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Onze bijeenkomsten

11 april 2019  Afdelingsjaarvergadering met 10-minutenpraatjes  
   door leden van de afdeling OWF,  aanvang 19:15 uur
   Klaas Bant vertelt over 70 jaar genealogie
17 oktober 2019  Walter Haentjens: 
   Bij Enkhuizen begint de victorie
28 november 2109 Ad Geerdink   
   De geschiedenis van Sinterklaas
   Deze bijeenkomst wordt voorafgegaan door een korte   
   ledenvergadering en begint om 19:15 uur
23 januari 2020  Harmen Snel  
   Droogkokers en andere vastlopers
27 februari 2020 Dick Westhoven
   Heksenvervolging
19 maart 2020
  
16 april 2020  Afdelingsjaarvergadering met 10-minutenpraatjes  
   door leden van de afdeling OWF,  aanvang 19:15 uur

In dit nummer
 
In dit nummer treft u niet alleen de stukken aan die u voor het bijwonen van de 
jaarvergadering nodig heeft, maar ook zoals gebruikelijk een bijdrage vanuit het 
WFA en het verslag van een van onze lezingen. Verder een aantal genealogische 
artikelen over onder andere familierelaties binnen Hoornse middenstanders, het 
beoefenen van populatiegenealogie en het slot van het verhaal over de familie 
Beijnes uit Haarlem. Ook vraag ik uw aandacht voor de vraag om hulp van een 
van onze nieuwe leden.
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Van de bestuurstafel

Zoals u mogelijk al weet bestaat onze afdeling in 2019 35 jaar. 

In het najaar hopen we dit met u te kunnen vieren. Het bestuur 
is bezig met de voorbereidingen van een aangename middag 
met een lezing, een hapje en een drankje. Het zal geen uitbundig 
feest worden, maar we willen het ook niet zomaar voorbij laten gaan. In een 
nieuwsbrief die u binnenkort zult ontvangen wordt meer over deze middag 
bekend gemaakt. Ik hoop dat u erbij bent.

11 april aanstaande zal onze bijeenkomst bestaan uit de afdelingsledenvergadering 
en 10-minutenpraatjes. In één 10-minutenpraatje - van minstens een uur- zal ons 
lid, de bij u allen wel bekende, Klaas Bant een verhaal houden over dingen die 
opmerkelijk waren bij zijn genealogisch onderzoek tot nu toe. Reken er maar op 
dat het een leerzame en interessante avond wordt met de titel 70 jaar genealogie. 
Omdat onze secretaris Dick Westhoven zijn beloofde termijn van drie jaar vervuld 
heeft zijn we op zoek gegaan naar een goede vervanger. Die hebben we gevonden 
in de persoon van Joke Ignjatovic. Zij werd in oktober 2018 lid van de NGV en 
stelde zich voor in het vorige nummer van Koggenland, nummer 2018/4. In de 
komende vergadering zullen we u vragen met de benoeming van Joke akkoord 
te gaan.
Een ander belangrijk onderwerp voor deze vergadering is het voorstel om 
Koggenland vanaf 2020 digitaal te laten verschijnen. In dit blad vindt u over dit 
onderwerp een uitgebreid relaas. 
De stukken voor de jaarvergadering staan eveneens in dit nummer. 

De belangstelling voor genealogie neemt nog steeds toe. We merken dit ook 
aan de cursussen, die twee maal per jaar, vorig jaar drie maal, door ons in het 
Westfries Archief gegeven worden. De najaarscursus voor dit jaar is alweer 
volgeboekt. Mede om deze reden heeft het bestuur contact opgenomen met de 
Westfriese bibliotheken om te onderzoeken of we het voorouderspreek, dat we 
vijf keer per jaar in het WFA houden, ook in de bibliotheken kunnen houden. Er 
is een afspraak gemaakt om tijdens het winterseizoen het spreekuur ook twee 
maal in de bibliotheek van Opmeer, Medemblik en Stede Broec te houden. We 
gaan dus naar geïnteresseerden toe, die (nog) geen lid zijn van de NGV. In deze 
uitgave vindt u een oproep aan ervaren genealogen om ons te helpen de bezetting 
van deze voorouderspreekuren verder in te vullen.
Door de technische ploeg van de NGV wordt nog steeds hard gewerkt 
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Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Algemene 
Afdelingsledenvergadering die wordt gehouden in het Westfries 
Archief op 11 april 2019 voorafgaand aan het 10-minutenpraatje. 
Klaas Bant vertelt over 70 jaar genealogie.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag ledenvergadering 15/11/2019 (zie Koggenland 2018/4)
4. Jaarverslag secretaris
5. Financieel overzicht penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Rooster van aftreden en verkiezing bestuursleden
9. Afdelingstijdschrift Koggenland (digitaal)
10. Programmaoverzicht lezingen 2019-2020
11 35 jaar NGV-OWF
12. Rondvraag
13. Sluiting 
 

Op de volgende pagina’s treft u bijbehorende stukken aan.

aan het verbeteren van de website. Er wordt enorm veel vrije tijd gestoken in de 
veiligheid en de verbeteringen. Hierdoor is de responstijd zo nu en dan vrij lang. 
Ook de lay-out van de nieuwsbrieven heeft hieronder te lijden. Maar het werk 
vordert gestaag terwijl de site keurig in de lucht gehouden wordt. 
Regelmatig spreek ik anderen die genealogie als hobby hebben. Soms krijg je te 
horen dat men zich wel eens zorgen maakt over al het werk en de uren die in de 
genealogie zijn gaan zitten. De kinderen en andere familieleden hebben er vaak 
nauwelijks belangstelling voor. 
Om het werk toch niet verloren te laten gaan, ook al is het nog niet af (welke 
genealogie is dat wel?) kan publiceren een oplossing zijn. Dat publiceren kan 
op veel manieren, onder andere door middel van een stamboomcontainer op 
de website van de NGV of door publicatie en opname in onze bibliotheek. Als 
andere genealogen uw werk kunnen inzien, zullen ze u zeer dankbaar zijn. Denk 
er eens over na en laat ook wat van uw werk zien in ons Koggenland.

uw voorzitter
Dick Waalboer
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Concept jaarverslag 2018 NGV afdeling Oostelijk 
West-Friesland

Het jaar 2018 is succesvol verlopen voor onze afdeling. De lezingen werden goed 
bezocht, de zaal was diverse malen goed gevuld.
Het voorouderspreekuur en de cursus Genealogie voor beginners trokken ruime 
belangstelling.
Het bestuur heeft echter (net als voorgaande jaren) dringend behoefte aan 
uitbreiding van het aantal bestuursleden.
De huidige secretaris, Dick Westhoven, zal in april 2019 zijn taak neerleggen.

Bestuur
De taakverdeling was als volgt:
Dick Waalboer; voorzitter, afgevaardigde en redactie afdelingstijdschrift.
Dick Westhoven; secretaris, facebook community manager.
Ben Leek; notulist en redacteur Koggenland.
Marijke vanTeunenbroek-Land; organisatie lezingavonden en e-mail service.
Henk Flierman; penningmeester
Naast frequente communicatie via telefoon en e-mail kwam het bestuur vijf keer 
in vergadering bijeen, te weten 24 januari, 28 maart, 23 mei, 11 september, 30 
oktober.
De landelijke jaarvergaderingen en andere bijeenkomsten van de NGV werden 
bezocht door de voorzitter Dick Waalboer, Ben Leek en Henk Flierman.
De Afdelingsjaarvergadering werd gehouden op 12 april en 15 november.
Na afloop van de afdelingsvergadering werd op 12 april een ‘10 minuten praatje’ 
gehouden door Henk Flierman.

Medewerkers
Webmaster: Remco Ooijevaar heeft zijn taak als webmaster beëindigd aangezien 
na de lancering van de nieuwe website van de NGV dit niet meer nodig was.
Bibliotheek: Gerri Kind, Tiny Kraakman-de Jong en Bert Houter
Assistentie bij de lezingen: Anneke Veenstra en Marja Waalboer

Lezingen
Er werd in 2018 op vier avonden een lezing gegeven:

25 januari de heer Walter Haentjes met als onderwerp ‘Enhuizen Haringstad….
hoezo?’
22 februari de heer Dick Westhoven met als onderwerp ‘Aldfaer een gratis 
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genealogie programma’.
22 maart de heer Harmen Snel met als onderwerp ‘Joodse genealogie. Wat is het 
verschil?’
18 oktober de heer Alex Dekker met als onderwerp ‘Mijn opa was een nazi’.
15 november de heer Rob Dix met als onderwerp ‘Voorouders in Duitsland’.
De bijeenkomsten werden door middel van posters, het afdelingsblad Koggenland, 
de website, de regionale kranten en e-mail en facebook aangekondigd.
Dat facebook een belangrijke plaats heeft ingenomen is duidelijk. Het aantal 
volgers was in december 2018 meer dan 80. De informatie op de pagina werd 
zoveel mogelijk actueel gehouden. De informatie was onder andere afkomstig 
van diverse historische verenigingen, de NGV en de NGV-OWF. Ook interessante 
onderwerpen die zijdelings met genealogie te maken hebben kwamen aan de 
orde. 
Het blijkt dat de informatie via facebook, afhankelijk van het onderwerp, 
behoorlijk in trek is.

Biblotheek
Er wordt door de bezoekers van het West-Fries archief goed gebruik gemaakt 
van de bibliotheek. De uitleen op de avonden van de lezingen en tijdens het 
voorouderspreekuur is minimaal. Misschien is te weinig bekend dat leden 
van de afdeling de publicaties mogen lenen. Ook dit jaar kregen we een aantal 
interessante uitgaven cadeau. In ons tijdschrift zijn de aanwinsten vermeld. 
Vooral de genealogieën en kwartierstaten bevatten veel informatie die ergens 
anders niet te vinden is. Door de nieuwe wet op de persoonsgegevens zijn de 
fiches van het bevolkingsregister van de laatste perioden verwijderd. Gegevens 
uit familieadvertenties en uit uw eigen bestanden mag u gebruiken voor uw eigen 
onderzoekspublicatie. Deze zijn openbaar omdat de familie zelf ze gepubliceerd 
heeft en u toestemming gevraagd hebt!

Publiciteit
De PR van onze afdeling werd door alle bestuursleden verzorgd aangezien er in 
het jaar 2018 geen PR functionaris was.

Cursussen
Het voorouderspreekuur werd in het jaar 2018 5 keer gehouden op de tweede 
vrijdag van de maand januari, maart, mei, september en november van 14.00-
16.00 uur.
Het bezoek varieerde van één tot zes personen.
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Afdelingsblad Koggenland
Als onderdeel van ons gezicht naar buiten en binnen de overige activiteiten speelt 
het afdelingsblad een belangrijke rol. Ons afdelingskwartaalblad Koggenland 
heeft een goed jaar achter de rug. Ondanks het feit dat de kopij niet altijd voor 
het oprapen lag, is de redactie er toch in geslaagd vier nummers uit te brengen 
met in totaal 104 bladzijden inhoud. Zowel (deel)genealogieën, kwartierstaten 
en andere werkstukken van onze leden, als ook artikelen met historische 
achtergronden en verenigingsnieuws hebben onze lezers bereikt. 
De eindredactie en de verzending berustten bij Ben Leek, de opmaak bij Dick 
Waalboer.

Leden
Op 31 december 2018 telt de afdeling 121 leden en 12 bijkomende leden, totaal 
133.
Ten opzichte van 2017 is dit een teruggang van enkele leden.

Tot slot
Het jaar 2018 is voor onze afdeling, ondanks een tekort aan bestuursleden, 
succesvol verlopen. Het blijft moeilijk om nieuwe leden binnen te halen. Bij de 
lezingen zijn er altijd wel mensen die geen lid zijn, maar helaas worden zij ook 
daarna meestal geen lid.
Voorouderspreekuur en verdere informatie over genealogie en dataverwerking 
stonden in de belangstelling.
De NGV website heeft een andere structuur gekregen, de informatie verstrekking 
is daardoor ook veranderd.

Alle leden die vrijwillig een bijdrage leverden wil ik namens het bestuur hartelijk 
danken voor hun inzet.

Dick Westhoven
secretaris
december 2018
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Digitalisering van het afdelingsblad 
(bijlage bij punt 9 van de vergadering)

De wereld digitaliseert in rap tempo zoals wij allemaal dagelijks meemaken. 
Wat de een daarbij als verbetering ziet, ervaart een ander als een verslechtering. 
Iedere genealoog is blij met de snel toenemende hoeveelheid gegevens die hij of 
zij thuis kan binnenhalen via het internet, maar menigeen zweert daarnaast bij 
de gedrukte informatie die in tijdschriften op de deurmat valt en waarin je aan je 
eigen tafel of gemakkelijke stoel aan het lezen slaat. 

Het bestuur van de afdeling OWF heeft zich al een aantal keren gebogen over 
de volgende situatie: de meeste afdelingen van de NGV zijn al overgegaan tot 
het digitaal uitbrengen van hun kwartaalblad en hebben daarbij nauwelijks 
schade opgelopen. Het ledenverlies is zeer gering gebleken. Menig kwartaalblad 
heeft bovendien een facelift ondergaan en ziet er schitterend uit. Ook de 
milieudiscussie rond de papierverspilling laat ons niet onberoerd, alle kleine 
beetjes helpen tenslotte! 
Andere voordelen die bij digitalisering in het oog springen zijn o.a. 
- Koggenland kan in full color worden opgemaakt en het wordt mogelijk  
 grotere afbeeldingen op te nemen.
- De omvang kan, indien nodig, groter worden en is dus flexibel in het  
 aantal pagina’s.
- Met het aanbrengen van ‘links’ in artikelen kunnen andere ‘sites’ vanuit  
 Koggenland geopend worden: het overtypen van die links is dan niet  
 meer nodig.
- Een meer moderne, digitale uitstraling kan ons blad ook voor andere  
 doelgroepen interessanter maken (bijvoorbeeld de mogelijkheid   
 doorgelinkt te worden naar de websites van regionale historische  
 verenigingen).
- Koggenland kan dienen als basis voor bijzondere projecten waarvoor  
 de papieren editie te klein is. 
De kostenbesparing is niet onaanzienlijk, omdat wij eigenlijk al een aantal jaren te 
weinig leden hebben om voor reductie van portokosten in aanmerking te komen 
bij de postverzenders. Daarvoor zijn minimaal 250 abonnees nodig. Het geld dat 
wij met het digitaal uitbrengen van ons blad besparen blijft in principe ten goede 
komen aan onze afdeling, mits wij uiteraard voor alternatieve bestemmingen 
toestemming krijgen van de penningmeester van het hoofdbestuur. Te denken 
valt daarbij aan bijvoorbeeld een extra lezing, een contactdag of contactmiddag: 
activiteiten dus voor en door onze eigen leden.
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Ons voorstel is om de verzending van Koggenland in gedrukte vorm te 
minimaliseren door ons kwartaalblad met ingang van volgend jaar, 2020, 
alleen nog naar die mensen, functionarissen en instellingen te sturen die een 
papieren versie nodig hebben. Wij passen daarbij een glijdende schaal toe: de 
Koggenlanden 2, 3,en 4 zullen dit jaar nog in een papieren versie verschijnen, 
maar tegelijkertijd ook in een digitale op de website. U kunt deze dan alleen 
inzien wanneer u ingelogd bent. Zo kan iedereen wennen aan de nieuwe situatie.
Wij gaan er vanuit dat velen van u zullen kiezen voor de digitale vorm en dat u 
zelf zult aangeven of u echt een papieren versie nodig heeft. Dat laatste kan met 
een briefje of een mail aan een van de bestuursleden of de redactie (zie daarvoor 
de laatste bladzijde van Koggenland).

Aangeboden themanummers Gens Nostra
Van Hanny Sinkeldam-Buschmann ontving ik een aantal themanummers van 
Gens Nostra. Dit zijn nummers die genealogieën en kwartierstaten bevatten 
van families die lang in een bepaalde plaats gewoond hebben. Het betreft in dit 
geval de plaatsen Zierikzee, Gorinchem, Steenwijk, Dordrecht, Groningen en 
Nijmegen.
In de meeste gevallen staat er ook informatie over de adressen waar deze 
families gewoond hebben en soms gegevens van personen uit deze families die 
geëmigreerd zijn. Deze publicaties passen niet in onze afdelingsbibliotheek.
Wie interesse heeft in een van deze publicaties kan contact met mij opnemen.

Onderhoud van onze bibliotheek

In onze bibliotheek in het Westfries Archief bewaren we niet alleen de publicaties 
van onze leden, maar ook boeken met algemene informatie die nuttig kan zijn bij 
onderzoek naar uw familiegeschiedenis. We krijgen verder ook de tijdschriften 
van de andere afdelingen van de NGV omdat alle afdelingen van de NGV die 
onderling uitwisselen. 
Natuurlijk ligt de volledige collectie van de afdelingstijdschriften in het 
Verenigingscentrum in Bunnik ter inzage, maar die van de tijdschriften van alle 
afdelingen in Noord-Holland en van de afdeling Friesland bewaren we ook in 
onze bibliotheek. De tijdschriften van de overige afdelingen worden na 5 jaar 
meegegeven aan liefhebbers; er is niet voldoende ruimte om ook die op te slaan. 
Eens per 5 jaar binden we de tijdschriften in die we bewaren. Zo worden het 
compacte boeken. Hierbij kan ik wel wat hulp gebruiken! Als u niet kunt 
boekbinden, wil ik het u bovendien graag in een korte cursus leren. Materialen zijn 

beschikbaar. Onlangs kregen we zelfs 7 meter boekbinderslinnen 
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Nieuws van het archief

Nieuwe DTB-indexen
Een enthousiast groep vrijwilligers werkt al jarenlang aan 
het invoeren van gegevens uit de oude Doop-, Trouw- 
Begraafboeken (DTB). Geregeld worden de door hen gemaakte indexen op de 
website van het Westfries Archief geplaatst. U kunt zoeken in de gemaakte indexen 
via ‘personen’ op de website. De laatste tijd zijn onder andere gepubliceerd de 
Lutherse dopen van Hoorn (1724-1811), Lutherse trouwen van Hoorn (1792-
1810), Lutherse dopen van Enkhuizen (1647-1693), huwelijksafkondigingen van 
Medemblik (1614-1641), en impost op trouwen van Hoorn (1714-1742).

Schrijvers gezocht
De Westfriese Kaart is een project van het Westfries Archief in samenwerking 
met diverse historische verenigingen in Westfriesland. Op www.westfriesekaart.
nl kunt u een kaart van Westfriesland bekijken, op vijf kaarten van 1910 tot 2016 
kunt u zien hoe het landschap en de bebouwing van Westfriesland veranderde. 
Op de kaart staan ook verhalen, u kunt nu al verhalen lezen over de Tweede 
Wereldoorlog. Er wordt gewerkt aan nieuwe thema’s over industrialisatie en het 
onderwijs. Maar, hiervoor zijn wel schrijvers nodig. Lijkt het u leuk om mee te 
werken en verhalen te schrijven? Stuur dan een mail naar info@westfriesekaart.
nl voor meer informatie en aanmelden. Er wordt geprobeerd rekening te houden 
met uw interesse. Voor de start wordt er een schrijfcursus georganiseerd, 
waarbij een professionele schrijfster van historische artikelen u zal helpen met 
het schrijven van een mooie tekst. Daarnaast wordt er eens in de drie maanden 
een bijeenkomst voor de schrijvers georganiseerd om elkaar te ontmoeten en 
ervaringen uit te wisselen.

Invoerders voor gezinskaarten gezocht
De gezinskaarten zijn de opvolgers van de bevolkingsregisters en bevatten 
gegevens van personen over de periode 1919-1939. 
Een aantal van deze kaarten bevatten privacygevoelige gegevens van personen 

cadeau van het Westfries Archief, omdat zij dat niet meer gebruiken. 
Wilt u helpen? Neem dan contact met me op. 
gerrikind@quicknet.nl of telefonisch: 0299-401662

Gerri Kind-Renskers

mailto:?subject=


Koggenland 2019/1

12

die nog in leven zijn. Het Westfries Archief wil graag de gezinskaarten op internet 
plaatsen. Maar dan is het van belang dat eerst de gegevens vanaf de gezinskaarten 
worden ingevoerd om te kunnen bepalen welke scans van de gezinskaarten weer 
online kunnen worden geplaatst. De namen van de personen, geboortedatum 
en geboorteplaats worden ingevoerd. Het invoerwerk gebeurt op het Westfries 
Archief. Wilt u meehelpen met het indexeren van de scans? En bent u daarvoor 
één of meerdere dagdelen per week beschikbaar? Stuur dan een mail naar 
vrijwilligers@westfriesarchief.nl om u op te geven.

Nieuw VeleHanden-project: Compareerden voor mij
In de depots van het Westfries Archief liggen duizenden banden vol met akten 
die notarissen in Westfriesland vanaf 1552 hebben opgesteld. Het zijn akten 
vol met verhalen over gewone en bijzondere inwoners van Westfriesland door 
de eeuwen heen. Slechts een klein gedeelte is momenteel op naam of locatie 
doorzoekbaar. In het nieuwe project Compareerden voor mij worden alle akten 
ingevoerd. Dit gebeurt via de crowdsourcingswebsite VeleHanden. Na het 
invoeren zijn de gegevens van de akten doorzoekbaar voor iedereen op de website 
van het Westfries Archief. Lijkt het u leuk om mee te werken aan het beschikbaar 
maken van de geschiedenis van Westfriesland voor een groot publiek? Meldt u 
dan op www.velehanden.nl, daarna kunt u starten met invoeren in het project 
Compareerden voor mij. Voor meer informatie of vragen mail naar vrijwilligers@
westfriesarchief.nl. Let op: het project start op 29 maart!

De stedenatlas van Bleau digitaal beschikbaar
In 1649 publiceerde de bekende uitgever Joan 
Blaeu in Amsterdam een Stedenatlas van de 
‘Vereenighde Nederlanden’. Het was een werk 
vol met gedetailleerde kaarten, onder andere van 
steden in Westfriesland. Het Westfries Archief 
heeft drie exemplaren. Twee exemplaren, uit 
1649 en 1652, zijn in het Nederlands geschreven 
met niet ingekleurde platen. Het derde 
exemplaar uit 1649 is in het Latijn geschreven en 
bevat prachtige met de hand ingekleurde platen. De afbeeldingen van deze atlas 
kunt u bekijken op de website van het Westfries Archief. Zoek op de website in 
‘bibliotheek’ op 66A5, zodra u deze aanklikt komen de scans in beeld. Of ga naar 
http://tinyurl.com/y6xzn3zd

Sanne Maasbach

www.velehanden.nl
mailto:?subject=
mailto:?subject=
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Nieuwe leden stellen zich voor

Nadat mijn man (gedwongen) met vervroegd pensioen ging heb ik mijn praktijk 
als therapeut praktijk afgebouwd, we verkochten ons huis (‘haalden het geld 
uit de stenen’) en verhuisden naar een seniorenhuurwoning in Abbekerk. Daar 
begon ik boeken te schrijven.  Voor mijn volgende boek moet ik als research de 
stamboom van mijn man uitzoeken. Voorjaar 2018 volgde ik daarom de 4-delige 
cursus stamboomonderzoek in het West-Fries Archief. Vlak ervoor waren we 
vanuit Abbekerk verhuisd naar Hoorn. De seniorenwoning was toch te klein 
gebleken. Omdat ons inkomen net even boven de grens zat om in aanmerking te 
komen voor een grotere sociale huurwoning, maar te laag om in de vrije sector te 
huren, zat er niets anders op dan weer een huis te kopen. 
Na de cursus ben ik nog een aantal malen in het Westfries Archief geweest om 
de stamboom verder uit te zoeken, maar op een gegeven moment kwam ik niet 
verder. Voor 1811 begint het te stokken en ik ben niet vaardig genoeg op de 
computer om nog verder te zoeken. Als het Engelstalig is, haak ik bij voorbaat 
al af. Daardoor nam de animo af en staat het schrijven aan het boek ook op de 
pauzestand. Ook al omdat we tijd nodig hadden om onze weg weer te vinden in 
deze nieuwe omgeving. Bovendien zijn we inmiddels allebei zeventigers en dat 
vertraagt het tempo ook. 
Nieuwe mensen leren kennen is in een stad een stuk moeilijker dan in een dorp. 
Als er iemand is die mij verder kan helpen met de stamboom, heel graag. Ook voor 
het invoeren van mijn gevonden stamboomgegevens in een computerprogramma 
zoek ik iemand die mij hierin op weg kan helpen. (Ik heb al genealogica grafica 
gedownload) 

Hieronder het voorlopige overzicht van de stamboom Wim Dekker

1. Wim (Wilhelmus Mattheus Cornelis) Dekker, geboren 01-09-
1946 te Hoorn, zoon van Willem Dekker en Afra Spruit. Gehuwd met Anna 
Koopman, geboren 06-09-1948 te Venhuizen, dochter van Jan Koopman en 
Annie Laan.

2. Willem Dekker, geboren 13-02-1915 te Blokker, zoon van Willem 
Dekker en Grietje de Hart. Overleden te Hoorn 01-08-1973. Gehuwd met Afra 
Spruit, geboren 02-06-1917 te Hoorn, overleden 09-12-2001, dochter van 
Mattheus Spruit en Marijtje Besseling. 

3. Willem Dekker, geboren 01-07-1889 te Blokker, zoon van Willem 
Dekker en Elisabeth Salomon. Overleden te Zwaag 11-05-1884, 
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gehuwd met Grietje de Hart, geboren te Berkhout 17-01-1891, overleden Hoorn 
31-01-1950, dochter van Jacob de Hart en Eva Langenberg. 2e huwelijk met 
Johanna Stoffelen, geboren Vlissingen op 30-03-1892, overleden 10-09-1957 te 
Hoorn, dochter van Christoffel Stoffelen en Helena Verhagen.

4. Willem Dekker, geboren Wijdenes 30-01-1858, overleden Zwaag 
28-11-1931, zoon van Jacob Dekker en Grietje Groot. Gehuwd met Elisabeth 
Salomon geboren Berkhout 09-10-1857, overleden Blokker 10-06-1924, dochter 
van Willem Salomon en Trijntje Bloem.

5. Jacob Dekker,  geboren Wijdenes 1814?, overleden 05-05-1896, zoon 
van Pieter Dekker en Geertje Cornelis Hemmer. Gehuwd met Grietje Groot, 
geboren Venhuizen 1817?, overleden 17-01-1893, dochter van Willem Groot en 
Trijntje Pluim.

6. Pieter Dekker, geboren  Wijdenes, gedoopt 10-12-1786, overleden 
…?  , zoon van Cornelis Coenzn. Dekker en Anne Crelis. Gehuwd met Geertje 
Cornelis Hemmer, geboren Venhuizen 1783?, overleden te Schellinkhout 22-11-
1815, dochter van Cornelis Hemmer en ……?

7. Cornelis Coenzn. Dekker, geboren …?,  overleden …?, zoon van Coen 
Dekker en Anne Crelis, 

8. Coen Dekker

Eventuele reacties graag naar Anna Dekker-Koopman, Monethof 31, 1628 XB 
Hoorn. Tel. 0229-725582/06-12055520 e-mailadres: wim.anna.kleurrijk@
quicknet.nl website: www.anna-dekker-koopman.nl 

De appel valt niet ver van de boom

Waarom ‘de appel niet ver van de boom valt’ en niet alle kinderen evenveel op 
hun ouders lijken, legde mevrouw Leoni Kaptein ons tijdens de lezingavond op 24 
januari uit in een gloedvol en enthousiast betoog over DNA. Als wetenschappelijk 
onderzoekster kon zij ons niet alleen een kort en helder overzicht geven van wat 
DNA betekent en hoe het werkt, maar tevens ook duidelijk maken wat de waarde 
is van en wat de verschillen zijn tussen de DNA-testen die op de markt zijn.

mailto:?subject=
mailto:?subject=
www.anna-dekker-koopman.nl
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In de ongeveer 65 jaren die sinds de ontdekking van het DNA (1953) verstreken 
zijn, is er steeds meer bekend geworden over het stofje dat de drager is van alle 
erfelijke eigenschappen en dat je identiteit mede bepaalt. Er is een standaardtaal 
ontwikkeld om de structuur van het stofje te beschrijven en de ruwweg 2% 
van het DNA dat van belang is voor de bouw van een lichaam, de genen, levert 
steeds meer aanknopingspunten om gericht onderzoek te doen naar zaken als 
gezondheid en afkomst. 
Het aflezen van de DNA-code wordt met de dag toegankelijker, er worden steeds 
meer verbanden ontdekt tussen het DNA en bepaalde eigenschappen of afkomst.
De voorlopig nog onbegrensd lijkende mogelijkheden van DNA-onderzoek 
leveren ook dilemma’s op: mag alles wat kan (de genetische veranderde baby in 
China), willen wij wel alles over onszelf weten (gezondheidsrisico’s), met welke 
problemen zadelen wij familieleden op als zij door ons toedoen zaken te weten 
komen die zij eigenlijk liever niet hadden willen weten (drager zijn van een 
afwijking). 

Ook een genealoog krijgt met die dilemma’s te maken. Naast lichamelijke 
of geestelijke afwijkingen die kennelijk genetisch bepaald zijn en bij 
familieonderzoek boven tafel komen, kan er ook sprake zijn van het constateren 
van buitenechtelijke relaties. Dat alles was met onderzoek ‘op papier’ ook al 
mogelijk, maar de steeds omvangrijker wordende databases van DNA-materiaal 
geven een geweldige versnelling aan het bekend worden van dergelijke zaken. 
De vraag of je zelf iets wilt weten moet dus ook altijd worden afgezet tegen de 
vraag of alle andere betrokkenen die van niets weten en daar niet bij betrokken 
worden, dat ook zouden willen weten. En minstens zo belangrijk is dus de vraag 
of je beschermd bent als je iets niet wilt weten.  Ook niet onbelangrijk is de 
vraag wat er met jouw lichaamseigen materiaal gebeurt als het gebruikt is voor 
DNA-analyse: kan dat bijvoorbeeld in handen van verzekeringsmaatschappijen 
komen? Kennis over dit soort zaken is bijvoorbeeld verkrijgbaar op de site www.
levedna.nlHet feit dat het laten testen van je DNA steeds goedkoper wordt maakt 
bovenstaande vragen klemmender. De belangrijkste les die mevrouw Kaptein 
ons meegaf was dus om goed na te gaan wat je aan de weet wilt komen met een 
DNA-test, wat daarvoor de meest geschikte test is en hoe jouw privacy en die van 
andere betrokkenen gewaarborgd is. Via websites als www.erfelijkheid.nl of via 
het intoetsen van dna-test.nl kun je veel informatie krijgen over allerlei testen en 
over de waarde daarvan. 

www.levedna.nl
www.levedna.nl
www.erfelijkheid.nl
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Onderzoek naar de stamboom van een dorp 
(populatiegenealogie van Hobrede)

Ik woon 14 jaar in het dorpje Hobrede. Een zeer prettige gemeenschap waar 
je de meeste mensen bij naam kent. Je wordt gemakkelijk opgenomen in de 
gemeenschap als je meedoet met de activiteiten die er zijn in het dorp. Van de 71 
huizen die er staan wonen ook veel mensen die import worden genoemd. Daar 
hoor ik dan ook bij. Als je in het dorpshuis aan iemand vraag welk huis je woon is 
het antwoord vaak het huisje van…. Veel huizen zijn vernoemd naar een persoon 
en soms naar de historie. Hoe klein het dorp ook is, ook hier bestaan onofficiële 
buurt namen. Ik woon bij ‘de kluft’ en aan het andere kant van het dorp ‘het rotte 
eind’. Bij ‘Elba’ is het schoolplein. Er is echter geen school in het dorp. 
Ik ben al jaren in mijn vrije tijd bezig ben met stamboomonderzoek. Van mijzelf 
en mijn echtgenoot. Ook voor goede vrienden. Ik vind dat erg leuk om te doen. 
Voor een vriendin van mij op het dorp ben ik gaan uit zoeken of ze familie was van 
een andere buurvrouw die net als zij uit Utrecht kwam en dezelfde achternaam 
heeft. Ze waren niet verwant aan elkaar. Ik vond wel dat ze verwant was met een 
huidige ‘echte Hobrede’. Hierdoor vroeg ik mij ook af of dat vaker voorkwam.
Ook heb ik me in de historie van het dorp verdiept en vroeg mij af wie zijn dan de 
‘echte Hobreders’? Waar komen ze vandaan en waarom vertrekken veel mensen 
weer? Ik ben daarom begonnen met een soort stamboom van Hobrede te maken. 
Ik zoek nu alle mensen op die ooit geleefd hebben in Hobrede. Dan wil ik ook 
weten wie hun ouders zijn en waar die vandaan zijn gekomen.
Op dit moment wonen er vrijwel geen arme mensen in Hobrede. De meeste 
mensen die hier wonen, willen landelijk wonen en werken niet in of om het 
dorp. Er zijn nog een paar boeren die net buiten het dorp wonen en ook bij het 
onderzoek horen. De mensen die hier wonen houden van het dorpsleven of zijn 
rustzoekers. Buiten een dorpshuis zijn er geen andere voorzieningen.
Toen wij het huis kochten in Hobrede heb ik van de vorige bewoonster een boekje 
gekregen: Een Historische wandeling door Hobrede. Dit boekje is uitgebracht 
door de historische vereniging Oosthuizen. Hobrede heeft in zijn geschiedenis 
altijd bij Oosthuizen gehoord. In dit boekje staan veel oude foto’s van de huizen 
en de mensen van toen. Een bewoner van Hobrede heeft dit boekje samengesteld. 
Deze man is ook meteen een belangrijke vraagbaak voor mij. Hij is in Hobrede 
komen wonen rond zijn 2de levensjaar en heeft het dorp zien veranderen. In het 
jaarboek van die vereniging heeft hij ook vaak verhaaltjes geschreven over het 
dorp. Ik ga ook regelmatig naar de Historische vereniging om daar in de mappen 
van hun archief te zoeken. Daar hebben ze alle oude schoolfoto’s met de namen 
van de kinderen uit Hobrede.

Zodra ik een persoon uit historische verhalen of oude foto’s vind ga 
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ik de bijbehorende gezinskaart zoeken. Vaak die van 1924. Op wiewaswie vind ik 
ook de kaarten van 1910 tot zelfs 1870. Ik moet wel zoeken op de gemeentenaam 
van Oosthuizen. Op de kaarten van 1924 staan de adressen wel duidelijk erop. 
Het wordt moeilijker als ik oudere gezinskaarten opzoek. Dan moet ik goed de 
nummering van de huizen kennen. De telling van de huizen van de gemeente 
Oosthuizen begon in Etersheim en eindigde in het Verloren einde. Gelukkig 
staat er vaak achter het huisnummer de H van Hobrede. Verder gebruikten ze 
in de gemeente Oosthuizen de aanduiding EV voor verloren einde en ‘dorp’ voor 
Oosthuizen. Ik ben me daardoor ook gaan verdiepen in de nummering van de 
huizen. Deze veranderde nog al vaak. Ook dit was een ingewikkelde puzzel. Het 
dorp bestond 100 jaar geleden uit 34 huizen en tot 2 jaar geleden hadden we 65 
huizen. In veel boerderijen woonden meerdere gezinnen. 
Verder heb ik gebruik gemaakt van Genea.pedete.net?zeevang/adres281.htm
Eigendomskaarten uit 1832. Samen met kadastrale kaarten uit die tijd kan ik 
zien welk perceel van welk persoon was.
Vanaf 1965 zijn er knipsels uit kranten verzameld in plakboeken. Daar zit ook het 
contactblad van de gemeente bij waarin staat welke mensen er werden geboren, 
trouwden, vertrokken enz. In later tijd ook geboortekaartjes en rouwkaarten. In 
het dorp zijn al jaren verschillende verenigingen actief zoals: toneelvereniging, 
floralia en een volleybalvereniging. Hun publicaties leveren veel namen op van 
actieve mensen. In deze plakboeken lees je ook wat er in het verleden actueel was 
op het dorp. Zoals gasaansluiting, een abri of kabelaansluiting. 

Ik ga ook naar de huidige bewoners en vraag hun gegevens en herinneringen. 
Ik vraag hun privé- gegevens en wil weten waar hun ouders vandaan komen. Ik 
heb een formuliertje gemaakt waarop staat dat ik hun gegevens niet openbaar ga 
maken zonder toestemming. Ik ben ook niet van plan met de huidige regelgeving 
de nu in leven zijnde mensen ergens te gaan publiceren. In ruil voor hun gegevens 
maak ik een kleine stamboom voor ze. 
Ik ben op dit moment nog steeds informatie aan het verzamelen. Hoe klein 
Hobrede ook is, de hoeveelheid informatie is best groot. Ondanks dat het nog 
lang niet af is zijn er wel wat conclusies te trekken. Vanaf het moment dat de auto 
gewoongoed werd is het dorp erg veranderd. Daarvoor woonden hier mensen 
die werk zochten in en om de Beemster. Ze kwamen hier wonen uit noodzaak in 
verband met werk. Veel mensen hadden het beroep warmoezier. In die tijd waren 
veel mensen familie van elkaar. Het grootse deel was Nederlands hervormd en 
er waren ook veel doopsgezinden. Er zijn veel lutherse Duitsers komen wonen. 
Hun namen kom je nog steeds tegen in de regio. Op het dorp was een bakker, een 
slager, een kruidenier, een herberg en een koffiehuis. Al deze mensen hadden 
ook een klein boerderijtje. 
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Er was een schooltje. De onderwijzers woonden ook met hun gezin op het dorp. 
De onderwijzers bleven niet vaak maar een paar jaar.
Vanaf het moment dat de mobiliteit veranderde zie je dat de mensen niet meer 
per se bij hun werk wonen. Hun beroepen en bedrijven waren opeens vaak in 
Purmerend. Nu zie je dat we nog veel verder reizen. Dat heeft ook de dynamiek 
van het dorp veranderd. Een oude boerin die nog steeds op het dorp woont, 
vertelde mij dat je vroeger op straat altijd een praatje kon maken met de buren. 
Nu is het overdag vrij leeg. De gemiddelde leeftijd van het dorp wordt steeds 
ouder. Omdat er geen school is zijn hier weinig gezinnen. Er komen ook steeds 
meer gepensioneerde mensen.
Ik ben op zoek naar mensen en vind verhalen. Door dit onderzoek vind ik de 
geschiedenis van mensen in een noordhollandse veenpolder. Het genealogische 
onderzoek gaat ook vaak verder dan Hobrede. Het is nooit een geïsoleerde 
gemeenschap geweest. Toch zie je dat er lange tijd familiebanden waren. Nu wil 
ik weten of in hoeverre die er nog steeds zijn.
 
Inga Tessel
Hobrede
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Van paardenkoets tot hondenkop
(vervolg van Koggenland 2018-4)

Een tweede bloeiperiode diende zich aan voor de Koninklijke. De paardentram 
had in de zestiger jaren haar intrede gedaan. Beijnes mocht in 1877 de volgende 
bestelling noteren: drie wagens voor de nieuw te openen lijn Leidseplein - 
Amstelveenseweg. Na Amsterdam volgden Haarlem en Rotterdam in 1878. 
Utrecht, Arnhem en Leiden volgden. Overal waar paardentramlijnen geopend 
werden, verschenen de rijtuigen van Beijnes.
Lange tijd hanteerde het bedrijf eenheidsprijzen voor de rijtuigen. Een gesloten 
rijtuig kostte f 2.250,- en een open of zomerwagen f 1.800,- per stuk. Zij boden 
plaats aan 24 personen en eventueel aan 14 personen op de beide balkons.  Al 
spoedig verscheen ook de stoomtram, het eerst op een lijn van Den Haag naar 
Scheveningen met speciaal daartoe geconstrueerde 4-assige rijtuigen, plaats 
biedend aan 36 personen en gebouwd door Beijnes voor een bedrag van f 
4.800,- per stuk.  Tussen 1876 en 1883 leverde Beijnes jaarlijks gemiddeld 150 
tramwegrijtuigen voor ca. 25 verschillende, vooral Nederlandse maatschappijen. 
Ook Nederlandse Indië werd niet vergeten want aan de Samarang-Joana 
Stoomtram Maatschappij, de Nederlandsch-Indische Tramweg Maatschappij, 
mocht hij leveren en zelfs de Chemin de fer à voie étroite te Parijs werd voorzien 
van Beijnes’ rijtuigen.

Op 5 maart 1888 overleed J.J. Beijnes na een langdurig ziekbed, 8 maanden voor 
het 50-jarig jubileum. Op dat moment waren er gebouwd: 883 luxe rijtuigen, 
1156 spoorwegrijtuigen en 956 tramwagons.  Kort daarop trok A.J. Beijnes zich 
uit de leiding terug zodat deze nu geheel in handen was van de nieuwe generatie 
Beijnes: Johannes Jacobus Franciscus (1847-1924), zoon van J.J. Beijes. Hij 
was op 16 oktober 1872 in Hilversum gehuwd met Gijsbertha Johanna van der 
Heijden, geboren te Hilversum 26 sept 1847 en overleden op 25 juni 1924 te 
Haarlem.
En Johannes Wilhelmus Antonius, geboren 17 januari 1853 en overleden op 
21 mei 1939, zoon van A.J. Beijnes was gehuwd met Hillegonda Maria van der 
Heijden geboren 29 augustus 1858 te Hilversum en overleden op 16 juli 1920 in 
Haarlem. Zij was een zuster van Gijsbertha Johanna van der Heijden.
Beide heren hadden de tijd mee. In heel Europa kwam een grote opbloei van 
de welvaart tot stand. Als gevolg daarvan: toenemend verkeer, waarvan Beijnes 
profiteerde door ontvangst van nieuwe bestellingen o.a. naar Indië en vooral 
Zuid-Afrika, de ZASM. Tot 1899 gingen de leveranties ongestoord en in steeds 
rapper tempo door, tot de handel stagneerde als gevolg van de Boerenoorlog. 
Tussen 1890 en 1900 had Zuid-Afrika 200 rijtuigen en ca. 400 
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goederenwagens voor een bedrag van f 2.100.000,- van Beijnes betrokken en 
was destijds werkelijk de ‘kurk waar Beijnes op dreef’. Ruimtegebrek diende zich 
aan. In 1894 kreeg de fabriek elektrische verlichting en bij de verbouwing van 
1896 haar definitieve uiterlijk zoals ze dit tot het eind toe heeft bewaard.

Johannes Jacobus Beijnes (1873-1930), kleinzoon van de stichter, legde in 
1895 met lof het examen werktuigbouwkundig ingenieur te Delft af, studeerde 
twee semesters te Zürich aan de Technische Hochschule (1896), daarna in 
Engeland (1897) en de Verenigde Staten (1898). Hij maakte de plannen en 
ontwierp het materieel voor de ENET, de Eerste Nederlandse Electrische 
Tramwegmaatschappij. Reeds in 1899 werd de lijn Haarlem-Zandvoort geopend. 
In 1900 volgde de verbinding Haarlem-Bloemendaal. Het gehele project was 
op Amerikaanse leest geschoeid, zijn leerschool in 1898. In de meeste gevallen 
bouwde Beijnes al het materieel voor de nieuwe of bestaande te elektrificeren 
lijnen, zowel lokale als interlokale. 
Beijnes had een groot aandeel gehad in de totstandkoming van de elektrische 
hoofdspoorweg van de Zuid Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij. 
Beijnes ontwierp en bouwde het gehele wagenpark daarvoor: 19 motor- en 9 
bijwagens. Vanaf 1923 werd het geheel-stalen rijtuig ontwikkeld voor de motor- en 
bijwagens, die op de oude lijn Amsterdam-Rotterdam als elektrische treinstellen 
vanaf 1927 de dienst gingen 
verzorgen. Hierna werden 
de elektrische en diesel-
elektrische (DE) treinstellen 
ontwikkeld. Op 1 november 
1938 vierde het bedrijf het 
100-jarig jubileum.
In de oorlogsjaren 1943 
namen de moeilijkheden 
toe, omdat er voor 
nieuwbouw geen materiaal 
werd vrijgegeven. Na de 
spoorwegstaking in 1944 
werd de druk van de vijand 
op het bedrijf zo groot dat 
de fabrieken op 16 oktober 
gesloten werden. Machines, 
inventaris en het grootste 
deel van de voorraden 

werden door 
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de Duitsers weggevoerd.  Op 5 mei 1945 werd een enorme chaos, aangericht door 
de bezetter, aangetroffen. Na het opruimen hiervan werd met voortvarendheid 
een herstelprogramma voor de NS uitgevoerd. In 1946 kwam het bericht dat 
men niet behoefde te rekenen op het terugvinden van de geroofde bezittingen en 
daarom moest, hoewel het personeel tijdens de bezetting het een en ander had 
laten onderduiken, het grootste deel van de inventaris van de grond af aan weer 
worden opgebouwd.
Geleidelijk aan werd van herstel op nieuwbouworders overgeschakeld. Er 
werden nieuwe elektrische rijtuigen en goederenwagens voor de NS en 
carrosserieën gebouwd, terwijl het machinepark nu geheel aangevuld was en 
de materiaalvoorziening niet langer stagneerde. In 1949 werden de DE-treinen 
van Beijnes voor de NS hersteld. Eind 1950 was de gehele fabriek van Haarlem 
verhuisd naar Beverwijk, volgens het oorspronkelijke vooroorlogse verhuisplan. 
Na jaren van voorspoed was het voor het personeel een volslagen verrassing toen 
op 3 juli 1962 de stopzetting van het bedrijf onverwacht werd aangekondigd. De 
vele lopende orders en het nog onder handen zijnde werken werden overgedragen 
aan Werkspoor Utrecht. De meeste werknemers traden bij Hoogovens, aan 
wie tevens het fabriekscomplex en de grond werden verkocht, in dienst (240 
werknemers). Op 1 november 1963 hadden van het totaal van 455 slechts 20 
werknemers nog geen nieuwe werkkring gevonden.

Geraadpleegde literatuur:
Noord-Hollands Archief, Archief van de Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en 
Spoorwagens J.J. Beijnes N.V., 1838-1963 (1969).
Historische informatie uit ‘Beijnes - Een eeuw van arbeid’ van Henri Asselberghs, 
KB.
website: 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000002565:pdf

Henk Flierman

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000002565:pdf
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Hoornse middenstand aan elkaar verwant

Op 18 maart 1770 trouwt te Gorredijk Aukje van de Berg, geboren circa 1747 
te Beets (Friesland), overleden 8 januari 1815 te Gorredijk, dochter van Poppe 
Sjoerds van de Berg en Sjoukje Wopkes, met Jolle Eiles Buitenhof, geboren 
circa 1747 te Gorredijk, overleden 8 augustus 1814 te Gorredijk, zoon van Eile 
Jolles en Bontje Wiegerts. Een aantal Hoornse winkeliers uit de 20ste eeuw, te 
weten Van Wijk, De Jong & Eilander, Osinga, Karssen en Waerts hebben iets 
gemeenschappelijks, namelijk bovengenoemd echtpaar.

VAN WIJK 
De in 1870 te Bergen op Zoom 
geboren Pieter Marinus van 
Wijk huwt 28 december 1900 te 
Hoorn met de 30 jarige Helena van 
Eijk. Onder de naam ‘De Arend’ 
laat hij in 1911 zijn borstelmakerij 
in het Handelsregister inschrijven. 
De borstelfabriek was gelegen op 
de Nieuwdam 42, een pakhuis op 
de hoek Achterom / Molsteeg en de 
winkel met woonhuis op het Breed 
34. In 1939 wordt op Grote Noord 86-88 een nieuwpand in roodbruine bakstenen 
gebouwd met een bronzen arend aan de gevel, waar de winkel naar toe wordt 
plaatst. Waarschijnlijk is de zaak dan al overgegaan op zoon Pieter Marinus 
geboren in 1906 te Hoorn, die op 5 september 1929 te Hoorn trouwt met de 23 
jarige Maria Bosma. In 1946 is het borstelfabriekje opgeheven en veranderde het 
assortiment van borstels naar lederen tassen en ruiterspullen. Vanaf 1986 kwam 
daar ook de verkoop van keramiek bij. De zaak is dan alweer vele jaren in handen 
van zoon Ruud. Bij het ontbreken van een goede opvolger heeft de zaak na drie 
generaties in 2004 de deuren gesloten. 
Ruud van Wijk zoon van Pieter Marinus van Wijk en Maria Bosma, 
Pieter Marinus van Wijk zoon van Pieter Marinus van Wijk en Helena van Eijk, 
Helena van Eijk dochter van Gerrit van Eijk en Bondina de Jong, 
Bondina de Jong dochter van Jan de Jong en Leentje (Helena) de Vries. 
Leentje de Vries dochter van Homme Wiggers de Vries en Bontje (Bondina) 
Jolles Buitenhof. 
Bontje Jolles Buitenhof dochter van Jolle Eiles Buitenhof en Aukje Poppes van 
de Berg.
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DE JONG & EILANDER
De in 1877 te Venhuizen geboren Remmert 
Eilander huwt 22 juli 1904 te Hoorn met de 
25 jarige Geertje de Jong. Hij is boekhouder 
te Amsterdam en daar gaan zij wonen. Het 
schijnt dat Geertje veel heimwee heeft gehad 
en het jonge gezin verhuist in 1906 terug 
naar Hoorn, om precies te zijn naar het Grote 
Noord nr. 134. De vader van Geertje was 
winkelier in aardewerk en Remmert werd compagnon van zijn schoonvader, 
waarna de zaak ‘De Jong & Eilander’ een begrip in Hoorn werd voor aankoop van 
huishoudelijke artikelen. Zoon Pieter geboren in 1908, die op 9 september 1948 
te Hoorn met Barbera Martha Buurs trouwt, heeft de zaak voortgezet. Inmiddels 
is deze zaak al vele jaren uit het Hoornse winkeliersbestand verdwenen. 
Pieter Eilander zoon van Remmert Eilander en Geertje de Jong,
Geertje de Jong dochter van Klaas de Jong en Johanna Vulkers,
Klaas de Jong zoon van Jan de Jong en Leentje (Helena) de Vries,
Leentje de Vries dochter van Homme Wiggers de Vries en Bontje (Bondina) 
Jolles Buitenhof,
Bontje Jolles Buitenhof dochter van Jolle Eiles Buitenhof en Aukje Poppes van 
de Berg.

Opticien / Foto OSINGA
De in 1886 te Hoorn geboren Dirk Osinga 
huwt 20 oktober 1911 te Hoorn met de 22 jarige 
Grietje Jonkman. Dirk is in eerste instantie 
goudsmid, winkelier in goud en zilver en later 
opticien op het Grote Noord 87. Zoon Jan 
Dirk geboren in 1915 trouwt op 25 mei 1943 te 
Zwolle met Derkje Wolf. Jan Dirk is fotograaf 
en verhuist later naar het naast gelegen 
pand Grote Noord 89. Zijn zoon eveneens 
genaamd Jan Dirk is fotograaf en winkelier 
in fotografie artikelen. Door de veranderende 
ontwikkelingen in de fotografie branche sluit 
dit familiebedrijf eind februari 2015. 
Na de verkoop van de brillenzaak, is de naam Osinga overgenomen door de 
nieuwe eigenaar i.v.m. de goede reputatie. Tot op de dag van vandaag is deze 
zaak nog steeds aanwezig op het Grote Noord, maar behoort niet meer bij de 
familie.
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Jan Dirk zoon van Jan Dirk en Derkje de Wolf,
Jan Dirk zoon van Dirk Osinga en Grietje Jonkman, 
Grietje Jonkman dochter van Jan Jonkman en Mina de Lange, 
Jan Jonkman zoon van Jan Jonkman en Sjoukje Poppes Buitenhof, 
Sjoukje Poppes Buitenhof dochter van Poppe Jolles Buitenhof en Jantje Sijtzes, 
Poppe Jolles Buitenhof zoon van Jolle Eiles Buitenhof en Aukje Poppes van de 
Berg.

BOEKHANDEL KARSSEN
De in 1884 te Hardewijk geboren Jan 
Karssen huwt 4 maart 1910 te Hoorn 
met de 23 jarige Jansje Jonkman. Jan is 
typograaf / letterzetter van beroep en begint 
tevens met de verkoop van schrijfbehoeften 
op de Gedempte Turfhaven 66 alwaar zij 
ook wonen. Later komt de verkoop van 
rookwaren erbij. In 1935 wordt begonnen 
met de verkoop van boeken en ondertussen 
wordt verhuisd naar het naast gelegen pand 
nummer 64. Jan overlijdt in 1942 maar de 
zaak wordt of was al overgenomen door zoon 
Jacobus Pieter die in september 1942 te Hoorn 
met Jeanne De Bloois trouwt. Eind jaren 
zeventig veranderd Karssen’s boekhandel in 
Bruna boekhandel B.V. Of Jacobus Pieter of 
een eventuele opvolger nog belangen heeft in 
die zaak is mij niet bekend, maar inmiddels 
is er op de Gedempte Turfhaven 64 geen 
boekhandel meer.
Jacobus Pieter Karssen, zoon van Jan Karssen 
en Jansje Jonkman,
Jansje Jonkman dochter van Jan Jonkman en Mina de Lange,
Jan Jonkman zoon van Jan Jonkman en Sjoukje Poppes Buitenhof, 
Sjoukje Poppes Buitenhof dochter van Poppe Jolles Buitenhof en Jantje Sijtzes,
Poppe Jolles zoon van Jolle Eiles Buitenhof en Aukje van de Berg,
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BABY EN KLEUTERHUIS WAERTS 
De in 1889 te Zaandam geboren Willem Waerts huwt 
10 mei 1918 te Hoorn met de 29 jarige Helena Jonkman. 
Willem is werkman bij de Rijkspatronenfabriek 
te Zaandam. In 1920 komt dit echtpaar in Hoorn 
wonen, waar hij in de Pieterseliesteeg nummer 4 een 
metaalwerkplaats laat inrichten. Eind jaren dertig 
gaan ze in de Nieuwsteeg 31-33 wonen alwaar in 
eerste instantie kachels, haarden en kinderwagens 
worden verkocht. Niet veel later wordt het assortiment 
gewijzigd in benodigdheden voor baby’s en kleuters. 
Na het overlijden van Willem in 1953 wordt het ‘Kleuterhuis Waerts & Zn’ 
voortgezet door zijn zoon Marijnus.

Marijnus (Dik) Waerts zoon van Willem Waerts en Helena Jonkman,
Helena Jonkman dochter van Hermen Jonkman en Willempje Klooster,
Hermen Jonkman zoon van Jan Jonkman en Sjoukje Poppes Buitenhof,
Sjoukje Poppes Buitenhof dochter van Poppe Jolles Buitenhof en Jantje Sijtzes,
Poppe Jolles Buitenhof  zoon van Jolle Eiles Buitenhof en Aukje Poppes van de 
Berg.

Andere, eveneens bekende Horinezen die verwant zijn aan 
bovenstaande middenstanders:

Gerard Heinrich Lückens, stucadoor, modelleur huwt 19 juli 1907 te Hoorn 
met Sophia Jonkman. 
Sophia Jonkman dochter van Dirk Jonkman en Dina Sieuwerts,
Dirk Jonkman zoon van Jan Jonkman en Sjoukje Poppes Buitenhof,
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Sjoukje Poppes Buitenhof dochter van Poppe Jolles Buitenhof en Jantje Sijtzes,
Poppe Jolles Buitenhof zoon van Jolle Eiles Buitenhof en Aukje van de Berg.

Gerardus Hendrik Boedijn, 
dirigent, musicus huwt 10 augustus 
1922 te Hoorn met Jannetje Cornelia 
Bindervoet van Nahuijs.
Jannetje Cornelia Bindervoet 
van Nahuijs dochter van Adriaan 
Hendrik Pieter Bindervoet van 
Nahuijs en Johanna van Riel.
Johanna van Riel dochter van 
Cornelis van Riel en Jantje Sakes 
Buitenhof,
Jantje Sakes Buitenhof dochter van 
Sake Poppes Buitenhof en Trijntje 
Jans van Asperen,
Sake Poppes Buitenhof zoon van 
Poppe Jolles Buitenhof en Jantje Sijtzes,
Poppe Jolles Buitenhof zoon van Jolle Eiles Buitenhof en Aukje van de Berg.

GEZOCHT

In samenwerking met de Westfriese Bibliotheken heeft onze afdeling het plan 
opgepakt om in de bibliotheken Medemblik, Opmeer en Stede Broec enkele 
malen per jaar een voorouderspreekuur te organiseren. Het gaat om enkele uren 
in de middag. In totaal willen we per seizoen 6 maal een spreekuur houden.
Hiervoor zoeken wij nog enkele leden die hun kennis op het gebied van 
genealogie, computergenealogie en/of oud schrift willen delen met de bezoekers 
van deze voorouderspreekuren.
Help anderen met hun vragen en deel uw kennis. Neem contact op met 

voorzitter-owf@ngv.nl of bel 06 830 717 26.

mailto:?subject=
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Aan dit nummer werkten mee:

Anna Dekker- Koopman, Henk Flierman, Gerri Kind- Renskers, Ben Leek, 
Sanne Maasbach, Janna Selie, Igna Tessel, Dick Waalboer en Dick Westhoven

In het volgende nummer

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

Mutaties

tot en met 28 februari 2019
Overleden: 
Mw J.C.A. Elias-Serfaes (Zwaag  
Lidmaatschap opgezegd
Dhr F.CH. Groot (Zoetermeer)
Dhr P.A.J. Koomen (Medemblik)
Nieuwe leden
Mw M.H.C. Smit-Muller (Hoorn) 
Mw M.R.A. Brattinga (Wognum) 



 

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

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
15 juni 2019.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ondertekende
artikelen.

Uw reacties op ‘Vragen’ en andere publicaties plaatsen wij graag in 
 “Koggenland’ zodat ook anderen dan de direct betrokkene van uw 

reacties kunnen profiteren.
© Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan is toestemming

vereist van de redactie en de auteur.

Voorouderspreekuur
elke 2e vrijdag van de maanden

januari, maart, mei, september en november
van 14:00 tot 16:00 uur

Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT  Hoorn

De bibliotheek van onze afdeling
Onze bibliotheek is te vinden in het Westfries Archief.
De bibliotheek is geopend op dindsdag en vrijdag van

 09.00 uur tot 17.00 uur.
Voor het lenen van materiaal kunt u terecht tijdens de 

bijeenkomsten en het Voorouderspreekuur.

Richtlijnen voor auteurs
De kopij dient digitaal aangeleverd te worden in Word, zonder gebruik van 

enige opmaak bij voorkeur via mailadres:
hoofdredacteur@owf.ngv.nl . 

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

van goede kwaliteit te zijn: ten minste 300 dpi op het gewenste formaat.
U kunt altijd op assistentie van de redactie rekenen.



Bestuur en functieverdeling

Voorzitter 
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek      0229 - 59 17 46
e-mail: voorzitter-owf@ngv.nl
Secretaris 
Dick Westhoven, Hertog Albrechtstraat 53, 1611 GC Bovenkarspel     0228 - 51 40 56
e-mail: secretaris@owf.ngv.nl
Penningmeester 
Henk Flierman, Kloosterpoort 1, 1613 EV  Grootebroek      0228 - 51 31 05
e-mail: penningmeester@owf.ngv.nl 
Algemeen bestuurslid,werkgroep bibliotheek, opvang nieuwe leden
vacature
Algemeen bestuurslid, Communicatie/ PR
vacature
Algemeen bestuurslid, organisatie lezingen 
Marijke van Teunenbroek, Robert Stolzhof 292, 1628 XA Hoorn     06 22 34 25 98 
e-mail: lezingen@owf.ngv.nl
Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn       0229 - 23 29 35
e-mail: hoofdredacteur@owf.ngv.nl

Homepage: https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/
oostelijk-west-friesland/

Webmaster
Dick  Waalboer

Redactie Koggenland
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn                                              0229 - 23 29 35
e-mail: hoofdredacteur@owf.ngv.nl
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek      0229 – 59 17 46
e-mail: voorzitter-owf@ngv .nl 

Verenigingsgebouw
Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT  Hoorn        0229 - 28 25 00
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