
Een doktersrekening uit 1875….  

 

Een rekening uit 1975 van P. Stolp, geneesheer, bestemd voor Jan Wildeboer was 
aanleiding om uit te zoeken:  

Wie was en waar woonde dokter Stolp en wie was en waar woonde Jan Wildeboer??? 
 

 

 HaringKarspel    1875 
 

Jan Wildeboer                                                 Debet 
             

                          aan P. Stolp, Geneesheer 
 

Wegens 12 Geleverden Geneesk. voorschriften en 7 
gedane visites, Een kies getrokken in de maanden 
Januarij  October 

                                                          
December    f  13,10 

 
                                             Voldaan 

                                                10 Jan.76 
                                                        P.Stolp 

 



Wat weten we van Pieter Stolp? 

 
Geneesheer Pieter Stolp werd geboren in 1819 op 3 februari in Koog aan de Zaan, als vierde zoon 
van een logement- en koffiehuishouder (kastelein).  
 

Pieter  huwt te Wormerveer op 24 augustus 1843 Aafje Briel (zij is geboren in 1818 te Wormerveer). 
Hij vestigt zich als arts in Oosterend, later in den Burg op Texel. 

 Hun eerste 6 kinderen worden op Texel geboren, de laatste in Andijk: 

     Willem 1844 Wordt  geneesheer o.a. in Broek op Langedijk, sterft  66 jaar oud te 
Apeldoorn. 
 

     Dirk 1846 Overlijdt  op 12 januari 1846, slechts 8 maanden oud. 
 

     Cornelis 1848 Wordt  doctor in wis/natuurkunde, overlijdt  76 jaar oud te 
Nijmegen. 
 

     Dirk 1850 Wordt  luitenant ter zee, overlijdt  69 jaar oud te Nijmegen. 
 

     Antje 1852 Wordt 69 jaar, overlijdt te Apeldoorn. 
 

     Pieter 1855 Wordt arts te Castricum, wordt 73 jaar, overlijdt te Haarlem. 
 

     Wilhelmina 1857 Huwt een predikant, wordt 67 jaar, overlijdt  te Apeldoorn 
 

Nadat dokter Pieter Stolp (geneesheer, heelmeester, vroedmeester, verloskundige)  zich heeft 
gevestigd in Andijk, Gemeente Enkhuizen (vermoedelijk in 1857), vertrekt  het gezin in 1859 naar 
Zuid-Scharwoude. 

Op 2 januari 1868 vestigt hij zich in HaringKarspel, adres: Wijk A, no. 18. (Nadat een halve maand 
daarvoor de chirurgijn Leendert Boogaard op 14 december 1867 was overleden op 62 jarige leeftijd). 

Na bijna 8 jaar in HaringKarspel gewoond te hebben vertrekt  dokter  Stolp op 14 december  1876 om 
zich te gaan vestigen in Egmond aan Zee. 
(Geneesheer Jacobus Keyser – geboren in 1843 te Dordrecht – vestigt zich hier in HaringKarspel op   
2 december 1876 vanuit Anna Paulowna als opvolger van P. Stolp.) 
 
Op 31 januari 1879 overlijdt zijn vrouw Aafje Stolp-Briel op 60 jarige leeftijd in Egmond aan Zee. 
Op 17 juli 1895 overlijdt de dan 76 jarige Pieter Stolp te Zuid-Scharwoude. 

 

 
 

 

 



Wat weten we van Jan Wildeboer? 
 

 

Jan Wildeboer werd geboren in 1834 op 16 maart te Assendelft, als 4e kind van een arbeider. 
In februari 1859 komt hij naar Haringcarspel als boerenknecht. 

Ondertussen werkt Trijntje Landman (geboren in 1841 op 18 december te Zijpe) bij ene G. Hammes 
als dienstmeid. Jan Wildeboer en Trijntje Landman huwen op 15 februari 1862 te Schagen.  

Zij vestigen zich in Haringcarspel. Jan Wildeboer is arbeider/boerenknecht, later molenaar. 

Hun kinderen worden allen in Haringcarspel geboren: 

     Klaas 1862 Overlijdt op 23 januari 1863, bijna 2 maanden oud. 
 

     Elizabeth 1864 Huwt een arbeider, overlijdt op 38 jarige leeftijd. 
 

     Klaas 1865 Overlijdt 29 juli, slechts 2 weken oud. 
 

     zoon 1866 Levenloos geboren, 9 juli. 
 

     Klaas 1867 Wordt  tuinder,  overlijdt 77 jaar oud, op 13 mei 1945. 
 

     Marijtje 1870 Huwt een koopman (achterneef), zij wordt 51 jaar oud. 
 

     Dirk 1872 Wordt tuinder, overlijdt  81 jaar oud in 1953 te Schoorl. 
Zie krantenknipsel  hieronder:  Warmenhuizer meiden op de cursus 
landbouwhuishouden. 
 

     Trijntje 1876 Overlijdt op 3 oktober 1876, slechts 3 maanden oud. 
 

     Jan 1878 Wordt tuinder, overlijdt op 82 jarige leeftijd. 
 

     Trijntje 1884 Huwt een schildersknecht, overlijdt 86 jaar oud te Noordwijk aan Zee. 
 

Ten tijde van de doktersnota van december 1875 lopen er dus 4 kinderen rond bij Jan en Trijntje 
Wildeboer, te weten: 

 
- dochter Elizabeth, ruim 11 jaar oud 
- zoon Klaas, 8 jaar oud 
- dochter Marijtje, ruim 4 jaar oud 
- zoon Dirk, 3 jaar oud 

 

 

 



 
Warmenhuizer meiden op de cursus landbouwhuishouden. 
 

 
 

Zoon Dirk, geboren 1872, huwt Marijtje Hollander. Hun zoon Piet huwt Jantje (Jannetje) Koedijker.  
Op de foto derde van rechts. Zij krijgen twee dochters:  Marijtje en Marie Janna. 
 

 

 
In het bevolkingsregister 1850-1860 staan de huisnummers van gemeente HaringKarspel te boek als: 

Kerkbuurt no. 1 t/m 27 
Dirkshorn no. 28 t/m 67 
Schagerwaard no. 68 t/m 91 
Slootgaard no. 92 t/m 102 
Waarland no. 103 t/m 134 
HeerHugoWaard no. 135 t/m 149 
Speketer en Woudmeer no. 150 t/m 163 
Kalverdijk no. 163 t/m 192 
Tuitjenhorn no. 193 t/m 219 
 

Uitleg Wijk-aanduidingen als ‘adres’ in de gemeente HaringKarspel: 
Volgens een akte, gedateerd 1862, bestond de gemeente HarenKarspel uit: 

wijk A Kerkbuurt (een gehucht) 
wijk B Dirkshorn (een dorp) 
wijk C Schagerwaard, Venniks polder, Slootgaard (polder) 
wijk D Waarland (polder) 
wijk E Een gedeelte van Oude Niedorp, Heerhugowaard, benevens Nieuw polder met 

de Kooppolder, de Schaapskuil, de Bleekmeer (polders) 
wijk F Speketer en de Woudmeer (polders) 
wijk G Kalverdijk (buurt) 
wijk H Tuitjenhorn (gehucht) 



 

Dezelfde akte legt uit: 

Hoofdplaats (de zgn  ‘kom’ aanduiding) is Kerkbuurt, maar vanwege de uitgebreide bewoningen is het 
beter als volgt: 

“Dirkshorn in vereniging met de gehuchten Kerkbuurt, Tuitjenhorn en de buurt Kalverdijk.” 

 

 

Wanneer in welke wijk Jan en Trijntje woonden is soms moeilijk te herleiden. 
In het bevolkingsregister 1862-1880 staan hun huisnummers  meerdere keren doorgestreept,  
het lijkt dus alsof ze steeds verhuisden (maar woningen kregen in de loop der tijd ook meerdere 
keren een ander huisnummer!)  
Zo staan o.a. de volgende adresnummers  tot 1880 bij de naam van Jan en Trijntje:  

- Wijk B no. 49, later 76, 77, 101, 24. 
- Juni 1876 wordt als adres van Jan en Trijntje gemeld: wijk C. 
- In oktober 1876 wordt gemeld:  wijk C, no. 77. 
- Ook in september 1878 wonen zij bij de geboorte van zoontje Jan nog in wijk C. 
- Maar op 5 juni 1884 bij de geboorte van dochtertje Trijntje (vader Jan is dan 50 jaar oud, 

moeder Trijntje is dan ruim 42 jaar), wonen zij in wijk B, no. 24. 
- In het bevolkingsregister 1880-1920 staan andere adresnummers bij hun naam: 

wijk B no. 20, later no.16 en nog weer later no.17 



 
Dochter Elizabeth vertrekt op 28 december 1883 naar Koedijk. 
Zoon Klaas vertrekt op 8 november 1882 naar Barsingerhorn, maar hij keert weer terug op  
28 februari 1885.  
Dochter Marijtje vertrekt op 25 januari 1888 naar Sint Maarten. 
Zoon Dirk vertrekt in 1896 naar Oudkarspel. 
Dochter Trijntje vertrekt op 11 juni 1908 naar Oegstgeest. 
 
Al is Jan Wildeboer arbeider in 1875 (ten tijde van de bewuste doktersnota), hij wordt later op 55 
jarige leeftijd in 1889 molenaar,  in ieder geval tot aan 1896.  
Misschien in de Koetenburgpolder? Vlak  bij Dirkshorn? Volgens de oude kaart staat daar in ieder 
geval een molen.  

In 1915 overlijdt Jan Wildeboer op 20 november, 81 jaar oud, te Harenkarspel. 
Zoon Jan (landbouwer) en zoon Klaas blijven samen met  hun moeder wonen. 
 
Omdat huisnummers diverse keren veranderen door om- of hernummering,  kunnen we er misschien 
vanuit gaan dat het adres van weduwe Trijntje en haar 2 zoons op Wijk B-no. 17, wijk B-no.20, Wijk 
B-no.18 ook hier steeds dezelfde woning betreft. 

In 1920 overlijdt Trijntje op 20 februari, 78 jaar oud, te Harenkarspel.  

 

Genealogie Cornelis Wildeboer en Guurtje de Vries 

 Cornelis Wildeboer (geb. ca. 1763, van beroep wever, weesvader) en Guurtje de Vries, 
krijgen 9 kinderen, waaronder een Pieter. 
 

 Deze Pieter Wildeboer (geb. 26-12-1788 te Assendelft, van beroep boerenknecht) krijgt met  
Aaltje Tjallewal 6 kinderen, waaronder een Pieter. 
 

 Deze Pieter Wildeboer (geb. 10-1-1825 te Zijpe, van beroep watermolenaar, wonende ‘in de 
polder’) krijgt met Marijtje Kneijnsberg  9 kinderen, waaronder een Tijs. 
 

 Deze Tijs Wildeboer (geb. 3-3-1855 te Zijpe, overleden 24-6-1919, oud 64 jaar te 
Warmenhuizen, van beroep watermolenaar, arbeider)  krijgt met  Maartje (Marijtje) 
Hillegonds  5 kinderen, waaronder een Pieter. Zie foto’s hieronder. 
 

 Deze Pieter Wildeboer (geb. 1-9-1894 te Warmenhuizen, beroep timmerman,  krijgt met 
Neeltje Koorn  2 kinderen, waaronder Thijs. Zie foto’s hieronder en Pagina Familie Koorn.  
 

 Deze Thijs Wildeboer (26-10-1925 Schoorl, overleden 22-10-2014), wordt 
timmerman/aannemer. 



 
 

De Grebmolen, Schoorldam,  
waar Pieter Wildeboer (geboren 1825, gehuwd met Marijtje Kneijnsberg) 

molenaar was. 
 

  
 

Tijs Wildeboer (1855-1910),  
zoon van Pieter en Marijtje. 

 
Zijn vrouw Maartje Wildeboer-Hillegonds 

(1860-1904) 
 



 
 

De echtgenote van Pieter Wildeboer (1894): Neeltje Wildeboer-Koorn (1898)  
met rechts zoon Thijs. 

 
Piet Wildeboer is in 1920 begonnen met zijn bouwbedrijf op de plek waar later Sjouke 
Westra zat, naast De Moriaan. Hij en zijn vrouw Neeltje Koorn woonden daar ook.  

 

 
 

Piet bouwde in 1921 het huis en koolboet van de familie Kees en Dieuw Modder-Koorn.  
Dieuw Koorn is een zus van zijn vrouw Neeltje. Zie hierboven. 



 
 

1960, Oudewal 75, het huis van de familie Willem en Anne Koorn(-Pastoor), 
gebouwd in  1923 door Piet Wildeboer, voor 9000 gulden.  

Willem is een broer van de vrouw van Pieter: Neeltje Koorn. 
 

  
 

* Gegevens op internet over Wildeboer-molenaars in Grebpolder: 
http://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/issue/ZOH/2000-05-01/edition/null/page/20  

Molenaars op de Grebmolen o.a.  

 Thijs Wildeboer van 1894-1919 en 

  Jan Wildeboer van 15 juli 1919 tot 4 september 1934 
 
                                                              

http://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/issue/ZOH/2000-05-01/edition/null/page/20

