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Afdelingsagenda tweede kwartaal 2022
Hieronder vindt u de voorgenomen activiteiten voor het derde kwartaal van 2022. De 
bijeenkomsten voor leden en belangstellenden vinden plaats in het Westfries Archief, 
Blauwe Berg 5c, Hoorn. Zie voor de route https://www.westfriesarchief.nl/contact/
route. 

Als u een suggestie hebt voor een onderwerp dat aandacht verdient in een 
bestuursvergadering, dan kunt u dat via de mail aan onze secretaris 
(secretaris-owf@ngv.nl) laten weten.

Het bestuur houdt u via de nieuwsbrieven op de hoogte van de bijzonderheden van de 
activiteiten.

Datum   Activiteit

26 juli   Bestuur OWF
9 september  Inloop Voorouderspreekuur
27 september  Bestuur OWF

In dit nummer
 
Volgend op de lezing van Klaas Bant over 70 jaar genealogie (zie Koggenland 2022.1, 
pg. 18/19) treft u in dit nummer het eerste deel van zijn kwartierstaat aan. Verder 
presenteert Co Overman ons een stamreeks van zijn moeder, de historie van het 
geboortehuis van zijn opa De Haan en een krantenartikel van 1943 over zijn twee 
broers op het Keern. Met een verhaal over het pachtersoproer in Benningbroek in 1748 
is deze aflevering van Koggenland rijkelijk voorzien van genealogische en historische 
artikelen.
Verder treft u het verslag aan van de algemene ledenvergadering, van de gang van 
zaken in de afgelopen maanden zoals verwoord in het bericht van de voorzitter, een 
verslag van de uitreiking van een oorkonde  aan een van onze nieuwe leden in Den 
Helder en een bedankbrief van Marijke van Teunenbroek die terug is getreden als 
bestuurslid. 
Let u vooral ook op de agenda voor de tweede helft van dit jaar,  nieuws uit het WFA, 
verruimde openingstijden  voor onze afdelingsbibliotheek en de aankondiging van een 
excursie  naar de Koninklijke Bibliotheek.
Veel leesplezier!
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Van de bestuurstafel

Welkom aan leden van de voormalige afdeling Den Helder

De voormalige afdeling Den Helder is jarenlang onderdeel 
geweest van de afdeling Nationaal. Een afdeling waarin meerdere 
afdelingen verspreid over Nederland opgenomen werden 
vanwege gebrek aan bestuurders voor deze afdelingen. Omdat dit 
eigenlijk een ongewenste situatie was heeft het hoofdbestuur van 
onze vereniging aan de leden van Den Helder voorgesteld om lid 
te worden van een andere afdeling naar keuze. Indien men geen 
keuze wilde of kon maken werden de leden toegewezen aan onze afdeling. Het blijkt 
dat, naast enkele opzeggingen, nagenoeg alle leden van Den Helder akkoord gegaan 
zijn met de overstap naar onze afdeling. 
U bent allen van harte welkom!

Wat zijn de consequenties van deze overstap?
De bijeenkomsten zoals die er nu in Den Helder zijn met de medewerking van Marijke 
Feenstra kunnen natuurlijk gewoon doorgaan.
De leden kunnen daar bovenop gebruik maken van alle faciliteiten die door de afdeling 
Oostelijk West-Friesland geboden worden, zoals:

- Ontvangst per e-mail  van het kwartaalblad ‘Koggenland’.
- Mogelijkheid tot publiceren in ‘Koggenland’.
- Bezoek aan de lezingen in het Westfries Archief te Hoorn.
- Bezoek aan het Voorouderspreekuur in het Westfries Archief.
- Lenen van boeken uit onze bibliotheek in het Westfries Archief.

Kijk voor al deze informatie ook op de website van  onze afdeling.
Mocht het wenselijk zijn om in Den Helder iets van activiteiten te  ontwikkelen, dan 
willen we zeker met u meedenken om te kijken of dat te realiseren is.
Het bestuur hoopt oprecht dat de leden van de voormalige afdeling Den Helder zich 
thuis zullen gaan voelen in de twee samengevoegde afdelingen.
Omdat door ziekte van de betrokken vrijwilligster de ledenlijsten van Den Helder 
en Oostelijk West-Friesland nog niet zijn samengevoegd zullen we voor de nabije 
toekomst onze Nieuwsberichten via de oude lijst van Den Helder verzenden.
Voor allerlei vragen en opmerking kunt u terecht bij uw bestuursleden. Achterin dit 
blad vindt u informatie over de bestuursleden.



Koggenland 2022/2

32

Sinds kort werken Joke Ignjatovic en ik aan de website van onze afdeling.
https://www.ngv-afdelingen.nl/owf/

Zoals wij al in onze Nieuwsbrief van 21 juni schreven is het bestuur zeer benieuwd 
wat u van de website vindt. Wanneer u op- of aanmerkingen, aanvullingen, nieuws of 
andere informatie heeft voor onze website dan houden we ons ten zeerste aanbevolen. 
Reacties hierover kunnen gestuurd worden aan secretaris-owf@ngv.nl. 

uw voorzitter
Dick Waalboer

Een  veertigjarig jubileum 

De meeste leden van de voormalige afdeling Den 
Helder van de NGV hebben onderdak gevonden 
bij de afdeling OWF. Onze voorzitter heeft daar 
aandacht aan besteed in zijn voorwoord bij deze 
nieuwe aflevering van Koggenland. 
Het wel en wee van deze nieuwe leden van OWF 
krijgt dus voortaan ook de benodigde aandacht 
in ons afdelingsblad. Daarom een kort verhaaltje 
over Ger Lemson,  een ‘duizendpoot’ die vele 
ballen in de lucht houdt en hield  in de Noord 
Kop. Bij gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum 
als lid van de NGV hield Marijke Feenstra, de 
coördinator van de voormalige afdeling Den 
Helder, een toespraak, waarin zij zijn vele 
verdiensten memoreerde: 
Twee periodes penningmeester van de afdeling 
Den Helder e.o. van de NGV.
Lange tijd in de redactie van ons regioblad 
NoordKopstukken, uiteindelijk noodgedwongen 
eindredacteur, samensteller en samen met een 
ander,  bladzijden voorzien van letters bij gebrek 
aan copy van de leden. In 2001 medeschrijver van 
de Special over Helderse Zeeroeiredders [Blauwe 
Zeeridders].
Jouw bijdrage aan de Jubileum uitgave in 20011 
over de in Den Helder geboren VIP’s  ofwel   
Bekend Geworden Nederlanders.
In 2015 Het Huzarenstukje dat je leverde door veel onderzoek te doen naar alle namen 
van  niet teruggekeerde Helderse mensen van Joodse afkomst na de WO II. Tevens heb 
je hen allemaal zoveel mogelijk voorzien van een stukje genealogie.  Deze klus baarde 
opzien en is later gebruikt als aanzet voor het Joods Herinneringsmonument en de 118 

Marijke Feenstra overghandigt de oorkonde 
aan Ger Lemson

https://www.ngv-afdelingen.nl/owf/
mailto:secretaris-owf@ngv.nl
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in Den Helder geplaatste STOLPER- STEINE.
Ook schreef je een groot artikel over slavernij , na veel onderzoek en herschrijven.
Je was de pionier in de Helderse Molukse Gemeenschap die een genealogie opstelde 
betreffende meneer Poetoehena en , zeker niet onbelangrijk , hoe die naam is ontstaan  
.
De laatste jaren ben je de vaste auteur van onze werkgroep voor het jaarverslag van de 
Helderse Historische vereniging.
Als laatste  wil ik noemen dat je bij 4 lezingen van Ko, Afra en mijzelf als technicus 
diende, de meest grappige beelden/dia’s  én vele foto’s erbij hebt gezocht. Stukken 
tekst verwerkte je  in kaders en zeer oude geluidsfragmenten liet je tijdens de lezingen  
horen. Met als kers op de taart  het mooie lied van Joke Smit  : Het Land waar vrouwen 
willen wonen , waarbij je de gedrukte tekst gelijktijdig met de gezongen tekst over de 
beelden van Den Helder met de zee en de bollenvelden  liet meelopen.  
Geweldig!  We hebben hiermee veel applaus geoogst  , maar die eer komt alleen jou 
toe.                                                                                                                                                          
Er zijn nog veel meer activiteiten te noemen , maar deze waren de meest opvallende.  
Als echte verenigingsman klaagde jij natuurlijk altijd over de werkdruk, maar jij deed 
het toch maar mooi allemaal wel, jij kon slecht delegeren en was bij iedereen geliefd!
Bedankt voor jouw enorme inzet, Ger!                                   

(met dank aan Marijke Feenstra voor haar aantekeningen)

De algemene (voorjaars)ledenvergadering, 21 april 2022
“Verheugend”, zo sprak 
voorzitter Dick Waalboer, 
“dat wij weer in onze 
vertrouwde omgeving 
kunnen vergaderen en 
dat tevens via de digitale 
weg onze leden aan de 
bijeenkomst deel kunnen 
nemen.” Toch was deze 
verzuchting niet aan 
alle leden besteed. 
De opkomst was weer 
mager: 11 leden, inclusief 
de vijf bestuursleden, waren fysiek aanwezig, terwijl drie leden digitaal hadden 
ingelogd. Van twee leden, Bert Houter en Dirk Appel, was een bericht van verhindering 
binnengekomen. 
Na de opening volgden enkele mededelingen:
• De Koninklijke Bibliotheek biedt als mogelijkheid voor een excursie een rondleiding 

+ een lezing over de onderzoeksmogelijkheden in Delpher aan, waarbij alleen de 
reiskosten voor eigen rekening zijn. Eventueel kan de lezing over Delpher ook 
digitaal worden verzorgd. De aanwezige leden kiezen voor de eerste optie, die 
door het bestuur zo snel mogelijk zal worden uitgewerkt.
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De reacties die zijn binnengekomen op de digitale toezending van de 
PowerPointpresentatie over  de toekomst van de NGV worden verwerkt in de 
nota ‘Strategie en Organisatie’ en binnenkort voorgelegd aan een algemene 
ledenvergadering van de NGV. Het versterken van het imago van de NGV is het doel 
van deze operatie.

De verslagen van de ledenvergadering 
van 12 mei 2021, het jaarverslag van de 
secretaris, en het financieel jaaroverzicht 
van de penningmeester worden in orde 
bevonden en bij acclamatie geaccepteerd. 
Het rooster van aftreden van de 
bestuursleden is vorig jaar stilzwijgend 
verlengd. Dat gebeurt nu ook weer, zij 
het dat Marijke van Teunenbroek heeft 
aangegeven dat het voor haar te zwaar 
wordt om haar taken te blijven vervullen. 
Dick bedankt haar voor haar jarenlange inzet 
bij het naar Hoorn halen van interessante 
sprekers en lezingen en het organiseren 
van excursies. Met een mooie bos bloemen  
onderstreept hij onze dank aan Marijke.
    

Mevrouw Emmy van Miltenburg, voormalig bestuurslid van de afdeling Utrecht, is door 
een verhuizing naar Medemblik lid geworden van de afdeling OWF en bereid gevonden 
deel te gaan uitmaken van ons bestuur.  Met applaus wordt haar benoeming aanvaard 
door de aanwezige leden. In Koggenland 2021/2 heeft zij zich aan u voorgesteld. Ook 
komend jaar zal Dick Waalboer onze afdeling vertegenwoordigen bij de algemene 
ledenvergaderingen in Bunnik. Frits Koster biedt aan hem te vergezellen zodra hij 
daartoe in de gelegenheid is. Wie verder interesse heeft, gelieve zich te melden bij 
Dick.

Dick biedt de leden vervolgens de gelegenheid wensen en klachten met betrekking 
tot de ontwikkeling van onze eigen afdeling naar voren te brengen. Twee leden maken 
daarvan gebruik:
“We moeten cursussen over genealogie gaan aanbieden aan scholen.” Eerdere 
pogingen daartoe zijn stukgelopen op krapte in de roosters, maar als buitenschoolse 
activiteit heeft een dergelijk initiatief wellicht wel kans van slagen bij zowel lagere als 
middelbare scholen. Zodra wij weer de beschikking hebben over een bestuurslid dat 
public relations in zijn of haar portefeuille heeft, zullen wij hiermee aan de slag gaan.
“We moeten meer reclame maken voor onze lezingen en bijeenkomsten.”   Probleem 
is dat de dag- en weekbladen geen garanties geven over plaatsing van aangeboden 
kopij. Wat wel lukt is meeliften op de connecties die instellingen als het WFA hebben 
om hun activiteiten aan te kondigen.
Een aantal afdelingen van de NGV is de laatste jaren zonder bestuur komen te zitten. 

De voorzitter ovehandigt bloemen aan Marijke van 
Teunenbroek
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Daarna verdwenen die afdelingen niet van het toneel, maar werden door het HB 
ondergebracht in een afdeling ‘Nationaal’. Krapte in bestuurskracht in het HB en 
daaropvolgend gemor onder de leden van de afdeling Nationaal, omdat zij zich niet 
gehoord voelden in contacten met het HB en zich ook niet vertegenwoordigd voelden 
bij ledenvergaderingen heeft ertoe geleid dat de leden van twee voormalige afdelingen, 
Twente en West- en Midden-Brabant, weer een bestuur hebben weten te formeren. De 
leden van de overige drie voormalige afdelingen, Zaanstreek/Waterland, Den Helder 
en Apeldoorn zullen verdeeld worden over naburige regionale afdelingen of kunnen 
zich zelf bij  een andere afdeling aansluiten.  Het HB zal de afdeling Nationaal gaan 
afstoten.
Binnen dat kader heeft ons bestuur overleg gehad met de secretaris van het HB. Zijn 
vraag aan ons was of wij bereid zijn onderdak te verlenen aan de leden van de afdeling 
Den Helder. Ons antwoord is dat de afstand tussen Den Helder en Hoorn in praktische 
zin groot is en dat wij ook met geringe bestuurskracht te maken hebben. Wij zijn dus 
niet van plan afdelingsactiviteiten te gaan ontplooien in Den  Helder e.o., anders dan 
in hybride zin: leden van de voormalige afdeling Den Helder kunnen inloggen bij onze 
ledenactiviteiten, kunnen verzoeken indienen voor specifieke  lezingen, kunnen ons 
kwartaalblad digitaal lezen en kunnen kopij aanleveren.
De secretaris van het HB, Casper de Jonge, neemt hierover op korte termijn contact op 
met de coördinator van de afdeling Den Helder, Marijke Feenstra, en zal ons berichten 
over de uitkomst van dat overleg. Via onze nieuwbrief houden wij u hiervan op de 
hoogte.

Over het afdelingskwartaalblad Koggenland worden geen opmerkingen gemaakt 
of vragen gesteld. Gelukkig konden wij het afgelopen jaar over voldoende kopij 
beschikken, maar de spoeling blijft dun, vandaar de herhaalde oproep aan onze leden 
om (delen van) hun onderzoeksresultaten of daaruit voortvloeiende vragen te delen 
via Koggenland.

Het schema voor de lezingenavonden in 2022/2023 is nog niet helemaal rond, maar in 
ieder geval vindt de eerste lezing plaats op 13 oktober. Het volledige programma en 
korte inhouden van de lezingen kunnen hopelijk ineen van  de komende afleveringen 
van ons kwartaalblad worden opgenomen.  

Omdat niemand zich meldt voor de rondvraag, sluit Dick de vergadering voor een 
korte pauze.
Na de pauze houdt hij een korte presentatie over het belang van Handelingen 
(notulen) van de Kerkenraad en van de Diaconie van de Armen voor genealogen. Beide 
instellingen van de Nederlands Hervormde en Gereformeerde kerken bevatten veel 
namen van leden die zich respectievelijk misdragen hadden of om financiële steun 
vroegen. Omdat dit  uiteraard met verhalen, getuigenverklaringen, toelichtingen e.d. 
gepaard ging, zijn dit prachtige bronnen om in samenhang met gegevens uit de DTB’s  
tot nadere invullingen te komen van een familiegeschiedenis. Met voorbeelden uit 
dergelijke boeken in zijn huidige en vroegere woonplaats staafde hij zijn interessante 
en leerzame ’10-minutenpraatje’.

Ben Leek
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Ontdek ‘mijn’ verhaal, 
een dankwoord aan onze leden.

Langs deze weg wil ik mijn dank uitspreken aan de leden van de afdeling Oostelijk West-
Friesland voor het vertrouwen dat ze vele jaren in mij, als organisator van de lezingen 
en bestuurslid, hebben gesteld.  Deze taak heb ik overgenomen bij het vertrek van Aad 
Goossens met wie ik nog geruime tijd samen heb gewerkt. In de begintijd kreeg u ook 
van Aad of mij nog een mail met een berichtje over de lezingen of een programma op 
tv dat met genealogie te maken had. Later is dit helaas allemaal veranderd.
Ook kan ik met u terugkijken naar een aantal leuke excursies zoals o.a. die naar het 
Koninklijk Archief te Den Haag, het CBG, het klooster in Egmond waar ik, na een 
ongeval,  in rolstoel door een paar lieve heren onder wie Dirk Mak, werd rondgereden.
Lezingen waren er veel, sommige vielen misschien wat tegen, andere schoten er 
bovenuit zoals die van Maarten van Rossem, waarvoor Gerry Kind en ik naar Utrecht 
waren getogen om hem te vragen voor een lezing. Nu vroeg hij toen al ruim € 3000 
maar ik had gehoord dat het ook anders kon. En ja, wij vielen bij hem in de smaak. Na 
een gezellig praatje was het voor elkaar. Voor deze twee armoedzaaiers deed hij het 
wel voor € 150- . Hij kwam vertellen over zijn ervaringen bij het televisieprogramma 
waaraan hij had meegewerkt, Verborgen verleden. “Ze zeggen dat ik afstam van 
Tromp. Nou ik ben al bang voor water als ik onder de douche sta. ”Volgens mij moest 
er voor hem die avond dik geld bij want hij kwam met grote auto met chauffeur die al 
meer gekost moest hebben als dat ik hem heb betaald voor de lezing. Het was in ieder 
geval een hele geslaagde avond die voor velen te snel was afgelopen.
Genealogie is voor mij iets anders dan een rij namen op een papiertje. Ik wil wel degelijk 
meer weten over de geschiedenis uit de tijd waarin mijn voorouders hebben geleefd, 
wat voor kleding zij droegen, wat er werd gegeten in die tijd. Maar ook: wat was er aan 
de hand in die tijd? Was er vrede, oorlog?  Was er een strijd tussen de geloven aan de 
gang in die tijd? Waren zij misschien op de vlucht en zo ja waarvoor, waarom? Kortom 
genealogie en geschiedenis horen bij elkaar. Zonder het ene bestond het andere niet.
Ik hoop u allen weer te zien tijdens de lezingen of in de bibliotheek. Ik blijf de 
penningmeester van de Stichting Erfgoed Koggenland en zal ook de boeken mede 
blijven onderhouden en inbinden.

Met vriendelijke groet,
Marijke van Teunenbroek
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Programma lezingen 2022/2023

Hieronder vindt u de datums en onderwerpen van de geplande lezingen van het 
seizoen 2022/2023. 
De lezingen starten om 19.30 uur en vinden plaats in het Westfries Archief, Blauwe Berg 
5c, Hoorn; de zaal is vanaf 18.30 uur geopend voor bezoek aan de afdelingsbibliotheek.
Zie voor de route https://www.westfriesarchief.nl/contact/route. 

Per keer wordt besloten of de lezing ook via Teams uitgezonden wordt. Dit is mede 
afhankelijk van de afspraken met de spreker. 
Het bestuur houdt u via de Nieuwsbrief op de hoogte van bijzonderheden en eventuele 
wijzigingen in het programma.

Datum Spreker Onderwerp

13 oktober 2022
Aanvang 19.15 ivm
najaarsledenverg.

Nanda Geuzebroek Genealogisch onderzoek 
naar wezen en 
vondelingen uit het 
Aalmoezeniers-weeshuis 
in Amsterdam

17 november 2022 Mieke Krijger Jordanezen verbannen 
naar Veenhuizen

19 januari 2023 Wim Deckers Het gebruik van 
Geneanet

16 februari 2023 Peter Swart Fregat Huis te Warmelo

16 maart 2023 Nog niet bekend Nog niet bekend

20 april 2023 Kort vergadering en
tien-minutenpaatjes

Vanaf nu kunt u zich aanmelden bij

 evenmenten-owf@ngv.nl

voor het houden van een tien-minutenpraatje.

https://www.westfriesarchief.nl/contact/route
mailto:evenmenten-owf%40ngv.nl%20?subject=
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Excursie naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft de afdelingen van de NGV een genereus 
aanbod gedaan. Geheel gratis (met uitzondering van de reiskosten) verzorgt een van de 
medewerkers een rondleiding in de bibliotheek en een lezing over de website Delpher.
Opgeslagen in Delpher zijn tot nu toe ongeveer 18 miljoen krantenpagina’s over het 
tijdvak 1618 tot 1995, 12 miljoen tijdschriftenpagina’s over het tijdvak 1800 tot 1970 en 
ca 900.000 boeken over het tijdvak 1486 toto 2013. Ook kunt u digitaal bladeren in de 
ca 1 ,5 miljoen ANP radiobulletins. 
Delpher is een bron van onschatbare waarde voor de genealoog. Niet alleen voor de 
familieberichten en andere genealogische data, maar ook voor berichten over allerlei 
gebeurtenissen die onze voorouders kunnen betreffen. Via OCR (optical character 
recognition) biedt Delpher hoogwaardige zoekmethoden, die bovendien steeds meer 
verfijnd worden.

Wat kunt u verwachten bij deze excursie? Een uitgebreide uiteenzetting over: wat is 
Delpher, wat zit er in Delpher en hoe kan je het meest efficiënt opzoeken in Delpher?  
Ook vragen over bijvoorbeeld de eventuele auteursrechten op artikelen in Delpher 
komen aan de orde, evenals zoektips en instructiefilmpjes op YouTube.
De afdeling OWF wil graag proberen een bezoek aan de KB in Den Haag te organiseren 
als zich voldoende deelnemers aanmelden.  
Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan treedt plan B in werking en gaan wij het verzoek 
indienen om alleen de lezing te laten verzorgen voor onze afdeling, fysiek of digitaal, 
in Hoorn.
In verband met de naderende zomermaanden en de daarbij behorende vakanties 
verzoeken wij u snel te reageren!
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Nieuws van het archief

Activiteiten rondom 1571-1573 in Westfriesland

De burgemeesters van de zeven Westfriese gemeenten 
gaven vrijdag 1 april in het Westfries Archief het startsein 
voor de herdenking van de Opstand die 450 jaar geleden 
begon.
Het jaar 1572 wordt gezien als het begin van ‘de Geboorte van Nederland’. 
Opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje kregen toen vaste voet aan de 
grond. Ook in Westfriesland. Zij keerden zich tegen het gezag van de Spaanse koning. 
De komende jaren zullen in Westfriesland verschillende activiteiten worden 
georganiseerd om stil te staan bij deze bijzondere historische gebeurtenissen. In 
april startte een reizende tentoonstelling. Koggenland en Enkhuizen zijn de eerste 
gemeenten waar deze tentoonstelling te zien is. In de tentoonstelling staan de 
gebeurtenissen in 1572 centraal. Op 17 juli 1572 vond de Eerste Vrije Statenvergadering 
in Dordrecht plaats. Daar spraken vertegenwoordigers van twaalf Hollandse steden hun 
steun uit aan Willem van Oranje. Onder hen waren ook afgevaardigden van Enkhuizen, 
Hoorn en Medemblik. Velen zien de Eerste Vrije Statenvergadering als een eerste stap 
in de Geboorte van het Nederland. Nu, 450 jaar later, trekken Nederlandse gemeenten 
gezamenlijk op om hierbij stil te staan. Speciaal voor de gelegenheid ontwikkelde het 
Dordrechts Museum een tentoonstelling die uit vier grote cijfers bestaat. Ze vormen 
samen het jaartal 1572 en vertellen het verhaal over het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog. 
Als aanvulling op de vier cijfers heeft het Westfries Archief zeven panelen laten 
ontwikkelen, één per gemeente. Die vertellen over gebeurtenissen in de zeven 
Westfriese gemeenten in de jaren 1572-1573. Het zijn eigentijdse kunstwerken, 
gebaseerd op historische bronnen. Bezoekers van de expositie kunnen een hoofd of 
arm door het paneel steken en worden zo zelf onderdeel van een historisch tafereel.

De expositie in Koggenland is nog tot en met vrijdag 24 juni te zien in het 
gemeentehuis in De Goorn. Eind juni reist deze opstelling door naar Medemblik. 
Ook in Enkhuizen is de expositie binnenkort weer te zien. In april en mei stonden de 
vier cijfers en het Enkhuizer paneel in het stadhuis opgesteld. Momenteel wordt hard 
gewerkt aan een nieuwe opstelling in de Westerkerk. Die is vanaf juli te bezoeken.
Een actueel overzicht van de activiteiten in de regio is te vinden op de website 
wfa.nl/opstand.

Een stempel van Napoleon
 
In april hebben de Vrienden van het Westfries Archief een mooi stempel verworven 
van de voormalige gemeente Nibbixwoud. Het Westfries Archief neemt niet 
zomaar voorwerpen in de collectie op. Maar het gaat hier om een wel heel 
bijzonder object. Het stempel dateert namelijk precies uit de jaren 1811-1813, 
toen ons land behoorde tot het Franse keizerrijk. Gemeenten heetten toen 
‘Mairie’ en de burgemeester heette “Maire”. Het stempel is na 1813 niet meer gebruikt. 

https://www.westfriesarchief.nl/de-opstand
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De Vrienden hebben het stempel aangekocht van Wytze Stellingwerf, die 
het in 2021 tegenkwam op Marktplaats. In het archief van Nibbixwoud is al 
een register gevonden met een inktafdruk van het stempel. Er moeten ook 
lakzegels van dit stempel zijn, want er zijn duidelijk resten van rode lak op te zien.

Hoorns fotoalbum duikt op uit Zutphen

Collega’s van het Regionaal Archief Zutphen verrasten ons in april 2022 met een 
bijzonder fotoalbum. In het album staat foto’s van de Centrale Keuken in Hoorn. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog voorzag deze gemeentelijke dienst de bevolking van 
warme maaltijden. Het fotoalbum werd in 1946 aangeboden aan de heer W.H. Wessel.
De nieuwe aanwinst bevat in totaal 44 foto’s. Daarvan zijn de meeste voorzien van 
een bijschrift met persoonsnamen en locaties. De fotograaf wordt in het album 
nergens genoemd. Maar nader onderzoek wijst uit dat zes foto’s al in de collectie 
van het Westfries Archief voorkomen. Die zijn gemaakt door fotograaf J.D. Osinga. 
Aangezien de foto’s in het album 
een serie vormen, is Osinga zeer 
waarschijnlijk de maker van alle 
foto’s.
Een vrijwel identieke verzameling 
foto’s blijkt ook voor te komen in 
de beeldcollectie van de Vereniging 
Oud Hoorn. Die serie telt 34 
foto’s van de Centrale Keuken 
en is in 2015 in een doosje aan de 
vereniging geschonken.
Willem Hendrik Wessel 
werd in 1941 aangesteld als 
gemeentearchitect van Hoorn. 
Daarvoor werkte hij in Lochem, 
Wageningen en Goes. In maart 
1942 werd gemeentearchitect Wessel door de directeur van het Openbaar Slachthuis 
voorgesteld als nieuwe leider van de Centrale keuken in Hoorn. Zelf was de directeur 
ziek en verwachtte niet snel genoeg te herstellen. Zo kreeg Willem Hendrik Wessel er 
in de oorlogsjaren een belangrijke taak bij.
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Na de oorlog keerde Wessel terug naar zijn oude werkgever, de gemeente Lochem. 
Op 15 november 1946 verleende de gemeente Hoorn hem eervol ontslag. Het 
fotoalbum van de Centrale Keuken is bij zijn vertrek aangeboden uit dankbaarheid en 
als herinnering.
Wessel nam het fotoalbum uiteraard mee naar Lochem. In 1986 kwam het album, als 
onderdeel van zijn papieren nalatenschap, terecht in het streekarchief van Lochem. Dit 
streekarchief verhuisde later naar het Regionaal Archief Zutphen. Voor het Westfries 
Archief is het fotoalbum van de Centrale Keuken een welkome toevoeging aan de 
beeldcollectie. De foto’s worden gedigitaliseerd en opgenomen in de beeldbank.
50 oorlogsbronnen in geschiedenislokaal
Op www.geschiedenislokaalwestfriesland.nl kunnen leraren en leerlingen bijzondere 
bronnen vinden over de geschiedenis van Westfriesland, de bronnen zijn geordend 
per thema. In mei zijn aan het thema Tweede Wereldoorlog in Westfriesland nieuwe 
bronnen toegevoegd. Ze gaan over propagandaposters, omstreden straatnamen, 
hongerwinterprijzen, onderwijs in Andijk, kasteel Radboud in Medemblik en 
Indiëgangers. In totaal zijn nu vijftig Westfriese oorlogsbronnen beschikbaar voor 
gebruik in het voortgezet onderwijs. En natuurlijk ook voor andere geïnteresseerden!

Nieuwe molens op Westfriese Kaart
 
In mei werd, naar aanleiding van de Nationale Molendagen, een nieuwe 
thema over molens op de Westfries Kaart 
toegevoegd. Op www.westfriesekaart.nl kunt 
u verhalen geordend in thema’s op de kaart 
van Westfriesland bekijken. Molens hebben 
eeuwenlang een bijzonder landschappelijk 
element gevormd. Bovendien hadden zij een 
belangrijke waterstaatkundige of economische 
functie. Behalve het nieuwe thema molens, 
is de Westfriese Kaart ook uitgebreid. Er zijn 
kaarten uit 1650, 1750 en 1850 toegevoegd. In 
totaal staan er nu acht kaarten op de website, 
van 1650 t/m 2016. Zie op de kaarten welke 
molens in de loop der tijd in Westrfriesland 
stonden en hoe het landschap veranderde. 
Zoom in op een kaart om de molens te zien. 
De molens hebben een kleurtje: blauw voor 
watermolens, wit voor meelmolens en zwart 
voor de industriemolens. Bij een aantal molens 
is ook een verhaal en een foto geplaatst. Dit is 
slechts een begin, regelmatig worden nieuwe 
verhalen toegevoegd. 
 
Sanne Maasbach

http://www.geschiedenislokaalwestfriesland.nl
http://www.westfriesekaart.nl


Koggenland 2022/2

42

Lenen van boeken uit onze bibliotheek

Zoals u natuurlijk weet staat de bibliotheek 
aan het einde van de galerij boven de 
studiezaal in het Westfries Archief . Tijdens 
de openingstijden van de studiezaal kunt u de 
boeken en tijdschriften inzien. Tot nu toe was 
lenen alleen mogelijk op de avonden waarop 
de lezingen gegeven worden.

Vanaf september wordt het mogelijk boeken 
te lenen tijdens het voorouderspreekuur van 
onze afdeling op iedere tweede vrijdag van de 
maanden januari, maart, mei, september en 
november, van 14:00 uur tot 16:00 uur.

U vindt er niet alleen familieboeken en 
kwartierstaten, maar bijvoorbeeld ook boeken 
over de historie van steden en dorpen, alle 
uitgaven van de Stichting Westfriese Families, 
vele ingebonden jaargangen van Gens Nostra 
en nog veel meer waar u uw voordeel mee 
kunt doen. De catalogus is in te zien op de 
website van de afdeling OWF en zal binnen 
kort vernieuwd worden. De medewerkers 
van de bibliotheek zijn (alfabetisch) Bert 
Houter , Gerri Kind-Renskers en Marijke van 
Teunenbroek-Land

Ga naar https://www.ngv-afdelingen.nl/owf/bibliotheek

Gerri Kind- Renskers

Onze bibliotheek in het Westfries Archief

GensDataPro 3.x  is een computerprogramma voor 
Windows waarmee genealogische informatie vastgelegd 
kan worden. Hierin zijn naast persoonsgegevens 
registratiemogelijkheden opgenomen voor DNA-HAPLO-
codes.
De licentie voor een volledige versie kost 
€ 60,00.
Leden ontvangen korting, na aflevering van de bestelling 
wordt € 10,00 teruggestort.
Upgrade van 2.9 naar 3.0 is te verkrijgen voor € 20,00. 
Zie https://ngvledenservice.nl/product-categorie/
ls-gensdatapro/

https://www.ngv-afdelingen.nl/owf/bibliotheek/
https://ngvledenservice.nl/product-categorie/ls-gensdatapro/
https://ngvledenservice.nl/product-categorie/ls-gensdatapro/
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Stamreeks van Edmuntinga C. M. de Haan 
(patriarchaal)    

Een stamreeks van mijn moeder, de historie van het geboortehuis van mijn opa de 
Haan en een krantenartikel van 1943 over zijn twee broers op het Keern.

Generatie VIII

Edmuntinga Cornelia Maria de Haan, dochter van 
Antonius de Haan en Catharina Molenaar, geboren 
te Zwaag op 12 februari 1912, overleden te Hoorn 
op 11 december 2001, trouwt te Hoorn op 4 juli 1940 
met Adrianus Joseph Overman, zoon van Nicoaas 
Overman en Alida Margaretha Fijma, geboren te 
Hoorn op 19 maart 1911, overleden te Hoorn op 
9 mei 1974.

                       
 Generatie VII

Antonius de Haan, zoon van Pieter de Haan en Edje 
Boots, geboren te Hoorn op 22 maart 1874, tuinder, 
melkventer, overleden te Hoorn op 6 april 1935, 
trouwt te Hoorn op 2 januari 1903 met Catharina 
Molenaar, dochter van Cornelis Molenaar en Gerritje Klopper, geboren te Medemblik 
op     28 oktober 1872, overleden te Hoorn op 18 januari 1958.

 
                           

Edmuntinga,(Munda) rechts Broers en 
zus van li naar re Kees, Piet en Grada

Antonius de Haan Catharina Molenaar
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Generatie VI

Pieter de Haan, zoon van Jan de Haan en Elisabeth Heggelaar, geboren te Zwaag op 
28 september 1831, landbouwer, melkventer, overleden te Hoorn op 20 maart 1894, 
trouwt te Zwaag op 20 juni 1867 met Edje Boots, dochter van Pieter Boots en Neeltje 
Vlaar, geboren te Venhuizen op 27 april 1837, overleden te Hoorn op 1 september 1916.

Uit dit huwelijk;
1.     Johannes, geboren te Zwaag op 21 december 1868, overleden te Grootebroek op 
14 november 1948.
2.     Cornelia, geboren te Hoorn op 7 februari 1870, overleden te Zwaag op 15 februari 
1870.
3.     Petrus, geboren te Hoorn op 18 februari 1871, overleden te Hoorn op 19 februari 
1955.
4.     Teunis, geboren te Hoorn op 1 november 1872, overleden te Hoorn op 29 november 
1872.
5.     Antonius, geboren te Hoorn op 22 maart 1874, overleden te Hoorn op 6 april 1935
6.   Cornelia, geboren te Hoorn op 31 augustus 1875, overleden te Hoorn op 21 mei 
1878.
7.   Bernardus, geboren te Hoorn op 4 juni 1879, overleden te Hoorn op 25 februari 
1954.

Generatie V

Jan de Haan, zoon van Crelis de Haan en Trijntje Melis Veldhoen, geboren te Hem, 
gedoopt r.k te Venhuizen op 8 oktober 1794, veehouder, overleden te Zwaag op 
21 september 1849, trouwt (1) te Wognum op 11 mei 1817 met Maartje Pronk, dochter 
van Teunis Pronk en Stijntje Peereboom, geboren te Hoorn in 1795, overleden te 
Zwaag op 2 maart 1828, trouwt (2) te Zwaag op 20 november 1828 met Elisabeth 
Heggelaar, dochter van Hendrik Heggelaar en Aagje Jansd. Pronk, geboren te Zwaag 
op 20 mei 1802, overleden te Zwaag op 29 januari 1876.
 
Generatie IV

Crelis de Haan, zoon van Cornelis Cornelisz. de Haan en Grietje Crelis Metselaar, geboren 
te Hoogkarspel, gedoopt r.k. te Westwoud op 5 juli 1773, timmerman, veldwachter, 
overleden te Hoorn op 28 augustus 1841, kerk. huw. te Hem op 24 november 1793 met
Trijntje Melis Veldhoen, dochter van Melis Veldhoen en Vrouwtje Boetsen, geboren te 
Hem in 1773, overleden te Blokker op 5 oktober 1842.
 
Generatie III

Cornelis Cornelisz. de Haan, zoon van Cornelis Cornelis de Haan en Maria Pieters 
Pluym, geboren +/- 1736, overleden te Hoogkarspel op 21 juni 1787, trouwt 
(1) voor 1758 met Jantje Joris, overleden te Hoogkarspel op 26 oktober 1763, kerk. huw. 
(2) te Westwoud op 7 september 1772 met Grietje Crelis Metselaar, gedoopt r.k. te 
Westwoud op 8 september 1749.
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Generatie II

Cornelis Cornelis de Haan, zoon van Cornelis Cornelis Timmerman en Grietje Freeks, 
gedoopt r.k. te Venhuizen op 26 oktober 1702, overleden te Hem op 27 januari 1781, 
kerk. huw. te Venhuizen op 13 januari 1726 met Maria Pieters Pluym, geboren in 1705, 
overleden te Venhuizen op 21 november 1761.
 
Generatie I

Cornelis Cornelis Timmerman, overleden te Hem op 23 maart 1731, kerk. huw. te 
Venhuizen op 27 januari 1697 met Grietje Freeks, overleden te Hem op 26 januari 1746.

Geschiedenis en bewoners het pand aan ’t Keern 137 in Hoorn                 
                                                
1837 Jan de Haan (generatie 5), bezit 
zelf een boerderij te Zwaag, koopt het 
arbeiderswoninkje waarschijnlijk voor zijn 
ouders Crelis de Haan en Trijntje Veldhoen 
(generatie 4).
Bij het huwelijk in 1829 van hun zoon Pieter 
wonen zij nog in Hem, maar bij het huwelijk 
in 1837 van zoon Nicolaas inmiddels op het 
Keern te Hoorn..
Crelis overlijdt op het Keern 28-08-1841 en 
Trijntje te Blokker op 05-10-1842.
Tweede bewoners
1841 Jan Rijkes (arbeider, melkverkoper) en 
Aaltje van ’t Hoff.
Jan Rijkes overlijdt 29-06-1855. Aaltje 
hertrouwt 02-05-1856 met Jacob Veenboer.
Derde bewoners
Jacob Veenboer (arbeider) en Aaltje van ’t Hoff.
Vierde bewoners
1864 Cornelis Boots (turfventer) en Maartje Veenboer.
Maartje is een zus van Jacob Veenboer en Cornelis is een oom van Edje Boots.
Vijfde bewoners
1867 Pieter de Haan en Edje Boots (generatie 6).
1877 Pieter wordt eigenaar.
1894 Pieter overlijdt en Edje wordt voor 1/2 en haar 4 zonen voor 1/8 eigenaar.
1903 Edje enige eigenaar.
1905 Bouw boerderij voor zoon Bernard aan het Keern.
1905 Bewoners Edje de Haan- Boots en haar zonen Johannes en Petrus.
1916 Edje de Haan-Boots overlijdt.

Zesde bewoners

‘t Keern 137, Hoorn. 135 jaar in bezit van familie 
de Haan. 1972 gerestaureerd en herbouwd in het 
buitenmuseum te Enkhuizen.
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1916 Pieter de Haan, melkslijter, en Johannes de Haan, veehouder.
Johannes overlijdt in 1948. Pieter blijft bewoner tot zijn overlijden in 1955.
In 1955 wordt het huis onbewoonbaar verklaard.
Het huis is inmiddels eigendom van Bernard jr. zoon van Bernard de Haan en in gebruik 
als opslag. In 1972 wordt het huis verplaatst naar het buitenmuseum te Enkhuizen.

 

           

                        

Transcriptie uit dagblad voor Noord-Holland Westfriesche editie 27-
11-1943.

Op bezoek bij P. de Haan.

Als je zestig jaren trouw je klanten van melk hebt voorzien, zoo als de 70-jarige 
Hoornse melkboer . de Haan dat heeft gedaan, dan valt het niet mee dat je er zoo 
maar plotseling mee op moet houden. Maar ja, voorschriften zijn voorschriften en 
heden heeft de Haan zijn laatste litertje melk aan zijn klanten verkocht. Natuurlijk 
hebben we van de week eens een praatje met den scheidende melkboer gemaakt 
en ij hebben hem in zijn knusse woning aan het Keern opgezocht. Hij woonde daar 
sinds jaar en dag met zijn broer Joh. de Haan en zij zijn beiden verstokte vrijgezellen 
gebleven maar dat brengt in dit geval niet mee, dat het er in de kamer niet uitermate 
proper uitzag. Verre van dat, en wij hebben een gezellig praatje met de beide heeren 
gemaakt terwijl het herfstweer daarbuiten het binnen, waar de thee stond te trekken 
op een echt ouderwetsch komfoortje dubbel zoo aantrekkelijk maakte. de Haan bleek 
het maar heel gewoon te vinden dat hij er zestig jaar lang met den melkwagen op uit 
getrokken was en zoo heel veel had hij er niet over te vertellen. Hij hoopte alleen maar, 
dat hij tenminste het een of andere pensioentje zou krijgen want dat mocht hij nu wel 
hebben nu zijn bron van inkomsten zoo onverwacht was afgesneden. Zijn vader was 
ook melkboer geweest en op zijn tiende jaar, toen de schooljaren afgeloopen waren, 
was hij meegegaan om tenslotte het bedrijf helemaal zelfstandig uit te oefenen. 
En altijd bij den zelfde boer in Zwaag melk gehaald, mijnheer van die familie heb ik 

Keern 137, Hoorn. Tot 1972 in gebruik als opslag 
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nu zelf al het derde geslacht meegemaakt. Dat was de familie Bakker en wij hoorden 
hoe men daar, toen men aan de weet was gekomen dat de Haan zijn 50-jarig jubileum 
vierde, de
vlag had uitgestoken. In al die jaren had de jubilaris nog nooit een dag gemist. Ziekte 
dat was er niet bij en en als wij de Haan zoo eens aanzien, dan moeten wij toegeven, 
dat het melkboer-zijn toch zeker een gezond vak is. Want met blozende wangen en 
glunderende ogen zit hij aan tafel en laat zijn vijf jaar oudere broer maar praten. Hij 
heeft klanten die hij veertig en vijftig jaar heeft bediend en al pratende weg komen we
natuurlijk terecht in het Hoorn van vóór den eersten wereldoorlog. Dat was de 
gelukkigste tijd die de gebroeders in hun leven hebben gekend. Iedereen was tevreden 
en met één harde gulden in je zak deed je dingen waarvoor je later aan tien nog tekort 
zou hebben. Zij hebben den spoorweg zien komen, zij hebben den
spoordijk zien aanleggen door polderjongens met kruiwagen na kruiwagen en toch 
kwam het klaar! 
De oudste herrinnert zich nog als den dag van gister  en hij voor het eerst de vigilante 
zonder peerden van dien notaris uit Wieringerwaard (notaris Back,,red.) heeft gezien, 
die als een wonderlijk monster de wegen onveilig maakte. Ja, die goede oude tijd dat 
was nog er ’s wat en wij komen steeds dieper in economische vergelijkingen tusschen 
vroeger en nu, onder het genot van een lekker kopje surrogaat met een heuschen
schep suiker. Zoo af en toe komt het gesprek weer op het feit waartoe wij de Haan 
eigenlijk hebben opgezocht, maar de heeren vinden dat vak weinig romantisch en zij 
vinden het maar heel gewoon als die mijnheer van de krant aan het rekenen slaat en 
de Haan toont dat hij in die zestig jaren zoo’n 200.000 kilometers heeft afgelegd…Een 
pracht-voorbeeld van een plichtsgetrouw man van den ouden stempel. Dat is deze
melkboer in ruste en wij gelooven maar al te graag dat zijn klanten hem wel erg zullen 
missen.

Co Overman

Misschien zit hier iets voor u bij

Korte signalementen van binnengekomen afdelingstijdschriften die u kunt inzien in 
onze afdelingsbibliotheek. Alle overige, reeds gedigitaliseerde tijdschriften kunt u 
raadplegen via de site van de NGV.

Afdelingsblad HNK (Hollands Noorderkwartier) jg. 36, nr.2, juni 2022
• oud  schrift behulpzaam bij archeologie en  reconstructie van kasteel De 

Middelburg in Oudorp.
• droogmakerijen in Noord-Holland deel 8, de waterpuzzel van Noord-Holland
• verslagen van lezingen over de geschiedenis van het bier en van Oudorp.
• nieuwe mogelijkheden om personeelsleden van de V.O.C. in digitale bronnen op 

te sporen.
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Via een ruilabonnement beschikken wij over

Westfriese Families (tijdschrift van de stichting Westfriese Families) jg. 63, nr.13, april 
2022
• Een katholieke familie  Gro(o)teboer op Grosthuizen. Jacob Cornelis Grooteboer, 

geboren Avenhorn na 1726, is de eerste drager van die naam, zijn vader Cornelis 
Pouwels en grootvader Pouwels Adriaensz woonden in Avenhorn. Hoe Jacob 
Coprnelis op  Grosthuizen terecht is gekomen, is nog niet achterhaald.

• kwartierstaat van Joris Ruijter (vervolg), aanvullingen en generatie V en VI.
• genealogie van Christoffel Berte (Beerse). De Westfriese stamvader van de familie 

Beerse is afkomstig uit Osnabrück. Christoffel Berthe is rond 1700 geboren in 
Osnabrück. Zijn zoon Hendrik trouwt 01-09-1765 in Hem met Jannitje van den 
Berg.

• kwartierstaat Laan, een protestantse familie Laan, die begint bij Teunis Laan, 
geboren Hoogkarspel 29-01-1836 getouwd met Lijsbeth Smit, geboren Venhuizen 
07-01-1846.

Uit het Koggehuis, jaarboek 2021 van de historische vereniging Suijder Cogge
• De tijd van de schuilkerken in Hem en Venhuizen (deel 2: hoe het de katholieken 

verging tussen 1795 en 1895). Een uitgebreid verhaal over het groeiende 
zelfbewustzijn van de langdurig achtergestelde katholieken, nadat er in de Franse 
tijd vrijheid van geloof was gekomen.

• de geschiedenis van het Driebankoor
• beknopte genealogie Roet, een kinderrijke Beemster familie waaruit Cornelis 

Roet (1909-1992) wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Venhuizen, 
afkomstig is.

• de geschiedenis van de Jozefschool in Venhuizen, met o.a. de stichting in 1869 en 
de latere rol van de zusters Ursulinen.

• Lammert Vis (1788-1856), een onderwijzer uit Venhuizen; het begin van een 
onderwijzersfamilie, met een groot aantal historische en genealogische gegevens 
over tal van scholen en onderwijzers.

• gewijzigde en verdwenen panden (deel 3 rondom de Hemmertoren) 
• index van alle artikelen uit 2010-2020

Oud Hoorn (Vereniging Oud Hoorn, jg. 44, nr. 2022.2)
Deze keer vier historische artikelen, die vertellen over Hoorn in de 18de en begin 19de 
eeuw:  over Hoorn in het jaar 1772, over het Oranjeoproer in 1786 en 1787, over de 
predikant en patriot  Engelbertus Matthias Engelberts (1731-1807) en over het oproer 
dat ontstond toen in 1825 Hoornse weeskinderen werden ‘afgevoerd’ naar Veenhuizen 
in Drenthe.
Verder verhalen over Otter’s Wijn en  cognachandel op het Kleine Noord, over Hoornse 
namen op het Nationaal Holocaust Namenmonument, over het Woonzorgcentrum 
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Westerhaven en de lagere school op het woonwagenkamp aam de Bobeldijkerweg 
tussen 1968 en 1971.
Tenslotte de vaste rubrieken: Het Westfries Museum geeft een toelichting op een 
schilderij (Gezicht op de Roode Steen, van Isaac Ouwater), Archeologie West-Friesland 
vertelt over de restauratie van de panden Nieuwland 14-18 en de Vereniging Oud Hoorn 
geeft informatie over de werk groep Beeldbank en laat restauraties en veranderingen 
in het stadsbeeld zien.

Ben Leek

Het pachtersoproer in Benningbroek in 1748

De 17e eeuw wordt dikwijls aangeduid met de Gouden Eeuw. Een periode die 
gedomineerd wordt door voorspoed in bijna alle gelederen van de bevolking, in 
wat toen ‘Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden’ heette. Het beginpunt ligt 
ongeveer tussen de oprichting van de Vereenigde Oostindische Compagnie in 1602 
en het eerste jaar van het Twaalfjarig Bestand in 1609, een wapenstilstand in de 
Tachtigjarige Oorlog, die duurde  tot 1621 en waarin nauwelijks werd gevochten.

Na het Twaalfjarig Bestand stagneert de economische groei en wordt de welvaart 
weer wat minder.
De vrede tussen Spanje en de Nederlanden wordt vastgelegd op 30 januari 1648 en 
de ondertekening vindt plaats in Munster op 15 mei van dat jaar. Hiermee komt een 
officieel eind aan de Tachtigjarige Oorlog. Na deze vrede gaat het economisch weer 
voor de wind. Dit gaat door tot ongeveer 1672, het bekende Rampjaar. Het volk is 
redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos.

Door de opkomst van Frankrijk en Engeland als economische grootmachten en militair 
sterke naties moet er in Nederland meegedaan worden met een dure wapenwedloop 
die een behoorlijke tol eist van de staatskas. Enerzijds betekent dit hogere belastingen 
en anderzijds meer kosten voor het leger. Dit leidt tot een grotere staatsschuld. Een 
golf van protectionisme doet Nederland met zijn kleine thuismarkt geen goed. De 
periode van economische neergang duurt ongeveer een eeuw tot circa 1750.

Het wordt een periode van relatieve armoede, waarbij hoger geplaatsten in de 
maatschappij niet terugschrikken voor corruptie. De belastingen zijn hoog en de 
belastingpachters, die contracten met de overheid hebben over de te innen en af 
te dragen belastingen, halen veel meer op dan door de overheid bedoeld. Het ambt 
van belastingontvanger kan in de achttiende eeuw gepacht worden. Meestal zijn het 
rijke, gezeten kooplieden uit de regentenklasse die het ambt pachten. Ze worden vaak 
schatrijk van de vele extraatjes die zij met het innen van de belasting opstrijken.
 
Het Pachtersoproer was een opstandige beweging rond het midden van de achttiende 
eeuw. De oorzaak van het oproer zat in de economisch beroerde omstandigheden in 
die periode en het feit dat de belasting die door pachters geheven werd soms veel te 
hoog was. De pachter betaalde aan de overheid een van tevoren vastgesteld bedrag. 



Koggenland 2022/2

50

Omdat pachters richting de overheid tegen elkaar op boden om de pacht te mogen 
innen, gingen belastingen steeds verder omhoog. Hierdoor werd op veel producten 
relatief hoge sommen geld geheven, uiteraard tot ergernis van de bevolking. 

De economische teruggang in de jaren 40 van de achttiende eeuw, de Oostenrijkse 
Successieoorlog van 1740 tot 1748, en de almaar oplopende belastingen leidden tot 
een serieuze opstand.
De lont ging in Groningen in het kruitvat. Op 17 maart 1748 werden pachtershokjes, van 
waaruit de handel bij graanmolens werd gecontroleerd, in brand gestoken of gesloopt. 
Als een lopend vuurtje ging het oproer door het noorden van het land. Per schip ging 
het nieuws van Friesland naar Amsterdam, waar de schippers bij het binnenvaren van 
het IJ weigerden de passagemeesters te betalen.

Hierna ging het ook in Amsterdam behoorlijk los. Op het Rembrandtplein, toen nog 
Botermarkt geheten, moesten de ontvangers van de boterimpost het vege lijf redden 
door hun kantoren eerder dan normaal te sluiten. Op 24 juni brak de hel echt los. Op de 
Botermarkt werden stenen uit de straten getrokken en door ruiten gegooid. Alles werd 
vernield. Bij plunderingen werd alle drank genuttigd, kisten met waardevolle spullen in 
de grachten gesmeten of meegenomen. Er werden 36 huizen geplunderd en er vielen 
drie doden.
Een dag na de rellen werden alle pachten voor een half jaar opgeschort. Enkele 
dagenlater werden, ter bestraffing van de rellen, vanuit het raam van de Waag op de 
Dam twee mannen en een vrouw opgehangen. 
                                     

Toen er plotseling schoten te horen waren vielen er opnieuw doden. Mensen sprongen 
in paniek in het water van het Damrak. Mogelijk zijn er zo’n tweehonderd mensen 
vertrapt en  verdronken.
Het oproer verspreidde zich verder 
en ook West-Friesland werd niet 
gespaard.

In het Westfries Archief bevindt 
zich een notariële akte van 28 juli 
1748, gepasseerd door de notarissen 
Johannes De Roodt en Pieter 
Warius Evertsz met als getuige de 
burgemeester van Sijbekarspel Dirk 
Bartsz Laaghland, waarin de schout 
van Sijbekarspel en Benningbroek 
Mr. Nicolaes Brouwer Schagen 
verslag van de gebeurtenissen in 
Sijbecarspel heeft gedaan. Teunis 
Jansz Oijevaar neemt hierin wel een 
heel belangrijke en bijzondere rol op 
zich.

Ophanging tijdens het pachteroproer bij de Waag in 
Amsterdam 
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Op 25 juni 1748 komt Wigger  van der Wolff, collecteur van Hoorn, geassisteerd door een 
Gemeenelands deurwaarder in Sijbekarspel en Benningbroek de belastingpenningen 
innen. Hier aangekomen  worden zij geconfronteerd met “Teunis Ooijevaar, te 
Sijbecarspel voornoemt wonende sijnde een rooms catholijke boer de selve met een man 
of vier bij hem naart noord end van 
Sijbecarspel ( alwaar hij wist dat de 
collecteur en deurwaarder moesten 
aankomen ).”  Teunis is gewapend 
met een “fles genever waarmede 
hij sijn bij hebbende geselschap 
beschonk”.  Dit doet de collecteur 
“omtrent smorgens ten agt uren” 
besluiten om onverrichter zake 
terug te keren naar Hoorn.
Ook de dag daarna laat Teunis zich 
horen. Op 26 juni wordt er, naar 
aanleiding van recente rellen op 
16 juni 1748 te  Haarlem, “ savonts 
ruijm seven uren naar klokke geslag 
van het raadhuijs te Sijbecarspel 
was voor en afgelesen”.  Hier 
vinden wij Teunis in de “herbergh 
naast het gemelte raadhuis staande 
eijschende aldaar een fles genever 
als  wanneer (soo hem deposant) is berigt  verscheijdene maijers of poepen welke hij aan 
en  bij sig riep met genever beschonk en wel sodanigh dat dronken wierden seggende in 
tussen tegen de selve den accijs moet vant brood aff gelijken in eenige andere dorpen“ 

Het gezelschap van Teunis Ooijevaar bestond uit Hannekemaaiers, in West-Friesland 
‘poepen’ genoemd.
Hannekemaaiers waren seizoenarbeiders uit Duitsland (voornamelijk uit Westfalen en  
het Graafschap Lingen in de zeventiende tot en met de negentiende eeuw) die 
in de zomer te voet naar Nederland kwamen om op het land te werken. De term 
Hannekemaaiers is afkomstig van de naam Johannes, doorgaans afgekort tot Hannes 
en is ontleend aan de dag van traditionele indiensttreding Sint Johannesdag (24 juni).
Samen met zijn beschonken trawanten worden er plannen gemaakt om de druk bij 
de burgemeester en diens zoon verder op te voeren. Zo mogen wij lezen dat “se naar 
den burgermeester Dirk Bartsz die nagt gaan hij of sijn soon was collecteur en moest 
vervolgens met een briefje van sijn hand beloven dat hij soud maken dat den accijs vant 
brood quam of dat sij anders sijn huijs moesten attacqueren en de glasen ingooijen.
Inmiddels arriveert de burgemeester met de dijkgraaf te Medemblik, Dirk 
Spiegelmaker, en enkele heemraden met een wagen in Benningbroek. De akte gaat 
verder met: “een van de heemraden aldaar van de wagen latende als wanneer Teunis 
Oijevaar met een fles genever nae de wagen toetrad en gemelt de heer en geselschap 
genoegsaam porste om met hem genever te moeten drinken de welke die hoop dronke 
poepen bij hem siende sulx ook deden wanneer die nog lieten passeren dat een van de 
personen daar preesent sijnde hem deposant van die commotie en dreijgementen quam 

Fragment Notariële akte not. Johannes de Roodt 28 juli 1748 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westfalen_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomer
https://nl.wikipedia.org/wiki/24_juni
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waarschouwen dat Teunis Oijevaar met die poepen snagts aan sijn deposant huijs 
wilden komen hem vervolgens radende nae haar toe te gaan om was’t doenlijk sulx voor 
te komen gelijk hij deposant ook dede daar hij deposant die herbergh naderende Teunis 
Oijevaar hem met een fles genever in de hand te gemoet quam seggende avons ik breng 
het jouw waar op hij deposant antwoorde t is welkom dat Teunis  Oijevaar verder tegen 
hare deposant seijde kom hier bij mij jeij moet hier wat bij mij sitten ik heb wat tegen u te 
praten en tegen de poepen maak ruijmte schik op ik ben hier capitain die sulx deden onder 
het seggen tis wol captain.”
Teunis Oijevaar zei tegen de collecteur:  het is goed dat je hier naartoe gekomen bent, 
anders zouden we ’s nachts naar jouw huis gekomen zijn. Jij moet met een door jouw 
geschreven brief beloven dat je er voor zorgt dat de accijns van het brood gaat. De 
heren van Hoorn eten brood zonder accijns en dat willen wij ook. We hebben vernomen 
dat jij dit niet doen kunt, maar je zult er je best voor moeten doen. Ik ben kapitein. De 
collecteur moest beloven dat hij zijn best zou doen. Na veel woordenwisseling vroeg 
de collecteur of hij dan nu wel gerust naar huis en naar bed toe kon. “Vannacht zal jou 
niets gebeuren want ik ben kapitein en alles moet volgens mijn orders gedaan worden.”

In zijn verdere betoog begint Teunis Oijevaar het recht van de heffing van tienden door 
pachters te betwijfelen. Verder beweert hij dat de bakkers het brood zonder accijns 
zullen leveren en stuurt twee mannen op weg om zowel de bakkers van Sijbekarspel 
als Benningbroek erbij te halen. De collecteur vroeg aan Teunis Oijevaar of hij gerust 
kon gaan. Het antwoord was: Ja, maar daar staat het raadhuis en daar moeten ze mij 
niet onderschatten. Al zou je me daar gevangen zetten, ik ben kapitein, mijn volk zal 
mij wel daar vandaan krijgen. En tegen de poepen: niet waar mannen?. Waarop die 
dronken poepen antwoorden:“jae mienn her captain, dat sollen wij wol doen dat hues 
sol jouw niet holden.”
 Toen de collecteur weg ging kwam hij de bakker van Sijbekarspel tegen, die hem vroeg 
waarom hij naar de molen moest komen. De molen stond tegenover het raadhuis. “Dat 
weet ik niet. Ze willen de accijns van het brood hebben”. De bakker zei dat hij daartoe 
al aangezet was onder bedreiging dat men de huizen zou plunderen. Hierop zijn de 
bakkers brood zonder accijns gaan verkopen.

Dat de accijns op brood de gemoederen in West-Friesland bezig hield is ook terug te 
vinden in de Raadsverslagen van Medemblik. Zo maakt het verslag van 2 juli 1748 er 
melding  van dat “biljetten of briefjes langs den straeten zijn gevonden inhoudende dat de 
bakkers huijsen souden worden geplundert indien sij het wittebrood niet wilden verkoopen 
voor een braspenningen”
Op maandag 8 juli 1748 komen burgemeester en vroedschappen  van Medemblik 
voor 10.00 uur in de ochtend bijeen. Onder hen burgemeester Spiegelmaker en Pieter 
van der Wolff (waarschijnlijk verwant aan de eerder genoemde Wigger van der Wolff, 
de collecteur). Er was een rapport van de heren van de Ridderschap en verdere  Edel 
Grootmogende Gecommiteerden  tot de saaken van de finantiën. 
Het college vraagt zich af wat doen om de lands financiën gaande te houden tot dat 
andere middelen in plaats van de afgeschafte pachten zullen zijn geïntroduceerd. 
          
Waerover gedelibreerd sijnde is goetgevonden en verstaan, schoon de leden eenparigh 
van gedagten zijn, dat ’t selve raport seer beswaarlijke alhier in trou sal konnen worden 
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gebrogt, egter den wel gem[elde] burgmr Benningbroek aan te schrijven en te gelastigen  
gelijk deselve gelastigt was bij dese om sig met dat raport te conformeren of anders ….

Wijders is geresolveert dewijl de pagten zijn afgeschaft en de stadts accijns niet langer 
wort geheven de rogbakkers te ordoneren gelijk dezelve geordoneert worden bij deze ’t 
roggebroot voortaan  te bakken op de swaarte van 12 ….. en is de boode Jan Cos gelast 
van deze resolutie kennis te gevenaan de ovenlieden vant bakkersgilde alhier met last om 
sig daar na te reguleren.Waarmee de vergadering is gescheijden.

Fragment verslag raadsvergadering Medemblik 2 juli 1748

Fragment verslag raadsvergadering Medemblik 8 juli 1748
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Wat er uiteindelijk met kapitein Teunis is gebeurd is voor alsnog onbekend. 
Wel duidelijk is dat zijn legertje dronken poepen niet veel voor hem heeft kunnen 
betekenen, want op 6 augustus  wordt bij de vrouw van Teunis Oijevaar te Sijbekarspel 
de inventaris opgemaakt. Teunis blijkt zelf  voortvluchtig.  Op  4 september wordt er 
beslag gelegd op de goederen van de nog steeds voortvluchtige Teunis.
Pas op 19 februari 1750 vernemen we weer iets van Teunis Oijevaar als hij een huis en 
erf te Ursem verkoopt. In dat zelfde jaar op 20 december verkoopt Teunis Oijevaar nog 
330 roeden land int de Abbekerker Weere aan Adriaan Groot.
De accijns op het brood verdween en na het pachtersoproer werd in de Republiek 
het pachterssysteem afgeschaft. Voortaan werd de belasting geïnd door middel van 
’collecte’. De overheid stelde belastinggaarders aan en controleerde die.

Onderstaande summiere  gegevens komen uit de genealogie Remko Ooijevaar (http://
www.ooijevaar.info/):
Theunis (Theunis) Jansz Oijevaar.
Overleden voor 1776 te ? 
Ondertrouw op 01-02-1744 te Abbekerk, trouwen op 16-02-1744 te Abbekerk,
Echtgenote is Geertje (Geertje) Dirks Koenis.
Begraven 09-01-1776 te Abbekerk.  Geertje Dirks Koenis is dan al weduwe:

Indien u aanvullingen heeft op deze deelgenealogie dan houd ik  mij ten zeerste 
aanbevolen.
U kunt contact met mij opnemen via ooijevaar@dds.nl 

Noten:
1.  ONA Hoorn Toegang 1685 inv. nr. 2462 folio 244
2.   ONA Hoorn Toegang 1685 inv. nr. 2462 folio 244
3.   Wikipedia
4.   WFA OA Medemblik 1416-1813 Inv 0715-01-19 scan 0163
5.   WFA OA Medemblik 1416-1813 Inv 0715-01-19 scan 0163
6.   ONA Benningbroek inv. 4775 folio 220
7.   ORA Sijbekarspel inv. 5451
8.   ORA Ursem inv. nr. 6297
9.   ORA Abbekerk inv. 5446

Met dank aan de heer J. Peereboom, die de akte van 28 juli 1748 ontdekt heeft.

Remko Ooijevaar en Dick Waalboer

http://www.ooijevaar.info/
http://www.ooijevaar.info/
mailto:ooijevaar@dds.nl
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Kwartierstaat van Klaas Bant (geb. 15-05-1935)
Generatie I

1. Klaas BANT, rector RSG\OSG West-Friesland, geboren op 15-05 1935 te Beets, 
Gehuwd op 24 jarige leeftijd op 09-04-1960 te Schoorl met Jantje BAAS, geboren op 08-12-1933 
te Den Helder, dochter van Pieter Dirk BAAS en Jansje MEEUWIG.

Generatie II

    2. Willem BANT, hoofd o.l. school, geboren op 05121905 te Kwadijk, overleden op 
07061986 te Schoorl op 80-jarige leeftijd, gecremeerd te Schagen. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31071931 te Edam met 
    3      Antje Pieternella GROOT, 25 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 17021906 te          
Edam, overleden op 16072000 te Schoorl op 94-jarige leeftijd, dochter van Lourens  
Willem GROOT en Maria OTTE.
Uit dit huwelijk:
a. Marie Annie (Rie) BANT, analiste, geboren op 29041932 te Beets.
Ondertrouwd te Schoorl, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17121955 te Schoorl met Evert BOEVE, 
28 jaar oud, fotograaf, geboren op 16031927 te Weesp, overleden 19-11-2018 te Amsterdam, 
zoon van Gerrit BOEVE en Barta KREIKAMP.
b. Klaas BANT, Rector RSG/OSG Westfriesland, geboren op 15051935 te Beets. (zie 1)

Generatie III
4.  Klaas BANT, bakker, geboren op 04031878 te Edam, gedoopt (nh) te Edam, overleden 
op 12121925 te Kwadijk op 47-jarige leeftijd, begraven te Edam.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25041900 te Broek in Waterland met 

5. Antje GROOT, 24 jaar oud, geboren op 23121875 te Broek in Waterland, overleden op 
24011952 te Purmerend op 76-jarige leeftijd, begraven te Edam, dochter van Sijmon GROOT en 
Dirkje HONINGH.

Uit dit huwelijk:

a. Simon BANT, hoofd o.l.school, geboren op 19041901 te Kwadijk, overleden op 
20071977 te Purmerend op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 09091926 te Purmerend met Margaretha Wilhelmina LOJ-
ENGA, 25 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 24031901 te Purmerend, overleden op 13031969 
te Smilde op 67-jarige leeftijd, dochter van Jan LOJENGA en Teuntje van DIJK.

Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 14111970 te Smilde met Margaretha de RUIJG, 65 jaar oud, 
onderwijzeres, geboren op 23071905 te Broek in Waterland, overleden op 13021982 te Broek in 
Waterland op 76-jarige leeftijd, dochter van Cornelis de RUIJG en Neeltje TOLK.

b. Dirkje BANT, geboren op 12071902 te Kwadijk, overleden op 24061985 te Purmerend 
op 82-jarige leeftijd, begraven te Purmerend.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26081926 te Kwadijk met Simon WIJKER, schoenmaker, 
schoenwinkelier.
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c. Willem BANT, hoofd o.l. school, geboren op 05121905 te Kwadijk, overleden op 
07061986 te Schoorl. (zie 2).

b. Grietje BANT, geboren op 25071910 te Kwadijk, overleden op 08041979 te Kromme-
nie op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07051936 te Middelie met Pieter Willem PLAS, 26 jaar oud, 
chef de bureau Ver. Blikfabrieken, geboren op 07071909 te Middelie, overleden op 02021972 te 
Krommenie op 62-jarige leeftijd.

e. Pieter IJsbrand BANT, timmerman, geboren op 26041912 te Kwadijk, overleden op 
07051979 te Langedijk op 67-jarige leeftijd.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06091939 te Opmeer met Hendrikje Trientje VOS, 24 jaar oud, 
geboren op 27021915 te Ooststellingwerf, overleden op 25122007 te Zuid-Scharwoude op 92-ja-
rige leeftijd, dochter van Frederik VOS en Grietje SCHURER.

6. Lourens Willem (Lou) GROOT, geboren op 05091874 te Edam, overleden op 10011940 
te Heiloo op 65-jarige leeftijd, begraven op 13011940 te Heiloo.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26071900 te Winkel met 

7. Maria OTTE, 24 jaar oud, geboren op 13021876 te Winkel, overleden op 25051937 te 
Purmerend op 61-jarige leeftijd, dochter van Adriaan OTTE en Adriana WIRTZ.

Uit dit huwelijk:

a. Jan Lourens  GROOT, scheepswerktuigkundige, employé Techn. Dienst: Kon. Shell, 
geboren op 22051901 te Edam, gedoopt op 30061901 te Edam, overleden op 03101980 te Edam 
op 79-jarige leeftijd.

Ondertrouwd (1) op 29011925 te Edam, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23021925 te Edam met 
Trijntje  LUNING, 22 jaar oud, geboren op 26071902 te Edam, gedoopt op 26101902 te Edam, 
overleden op 25021956 te Utrecht op 53-jarige leeftijd, gecremeerd op 29021956 te Westerveld, 
dochter van Cornelis LUNING en Froukje GRIM.

Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 11121956 te Edam met Maria Wolmoet KLOK, 55 jaar oud, 
geboren op 26111901 te Middelie, overleden op 29101991 te Edam op 89-jarige leeftijd, gecre-
meerd op 01111991 te Schagen, dochter van Jan KLOK, herbergier, en Trijntje BOEKESTEIN. Zij 
was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15121928 te Edam met Cornelis KUIK, 25 jaar oud, 
medewerker kaasfirma, geboren op 05031903 te Amsterdam, overleden op 24111952 te Edam 
op 49-jarige leeftijd, begraven op 28111952 te Edam, zoon van Dirk KUIK, koopman, en Taetske 
SIKMA.

b. Adriana Maria (A) GROOT, pedicure, geboren op 27101902 te Edam, overleden op 
29031997 te Zaanstad op 94-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 03031932 te Edam, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19031932 te Edam met 
Abraham (Bram) PRINS, 27 jaar oud, leraar gynastiek, geboren op 17121904 te Amsterdam, 
overleden op 30091942 te Auswitz op 37-jarige leeftijd, zoon van Samuel PRINS en Heintje 
VLEESHOUWER.
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c. Antje Pieternella  GROOT, onderwijzeres, geboren op 17021906 te Edam, overleden 
op 16072000 te Schoorl op 94-jarige leeftijd. (zie 3).

Generatie IV.

8. Simon BANT, boer, geboren op 13091845 te Edam, overleden op 20081914 te 
Amsterdam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 01051870 te Edam met Grietje KOUT, 20 jaar oud, geboren 
op 06021850 te Warder, overleden op 25101870 te Edam op 20-jarige leeftijd, dochter van Klaas 
KOUT en Willempje KRAMER.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 18061871 te Katwoude met 

9. Grietje BUURS, 22 jaar oud, geboren op 13101848 te Kwadijk, overleden op 08021898 
te Edam op 49-jarige leeftijd, dochter van Klaas BUURS, arbeider, en Geertje van LEUZEN.
Uit het tweede huwelijk:
a. Willem BANT, geboren op 28081872 te Edam, overleden op 06121878 te Katwoude op 
6-jarige leeftijd. 
b. Jan BANT, boer, geboren op 31081874 te Edam, overleden op 30011958 te Purmerend 
op 83-jarige leeftijd, begraven te Edam. 
c. Cornelisje BANT, boerin, geboren op 14081876 te Edam, overleden op 31051959 te 
Purmerend op 82-jarige leeftijd, begraven te Edam.
d. Klaas BANT, bakker, geboren op 04031878 te Edam, overleden op 12121925 te Kwadijk 
op 47-jarige leeftijd. (zie 4).
e. Willem BANT, boer, geboren op 16091879 te Edam, overleden op 23051901 te Edam 
op 21-jarige leeftijd.
f. Geertje BANT, geboren op 09011882 te Edam, overleden op 13111883 te Edam op 
1-jarige leeftijd.
g. Simon BANT, geboren op 11091883 te Edam, overleden op 12101883 te Edam, 31 
dagen oud.
h. Simon BANT, slager, geboren op 24011885 te Edam, overleden op 28061965 te 
Amsterdam op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31011909 te Edam met Anne Elisabeth SOETING, 20 jaar oud, 
geboren op 19031888 te Sneek, overleden op 03041979 te Amsterdam op 91-jarige leeftijd, 
dochter van Pieter SOETING, slager, en Hiltje de BRUIN.
i. levenloos, geboren op 25021888 te Edam.

10. Sijmon GROOT, boer, geboren op 29031841 te Broek in Waterland, overleden op 
03011925 te Broek in Waterland op 83-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14051865 te Broek in Waterland met 
11. Dirkje HONINGH, 20 jaar oud, geboren op 31071844 te Broek in Waterland, overleden 
op 20041902 te Broek in Waterland op 57-jarige leeftijd, dochter van Jan HONINGH, boer, en 
Aaltje POSCH.
Uit dit huwelijk:
a.. Trijntje GROOT, geboren op 22021866 te Broek in Waterland, overleden op 13031938 
te Broek in Waterland op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29041888 te Broek in Waterland met Krijn van KEULEN, 23 jaar 
oud, landman, geboren op 03121864 te Broek in Waterland, overleden op 19041956 te Broek in 
Waterland op 91-jarige leeftijd, zoon van Jacob van KEULEN, landman, en Antje HOUTMAN.
b Jan GROOT, geboren op 02111867 te Broek in Waterland, overleden op 12121867 te 
Broek in Waterland, 40 dagen oud.
c. Pieter IJsbrand GROOT, geboren op 17031869 te Broek in Waterland, overleden op 
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30031904 te Broek in Waterland op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 26061902 te Warder met Maartje KUIJN, geboren ca 1877 te 
Warder, dochter van IJsbrand KUIJN en Trijntje DOBBER.
d. Jan GROOT, landman, geboren op 11041871 te Broek in Waterland, overleden op 
21111948 te Landsmeer op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26041900 te Middelie met Neeltje BEETS, 22 jaar oud, geboren 
op 15081877 te Middelie, dochter van Jacob BEETS en Jannetje LIEVES.
e. Aaltje GROOT, geboren op 25031873 te Broek in Waterland, overleden op 16051935 te 
Purmerend op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03041895 te Broek in Waterland. . Echtgenoot is Johannes 
Machiel BAKKER, 21 jaar oud, veekoper, geboren op 27121873 te Ilpendam, overleden op 
20101948 te Purmerend op 74-jarige leeftijd, zoon van Pieter Mattheus BAKKER en Cornelia 
ALL.
f. Antje GROOT, geboren op 23121875 te Broek in Waterland, overleden op 24011952 te 
Purmerend op 76-jarige leeftijd. (zie 5).
g. Cornelis GROOT, geboren op 22011881 te Broek in Waterland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16111905 te Ilpendam met Jantje KOSTER, 22 jaar oud, geboren 
op 02011883 te Hoogeveen, overleden op 17101949 te Bennebroek op 66-jarige leeftijd,. dochter 
van Klaas KOSTER en Hendrikje KWANT (KWINT).

12        Jan GROOT, koopman, geboren op 14091849 te Edam, overleden op 09041892 te Edam 
op 42-jarige leeftijd, begraven op 09041892 te Edam.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23041873 te Edam met 
13        Antje PLAS, 21 jaar oud, geboren op 10051851 te Edam, overleden op
12021908te Edam op 56-jarige leeftijd, begraven op 15021908 te Edam, dochter 
van Pieter PLAS, veehouder, dijkgraaf Zuidpolder, lid gemeenteraad, en Geertje 
DIMMENDAAL.
Uit dit huwelijk:
a. Lourens Willem (Lou) GROOT, grutter, geboren op 05-09-1874 te Edam,
 overleden 10-01-1940 te Heiloo, op 65 jarige leeftijd. (zie 6)
b. Pieter GROOT, winkelier, geboren op 08061877 te Edam, overleden op 22011944 te 
Amsterdam op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd 1901 te Amsterdam met Hiltje EPPINGA, geboren op 18081874 te Amaterdam, 
overleden op 14071955 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd, dochter van Wytze EPPINGA en 
Elisabeth BERKHOUT.
c. Jan Lodewijk GROOT, grossier, geboren op 17011879 te Edam, overleden op 25011952 
te Heiloo op 73-jarige leeftijd, gecremeerd op 28011952 te Westerveld.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10071902 te Krommenie met Maartje REIJNE, 21 jaar oud, 
geboren op 15031881 te Krommenie, overleden op 30011967 te Alkmaar op 85-jarige leeftijd, 
dochter van Dirk Jansz. REIJNE en Immetje IJFF.
d. Willem GROOT, tuinier, geboren op 29101880 te Edam, overleden op 11051949 te 
Edam op 68-jarige leeftijd, begraven op 16051949 te Edam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24041904 te Edam met Iefje BAKKER, 20 jaar oud, geboren op 
27081883 te Kwadijk, overleden op 24081959 te Purmerend op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan 
BAKKER en Grietje MOLENAAR.
e. Jacob GROOT, metaalbewerker, geboren op 25101884 te Edam, overleden 1973 te 
Bergen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27081908 te Amsterdam met Frederika Theodora M. ZIJLSTRA, 
25 jaar oud, geboren op 03041883 te Amsterdam, overleden op 21111972 te Bergen op 89-jarige 
leeftijd, dochter van Reinder Ringenerus Petrus ZIJLSTRA en Maria Johanna Clara PIEPER.
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Aan dit nummer werkten mee
Klaas Bant, Joke Ignjatovic, Gerri Kind- Renskers, Ben Leek, Sanne Maasbach,
Co Overman, Remko Ooijevaar en Dick Waalboer

In het volgende nummer
zullen we het vervolg van de kwartierstaat van Klaas Bant publiceren en hopelijk ook 
uw bijdrage aan ons afdelingsblad. Met name ook onze nieuwe leden uit Den Helder 
worden uitgenodigd een bijdrage te leveren aan Koggenland.

             Ben Leek, hoofdredacteur

Mutaties tot en met 31 juni 2022
Er is een opzegging binnengekomen van dhr H.J. Beltz uit Middenbeemster.

Het aantal leden van OWF blijft daarmee stabiel (103 + 8 bijkomende leden = 111)

14.        Adriaan OTTE, landbouwer, geboren op 23111843 te ‘s Heer Arendskerke, overleden op 
17061912 te Winkel (Lutjewinkel) op 68-jarige leeftijd.

 Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28051874 te ‘s Heerenhoek met 
15        Adriana WIRTZ, 39 jaar oud, geboren op 06051835 te ‘s Heerenhoek, overleden op 
24021903 te Winkel op 67-jarige leeftijd, dochter van Jacob(us) WIRTZ, 
schoenmaker, en Pieternella PAUWE.
Uit dit huwelijk:
a. Maria OTTE, geboren op 13021876 te Winkel, Overleden op 25051937 te Purmerend 
op 61-jarige leeftijd. (zie 7)
b. Pieternella OTTE, geboren op 19091882 te Winkel, overleden op 13031918 te 
Bloemendaal (Merenberg) op 35-jarige leeftijd.

Klaas Bant

Deze kwartierstaat wordt vervolgd in Koggenland 2022/3



 

Koggenland 
verschijnt in 2022 in de maanden maart, juni, september

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende reguliere nummer is
15 september 2022.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden
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
Door de coronaperikelen zijn er geen spreekuren

De bibliotheek van onze afdeling
Onze bibliotheek is te vinden in het Westfries Archief.
De bibliotheek is geopend op dindsdag en vrijdag van
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Richtlijnen voor auteurs
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redactie-owf@ngv.nl
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