, bestaande uit het bestuur en Klaas Bant, 
vergaderde viermaal en had daarnaast regelmatig contact per telefoon en mail.

De landelijke jaarvergaderingen en andere bijeenkomsten van de NGV werden bezocht door 
Dick Waalboer en Henk Flierman.

De afdelingsjaarvergaderingen vonden plaats op 11 april en 28 november. Klaas Bant hield, 
aansluitend aan de afdelingsvergadering van april, een uitgebreid ’10-minuten-praatje’ over 70 
jaar genealogie.

Onze leden
Op 31 december 2019 telt de afdeling 125 leden en 9 bijkomende leden, dus totaal 134. Het 
ledental is t.o.v. 2018 stabiel gebleven. We hebben afscheid genomen van 8 leden (6 opzeggingen 
en 2 overleden) en mochten 10 nieuwe leden verwelkomen.



Koggenland 2020/1

9

Ondersteuning van het bestuur
Bibliotheek: Gerri Kind-Renskers, Tiny Kraakman-de Jong en Bert Houter
Lezingen: Marja Waalboer, Bernard Dijkmans, Remko Ooijevaar
Voorouderspreekuur: Gerri Kind-Renskers, Remko Ooijevaar, Klaas Bant
Cursus Stamboomonderzoek: Gerri Kind-Renskers

Lezingen bij het Westfries Archief
Er zijn in 2019 vijf lezingavonden georganiseerd, die alle druk bezocht werden. 
* 24 januari: Leonie Kaptein: de appel valt niet ver van de stamboom
* 28 februari: Hendrik Hamacher: het leven van kapiteinsvrouwen aan boord
* 21 maart: Jan van Holsteyn: verborgen verleden
* 17 oktober: Walter Haentjens: bij Enkhuizen begint de victorie
* 28 november: Ad Geerdink: de geschiedenis van Sinterklaas

Lezingen door bestuursleden
Dick Waalboer heeft driemaal op uitnodiging een lezing gehouden over genealogisch onderzoek/
familiegeschiedenis en wel op:
* 18 juli bij de Stichting Netwerk in Hoorn
* 19 september bij het Bewonersoverleg Risdam
* 25 oktober bij de Sociëteit Profeten Onderling in Hoorn

Cursus stamboomonderzoek voor beginners
Dick Waalboer en Gerri Kind-Renskers hebben in 2019 driemaal de vierdaagse cursus 
stamboomonderzoek gegeven, bijgewoond door in totaal 42 cursisten. De cursus leverde acht 
nieuwe leden op.
Het NGV ontwikkelt een landelijke cursus over dit onderwerp, die de afdelingen op uniforme 
wijze kunnen presenteren, met uniform materiaal. Dick is de teamleider van dit project.

Voorouderspreekuur
Zoals gebruikelijk vonden in 2019 de voorouderspreekuren plaats op iedere tweede vrijdag 
van de maanden januari, maart, mei, september en november. De locatie was als vanouds het 
Westfries Archief. De spreekuren werden door gemiddeld drie personen bezocht. Dat de hulp op 
prijs gesteld wordt blijkt uit het boeket dat bestuurslid Marijke van Teunenbroek als bedankje 
van één van de leden ontving. 

In het vierde kwartaal van 2019 werd een proef gestart met  spreekuren in de bibliotheken 
van Medemblik, Opmeer en Stede Broec, en wel op 14 oktober en 9 december. De opkomst 
verschilde per locatie: Medemblik 0+2, Opmeer 3+2 en  Stede Broec 0+3. Wel leverden deze 
bijeenkomsten  vier nieuwe leden op. Na het voor 10 februari 2020 geplande spreekuur zal het 
bestuur de proef evalueren.

Cultuurmarkt Hoorn 
Voor het eerst heeft onze afdeling deelgenomen aan de jaarlijks door Hoorn georganiseerde 
cultuurmarkt. Dick Waalboer en Joke Ignjatovic bemanden een eenvoudige kraam. Het heeft 
geen nieuwe leden opgeleverd, maar wel interessante gesprekken met passanten, en zo 
bijgedragen aan de bekendheid van genealogie, de NGV en onze afdeling.
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Het afdelingsblad Koggenland
In meerdere bestuursvergaderingen is de digitalisering van ons afdelingsblad onderwerp van 
gesprek geweest en zijn de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Dit heeft geleid tot het 
besluit om met ingang van het eerste nummer van 2020 Koggenland alleen nog in digitale vorm 
uit te brengen. Slechts twee leden die niet beschikken over een computer en/of e-mail krijgen bij 
hoge uitzondering het blad in geprinte vorm toegestuurd.

Publiciteit
De naamsbekendheid van de NGV en onze afdeling wordt bevorderd door middel van 
bovengenoemde activiteiten. Daarnaast wordt ons account op facebook regelmatig 
geactualiseerd en frequent bekeken. Wanneer de landelijke internetsite op orde is, kan de 
afdeling ook langs die weg aan meer bekendheid werken.

Bibliotheek
Ook in 2019 heeft de werkgroep zich met veel enthousiasme gestort op het onderhoud van de 
bibliotheek, zoals het inbinden van de collectie tijdschriften en het actualiseren van de catalogus. 
In onze afdelingsbibliotheek bewaren we niet alleen de publicaties van onze leden maar ook 
boeken met algemene informatie die nuttig kan zijn bij onderzoek naar familiegeschiedenis. 
Verder wisselen we tijdschriften uit met de andere NGV-afdelingen. De nieuwe aanwinsten 
worden in Koggenland vermeld.

Tot slot
We kijken met tevredenheid terug naar het afgelopen jaar, naar de geslaagde jubileumviering, 
de uitgave van de goed ontvangen glossy, de ontplooide activiteiten en de goed bezochte 
lezingavonden. Het bestuur vindt het jammer dat het slechts een vaste kleine groep leden is 
die de vergaderingen en de lezingen bezoekt. Het overgrote deel van het ledenbestand blijft 
op de achtergrond. In 2020 zal het bestuur met frisse moed trachten meer leden actief bij de 
vereniging te betrekken.

In het vierde kwartaal heeft het hoofdbestuur bezuinigingen aangekondigd en een plan 
gepresenteerd om deze bezuinigingen te realiseren. Niet alle afdelingen hebben hier met 
instemming op gereageerd. Ons bestuur is van mening dat we vindingrijk genoeg zijn om het 
met het toegekende budget te gaan redden. We zien 2020 met vertrouwen tegemoet.

Rest mij nog om namens het bestuur alle leden die zich voor de vereniging inzetten hartelijk te 
bedanken.

Joke Ignjatovic
secretaris
december 2019
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Nieuws van het archief

Digitalisering ‘particuliere notuelen’
Westfries Archief, Waterlands Archief en Erfgoed Leiden hebben een 
gezamenlijk restauratie- en digitaliseringsproject opgepakt. Met een 
subsidie van het nationaal programma Metamorfoze worden drie 
gelijksoortige archieven gedigitaliseerd. Het gaat om de aantekeningen 
die de notulisten van de steden Medemblik, Purmerend en Leiden maakten 
tijdens de vergaderingen van de Staten van Holland (1601-1795). Deze 
zogenaamde “particuliere notulen” doen vaak veel gedetailleerder verslag van het besprokene 
dan de officiële gedrukte resoluties van de Staten van Holland. Daardoor krijgen we een beter 
inzicht in het besluitvormingsproces in Holland, het belangrijkste gewest in de Republiek. Deze 
archieven geven een unieke inkijk in het besluitvormingsproces in de Gouden Eeuw en zijn 
daardoor van nationaal belang.  Vanwege de restauratie en digitalisering zijn de particuliere 
notulen van Medemblik (toegangsnummer 0715-02) vanaf 9 januari niet te raadplegen in de 
studiezaal van het Westfries Archief. De verwachting is dat het materiaal in de tweede helft van 
2020 beschikbaar komt via de website.

Collectie Henk Tol
Een aantal manden geleden is de collectie Tol beschikbaar gemaakt in de beeldbank van 
het Westfries Archief. Henk Tol (1931-1987) was illustrator en schilder en woonde in de 
Middenbeemster. Hij raakte geïnspireerd door zijn omgeving, de mensen en het verleden. 
In veel van zijn werken is dit terug te zien. Naast tekeningen voor onder andere boekjes over 
Westfriesland, maakte hij ook veel tekeningen van polderlandschappen van de Beemster, de 
Schermer en de Eilandspolder. Henk Tol liet een rijke collectie na. In 2018 heeft de weduwe van 
Henk Tol de tekeningen met betrekking tot Westfriesland geschonken aan het Westfries Archief. 
Deze collectie is in 2019 beschreven door één van onze vrijwilligers. De afbeeldingen zijn te 
bekijken en te downloaden via de beeldbank van het archief.

Eén keer per jaar een themanummer van Koggenland?

Met deze vraag heeft het bestuur van OWF zich onlangs beziggehouden. Aanleiding vormden 
de vele artikelen, boeken en tijdschriften die aan de herdenking van de tweede Wereldoorlog 
gewijd zijn.
Wij hebben afgesproken het eerste nummer van 2021 te wijden aan uw verhalen over, 
herinneringen aan en foto’s van de eerste jaren na de oorlog. Hoe begon u zelf of begonnen uw 
ouders of grootouders aan de nieuwe periode van vrijheid en van wederopbouw? Wat waren 
de problemen, hoe werden die opgelost? Van welke tastbare herinneringen kunt u de lezers 
deelgenoot maken door middel van bijvoorbeeld foto’s? Wij hopen op een positieve respons! 
Tegelijkertijd vragen wij u met suggesties te komen voor themanummers in de komende jaren. 
Wij zullen van onze kant er alles aan doen om Koggenland ook in digitale vorm een uitstraling te 
geven die opvalt binnen de NGV!
Reacties kunt u mailen aan de redactie van Koggenland of tijdens lezingenavonden met ons 
bepreken.
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Sanne Maasbach

Foto’s Tweede Wereldoorlog
In januari werden uit een grote selectie de 25 meest aansprekende oorlogsfoto’s van de 
provincie Noord-Holland gekozen. Dit gebeurde in het kader van het landelijke project ‘De 
Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’. Maar liefst drie foto’s uit de collectie van het Westfries 
Archief haalden de provinciale top 25. Ze zijn alle drie gemaakt door Jan Dirk Osinga en geven 
een indringend beeld van de bezetting en bevrijding in Hoorn. Nadat elke provincie haar meest 
aansprekende oorlogsfoto’s heeft gekozen, volgt een selectie van 100 foto’s op landelijk niveau. 
Ook de drie Hoornse oorlogsfoto’s maken kans om in deze selectie te worden opgenomen. Op 30 
maart 2020 zal de tentoonstelling ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ in de entreehal van de 
Tweede Kamer worden geopend. De foto’s van Jan Dirk Osinga zijn te bekijken in de beeldbank 
van het Westfries Archief.

Nieuwe scans
In januari werden de scans van de notariële archieven over de periode 1916-1936 online geplaatst. 
Ook zijn de scans van het Oud Recht aangevuld. Een groot deel van de inventarisnummers uit 
Hoorn zijn nu digitaal beschikbaar. Uiteindelijk is het de bedoeling het hele oud-rechterlijke 
archief digitaal aan te bieden. Nadat de laatste boeken zijn gerestaureerd kunnen ook deze 
worden gedigitaliseerd en vervolgens op de website worden gezet. De geboorteakten van de 
Burgerlijke Stand zijn, deels, te bekijken op de website van het Westfries Archief. De afgelopen 
maanden zijn vele honderden akten op de website geplaatst. Kijk op de website om te zien 
welke precies. 

Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven
In de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2019 kreeg het Westfries Archief van de 
bezoekers het rapportcijfer 8,1. Dit is de uitkomst van een landelijk onderzoek dat om de twee 
jaar wordt georganiseerd door BRAIN, de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland. Het 
bestaat uit een vragenlijst over de dienstverlening op studiezaal en op internet. Het cijfer van het 
Westfries Archief is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (8,0) en ligt wel een stuk hoger 
dan de 7,6 in 2017.
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Nieuwe leden stellen zich voor

De goede oude tijd vóór de tijd van de kunstmatige intelligentie.

Mijn moeder verhaalde over hoe bang ze als klein meisje was voor onweer!  De tien kindertjes 
Berkhout moesten dan hup uit bed, schoten hun klompjes aan en in pyama naar buiten. Haar 
vader Piet had dan het kistje met documenten al buiten op de raampost van het huis gezet, hij 
wist hoe belangrijk dat was!  Steevast stond als het onweerde ook bij  ons thuis  de schoenendoos 
met documenten en foto’s klaar bij de trap  en moesten ook  wij het bed uit.
Het weinige wat mijn moeder losliet over haar leven heb ik terwijl ze het vertelde meteen op een 
kladje opgeschreven en thuis uitgewerkt, om niet te vergeten wie ze was en te begrijpen wie ze 
was. Ik ben 2 jaar terug begonnen met het uitzoeken van  de stamboom en familiegeschiedenis 
van de ouders van mijn ouders.

De ouders van mijn moeder waren Petrus Berkhout (1898-1956) en Anna Klaver (1899-1937), 
die van mijn vader waren Hendrik van Braam (1899-1968) en Clara Dekker (1899-1977) en hun  
voorouders hadden hun voeten stevig in de westfriese klei gezet.
Ik zelf ben een Waterlander, geboren in 1956 in  Purmerend, en woon in Hoorn.  Vanaf 1984 
tot 2016 heb ik een kapsalon gehad op het Achterom in Hoorn. De westfriese familienamen 
klinken  mij vertrouwd in de oren door mijn werk als kapster en ik ben er tot mijn verbazing 
achter gekomen dat die namen in  mijn stamboom verweven zijn.

Ik heb de vier voorouderlijnen nu op papier staan vanaf ongeveer 1650 met zoveel mogelijke 
bewijzen dat ze ook echt tot mijn voorouders behoren. Met al die vernoemingen door de eeuwen 
heen zit je zomaar met je benen onder andermans tafel! Dus werd het hoogtijd dat ik me als lid 
opgaf bij de NGV want de zoektocht wordt nu moeilijker en heb daar de ervaring van anderen bij 
nodig om in de oude archieven verder te zoeken. Daarvoor ben ik ook alvast begonnen met de 
cursus oud schrift lezen in het Waterlandsarchief in Purmerend.

Ik heb 44 jaar mijn geld verdiend als kapster maar wil in mijn volgend leven archivaris worden. 
Misschien is dan het leuke er al af door de digitalisering! Ik vind het net schatgraven, de spanning; 
vind ik wat ik zoek, is wat het leuk maakt.
Zo heb ik  met hulp van Leo Hoogeveen mogen zoeken in het gemeentearchief dat toen in de 
kelder van  het Gemeentehuis van Hoorn was gevestigd. Dat zoeken was nodig voor het schrijven 
van het  boek ‘Kijk eens Achterom’, dat in 2014 is uitgegeven door de Publicatiestichting Bas 
Baltus.
Ik hoop dat ik het komend jaar de gegevens kan vinden die ik nu nog mis in mijn stamboom.

Annelies van Braam
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Neem eens een kijkje in onze bibliotheek 

Zoals u vermoedelijk allemaal weet bevindt de bibliotheek die ter beschikking staat van 
de afdeling,  zich op de galerij in het Westfries Archief. U vindt er verrassend veel! Tijdens de 
afdelingsbijeenkomsten ( lezingavonden en voorouderspreekuur) kunt u boeken lenen. Tijdens 
de openstelling van het archief kunt u er boeken inzien.  Dat laatste kan iedere bezoeker ook. 
Het zou immers jammer zijn als de unieke collectie weinig aandacht zou krijgen.
Naast genealogieën en kwartierstaten is er veel te vinden om uw stamboom ‘aan te kleden’. 
Deze informatie vindt u in publicaties van de historische verenigingen in onze regio, bijvoorbeeld 
de jaarboeken van de historische vereniging Suyder Cogge of ‘de Skriemer’ uit Wervershoof.
Publicaties over oorlogstijd zijn nu weer actueel. Het boek ‘Verzet in West-Friesland ‘ 
(catalogusnummer 302.01) onder redactie van Jan van Baar, Paul Koedijk, Sjoerd Leiker, Rein 
Posthuma en Jacob Zwaan belicht de gebeurtenissen in de oorlogsjaren. Ervaringen van 
burgers maar ook het werk van de ondergrondse met vele persoonlijke verhalen met foto’s! 
Uit de titels van de hoofdstukken blijkt verder waar u meer over aan de weet kunt komen: De 
verzetsorganisaties in West-Friesland, De particuliere hulp aan onderduikers, Het kerkelijk 
verzet, De meeste helden telt men niet [o.a. Jan Molenaar], Vliegtuigen brengen bij nacht 
wapens en geheime agenten, Het schoolverzet, Artsen en het verzet van artsen, Verzetsbladen 
in en rond westelijk West-Friesland, Jan Sinnige, verzetsman in Geestmerambacht, Neergestorte 
geallieerde vliegtuigen en pilotenhulp, Thomas Charles Stanley, boordschutter uit Liverpool, De 
Razzia van 17 mei 1944 in Warmenhuizen, De spoorwegstaking in Alkmaar en West-friesland, 
De Wieringermeer in verzet, A.C.de Graaf, een bezielende verzetsman uit de Wieringermeer en 
Kroniek van dag tot dag van Sjoerd Leiker.
Recent zijn weer vele tijdschriften ingebonden. De houten kistjes gaan op termijn allemaal 
verdwijnen. Als u een kistje (A4 en A5) wilt hebben kunt u dit tegen een kleine vergoeding tijdens 
de afdelingsbijeenkomsten bemachtigen.
Een volledig overzicht van de bibliotheek vindt u in de catalogus op de website van de afdeling 
OWF.

Gerri Kind-Renskers

http://A.C.de
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Zit hier iets voor u bij? 
Korte signalementen van binnengekomen afdelingstijdschriften. Deze kunt u inzien in onze  
afdelingsbibliotheek. Alle overige, reeds gedigitaliseerde tijdschriften kunt u raadplegen via de 
site van de NGV.

Genealogie langs Peel en Maas 
(afd. Land van Cuijk en Ravenstein)
jg. 28, nr. 82, nov. 2019: een  gezinssamenstelling in ‘Het portret van Antonius Johannes Poos, 
geb. Gassel 14-04-1833, overl. Gassel 20-03-1892 en Elisabeth Janssen, geb. Linden 01-05-1847, 
overl. Gassel 17-09-1925’; de kwartierstaat van Martinus Hanenberg, geb. Boekel 25-07-1918, 
overl. Boekel 26-10-2017; geologische herkomst voorouders (naast DNA kan ook het element 
strontium genealogisch onderzoek behulpzaam zijn); het archief van de stad Grave vrijwel 
geheel gedigitaliseerd. jg. 29, nr. 83, maart 2020: ‘vergeten’ aangifte te doen (over doodgeboren 
kinderen); kwartierstaat Gerardus Johannes Linders, geboren Gassel 26-01-1906, overleden 
Nijmegen 07-06-1994;. 

11 en 30, Mededelingenblad 97
(afd. Friesland, jg, 25, nr.1 jan. 2020): een themanummer ‘voorouders in de krant’ met o.a. Foeke 
Ennes van der Wal, geb. Nijega 18-09-1793; Christiaan Smids, geb. ca. 1781; Gerardus Giezen, 
geb. ca. 1761; Theunis Teijes Zuidema, geb. Wouterswoude 14-04-1867; Sjoerd Tjipkes Hijma, 
geb. Marrum 20-11-1819; Klaas de With, geb. 1777; Grietje Jans Douma, geb. Oenkerk 10-03-
1896.

Afdelingsblad Hollands Noorderkwartier jg. 34, nr. 1, maart 2020 (aflevering 121)
Een themanummer bij gelegenheid van het 55-jarig bestaan, geheel gewijd aan genealogie in 
de literatuur, ofwel “boeken met een genealogische achtergrond”, zoals de voorzitter opmerkt 
in zijn voorwoord. Deze begripsverwarring levert een wat rommelig geheel op, een aantal 
boekbesprekingen van zowel literaire werken als van historische studies waarin mensen en hun 
familie voorkomen, maar weinig (deel)genealogieën worden gepresenteerd. De verhalen zijn 
wel leuk om te lezen en laten zien dat ook literaire werken, historische studies en/of biografieën 
gebuikt kunnen worden als bronnen voor genealogisch onderzoek.
 
Via een ruilabonnement beschikken wij ook over
Westfriese Families
(jg. 60, nr. 3. dec. 2019): genealogie van Willem Harmensz Boelis, geb. Bovenkarspel ca. 1665; 
aanvullingen genealogie Pieter Claasz van der Oort (zie nr. 2019.2); genealogie van Pieter Ents 
Brouwer, geb. ca. 1600.

Oud Hoorn
(jg. 41, nr. 4, dec. 2019): een themanummer ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
publicatiestichting Bas Baltus. Artikelen over de naamgever van de stichting en de dagelijkse 
praktijk van het uitgeven van historische boeken. Een hoofdartikel over de vroegste boekbinders, 
boekverkopers en boekdrukkers in Hoorn (16de en 17de eeuw), waar zij woonden, waar zij 
vandaan kwamen, wat voor werk zij drukten en hoe succesvol zij waren. Het nummer eindigt met 
korte verhalen over een aantal voor Hoorn zeer typerende boeken en auteurs (Velius, Bontekoe, 
Margreet van Hoorn) en een aantal speciaal vormgegeven boeken (boekbanden en prijsboeken).

Ben Leek
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Heksenvervolging en heksenprocessen

Oud-bestuurslid Dick Westhoven heeft zich verdiept in het fenomeen ‘heksenjacht’. Wat zijn 
heksen, waaraan herken je ze, waarom werden zij vervolgd, in welke tijd gebeurde dat en hoe 
verliepen dergelijke juridische processen? Deze vragen probeerde hij te beantwoorden in zijn 
voordracht voor onze afdeling op 27 februari j.l. Voor een volle zaal in het WFA, zowel genealogen 
als liefhebbers van heksenkringen.
Op alle continenten kwam vervolging voor van (vermeende) heksen in de periode 1450 – 1750, 
in Afrika komt het overigens nog steeds voor. Onder hekserij moeten we volgens de spreker 
kwaadaardig handelen verstaan, wanneer mensen, zowel mannen als vrouwen, maar meestal 
vrouwen, op bovennatuurlijke 
wijze anderen kwaad aandoen 
door een pact te sluiten met de 
duivel. Als iemand in zijn of haar 
omgeving bekend stond om of 
verdacht werd van magische 
krachten, voorspellende gaven, 
geneeskundige krachten of zich 
in een dier kon veranderen, dan 
wist men zeker: dit is een heks. 
Vrouwelijke heksen daarbij 
werden geacht op een bezemsteel 
rond te vliegen.
De veronderstelde zwarte magie 
en de samenwerking met de duivel 
betekenden een gevaar voor de christelijke samenleving, zowel de rooms-katholieke als later 
de protestantse. Dat vanuit de klooster- en priesterorden van de Dominicanen en de Jezuïeten 
actief en systematisch op ‘heksen’ werd gejaagd, klinkt ons, na alle gruwelen die achter ons 
liggen, als onbegrijpelijk in de oren. Toch leert de geschiedenis ons dat tussen 1560 en 1680 
tienduizenden ‘andersdenkenden’ de schuld kregen van allerlei problemen in de samenleving, 
zowel economische als politieke, zowel medische als religieuze. Rond 1590 vonden zelfs vele 
massaprocessen plaats! De gouden eeuw van de Renaissance kende zo haar rafelranden, die 
pas in de 18de eeuw verdwenen, toen de tijd van de Verlichting ons leerde dat er natuurlijke 
en rationele oorzaken en oplossingen zijn voor tal van vroeger onbegrepen zaken. Voor de 
rechtsgang in de moderne samenlevingen was het toen overigens ook niet meer nodig om 
dergelijke afschrikwekkende voorbeelden te stellen. 
Waar kwamen die strenge straffen vandaan? Toen paus Innocentius VIII er door ene Hendrik 
Kramer (een Duitse priester) op attent werd gemaakt dat de door hem in Duitsland aangestelde 
inquisiteurs alleen maar tegenstand bij heksenvervolgingen ondervonden van zowel wereldlijke 
als kerkelijke gezagdragers, vaardigde hij op 5 december 1484 een verordening uit dat aan 
inquisiteurs onvoorwaardelijke steun moest worden verleend in hun strijd tegen heksen. Omdat 
dit volgens Kramer niet voldoende weerklank vond, zette hij zich, om alsnog zijn gelijk te halen, 
aan het schrijven van De Heksenhamer, een van de beruchtste en schandelijkste werken die ooit 
het daglicht zagen.
Ronduit bizar is in onze ogen de publicatie van dit vuistdikke handboek in 1486 in Speyer 
(Duitsland), waarin alle kennis was verzameld over hoe heksen op te sporen, welke martelingen 
moesten worden toegepast om bewijslast te verkrijgen en op welke wijze de bijbehorende 



Koggenland 2020/1

17

(dood)straffen moesten worden uitgevoerd. ‘Malleus maleficarum’ (Heksenhamer) heette dat in 
het Latijn geschreven handboek, dat zelfs in 2011 nog in een Nederlandse vertaling verschenen 
is. 

Tussen 1486 en 1669 verschenen 
niet minder dan vierendertig 
drukken van dit verschrikkelijke 
boek dat naar bescheiden 
schattingen 60.000 mensen 
naar de brandstapel verwees. De 
kerkelijke rechtbanken (inquisities) 
deden er hun voordeel mee. 
Dat de vermeende vrouwelijke 
minderwaardigheid vrouwen 
sneller vatbaar zou maken voor 
de verleidingen van de duivel 
en daarmee de christelijke 
samenleving op het spel zou zetten, 
iets wat ook de protestantse 
reformatoren een gruwel was, is 
gelukkig in onze wereld volkomen 
achterhaald. 

Is tegen die praktijken dan nooit verzet gekomen? Ja natuurlijk, 
maar wie zich verzette kreeg al gauw het odium ook tot de kringen van de duivel te behoren 
en liep dus grote risico’s. Toch leert de geschiedenis ons dat vooral in Nederland al vanaf het 
midden van de 15de eeuw werd geprotesteerd tegen deze behandeling van medemensen. Dat 
heeft uiteindelijk geleid tot een gezaghebbend boek ‘De betoverde weereld’ door Balthasar 
Bekker (1691), waarin hij afrekende met het geloof in tovenaars en duivels. Op de website
https://www.dbnl.org/ kunt u deze tekst zelf gaan lezen en daardoor beter begrijpen waarom er 
niet veel later een einde kwam aan deze kwalijke gang van zaken.
Tot slot ging Dick nog in op de gegevens over heksenprocessen, die zich in de Nederlanden 
hebben afgespeeld. Bij een daarvan, in ’s Heerenbergh, was een voorvader van hem betrokken 
als lid van de magistraat die een vermeende heks liet verbranden. Vol trots toonde hij als 
afsluiting van zijn verfhaal een diploma, dat hij in Schoonhoven had gekregen. Onomstotelijk 
staat nu vast dat Dick niet te licht is bevonden bij het wegen op de heksenwaag, dat hij niet op 
het water zou blijven drijven (een van de testen om uit te maken of iemand een heks is), dat hij 
dus nooit op een bezemsteel zou hebben kunnen vliegen en dat hij derhalve geen heks is! 

Ben Leek

https://www.dbnl.org/
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Paleografie
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Transcriptie op pagina 32
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Droogkokers en andere vastlopers 

Onder deze intrigerende titel gaat een genealogische vraag schuil: lever uw op het eerste 
gezicht onoplosbare probleem, waarop u bij uw genealogisch onderzoek stuit, in bij uw afdeling. 
Bij voldoende respons bereidt Harmen Snel, medewerker bij het Stadsarchief Amsterdam, een 
presentatie voor, waarin hij aanwijzingen en tips geeft om uw onderzoek weer vlot te trekken.
Een zevental leden van de afdeling OWF kreeg 23 januari ten overstaan van een volle zaal in het 
Westfries Archief allerlei commentaar op hun onderzoek: van aanwijzingen hoe verder te gaan 
zoeken en hoe door Harmen geconstateerde tekortkomingen moesten worden aangepakt tot 
gerichte aansporingen. 
Voor die zeven leden dus een vruchtbare avond, maar ook voor alle andere aanwezigen, omdat er 
nogal wat handige aanwijzingen langs kwamen. Ik zal een aantal daarvan hieronder opsommen.
Hervormde gemeenteraadsleden worden ingeschreven in lidmatenboeken zodra zij belijdenis 
gedaan hebben. Daarin worden woonplaats en eventueel ook geboorteplaats vermeld. Bij 
verhuizing naar een andere gemeente krijgen zij bij goed gedrag een attestatie mee, die 
aangeeft waarheen zij vertrekken. Bij minder goed gedrag vind je hen terug in de notulen van de 
kerkenraad. Deze bronnen kunnen aanwijzingen bevatten om een onderzoek naar een persoon 
los te trekken.
Vernoemingen van dochters kunnen aanwijzingen geven om, als je de naam van de grootmoeder 
kent, ook die van de moeder te achterhalen, althans haar voornaam.
Zoek, als je in een bepaalde plaats of kerk geen aanwijzingen vindt, in steeds grotere cirkels er 
omheen. Ook vroeger noemden mensen, als zij uit een gehuchtje kwamen, soms liever de naam 
van een nabije stad om verwarring te voorkomen!
De site ‘Rijksarchief in België’ biedt steeds meer digitale bronnen voor wie in Nederlandstalig 
België onderzoek doet, via een overzicht van de parochieregisters en de DTB’s.
In Engeland stelt de General Register Service ieder kwartaal een lijst samen van alle geboortes in 
geheel het Verenigd Koninkrijk. Tot en met 1915 zijn die registers nu in te zien, maar als je denkt 
een akte te hebben gevonden, moet je wel redelijk zeker zijn van je zaak omdat iedere aanvraag 
van de betreffende akte negen pond kost.
Zoeken op patroniemen blijft altijd lastig. In de loop van de 17de eeuw gaan ze langzamerhand 
over in achternamen, maar die van mannen en vrouwen worden nog vaak door elkaar heen 
gebruikt. Een voorbeeld laat dat mooi zien: om iets meer aan de weet te komen van Klaas 
Willems Zuiker alias Vrouwe, moet je drie ‘achternamen’ natrekken, zowel Willem als Zuiker en 
Vrouwe.
De betaling van impost of andere belastingen duidt op een zekere welstand. Daaruit kan 
mogelijk volgen dat een dergelijk persoon ook in secundaire bronnen voorkomt, zoals notariële 
akten of gemeentelijke of kerkelijke bestuursinstellingen.
Militairen in Nederlandse regimenten gedurende de Franse overheersing zijn vrijwel alleen terug 
te vinden in Franse bronnen, omdat zij automatisch in Franse dienst kwamen. Soms lukt het 
via het Instituut voor Nederlandse Militaire Historie in Soesterberg, maar vaker via Franstalige 
databases, die in toenemende mate gedigitaliseerd worden, of via de plaats(en) waar zo iemand 
gelegerd was. Essentieel is daarbij het regimentsnummer te achterhalen, want anders is het 
zoeken naar een speld in een hooiberg.
Het poorterrecht verkreeg je via koop (kostbaar) of via je vader of via je echtgenote, als haar 
vader poorter was. Meestal kocht je dat of verkreeg je dat op jonge leeftijd. Dat geeft dus min of 
meer een aanduiding van de leeftijd van iemand, als er staat dat hij het poorterschap verkreeg.
In Amsterdam zijn de poorterboeken vanaf 1655 compleet bewaard en de transportakten (koop 
en verkoop) vanaf 1700. 



Koggenland 2020/1

21

Uit de jaren daarvoor zijn ze slechts gedeeltelijk over.
Weeskamerarchieven kunnen heel veel informatie opleveren. 
Als een partner hertrouwt na het overlijden van man of vrouw, moeten de bezittingen worden 
geregistreerd via de weeskamer om het belang van de kinderen van de weduwe of weduwnaar 
vast te leggen. Voogdijschappen en familierelaties worden in dat geval nauwkeurig beschreven, 
evenals de bezittingen. In Amsterdam zin alle bestanden gedigitaliseerd en via een index op zaal 
toegankelijk gemaakt.
Ook in Duitsland gaat de digitalisering nu snel. Er zijn twee belangrijke websites: Matricula voor 

katholieken (klik op ‘map’, zoom in op het gewenste gebied en klik op een rode stip van een 
gedigitaliseerde parochie voor gratis te raadplegen bronnen, meestal in het Latijn en met oud-
Duits schrift) en Archion voor protestanten (klik op ‘Suche’, kost 20 euro per maand).

Ter illustratie van de manier waarop Harmen Snel deze avond verzorgde, volgen nu de vraag van 
Remko Ooijevaar en het antwoord van Harmen.

Wat was de vraag
Hoe kan ik de oorspronkelijke naam van 2 verschillende scheepswerven  met als eigenaar Dirk 
Klaasz Fuijk  achterhalen. 

Waarom deze vraag
Rond 1685 wordt Dirk Klaasz Fuijk meestertimmerman genoemd als eigenaar van de 
scheepswerf ‘De Nachtegaal’ op Bickerseiland in Amsterdam. Blijkens diverse aktes is hij aan 
deze werf gekomen via zijn schoonvader Cornelis Adriaansz Hogeboom. Uit de ondertrouwakte 
van hem en Annetje Cornelis Hogeboom kunnen we opmaken dat hij rond 1627 geboren moeten 
zijn en uit Leimuiden komt. Cornelis Adriaansz Hogeboom bezat naast de werf ook nog twee 
huizen, een op de hoek van de Zandhoek en de Taanstraat en een op Bickerseilend tegenover de 
kerk. Van beide huizen wordt vermeld dat ze in de gevel een ‘hogeboom’ laten zien. 
Eveneens rond 1685 wordt door een gelijknamige Dirk Klaasz Fuijk meestertimmerman een 
andere scheepswerf op Realeneiland verkocht.  Deze werf is door hem in 1638 samen met In 
1638 Jacob Hem gekocht. Beide werven bevinden zich dus op de westelijke Eilanden. 
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Zou het zo zijn dat de eigenaar van de werf op Realeneilend eerst zijn eigen werf verkocht heeft 
om  de werf van zijn inmiddels op leeftijd gekomen schoonvader over te nemen? Kan het zijn 
dat de vermelde leeftijd in de ondertrouwakte onjuist is. In 1638 is hij immers ongeveer 11 zijn 
en daarmee veel te jong om een werf te kopen. Als de namen van beiden werven nu gelijk zijn 
geweest dan zou dat een sterke aanwijzing kunnen zijn dat het om dezelfde Fuijck zou gaan. 

Het antwoord
Kort samengevat blijft het uiterst onwaarschijnlijk dat het hier om dezelfde Dirk Klaasz Fuijk 
gaat. Aangehaald werden daarbij ook het poorterschap wat meestal rond de 21 werd verkregen 

tegen flinke kosten of door het huwen van een poortersdochter. Dat neemt niet weg dat het 
verhaal rondom de werf ‘de Nachtegaal’ die nog lang heeft bestaan en de persoon Cornelis 
Adriaansz Hogeboom nog een boel te onderzoeken over laat. 
Een nog niet geraadpleegde bron bleek het weeskamer archief. 
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Harmen Snel vertelde dat weduwen en weduwnaars voor het aangaan van een volgend 
huwelijk de bezittingen voor de kinderen uit het eerdere huwelijk moesten vastleggen. Cornelis 
Adriaansz Hogeboom heeft dit ook gedaan en deze akte mocht ik bij de lezing in ontvangst 
nemen. Tevens wees hij op de boedelscheiding die ook was vermeld en digitaal te raadplegen 
is. Om meer te weten te komen over de werven wees hij tot slot op de collectie van Louis Meijer 
aangaande scheepswerven. Verder zijn er de Thesaurier archieven die ongetwijfeld ook meer 
zullen opleveren.

Het resultaat
Dankzij de akte in het weeskamer archief is inmiddels Annetje Teunis als moeder van Annetje 
Cornelis Hogeboom bekend geworden. Daarnaast zijn de voogden en ooms Jan Leenderts, 
Krijn Krijnsz en Dirk Willemsz Hogeboom op het genealogische toneel verschenen. Tevens bleek 
Cornelis Adriaansz Hogeboom naast de reeds bekende woningen ook nog een half huis op de 
Overtoom en een huis in de Witte Pijlboogsteeg te bezitten. Uit de collectie van Louis Meijer 
is op te maken dat de werf op Realen eiland ‘de Engel’ of ‘de Jonge Tobias’ is geweest. In de 
besproken poortersboeken duikt op een heel andere datum dan besproken ook een Dirk Klaasz 
op die op 08-04-1637 poorter van Amsterdam wordt. Deze Dirk komt net als de man van Annetje 
Cornelis Hogeboom uit Leimuiden. 

 Meer weten: 
de weeskamer akte https://www.ooijevaar.info/kwartier/bron/kwk5073_800.htm 
de boedelinventaris https://www.ooijevaar.info/kwartier/bron/kno5075-6673_64.htm  
familie Fuijk zie http://www.ooijevaar.info/onder tabblad kwartier 
Indexen Amsterdam https://archief.amsterdam/indexen/persons 
Amsterdam bezit van onroerende goederen zie akte van kwijtscheldingen toegang 5062 
Amsterdam notariële akte Amsterdam toegang 5075 
Amsterdam Weeskamer Amsterdam toegang 5073 
Amsterdam collectie scheepswerven Louis Meijer  toegang 30875

tekst Ben Leek en Remko Ooijevaar, foto’s Henk Flierman

https://www.ooijevaar.info/kwartier/bron/kwk5073_800.htm
https://www.ooijevaar.info/kwartier/bron/kno5075-6673_64.htm
http://www.ooijevaar.info/
https://archief.amsterdam/indexen/persons
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Families Otte en Loder in de Waard-en Groetpolder
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Westfriese Families in 2004, bevatte 
het septembernummer van het kwartaalblad bijdragen van de bestuursleden over hun familie.1 
Mijn bijdrage was getiteld ‘Van Zeeland naar Noord-Holland’.
 Mijn overgrootouders van moederszijde waren Zeeuwen uit Zuid-Beveland. Mijn overgrootvader 
is Adriaan Otte, het negende kind uit een gezin met 17 kinderen. Hij werd geboren in ’s Heer 
Arendskerke op 23 november 1843. Zijn ouders zijn Govert Otte en Maria Westveer. Mijn 
overgrootmoeder is Adriana Wirtz, geboren te ’s Heerenhoek op 6 mei 1835, dochter van Jacob 
Wirtz en Pieternella Pauwe. Zij trouwen op 28 mei 1874 te ’s Heerenhoek. Adriaan is dan 30 jaar, 
van beroep boerenknecht, Adriana is 39 jaar.

Groetpolder
Op 30 november 1843 wordt de ‘Maatschappij tot Inpoldering en Bebouwing der Waard- en 
Groetgronden in Noord-Holland’ opgericht. 2 Eén van de deelnemers is Christiaan Lodewijk Loder 
Johan Marieszoon, koopman te Amsterdam. Hij is goed voor 2 stemmen. Als de Groetpolder 
is droog gevallen wordt de maatschappij ontbonden en vindt toewijzing van de kavels plaats 
door loting (17 mei 1848). C.L. Loder krijgt de kavels 35 en 36, gelegen bij de boerensluis. In het 
nieuwe polderbestuur is hij van 1848 tot 1852 heemraad. Christiaan overlijdt op 22 juli 1878 te 
Amsterdam, 71 jaar oud.
Zijn zoon, Nicolaas Loder, geboren in Amsterdam in 1839, zal het bedrijf in de Groetpolder 
overnemen. Hij wordt later in een acte als landbouwer in de Groetpolder aangeduid. De boerderij 
van de familie Loder staat op een topografische kaart als Lodershoeve vermeld.3

In de Zeeuwse kranten uit het midden van de 19e eeuw vindt men vaak advertenties, waarin 
boeren gevraagd worden voor de nieuwe bedrijven in de pas ingepolderde polders in Noord- en 
Zuid-Holland, zoals de Haarlemmermeer en de Waard- en Groetpolder.
Op het bedrijf van Govert Otte en Maria Westveer, de ouders van Adriaan, zal er voor hem geen 
plaats zijn geweest. Hij was tenslotte het negende kind. En zo zijn Adriaan en Adriana vrij kort na 
hun huwelijk in 1874 naar de Groetpolder vertrokken, naar het bedrijf van Nicolaas Loder.

Uit het huwelijk van Adriaan Otte en Adriana Wirtz worden 2 dochters geboren. Maria op 13 
februari 1876 en Pieternella op 19 september 1882, beiden in de gemeente Winkel. In 1876 is 
Adriana al bijna 41 jaar, bij de geboorte van Pieternella is zij 47 jaar.
Maria Otte is mijn grootmoeder, zij trouwt op 27 juli 1900 te Winkel met Lourens Willem Groot. 
Bij dit huwelijk is Nicolaas Loder getuige en wordt genoemd als landbouwer.
Op 24 februari 1903 overlijdt Adriana Wirtz. In de overlijdensacte staat dat ze is overleden in de 
Groetpolder.

1  Westfriese Families, 45e j.g., no 3, sept. 2004
2  A.J. Waiboer e.a. 100 jaar Waard en Groet, 1844-1944, voorjaar 1945
3  Topografische kaart 1:50.000, blad Medemblik 14, 1877/1878
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In een plaatselijke krant staat de volgende advertentie:
“Heden overleed alhier in den ouderdom van ruim 67 jaren,
ADRIANA WIRTZ,
echtgenote van A.Otte, die gedurende ruim 27 jaren met groote
trouw en toewijding mijne huishouding verzorgde.
Met erkentelijkheid zal ik harer blijven gedenken.
N.LODER
Winkel, 24 Februari 1903.”

 
Dit betekent dus dat al 
in 1875/1876 Adriaan en 
Adriana vanuit Zeeland 
naar de Groetpolder 
zijn gekomen.

Op 17 juni 1912 overlijdt 
Adriaan Otte. De 
Lodershoeve wordt in 
dat jaar door Nicolaas 
Loder verkocht aan de 
heer K. Kistemaker. Hij 
wordt in het boek ‘100 
jaar Waard en Groet’ 
als eigenaar genoemd 
van de kavels 35 en 36.4 
                                                                                                    

Een advertentie van 6 maart 1915 in de plaatselijke krant noemt hem ook als zodanig:
“3 Zeeuwsche wagens gele bonenstro te koop, voerstro bij
K. Kistemaker Jbz., Lodershoeve te Winkel.”
Nog in 1935 wordt in een advertentie de boerderij Lodershoeve genoemd.

De Lodershoeve bestaat niet meer, getuige een bericht uit de krant van 11 februari 1937.
“BOERENHOEVE VERBRAND”. 
Gisteravond is de boerenhoeve van den heer K. Kistemaker in den Groetpolder
een prooi der vlammen geworden”. De paarden werden gered, maar “overigens werd alles een 
prooi der vlammen. Omtrent de oorzaak is niets bekend.”

Er is een nieuwe boerderij gebouwd, nog steeds bewoond door de familie Kistemaker. De naam 
Lodershoeve is definitief verdwenen. De nieuwe boerderij heet ‘de Halm’.
Het enige, dat nog aan de oude boerderij herinnert is een schilderij, waarschijnlijk gemaakt naar 
een foto die na de brand gemaakt werd. Het is een stolpboerderij met een gedeeltelijk rieten 
dak. In deze boerderij moet mijn grootmoeder zijn geboren. Het schilderij hangt nog steeds bij 
de familie Kistemaker.5

4  Pag. 77
5  Mondelinge mededelingen van de familie Kistemaker. 

Adriana Wirtz
Adriaan Otte



Koggenland 2020/1

26

Maria Otte en Lourens Willem Groot

Maria Otte en Lourens Willem vertrekken op 31 juli 1900 uit Winkel naar Edam. Hier is mijn 
grootvader winkelier/grutter. In Edam worden uit dit huwelijk 3 kinderen geboren; mijn 
moeder, Antje Pieternella, is de jongste. Zij werd op 17 februari 1906 in Edam geboren. Zij is 
op 16 juli 2000 overleden in Schoorl.
Vaak heeft zij zich afgevraagd hoe het met haar tante, Pieternella Otte, naar wie zij voor een 
deel is vernoemd, is gegaan. Pieternella Otte blijft ongehuwd bij haar ouders wonen. Als haar 
moeder in 1903 overlijdt, is ze pas 20 jaar. In 1912 overlijdt haar vader en komt Pieternella 
(roepnaam Pietje) in huis in Edam bij haar zuster Maria. Hoe lang ze daar heeft gewoond 
is niet bekend, maar het gaat niet goed met haar. We vinden haar namelijk terug in de 
psychiatrische inrichting ‘Bloemendaal’. Een overlijdensacte geeft verdere duidelijk, want op 
13 maart 1918 overlijdt Pieternella “in het huis genaamd Meerenberg” op 33 jarige leeftijd.6

Klaas Bant

6  Genver Bloemendaal, overlijden 1918, image 283.

Anna Elderts Meer

Kwartier 175 in mijn kwartierstaat is Anna Elderts Meer. Anna trouwde Westerblokker 19-8-1731 
met Pieter Cornelis Blokdijk. Het rooms katholieke paar woonde in Oosterblokker en kreeg 
samen zes kinderen. Omdat mij verder weinig bekend was over haar besloot ik op zoek te gaan. 
Wie weet biedt het digitale tijdperk mij nu meer aanknopingspunten. 
Anna kwam uit Hoogwoud. Gelukkig was haar achternaam niet veel voorkomend. Haar 
ouders vond ik via de website https://vpnd.nl/statuspagina-nh.html niet in Hoogwoud, maar 
in Spanbroek. Vader Eldert (Ellart) Pieters Meer trouwde een eerste maal op 6-8-1690 in 
Spanbroek met Geertje Jacobs. Dopen zijn in die periode echter niet geregistreerd of bewaard, 
wel enkele overlijdens. Zo werden twee zoons van Eldert, beide Pieter genaamd, begraven, 
respectievelijk Spanbroek 31-9-1696 en Spanbroek 7-8-1697. Het is niet duidelijk wie de moeder 
was van de beide zoons Pieter, want Eldert Pieters Meer trouwde een tweede maal op 17-5-1695 
te Spanbroek met Trijntje Ariens. 
De website van het Westfries Archief blijkt onlangs te zijn verrijkt met veel ‘Oud Recht’ en ‘Oud 
notarieel’. Heel erg fijn en dank aan alle vrijwilligers! Speurend in deze archieven van Spanbroek 
en later ook Hoogwoud en Blokker kwam ik tot een veel breder perspectief op mijn voorouders. 
En dat zomaar vanachter mijn bureau!
Uit Oud Notarieel (ON) Spanbroek 8-5-1690 blijkt dat Eldert, wonend in de Noordermeer te 
Wognum, de enige nagelaten zoon is van zaliger Pieter Maartens Meer en Neel Joris. Zijn tweede 
vrouw, Griet Jans is ook overleden, maar haar moeder, Neel Claas, is de tweede comparante in 
deze akte. De vader van Griet was Jan Pieters. In dit tweede huwelijk van vader Pieter waren 
Elderts halfzus Anna Pieters en halfbroer Cornelis Pieters geboren, maar in dezelfde akte blijkt 
dat beide kinderen zijn overleden. 

https://vpnd.nl/statuspagina-nh.html
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Als eerste overleed Pieter zelf, daarna zijn vrouw Griet, waarna Anna en later is ook Cornelis 
overleden. Er was geen testament en Neel Claas had recht op een deel van de erfenis.
Trijn Ariens trouwt Spanbroek 17-5-1695 als jongedochter met de weduwnaar Eldert Pieters 

Meer. De registratie van geboortes begint rond 1700. Volgens de boeken zijn hun kinderen dan 
Pieter Cornelis, ged. Spanbroek 31-10-1699 en Antje, ged. Spanbroek 15-1-1701.
Op 4-12-1696 maken Eldert en Trijn een testament op bij notaris Adriaan Kistenmaker. Een paar 
maanden daarvoor, op 4-8-1696, was bij dezelfde notaris een akte opgemaakt waaruit blijkt dat 
de ouders van Trijn, met name Adriaan Gielsz. en Grietje Pieters, tot Opmeer zijn overleden. 
Naast Eldert als echtgenoot van Trijn, verschenen ook Adriaan Jans Lakeman als voogd over 
Hiltje Aerjens en Cornelis Jacobs Groot als echtgenoot van Meijns Aerjens. Er volgt een 
vriendschappelijke verdeling van de goederen.
Hiltje erft een stuk land in Hoogwoud ‘Coolweijdt’ genaamd van 3 morgen en 593 roeden, in 
Spanbroek “Aerjens wint weijdt” ter grootte van 2 morgen en 200 roeden, in de Noordermeer 
van Wadway 2 morgen 150 roeden en als laatste in Opmeer 500 roe.
Meijns erft huis en erf in Opmeer en land ‘de Weelweijdt’ van 2 morgen, 425 roeden te Spanbroek.
Trijn krijgt de beschikking over huis en erf aan de Boekel te Hoogwoud met daaraan grenzend 
land van 4 morgen en 323 roeden, nog een stuk land van 425 roe en als laatste nog 2 morgen 400 
roe aan de Gouw in Hoogwoud.

Eldert werd in 1699 voogd over de kinderen Block. De chirurgijn Dominicus Block, met wie 
Eldert vaker in een akte samen voorkwam, bijvoorbeeld als borg, werd begraven in Spanbroek 
op 8-4-1699. Eldert wordt nog vermeld als voogd op 22 februari 1702. Het gezin Meer is dan 
gehuisvest in Hoogwoud, mogelijk wonend aan de Boekel waar zij huis en land hadden geërfd 
van de ouders van Trijn. In ON Spanbroek van 8-4 1703 blijkt Eldert geen voogd meer te zijn. 
Hij is dan waarschijnlijk al overleden, want Trijn gaat een tweede huwelijk aan. Op 15-4-1704 
Hoogwoud trouwt zij met Jacob Jans Stuijt, koopman in paarden te Hoogwoud. Een paar 

dagen daarvoor, op 11-4-1704 had notaris 
Kistenmaker een akte voor hen opgemaakt 
met huwelijkse voorwaarden. Trijn wordt 
dan geassisteerd met haar bruidegom, de 
voogden over de drie onmondige kinderen 
zijn Adriaan Jans Lakeman en Cornelis 
Jacobs Groot. De kinderen worden nu met 
name genoemd omdat ook de boedel moet 

worden gescheiden. 

Ellart Pieters Meer 1693
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Het zijn: Grietje, Neeltje en Antje Ellards. Zoon Pieter Cornelis (1699) blijkt dan te zijn overleden. 
De kinderen erven onder andere een huis met inboedel en ca. 30 morgen land te Wognum dat 
voor hen wordt verpacht.
Het gezin breidt zich daarna uit met zeven kinderen Stuijt van wie in ieder geval Jan Jacobs 
Stuijt, geb. Hoogwoud 1-6-1714, een respectabele leeftijd zal bereiken. Ook Jan zal, net als zijn 
vader, koopman worden. 
Grietje trouwt Hoogwoud 18-1-1724 met Pieter Maarten Maars (Buiten). Haar jongere zus Antje 
trouwt bijna drie jaar later met zijn broer Cornelis Maartens Maarts. Van hun zus Neeltje heb ik 
geen huwelijk kunnen vinden. Haar zus Grietje wordt genoemd in het testament van Cornelis en 
Antje bij notaris Jacob Schagen op 19-5-1729, Neeltje niet. Haar laatste aantekening vind ik bij 
de boedelscheiding tussen Trijn en de kinderen Meer dat na Trijns overlijden plaatsvindt op 28-5-
1728 bij notaris Gerrit Agricola te Spanbroek. 
Grietje en Pieter erven het huis met 22 morgen land te Wognum in de Noordermeer met wat 
aangrenzend land van diverse afmetingen.
Neeltje krijgt 6 morgen 300 roeden land te Berkhout. In Spanbroek ruim vier morgen land over 
de Zomerdijk, nog een akkertje zaadland binnen de Zomerdijk en in Wognum nog ruim drie 
morgen.
Voor Anna en Cornelis een stuk land gelegen in de Noordermeer onder Wognum van 6 morgen 
en 300 roeden. Tevens 3 morgen en 600 roeden gelegen in Berkhout.
Grietje en Pieter verhuizen naar Wognum waar zoon Cornelis wordt gedoopt op 29-8-1729.
Niet lang na deze boedelscheiding wordt Anna weduwe. Op 19-5-1729 ‘s morgens om zeven uur 
maken Cornelis Maartens Maarts en Annatje Elderts hun testament op. Het echtpaar woont in 
Oosterblokker. Cornelis is ziek en Anna redelijk gezond. Het blijkt dat een notaris (met getuigen) 
in die tijd soms op de gekste tijden moest verschijnen. Ik had al eerder een akte gevonden die ’s 
avonds om elf uur was opgemaakt rond het ziekbed.

Het werd een moeilijke tijd voor Anna. Zij had met Cornelis twee kinderen gekregen, maar al voor 
haar 2e huwelijk verloor zij haar beide kinderen Dieuwertje en Maarten. Zij maakte een nieuwe 
start toen zij met Pieter Blokdijk (ook wel Langedijk) trouwde op 19-8-1731 in Westerblokker. Hij 
is de zoon van Cornelis Gerrits en Pietertje Pieters. Zijn ouders zijn overleden aan de Blokdijk 
in de banne van Oosterblokker. De boedel van de ouders is gescheiden op 23-11-1730 bij akte 
opgemaakt door Jacob Schagen. Er zijn op dat moment een minderjarige zus en broer: Cornelis 
en Aafje. De oudste is Gerrit Cornelis Coster?? en Pieter zit daartussen. Gerrit erft het huis op de 
Blokdijk, met een klein erf en ƒ112, -. De andere drie krijgen geld in contanten omdat de overige 
boedel is verkocht. Het bedrag wordt echter niet vermeld.
Op 1-8-1731 hadden Pieter Cornelis Langedijk van de Blokdijk en Annatje Elderts hun testament 
opgemaakt. Aanwezig daarbij was Theunis Jans Coster, oud burgermeester, als getuige. 
ON Oosterblokker 23-12-1768. Antje Elders blijkt dan weduwe te zijn van Pieter Blokdijk. Hun 
zoon Cornelis Blokdijk woont bij haar, maar zij bezit de boerderij. Zij is inmiddels 67 en Cornelis 
31. Hij koopt van haar de boerderij met toebehoren, 10 koeien, twee vaarzen, drie pinken, een 
mestkalf, 20 schapen, 24 lammeren, een paard, een wagen, chais, tuig, ploeg, etc. voor ƒ1500. 
Dit komt dan op mindering van zijn vaders erfenis. De waarde daarvan was geschat door de 
notaris en Jan Stuijt, de halfbroer van Anna.
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Op 12-9-1773 wordt via notaris Poulus Streek de boedel gescheiden tussen de twee kinderen van 
Pieter en Anna: Pietertje en Cornelis. De laatste is sinds enkele jaren getrouwd met Cornelisje 
Crijns Schouten. Dochter Pietertje was in 1753 al getrouwd met de landman Jan Roemer. 
Cornelis erft het ouderlijk huis en bedrijf met ruim tien morgen land tegen de somma van 
ƒ7750, -. Pietertje krijgt huis en ca. tien morgen land gelegen in de Noordermeer bij Wognum 
toebedeeld. Anna overlijdt enkele jaren later op de respectabele leeftijd van ruim 80 jaar (ON 
Oosterblokker 20-5-1782). Dan blijkt dat Jan Stuijt de eigenaar is geworden van de andere tien 
morgen land in Wognum.

174. PIETER BLOKDIJK, geb. ca. 1705, overl. Oosterblokker ca. 1768, zn van Cornelis Gerritsz en 
Pietertje Pieters.
Tr. Westerblokker 19-8-1731
175. ANNA ELDERTS MEER, ged. Spanbroek 15-1-1701, overl. ca. 1782, dr. van Eldert Pietersz. 
Meer en Trijntje Ariens.
Anna tr. 1 Westwoud 14-1-1727 Cornelis Maartensz. Maarts

Kinderen van Anna en Cornelis:
1. Dieuwertje   ged. 
Westerblokker 28-10-1727, begr. 1727.
2. Maarten  ged. Westerblokker 3-2-
1729, begr. 1729.
 Kinderen van Anna en Pieter:
3. Eldert ged. Westerblokker 6-7-1732, 
begr. Westwoud 26-12-1732.
4. Pietertje  ged. Westerblokker 1-9-
1733, begr. Hoogkarspel 8-3-1803 (69)
tr. Westerblokker 18-11-1753 Jan 
Roemer
5. Eldert ged. Westerblokker 3-10-1734, 
begr. Westwoud 18-10-1734.
6. Eldert ged. Westerblokker 24-10-
1736, begr. Westwoud 9-1-1737.
7. Cornelis ged. Westerblokker 5-7-1737, 
overl. Blokker voor 1811.
tr. Medemblik 31-12-1768 Cornelisje 
Crijns Schouten
8. Eldert ged. Westerblokker 11-5-1741, 
begr. Westwoud 22-7-1742.
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348. CORNELIS GERRITSZ. (BLOKDIJK), overl. voor 1730.
 Tr. 
349. PIETERTJE PIETERS, overl. voor 1730.
 Kinderen:
1. Gerrit Costers overl. na 1744.
tr. Westwoud 16-1-1724 Marij Cornelis Wortel
2. Pieter Blokdijk (of Langedijk) geb. ca. 1705, overl. ca. 1768.
tr. Westerblokker 19-8-1731 Anna Elderts Meer
3. Cornelis
4. Aafje  

350. ELDERT (Ellart/Allard) PIETERSZ. MEER, geb. voor 1665 Noordermeer te Wognum, overl. 
tussen 22-2-1702 en 18-4-1703, zn van Pieter Maarts Meer en Neel Joris.
 tr. 1 Spanbroek 6-8-1690 Geertje Jacobs van Spanbroek.
 tr. 2 Spanbroek 17-5-1695 
351. TRIJNTJE ARIENS, jd van Opmeer, geb. ca 1675, overl. Hoogwoud voor mei 1728, dr. van 
Adriaan Gielsz. en Grietje Pieters.
Trijntje tr. 2 Hoogwoud 15-4-1704 Jacob Jans Stuijt, koopman in paarden te Hoogwoud.
 Kinderen:
1. Pieter Meer begr. Spanbroek 31-9-1696.
2. Pieter Meer begr. Spanbroek 7-8-1697.
3. Grietje Meer geb. Wognum ca. 1696, 
tr. Hoogwoud 18-1-1724 Pieter Maartens Maars
4. Neeltje Meer geb. Wognum ca. 1698.
5. Pieter Cornelis ged. Spanbroek 31-10-1699, overl. voor 1704.
6. Antje Meer ged. Spanbroek 15-1-1701, overl. Oosterblokker ca. 1782
 tr. 1 Westwoud 28-12-1726 Cornelis Maartens Maars 
 tr. 2 Westerblokker 19-8-1731 Pieter Blokdijk
7. Trijntje Stuijt ged. Hoogwoud 21-3-1705.
8. Trijntje Stuijt ged. Hoogwoud 14-3-1707.
9. Adriaan Stuijt ged. Hoogwoud 17-7-1708.
10. Adriaan Stuijt ged. Hoogwoud 27-11-1701.
11. Maartje Stuijt ged. Hoogwoud 21-7-1712.
12. Jan Stuijt ged. Hoogwoud 1-6-1714, begr. Hoogwoud 19-6-1788.
 tr. Hoogwoud 27-1-1739 Ariaantje Pieters Schilder
13. Maartje Stuijt ged. Hoogwoud 21-7-1717.

700. PIETER MAERTS MEER, overl. voor 1690, wonend Noordermeer in Wognum.
 tr. 1 
 tr. 2 Griet Jans, overl. voor 1690, dr. van Neel Claas en Jan Pieters.
701. NEEL JORIS, 

Kinderen:
1. Eldert Pieters geb. Wognum voor 1665, overl. Hoogwoud ca. 1702.
 tr. 1 Spanbroek 6-8-1690 Geertje Jacobs
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tr. 2 Spanbroek 17-5-1695 Trijntje Ariens 
2. Anna Pieters halfzus van Eldert, overl. ca. 1690.
3. Cornelis Pieters halfbroer van Eldert, overl. ca. 1690.

702. ADRIAAN GIELSZ. overl. voor 1696.
 Tr.
703. GRIETJE PIETERS, overl. voor 1696.
 Kinderen:
1. Hiltjen  voogd is Adriaan Jans Lakeman in 1696.
2. Meijns  tr.  Cornelis Jacobs Groot
3. Trijn  geb. ca. 1675, overl. Hoogwoud vóór mei 1728.
  tr. 1 Spanbroek 17-5-1695 Ellart Pieters Meer
  tr. 2 Hoogwoud 15-4-1704 Jacob Jans Stuijt

Addendum
Ik ben nog een opvallende akte tegengekomen Spanbroek 11-6-1694 bij notaris Adriaan 
Kistenmaker. Dat was de akte van Pieter Cornelis Zeehaan. Pieter Cornelis overlijdt Spanbroek 
in juni 1694. Hij is dan weduwnaar zonder kinderen. Aan huis had hij een winkeltje gehad dat 
stond naast de kerk van Spanbroek. Zijn erfgenamen waren Dominicus Block, Pieter Ellarts Meer 
en Jacob Adriaans Caagh. Wat waren de onderlinge relaties? Toch wel opvallend dat Eldert zijn 
zoon, gedoopt 31-10-1699, Pieter Cornelis noemt.

PIETER CORNELIS ZEEHAAN, overl. Spanbroek juni 1694. Zijn huis en winkeltje stonden naast 
de kerk van Spanbroek.
 tr. 1 Spanbroek 5-2-1681 Neeltje Jans

tr. 2 Spanbroek 11-4-1684 Dieuwertje Dirks  (wed. en wed.)
Testament d.d. 20-10-1681 Jan van Twuijver (niet aanwezig).
Testament d.d. 4-6-1694 Adriaan Kistenmaker, Veiling 12-6-1694, Transport 24-11-1694.

DOMINICUS BLOCK, begr. Spanbroek 15-4-1699.
 Tr. 1 Spanbroek 20-1-1684 Guurtje Jans Lantman (wed.)

Tr. 2 Spanbroek 16-4-1694 Pietertje Steur
Testament d.d. 13-6-1684 Jan van Twuijver (niet aanwezig) Testament 25-12-1691.

Kinderen:
1. Lijsbeth tr. Spanbroek 20-11-1701 Willem Cornelis van Hogendorp
2. Catharina tr. Spanbroek 3-1-1705 Cornelis Jansz Klok
3. Antje tr. Pieter Cornelis Kroon
Voogden over Catharina en Antje zijn Adriaan Jans Lakeman en Ellart Pietersz. Meer.

JACOB ADRIAANS CAAG(H). 
tr. 1 Spanbroek 22-11-1684 Neeltje Pieters

Ank Poland
ank.poland@xs4all.nl

mailto:ank.poland@xs4all.nl
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Aan dit nummer werkten mee:
Klaas Bant, Annelies van Braam, Henk Flierman, Gerri Kind- Renskers, Ben Leek, Sanne 
Maasbach, Remko Ooijevaar, Ank Poland en Dick Waalboer

In het volgende nummer

nemen wij graag uw deelgenealogie, deelparenteel, kwartierstaat, bijvoorbeeld in de vorm van 
een kwartierblad of cirkeldiagram, stamreeks of een familieverhaal op.
U kunt voor plaatsing altijd contact opnemen met de redactie. Zie achterin dit blad.

Mutaties
Per 29-02-2020 telt de afdeling OWF 133 leden 
Wij verwelkomen de heer Wim Loos uit Zwaag als nieuw lid en melden het uitschrijven als lid 
van Mevrouw N.H.C. de Haan uit Linschoten, De heer R.J. Dillo uit Hoogwoud en De heer P.J.J. 
Vreeker uit Hoorn



 

Koggenland 
verschijnt in 2020 in de maanden maart, juni, september

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende reguliere nummer is
15 juni 2020.

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 e-mailadres:
b.leek@quicknet.nl. 

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

van goede kwaliteit te zijn: ten minste 300 dpi op het gewenste formaat.
U kunt altijd op assistentie van de redactie rekenen.
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Algemeen bestuurslid, organisatie lezingen 
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e-mail: teunenbroek11@kpnmail.nl
Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn        0229 - 23 29 35
e-mail: b.leek@quicknet.nl
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Dick  Waalboer
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