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Onze Bijeenkomsten    
    
    
15 september 2011   Peter Swart: De admiraliteit van West-Friesland en 

het Noorderkwartier. 
 

13 oktober 2011         Marianne Buisman: Op het spoor van vrouwen  
in West-Friesland.  
 

17 november 2011        
Aanvang 19.45     

De lezing wordt voorafgegaan door een korte 
afdelingslezingvergadering. 
Jan de Bruin: De familie Valentijn. 
 

19 januari 2012   Jos Kaldenbach: Hannekemaaiers, haringvissers en 
andere Hollandgangers. 
 

15 maart 2012   Mr. A. H. G. Verouden: De valkuil van 
naamsverandering. 
 

19 april 2012 Jaarvergadering van de afdeling en 
10-minutenpraatjes. 
 

 
De bijeenkomsten worden gehouden in het Nivongebouw, Kerkebuurt 169, 
Berkhout. Aanvang (tenzij anders vermeld) 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur.  
  
 

Stadswandeling Schakels 
 

Marianne Buisman, de spreekster op de bijeenkomst van13 oktober (zie 
boven) is gids in Hoorn. Mocht u eerder met het leven van de vrouwen in 
Westfriesland kennis willen maken, dan kunt een speciale stadswandeling  
bij haar boeken. Bijzondere vrouwen van Hoorn en sporen van de vrouwen 
uit haar boek 'Schakels'  staan daarin centraal. 
 
Het boek bestaat uit 115 pagina's en is voorzien van illustraties en foto's in 
kleur. Het is verkrijgbaar bij de schrijfster: e-mail mas.buisman@quicknet.nl, 
tel: 0229-24910 1, bij boekhandel Stumpel en bij de Hoornse boekhandel. 



 35 

Van het bestuur 

 

Het schitterende voorjaar, waar wij deze keer van mogen genieten (of 
hebben genoten, op het moment dat u dit voorwoord leest), heeft ons 
jammer genoeg ook met de neus gedrukt op de keerzijde van een mooi 
leven. Geluk en ongeluk liggen, zoals altijd, dicht bij elkaar. Het overlijden 
van Jan Spruijt en Jaap Iepenga heeft ons geraakt en heeft gaten geslagen in 
het werk, dat binnen onze afdeling wordt verzet. Een ‘in memoriam’ treft u 
verderop in deze aflevering van Koggenland aan. Het opstappen van twee 
jonge bestuursleden heeft de rest van het bestuur met grote problemen 
opgezadeld. Het verslag van de jaarvergadering, waarin dit aan de orde 
kwam, kunt u ook in dit nummer lezen. 
Het bestuur heeft zich in een ingelaste vergadering beraden op de ontstane  
situatie. Wij hebben gezamenlijk vastgesteld dat er het komende halve jaar 
geen onoverkomelijke problemen zullen opduiken: met enig kunst- en 
vliegwerk kunnen eigenlijk alle geplande activiteiten doorgang vinden, zij 
het dat wij zeer dringend op zoek zijn naar een secretaris van het bestuur en 
dat de werkzaamheden in de bibliotheek voorlopig op een laag pitje staan.. 
Wij hebben vervolgens besloten u via een vragenlijst in deze Koggenland 
en/of via de e-mailservice te vragen wat u van het bestuur verwacht, zodat 
wij , ondanks de oorverdovende stilte tijdens de laatste jaarvergadering, 
wellicht toch (een aantal) zaken anders gaan aanpakken. Een andere koers 
levert misschien dan wel de broodnodige aanvulling (vernieuwing?, 
verjonging?) van het bestuur op. In ieder geval heeft Dick Waalboer zich 
bereid verklaard als voorzitter dit proces te willen begeleiden, waarvoor wij 
hem zeer dankbaar zijn.  
Wij hopen dat wij u na een mooie zomer en een ontspannen vakantie weer 
mogen terugzien op onze lezingenavonden, de redactie rekent op mooie 
kopij  en wij allemaal verwachten dat u ons het vragenformulier retourneert 
(mag ook via de e-mail!) om mee te helpen een goede koers uit te zetten 
voor de komende jaren. 
 

Koninklijke onderscheidingen  
 

Naast ons bestuurslid Aad Goossens, die voor zijn jarenlange inzet voor het 
onderwijs, de kerk en het verenigingswerk in Medemblik een koninklijke 
onderscheiding kreeg, viel diezelfde eer ook te beurt aan ons lid Adrie Smit 
uit Wognum. Bij de opsomming van zijn verdiensten worden met name ook 
zijn verdiensten op historisch en genealogisch terrein genoemd. U kent hem 
ongetwijfeld als de vervaardiger van een grote collectie genealogieën en de 
samensteller van een grote collectie bidprentjes. Bestuur en redactie 
feliciteren hen beiden met deze eervolle dankbetuiging. 
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Verslag van de jaarvergadering van onze afdeling, 
gehouden op 14 april 2011 

 

Klaas Bant zit als lid van het bestuur de vergadering voor, omdat wij nog 
steeds geen voorzitter hebben kunnen vinden. Klaas vraagt de aanwezige 
leden dringend op zoek te gaan naar een voorzitter, want “het bestuur kan het bestuur kan het bestuur kan het bestuur kan 
eigenlijk niet langer meer goed functioneren zonder een voorzitter”.eigenlijk niet langer meer goed functioneren zonder een voorzitter”.eigenlijk niet langer meer goed functioneren zonder een voorzitter”.eigenlijk niet langer meer goed functioneren zonder een voorzitter”.    
    
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen die met deze vergadering 
verband houden, dus kunnen de notulen van de vorige jaarvergadering, het 
jaarverslag van de secretaris en het financiële jaaroverzicht aan de orde 
worden gesteld. Daarover worden geen vragen gesteld door de aanwezigen. 
Ook het verslag van de kascommissie noopt niet tot nadere vragen, zodat al 
snel vaststaat dat de leden het beleid van het bestuur over het afgelopen jaar 
goedkeuren. De nieuwe kascommissie zal wederom bestaan uit de heren 
Louvezijn en Spruijt, de heer Kind houdt zich beschikbaar als reserve. 
 
Als afgevaardigden naar de algemene vergaderingen van de NGV worden de 
bestuursleden Aad Goossens en (als reserve) Dick Waalboer gekozen. Omdat 
er nauwelijks punten aan de orde zijn waarover beslist moet worden tijdens 
de komende algemene vergadering (16 april), ziet Aad ervan af de agenda 
aan de aanwezigen voor te leggen. 
Het programmaoverzicht van de lezingen in het volgende seizoen is ook al 
klaar en gepubliceerd in Koggenland. Klaas bedankt Marijke van 
Teunenbroek voor haar snelle werken en haar interessante keuzes. 
 
Tenslotte de verkiezing van nieuwe bestuursleden, hét hete hangijzer van 
deze avond. 
Gerri Kind is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld; zij wordt bij 
acclamatie herkozen. 
Carina ter Wee is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar, omdat zij haar 
lidmaatschap van de NGV niet wil continueren. Zij zal de lopende zaken 
blijven behartigen tot de eerste bestuursvergadering begin september. Klaas 
bedankt Carina voor haar inzet voor onze afdeling en voor haar accuratesse 
bij het secretariaatswerk. Met een bon en een bos bloemen onderstreept hij 
onze dank. Er is dus een    vacature voor het secretariaat vacature voor het secretariaat vacature voor het secretariaat vacature voor het secretariaat ontstaan.    
Bijzonder vervelend is het feit dat ook Gino Kaag direct na 5 juni stopt met 
zijn bestuurswerk. Na zeven jaar bestuurswerk en 11 jaar leiding geven aan 
de bibliotheekwerkgroep vindt hij het welletjes. Toch blijkt dat niet de 
gehele reden, omdat Gino “niet helemaal vrijwillig opstapt”, zoals hij 
toegeeft. Een verschil van mening ten aanzien van het omgaan met 
materiaal, dat de werkgroep bibliotheek heeft verzameld, ligt daaraan ten 
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grondslag. Om diezelfde reden, blijkt tijdens de discussie hierover, hebben 
ook de andere leden van de werkgroep hun medewerking opgezegd.  
Een korte toelichting is hier dus op zijn plaats. Enkele jaren geleden heeft de 
werkgroep bibliotheek te kennen gegeven dat het toenemende ruimtebeslag, 
dat het opslaan van de uitgeknipte advertenties legde op de beschikbare 
kastruimte in de bibliotheek, een creatieve oplossing vereiste. Een flink 
aantal keren is daarover in het bestuur gesproken. Uiteindelijk meenden wij 
een oplossing te hebben gevonden in samenwerking met het Westfries 
Archief. Dat heeft een scanner aangeschaft, waar wij kosteloos gebruik van 
mogen maken (zie de desbetreffende mails daarover van Dick Waalboer, die 
de vrijwilligers aanstuurt). Met een enigszins omslachtig, maar wel zeer 
handig invoerprogramma worden de advertenties handmatig ingevoerd en 
deze kunnen straks op alle mogelijke manieren snel doorzocht worden. 
Zowel het archief (op de website) als onze afdelingsbibliotheek (via een Cd-
rom of en USB-stick) hebben dan het materiaal voor iedereen beschikbaar en 
de veiligheid van al het bijeengezochte materiaal is verzekerd. Bovendien zal 
het archief het oorspronkelijke materiaal (intussen al zo’n 70 ordners) voor 
ons bewaren. Dat niet alle leden van het bestuur voor deze oplossing kozen 
is geen aanleiding geweest om het project af te blazen, hoewel er langdurig 
gesproken is over de situatie dat er zich te weinig vrijwilligers aanmelden 
om de klus binnen afzienbare tijd te klaren. Wij hebben daarop besloten 
voorlopig één jaar op de genoemde wijze te werk te gaan en eventueel na 
dat jaar over te gaan op alleen scannen om daarmee al ons materiaal veilig 
te stellen. 
 
Namens de werkgroep bibliotheek stelt Inge Raben dat de knipselgroep zich 
stelselmatig ‘met de nek aangekeken heeft gevoeld’, dat het werk onder hun 
handen wordt weggenomen en dat zij niet verder willen werken op deze 
manier, ondanks het lief en leed dat de leden van de werkgroep altijd met 
elkaar hebben gedeeld. Klaas Bant bestrijdt namens het bestuur deze visie en 
zegt dat het bestuur op de ingeslagen weg door zal gaan. Jan Kukler heeft 
grote bezwaren tegen het huidige scanproject, omdat het volgens hem te 
omvangrijk is en te lang gaat duren; tevens meent hij dat het bestuur alleen 
maar mag uitvoeren wat de leden hebben goedgekeurd. Daar denken 
verschillende aanwezigen anders over: het bestuur moet ook kunnen 
besturen en het legt daarover verslag af in Koggenland en in 
ledenvergaderingen. Met kundige hand weet Klaas een beginnende, onfrisse 
discussie te beëindigen, waarna het gegeven blijft, aldus Klaas, dat het 
jammer is dat de onenigheid over het scannen zo is geëscaleerd en dat er 
een nieuwe beheerder van de bibliotheek en nieuwe leden van een nieuwe beheerder van de bibliotheek en nieuwe leden van een nieuwe beheerder van de bibliotheek en nieuwe leden van een nieuwe beheerder van de bibliotheek en nieuwe leden van een 
werkgroepwerkgroepwerkgroepwerkgroep moeten worden gezocht. Hopelijk zal dit nieuwe vrijwilligers niet 
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afschrikken om zich in te zetten voor onze bibliotheek en het invoeren van 
de advertenties op het archief. 
Voor het vele werk dat Gino Kaag heeft verzet voor onze 
afdelingsbibliotheek wordt hij beloond met een bon en een bos bloemen. Op 
zijn conto, en ook dat van de werkgroep natuurlijk, mogen de verhuizing 
naar het nieuwe onderkomen, de aanschaf van nieuwe kasten, het 
opschonen van ons boekenbestand, het inbinden van de tijdschriften, de 
opvang van nieuwe leden en het ontvangen van de bezoekers tijdens de 
zaterdagopenstellingen van de bibliotheek worden geschreven. 
 
Bij gelegenheid van de rondvraag bedankt de heer Commandeur voor alle 
steun, die hij van vele kanten vanuit onze afdeling heeft mogen ontvangen 
bij het plotselinge overlijden van zijn echtgenote.  
Op verzoek van Siem Kieft zal het bestuur, tenslotte, in een e-mail aan alle 
leden en in Koggenland nogmaals wijzen op de nu ontstane situatie. Als er 
geen oplossing komt voor de ontstane vacatures in het bestuur, zal de 
toekomst van onze afdeling, gezien de leeftijd en de lange zittingsduur van 
sommige van de huidige bestuursleden, in groot gevaar komen. Zonder 
voorzitter, secretaris en bibliotheekbeheerder lijkt zinvol functioneren een zinvol functioneren een zinvol functioneren een zinvol functioneren een 
illusie!illusie!illusie!illusie! Het overgebleven deel van het bestuur zal zich binnenkort op de 
situatie gaan beraden en bij aanvang van het nieuwe seizoen alle leden van 
de uitkomst daarvan op de hoogte stellen. 
 
Ben Leek 
15 april 2011 
 

Aanwinst in de afdelingsbibliotheek 
 

Uit de Steenen Kamer, jaarboek 2010 van de historische vereniging Suyder 
Cogge (Venhuizen , januari 2011). 
Naast de gebruikelijke jaarkronieken van Wijdenes, Oosterleek, 
Schellinkhout, Venhuizen en Hem treft u ook weer oude foto’s en 
verenigingsnieuws aan. Voor de historisch geïnteresseerde genealoog zijn 
wellicht de artikelen die wat verder in de tijd teruggaan interessant: Gerard 
Sijm schrijft over de tijd die in de 16de eeuw voorafging aan de overgang 
naar de reformatie in 1572 in Hem en Venhuizen, terwijl Dick de Waal 
uitgebreid stilstaat bij de geschiedenis van het bouwen in de Suyder Cogge. 
Wie wil weten wat een bruigomspijp is, moet ook deze weer keurig 
verzorgde uitgave in onze afdelingsbibliotheek opvragen. 
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In memoriam  
 

Aan het begin van de maand mei zijn ons twee leden ontvallen, die een 
actieve bijdrage hebben geleverd aan het werk binnen onze afdeling. Met 
een kort ‘in memoriam’ staan wij even stil bij hun overlijden. 
 
In memoriam Jan SpruijtIn memoriam Jan SpruijtIn memoriam Jan SpruijtIn memoriam Jan Spruijt    
Jan Spruijt overleed 4 mei op 75-jarige leeftijd. Een plotseling verergerende 
kwaal werd hem fataal. Verschillende malen heeft hij als lid van de 
kascommissie toegezien op het beheer van de financiën. Als lid van de 
redactiecommissie heeft hij enkele jaren geleden de taak op zich genomen 
ons blad Koggenland verzendklaar te maken. Deze taken heeft Jan zeer 
consciëntieus uitgevoerd. Hij was een aimabel man, die zich niet op de 
voorgrond plaatste en altijd klaar stond om de helpende hand te bieden. Dat 
wij zo kort na onze jaarvergadering al weer op zoek moeten naar een nieuw 
lid voor de kascommissie is wrang, dat wij Jan moeten missen als trouwe 
bezoeker van onze afdelingsavonden is triest, dat wij Jan zullen missen staat 
vast. 
 
In memoriam Jaap IepengaIn memoriam Jaap IepengaIn memoriam Jaap IepengaIn memoriam Jaap Iepenga    
Jaap Iepenga was nog niet zo lang lid van onze afdeling toen hij zich in 
2006 aansloot bij de werkgroep transcriberen en digitaliseren. Hij was een 
natuurtalent met betrekking tot het lezen van 17e eeuws handschrift in de 
DTB van Hoorn en heeft heel veel werk gedaan. Zijn humor en 
enthousiasme betekenden veel voor de sfeer tijdens de ‘inloopochtenden’ in 
het Westfries Archief als de leden van de werkgroep samen de 
leesproblemen oplossen. Helaas werd hij ongeveer  anderhalf jaar geleden 
ziek; bij Jaap werd kanker gediagnosticeerd. Op maandag 9 mei is Jaap 
Iepenga aan zijn ziekte overleden. 
Voor de werkgroep betekent dit een groot verlies. Ook tijdens zijn ziekte 
ging Jaap door met dit werk. We hebben samen nog menig uurtje met veel 
plezier gelezen en gepuzzeld. 
Nog geen maand geleden heeft hij nog een uitgebreid doopbestand van 
Hoorn ingeleverd. Als herinnering aan Jaap zal dit bestand door het 
Westfries archief met voorrang op het Internet geplaatst worden.  
Naast stamboomonderzoek was Jaap geïnteresseerd in het leven van zijn 
voorouders. Het artikel over de bakkers in Hoorn heeft u in het vorige 
nummer van Koggenland kunnen lezen.  
De leden van de werkgroep hebben allen veel goede herinneringen aan 
Jaap.  Zijn hartelijkheid en humor zullen we missen. 
 
(Ben Leek en Gerri Kind-Renskers) 
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Stamreeks Hoek  
(door Fred Hoek) 
 
Noot van de redactie: In Koggenland 2010/3-4 stond de vraag van Jan van der Knokke 
over Bregje Hoek. Bijgaand het antwoord van Fred Hoek met de stamreeks van haar 
vroegst bekende voorvader. Correcties en aanvullingen zijn zeer welkom op e-mail 
fc.hoek@quicknet.nl.  
 

I  Hendrik Hendriksz. Hoek, wever, overl. Noorddijk op Broekoort, begr. Wervershoof 

22-3-1714, huwde RK Wervershoof 15-2-1666 met Agatha Jans. 

 Uit deze relatie geboren: 

 1.  Gerrit / Gerardus, 1666-.. x Trijntje Temptis en Lijsbet Jans, volgt II. 

  2.  Pieter, geb. De Boede, RK ged. Wervershoof 25-10-1668. 

  3.  Trijntje, geb. De Boede, RK ged. Wervershoof 16-5-1673. 

 

II Gerrit Hoek, wever, geb. De Boede, RK ged. Wervershoof 26-9-1666, huwde (1) 

Wervershoof 1-5-1698 met Trijntje- / Catharina Reiniersd. Temptis / -Temtis,  

 overl. <1706. 

 Uit deze relatie geboren: 

 1. Margaretha, geb. Driehuizen, RK ged. Wervershoof 22-10-1698. 

2. Johannes, RK ged. Wervershoof 24-5-1703. 

3. Pieter, RK ged. Wervershoof 24-9-1704, overl. <1720. 

  Gerrit huwde (2) RK Wervershoof 14-4-1706 met Lijsbet Jans, geb. rond 1670. 

  Uit deze relatie geboren: 

  4. Hendrik, 1707-1763 x Aafje Cornelis, volgt III. 

  5.  Jacob, RK ged. Wervershoof  4-3-1711. 

  6. Alida / Aaltje, RK ged. Wervershoof 1-2-1713, ondertr. Wervershoof  

   30-5-1739 met Lambert Harmensz. 

7. Naamloos, geb. Oostwoud, RK ged. Wervershoof 1715. 

8. Trijntje, RK ged. Wervershoof 28-11-1717. 

9. Pieter, geb. Oostwoud, RK ged. Wervershoof 15-2-1720. 

 

III Hendrik Hoek(s) wever(sknecht), RK ged. Wervershoof 16-2-1707, begr. Abbekerk  

24-3-1763, ondertr. Oostwoud 10-1-1733, huwde (1) Wervershoof 25-1-1733 met: 

 Aafje Cornelis, overl. <1755. 

  Uit deze relatie geboren: 

  1.  Gerrit Hoeck, 1735-1798 x Aagje Metselaar, volgt IV. 

2. Cornelis Hoek, geb. Oostwoud, RK ged. Wervershoof aug. 1737, overl. <1746. 

3.  Jacob Hoeck, arbeider, geb. Lambertschaag onder Hoogwoud, ged.   

  Wervershoof 7-6-1740, overl. Hoogwoud 1-7-1821, 02.00 uur, ondertr. (1)  

  Lambertschaag 5-11-1763 met Neeltje Herkesd. Schoon, alias Schoorel, geb.  

   Abbekerk, overl. <1779. Jacob en Neeltje kregen tenminste 3 zoons en 3  

  dochters. 

  Jacob huwde (2) Lambertschaag 2-2-1779 met Neeltje Bijvoet / -Beyvoet,  

  overl. <1783, d.v. Theunis Adriaansz. Bijvoet, alias -Neut (1715-..) en  

  Dieuwer Gerritsd. (1725-..). Jacob en Neeltje kregen 1 dochter. 

  Jacob ondertr. Lambertschaag 17-2-1783, huwde (3) Abbekerk 16-5-1783 met  

  Geertje Jansd. Molenaar, alias -Rood(th), geb. Harenkarspel 

4. Jan Hoeck, geb. Oostwoud, RK ged. Wervershoof 14-4-1742,  overl.  

  Abbekerk <1814, huwde RK Abbekerk / Lambertschaag 25-5-1766 met  
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  Barbara- /Barber Crelisd. Ba(c)kker(s), alias -Lindeboom(s), geb.  

  Lambertschaag  rond 1741, overl. Abbekerk 57, 7-6-1814, 04.00 uur. Jan en  

  Barbara kregen tenminste 2 zoons en 7 dochters. 

5.  Agie- / Aagt Hoeks, RK ged. Onderdijk 8-8-1744, overl. Abbekerk 16-5-1795,  

  huwde (1) Abbekerk 17-1-1773 met Ma(a)rten Laan, alias -Ka(i)jer (ook:  

  Kayjer, Cajneks, Cajniks, Cainks en Cajer), overl. maart 1791, z.v. Jan  

  Kaijer en Bregje Maartens. 

  Agie ondertr. Abbekerk 21-7-1792, huwde (2) Lambertschaag 5-8-1792 met de  

  weduwnaar Cornelis Slot. 

6. Cornelis Hoek, geb. Oostwoud, RK ged. Wervershoof 9-9-1746. 

Hendrik huwde (2) Abbekerk 2-2-1755 met:Geertje Jacobs. 

 

IV Gerrit(h) Hoeck, RK, geb. Oostwoud, RK ged. Wervershoof 9-10-1735, overl. 

Lambertschaag 12-8-1798, huwde Lambertschaag 14-1-1770 met: Aagje Crelisd. 

Metselaar / -Metzelaar –alias –Kervel, geb. Abbekerk rond 1742, overl. Abbekerk  

9-5-1822, 09.00 uur, d.v. Cornelis Heertsz. Kervel, alias –Metselaar (..-1752) en Aaltje 

Dirks (..-1767). 

 Uit deze relatie geboren: 

 1.  Aafje / Avie, naaister, RK ged. Lambertschaag 25-10-1770, overl.  

   Hoogkarspel 91, 1-8-1845, 16.00 uur, huwde (1) Lambertschaag 10-4-1796  

   met Arien Jacobsz. Weel, begr. Hoogkarspel 23-2-1809. Aafje en Arien  

   kregen tenminste 3 dochters. 

   Aafje huwde (2) Blokker 26-9-1819 met de dagloner Jan Kappelhof, RK ged. 

   Westerblokker 6-4-1764, overl. >1823, wedr.v. Grietje Cornelis (1770-1794)  

   en Teetje Cornelisd. Baasje (1760-1817), z.v. Hendrik Jansz. Cappelhof  

   (1728-1798) en Lijsbet Jansd. Muller (1732-1774). 

2. A(a) ltje, geb. Lambertschaag, RK ged. Abbekerk 26-8-1775, overl. Zwaag  

15-9-1832, 01.00 uur, huwde Nibbixwoud 14-1-1798 met de arbeider  

Dirk Hoogland / -Hogeland, geb. Abbekerk, ged. Nibbixwoud 14-5-1768, overl. 

Oosteinde 39 Zwaag 6-5-1849, 14.00 uur, z.v. de arbeider Baart- / Barend 

Teunisz. H. (1733-1805) en Immetje Jansd. Heertjes (1737-1812). 

3. Divertje, get. bij geb. zoon van Aaltje en Dirk Hoogland 

4. Geertje, naaister, geb. Lambertschaag, RK ged. Abbekerk 13-11-1779, overl. 

Lambertschaag 22-12-1838, 01.00 uur. 

5. Hendrick, geb. Lambertschaag, RK ged. Abbekerk 1-5-1782, overl. Hoogkarspel 

<1786. 

6. Hendrik / Heijn, 1786-1845, x Dieuwertje Olij en Dirkje Groot, volgt V. 

 

V Hendrik- / Heijn Hoe(c)k, arbeidsman 1813-1820, klokkenmaker 1819,  

 arbeider/dagloner 1833-1848, geb. Lambertschaag 12-2-1786 (vlgs Reg. Civ.), RK ged. 

Abbekerk 24-6-1786, overl. 1-6-1845, huwde (1) Hoogwoud 17-6-1810 met: 

 Dieuwertje Jansd. Olij / -Oly, geb. Hoogkarspel 10-3-1782, overl. Hoorn 24-10-1836, 

 d.v. Jan O. en Aaltje Claasd. Langereijs (1756-..). 

 Uit deze relatie geboren: 

 1.  Antje, 1810-1876, volgt VI. 

 2.  Gerrit, milicien 1833, geb. Hoogkarspel 1-4-1813, 10.00 uur, overl. in de  

   Peperstraat Hoorn 2-7-1833, 17.00 uur. 

3. Jan, veeman 1837, kuiper(sknecht) 1841-1859, geb. Hoogkarspel 21-3-1815, 

18.00 uur, overl. op het Eiland 359, wijk 3 Hoorn 17-4-1866, 06.00 uur, huwde 

Hoorn 7-2-1841 met Wilhelmina Catharina Waltering, geb. Haarlem rond 1823, 

overl < 1856, d.v. de arbeider, boerenknecht  Johannes Bernardus- / Joes 
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Hermanus- / Joes Barend Hendericusz. W. (1795-..) en Geertrudis- / Geertruy 

Brandhof / -Branthof (1792-..). Jan en Wilhelmina kregen tenminste 5 zoons en 2 

dochters. 

4. Trijntje / Catharina, geb. Hoogkarspel 12-1-1818, 11.00 uur, tweeling met 5, 

overl. Korte Koningstraat 22, kanton 1 Amsterdam 18-8-1889, 18.30 uur, begr. 

Hoorn 21-8-1889, huwde Hoorn 15-11-1843 met de broodbakker en commies 

stedelijke belasting Adrianus Bleijs / -Blijs, geb. Hoorn 27-4-1795, overl. Hoorn 

22-1-1876, z.v. de chirurgijn, knopenmaker, arbeider Johannis- / Joes Mattiasz. 

B. (1768-1815) en de (geref.) baker Woltera Simons Machielsd. Onrust (1767-

1836). Trijntje en Adrianus kregen tenminste 2 zoons en 5 dochters, wedr.v. 

Hendrica Henricusd. Leenhof(f) (1803-<1843), Pietertje- / Petronella Jansd. 

van den Berg (1806-<1842) en Grietje Beschiersd. Geuzenbroek / -Geusebroek 

(1795-1833). Van Adrianus Blijs bestaat een pasteltekening uit ca. 1860. Uit het 

nageslacht van Adrianus komen architecten en kunstschilders voort. 

5. Aagje / Agie, geb. Hoogkarspel 12-1-1818, 11.00 uur, tweeling met 4, overl. 

Verdronkenoord 110 Alkmaar 18-3-1903, 03.30 uur, huwde Alkmaar 9-5-1847 

met de visser, winkelier en koopman Christiaan Habich, geb. Alkmaar nr. 324, 

wijk B 2-4-1820, 02.00 uur, overl. op de Ramen 22 Alkmaar 7-2-1899, 23.00 uur, 

z.v. de visser Johannes Hendrikus Johansz. Habbich (1788-1870) en Anna- / 

Antje Johannesd. Wardenier (1788-1855). Aagje en Christiaan kregen tenminste 

3 zoons en 2 dochters. 

6. Cornelis, timmerman, dagloner, arbeider, geb. Hoogkarspel 28-6-1820, 21.00 uur, 

overl. Oosterblokker 113, 4-1-1909, 12.00 uur, huwde (1) Schellinkhout 10-11-

1848 met Marijtje- / Maartje Appelman, geb. Andijk 2-9-1821, 22.00 uur, overl. 

in het kraambed, Straatweg Blokker 29-11-1858, 17.30 uur, d.v. de arbeider Gerrit 

Jansz. A. (1793->1858) en Grietje Willemsd. Knook (1788->1858). Cornelis en 

Marijtje kregen 5 zoons en 2 dochters, een nageslacht van politieagenten.  

Cornelis huwde (2) Blokker 9-10-1863 met Maartje Groot, geb. Schellinkhout 5-

12-1830, d.v. de dagloner, boerenknecht Pieter Pietersz. G. (1795-..) en de 

arbeidster Eva Jakobsd. Bakker (1795-<1863). Cornelis en Maartje kregen 2 

zoons en 1 dochter. 

Hendrik / Hein, huwde (2) Schellinkhout 10-9-1837 met   Dirkje- / Theodora Bastiaans 

Groot,  geb. Schellinkhout rond 1799, d.v. Pieter- / (Teunis- bij huw.) Bastiaansz. (de) 

Groot (1757-1811) en arbeidster Trijntje Frederiksd. Berkhout (1764-..), wed.v. 

Reindert Cornelisz. Pijl (1800-<1829). 

  Uit deze relatie zijn geen kinderen bekend. 

  Dirkje huwde (2) Hoorn 15-1-1864 met Christoffel- / Stoffel Pietersz. Stoffel  

  (1795-..), wedr.v. Aagje Kruisman.   

 

VI Antje Hoek, werkster, geb. Hoogkarspel 2-8-1810, ged. Westwoud 16-9-1811, overl. op 

het Achterom 147, wijk 4, 13-1-1876, 02.00 uur. Hieruit geboren: 

1.  Hendrik, 1841-1911 x Maartje Kaagman en Johanna Drulman, volgt VII. 

Antje huwde Hoorn 11-2-1844 met Thomas Joseph Elias, geb. Hannêche, provincie 

Luik (B) rond 1792, overl. <1876, z.v. Louis E. (..->1844) en Anna Josephie Maas 

(..<1844). In Genlias is waarschijnlijk een fout van 10 jaar gemaakt met de leeftijd van 

Thomas omdat pas op 7-2-1801 te Hannêche (B) Louis Joseph Elias huwde met Anne 

Joseph Maes. Overigens was de geboorte/doop in Hannêche. 

Uit deze relatie geboren: 

1. Dientje Elias, geb. Hoorn rond 1849, overl. < 1887, huwde  Hoorn 4-9-1874  

  met de steenhouwer Johannes Derksz. Plas (1849-..). Johannes huwde (2)  
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  Hoorn 22-7-1887 met Louisa Maria Drulman (1849-..), zus van  

  Johanna Clazina, zie VII.  

 

VII Hendrik Hoek, metselaar 1870-1879, opperman, mandenmakersknecht 1881, werkman 

1882, sjouwerman 1894, geb. in de Peperstraat Hoorn 16-6-1841, 14.00 uur, overl. 

Amsterdam 27-2-1911, 11.00 uur, huwde (1) Hoorn 11-2-1870 met: Maartje Kaagman, 

geb. Hoorn rond 1846, overl. Amsterdam 23-8-1879, d.v. de arbeider, melkverkoper 

Jacob Volkertsz. K. (1816->1870) en Bregtje Dirksd. Kaag (1823-<1870). 

Uit deze relatie geboren: 

1.  Bregje, 1871-1913 x Klaas van de Hoogen, volgt VIII. 

  2.  Johanna, geb. Voetboogstraat D266 Amsterdam 25-10-1872, 15.00 uur. 

  3.   Hendrika, geb. Nieuwe Zijds Armsteeg 447, buurt L Amsterdam 10-8-1874 

  4.  Anna, geb. Hoorn 20-6-1875. 

  5.  Jacob, geb. Nieuwe Zijds Armsteeg 35 Amsterdam 21-4-1876, 12.00 uur,  

  overl. Nieuwe Zijds Armsteeg 35 Kanton 3 Amsterdam 21-1-1877, 03.00 uur. 

  6.  Catharina, geb. Hoorn 3-9-1877. 

  7.  Levenloze dochter, Oude Turfmarkt 1 Kanton 1 Amsterdam 1-8-1879,  

  07.00 uur. 

  8.  Levenloze zoon, Rozenstraat 202 Kanton 3 Amsterdam 23-3-1882, 17.30 uur. 

  Hendrik huwde (2) Amsterdam 19-5-1881 met:Johanna Clazina Drulman / -

Drielman, dienstbode, geb. Amsterdam 18-8-1847, d.v. Johan David Jacob-Jan-

Hendriksz. Drulman (1823-<1881) en de schoonmaakster Louisa Cornelisd. Cats 

(1825->1881). 

Uit deze relatie zijn geen kinderen bekend 

Johanna Clazina huwde (2) Amsterdam 1915 met de wijnkopersknecht, bediende Evert 

Coenraad Coenraadz. Topman (1851-..), wedr.v. Geertrui Elizabeth Heeren en 

Elisabeth Carton. 

 

VIII Bregje Hoek, zonder beroep, geb. op de Zeedijk Wijk 3 Hoorn 8-5-1871, 16.00 uur, 

overl. Gerritshoek, Steenwijkerwold 17-3-1913, huwde Amsterdam 18-10-1894 met: 

Klaas van der Hoogen, sjouwerman, sjouwerman, geb. Steenwijkerwold rond 1876, z.v. 

Maria v.d.H.   

Uit deze relatie geboren: 

1.  Nicolaas van der Hoogen, geb. Amsterdam rond 1895, overl.  

  Steenwijkerwold 7-10-1896. 

  2.  Mariana van der Hoogen, geboren Steenwijkerwold rond 1898, overl.  

  Gerritshoek, Steenwijkerwold 28-6-1911. 

  3.  Maria van der Hoogen, geb. Steenwijkerwold rond 1902, huwde Amsterdam  

  8-9-1926 met de venter Eliazar Veldman, geb. Amsterdam rond 1903, z.v. de  

  winkelier Isaak V. en Antje Bobbe, bij het huwelijk wordt 1 kind erkend. 

3. Levenloze zoon, geb./overl. Achterbuurt, Steenwijkerwold 12-1-1904. 

4. Hendrika Francisca van der Hoogen, geb./overl. Achterbuurt, Steenwijkerwold 

8-/21-6-1905. 

5. Hendrika Francisca van der Hoogen, geb./overl. Achterbuurt, Steenwijkerwold 

19-/22-7-1907. 

6. Levenloze dochter, geb./overl. Gelderingen, Steenwijkerwold 7-9-1908. 

 

Bronnen: - DTB en BS van de betreffende plaatsen, - Internet o.a. Genlias, FamilySearch enz, 

                -Stamboom Hoek van Jan Hoek† Den Haag, - www.ooijevaar.dds.nl . 

 

. 
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Oud Schrift  
(door Gerri Kind-Renskers) 
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Transcriptie van tekst gemerkt met 7 
 

 

  

 

 

Cust Bode* gehouden 

Op den 6
e
. December Ao.. 1668 

 

Adam Joosten, Saegh-molenaar 

presenteert te vercoopen een nieuwe 

Acht-Kante Zaegh molen 

bequaem om aldaer hande, Eecken 

en greenen hout te sagen, bestaende 

met drie Ramen in eene raem 

staet een kuijnst daar men noorsche 

deelen en Balcken mede saeght tot 

Contement van den gebruijker. 

dese molen staet op sijnen Eijgen 

gront aen de noortsijde deser stede 

Edam, aen de treckvaert daar  men 

naar Hoorn vaart, met doch een 

Stuckjen lants daar besijden ende 

noch een huijsjen ende droochhuijs 

nuuw-Volcht het gereetschap te 

weten Sestich sagen, twalef molen- 

seijlen, dire domme Craften, twee 

houthaken drie kettinghen een  

boot met seijl ende mast een schuijtjen 

ende voorts al wat bij de molen 

gebruijct is ende op morgen te 

ontfangen het zij den cooper  

gesien ofte niet gesien mochte 

hebben, ende stooten dit alles 

met de voet ende dat op den 

eerst comende kersdagen 

ende voors naar Costuijme 

deser stede 

 

* custe bode  = openbare veiling 
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De geschiedenis van ons huis 
(door Dick Waalboer) 
 
Sinds 1980 wonen wij in het huis aan de Oosterstraat 56 in Benningbroek. 
We hebben er in een periode van 15 jaar verbouwen een huis van gemaakt 
waarvan wij vinden dat het prettig wonen is. Het meeste gewild. Maar ook 
een stukje ongewild vanwege de wat mindere structuur van een stuk 
fundering. Nou dan moet er een hele gevel uit. Dat geeft een rommel. 
Enfin, aannemer erbij, nieuwe fundering erin, muur opmetselen, alles weer 
keurig aanhechten. Van binnen de zaak opknappen en na een half jaar ben 
je weer waar je was, maar dan wel met de vernieuwing van een groot deel 
van het huis. Tegelijkertijd probeer je ook wat van het authentieke te 
behouden. Het huis is tenslotte al ongeveer 110 jaar oud. Het mooie glas-in-
lood van de bovenlichten laat je in thermopane zetten en dergelijke. 
 
Toen wij er kwamen wonen waren er nog duidelijke sporen van bedsteden. 
Je gaat van zo´n huis houden. Je hebt er ook al eens over nagedacht om de 
geschiedenis van het huis te achterhalen. Wie hebben er gewoond? Wanneer 
is het gebouwd. Wat heeft zich allemaal in het huis afgespeeld. Het lijken 
wel drie woningen geweest te zijn. Toen ik als executeur-testamentair voor 
de erfgenamen het huis van mijn schoonvader verkocht was ik jaloers op de 
kopers. Ik kon er namelijk alle bewijzen van eigendom vanaf de eerste koper 
in 1908 bijleveren.  Jammer dat we dat niet van ons eigen huis hebben. 
 
Voor de vorige aflevering van “Koggenland (2010-3/4) heb ik een stukje 
geschreven waarin ik me voorstelde als uw nieuwe penningmeester. Dan 
verwacht je niet direct dat daar reacties op komen. Niet lang na het 
verschijnen van het blad ging de telefoon en had ik een van onze leden aan 
de lijn. Dick Schenk. Hij vertelde mij dat hij executeur-testamentair geweest 
is van de vorige eigenaar van ons huis. De man dus waar wij het huis van 
gekocht hebben. In de boedel zaten nog wat papieren waar de erfgenamen 
geen belangstelling voor hadden. Dick heeft deze papieren bewaard, want je 
weet maar nooit en weggooien kan altijd nog. 
Bij die papieren zaten….., ja, u raad het al, alle bewijzen van eigendom van 
ons huis. Zelfs de aankopen van toegevoegde en verkochte stukken grond. 
De akten zijn uit de jaren 1902, 1917, 1920, 1928, 1929 en 1946. Met onze 
eigen akten van eigendom van 1979 en 2004 erbij is alles compleet. 
De akten zitten allemaal in een lange bruine envelop geadresseerd aan: 
 

Den heer A. Koning 
Mr. Schilder 
Benningbroek B 128



 

Wat verwacht u van uw afdeling? 
 

Binnen het bestuur is meerdere keren een discussie geweest over de vraag 
hoe de leden hun lidmaatschap van onze afdeling beleven. Uiteraard heeft 
dit direct te maken met de vraag waaraan behoefte is bij onze leden. Graag 
willen wij hier iets meer over weten en vragen u dan ook om onderstaande 
vragenlijst in te vullen, uit het blad te halen en op te sturen naar Dick 
Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM Benningbroek of te overhandigen aan 
een van de bestuursleden, bijvoorbeeld op de bijeenkomst op 15 september 
aanstaande. 
Het kost u ongeveer 15 minuten om de vragen te beantwoorden. 
Indien wij beschikken over uw e-mailadres, zult u deze vragenlijst ook in uw 
mailbox vinden. Invullen en doorsturen naar dickwaalboer@planet.nldickwaalboer@planet.nldickwaalboer@planet.nldickwaalboer@planet.nl is dan 
de aangewezen weg. 
De lijst bestaat uit 20 vragen en ruimte voor uw naam en 
lidmaatschapsnummer. 
Uiteraard zullen wij uw antwoorden zeer vertrouwelijk behandelen. 
Indien de respons groot genoeg is, willen wij in cijfers proberen aan te geven 
welke zaken uit de enquête blijken. Hieruit hopen wij te kunnen opmaken 
waaraan bij onze leden behoefte is ten aanzien van hun genealogisch 
onderzoek en het lid zijn van de NGV afdeling Oostelijk West-Friesland. Het 
bestuur van onze afdeling zal proberen zo goed mogelijk aan deze behoefte 
tegemoet te komen met bijeenkomsten, persoonlijke ondersteuning en 
dergelijke. 
 

Hoelang bent u al bezig met het genealogisch 

onderzoek? 

 

 

Welke familienamen onderzoekt u? 

 

Met welk soort onderzoek bent u bezig: 

genealogie of kwartierstaat. 

 

In welke regio vindt het meeste van uw 

onderzoek plaats? 

 

 

 



 

 

Kent u meer mensen die naar dezelfde 

familie(s) onderzoek doen? 

 

 

Hoeveel keer per jaar bezoekt u een archief? 

 

 

Welke archieven bezoekt u met enige regelmaat? 

 

Hoeveel keer per jaar bezoekt u onze 

bibliotheek? 

 

 

Van welke genealogische bronnen maakt u in 

het archief gebruik? 

 

 

Doet u veel onderzoek via het internet? 

 

 

Welke internetsites gebruikt u voor uw 

onderzoek? 

 

 

Neemt u gegevens over van andere op het 

internet gepubliceerde stambomen? 

 

 

Maakt u gebruik van een genealogisch 

computerprogramma? Zo ja: welk? 

 

 

Heeft u behoefte aan hulp bij het gebruik van 

een genealogisch computerprogramma? 

 

Heeft u belangstelling voor een cursus 

paleografie (oud schrift lezen)? 

 

 

Maakt u gebruik van de mogelijkheden op de 

website van de NGV (www.ngv.nl)  

 

 

Bent u bereid iets over uw onderzoek in ons 

periodiek “Koggenland” te publiceren? 

 

 

 



 

 

In de winter worden maandelijks tijdens bijeenkomsten lezingen gegeven. Voor 

welke onderwerpen heeft u belangstelling? 

Wat verwacht u van de afdeling Oostelijk West-Friesland van het NGV? 

 

Bent u bereid om op enigerlei wijze aan de 

goede gang van zaken binnen onze afdeling 

mee te werken? Bibliotheek - koffie 

verzorgen tijdens bijeenkomsten – secretaris 

– penningmeester. 

 

 

 

Naam 

 

Lidmaatschapsnummer 

 

juni 2011 
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Waarom schrijf ik daar nou een stukje over? Natuurlijk in de eerste plaats 
omdat de reactie van Dick Schenk zo geweldig was. In de tweede plaats 
omdat in sommige genealogieën oude boerderijen, statige en minder statige 
woningen beschreven worden, maar dan alleen hoe ze eruit zien en wanneer 
ze vermoedelijk gebouwd werden. Naar dat laatste wordt dikwijls een slag 
geslagen. Het kan zeer de moeite waard zijn om eens iets meer over zo´n 
gebouw te weten te komen en mogelijk te verwerken in een genealogie. 
Ik zeg altijd: onderzoek ook eens iets anders. Het verlevendigt het verhaal 
over de familie- geschiedenis. 
 
Zo´n onderzoek is best de moeite waard en leuk om te doen. Ruwweg is er 
een splitsing in informatie vóór 1800 en ná 1800. Ná 1800 was er een 
uniforme registratie van onroerend goed in Nederland. Zeg maar: onze 
eigen 1811. Vóór 1800 zijn er minder bronnen bewaard gebleven en het 
vastleggen van gegevens verschilt van stad tot stad en tussen stad en 
platteland. Ook is de identificatie van een huis veel lastiger. Ik zal hier niet 
verder ingaan op het onderzoek naar een huis en haar bewoners.  
 
Hierover is in een interessant boekje geschreven door Kees van der Wiel: "Op 
zoek naar huis, straat of buurt". Handleiding voor historisch 
huizenonderzoek. Het boekje verscheen in 2000 bij uitgeverij Verloren en is 
nog altijd actueel. Het behandelt zelfs vuurplaatsen, hierover moest soms 
belasting betaald worden, bedsteden en alkoven, verbandsoorten in 
metselwerk en dergelijke.  
Het boekje is bedoeld voor iedereen die de geheimen  van een woonplek wil 
ontsluieren. In kort bestek worden archiefbronnen en literatuur 
geïntroduceerd die meer informatie geven over het verleden van een 
woning. Stapsgewijs wordt het onderzoek weergegeven met alternatieve 
mogelijkheden als men dreigt vast te lopen. De vele illustraties geven niet 
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alleen weer hoe bepaalde bronnen er uit zien, maar ook op welke wijze 
beeldmateriaal het onderzoek kan versterken.  
 
Het boekje is nog te bestellen bij het Erfgoedhuis op 
http://www.erfgoedhuis-zh.nl/?art_id=6&idboekencat=5 en kost  € 11 
inclusief verzendkosten. Het ISBN/nummer is 90-6550-629-2. 
Misschien een idee voor een onderzoek en een welkome aanvulling op uw 
genealogie. 
O ja…. Dick…. nog bedankt! 
 

 

 

 

Wat heeft de bibliotheek te bieden voor uw 
onderzoek 

Welkom in de Beleefbibliotheek!Welkom in de Beleefbibliotheek!Welkom in de Beleefbibliotheek!Welkom in de Beleefbibliotheek!    

De Beleefbibliotheek geeft u toegang tot een schat aan informatie: dossiers metDe Beleefbibliotheek geeft u toegang tot een schat aan informatie: dossiers metDe Beleefbibliotheek geeft u toegang tot een schat aan informatie: dossiers metDe Beleefbibliotheek geeft u toegang tot een schat aan informatie: dossiers met surftips, 
activiteiten en volledige kranten- en tijdschriftartikelen. De informatie is gratis, maar de 
krant- en tijdschriftartikelen zijn alleen te raadplegen wanneer u lid bent. 

Op het gebied van het voorouderonderzoek zijn er momenteel twee dossiers:  

1. Voorouders en familiegeschiedenis 
2. Voorouders opsporen vanachter de PC 

Hoe kunt u deze boeiende pakketten raadplegen. 
• Ga naar www.westfriesebibliotheken.nl 
• Klik vervolgens op collectie, kies infopakketten 
• Tik in het zoekvak “voorouders” in. 

Boektitels zijn te reserveren, de kranten- en tijdschriftartikelen komen direct in beeld. 

De onderstaande bibliotheken bieden een digitale dienstverlening via de De onderstaande bibliotheken bieden een digitale dienstverlening via de De onderstaande bibliotheken bieden een digitale dienstverlening via de De onderstaande bibliotheken bieden een digitale dienstverlening via de 
beleefbibliotheek: beleefbibliotheek: beleefbibliotheek: beleefbibliotheek:     

Abbekerk | Andijk  | Benningbroek  | Berkhout  | De Goorn | Enkhuizen-Noord | 
Enkhuizen SP | Hauwert  | Hoogkarspel | Medemblik |Midwoud | Nibbixwoud  | 
Onderdijk  | Obdam | Opmeer | Opperdoes  | Schellinkhout  | Stede Broec | Twisk  | 
Ursem |Venhuizen | Wervershoof | Wognum | Wijdenes  | Zwaagdijk-Oost 

 
Karla Seggelink- de Wit 
Bibliotheek Enkhuizen 
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Digitaliseren knipselarchief 
 

Graag wil ik u op de hoogte houden van het project digitaliseren van het 
knipselarchief. 
Zoals ik in de vorige aflevering van Koggenland al vertelde beschikt onze 
bibliotheek over een uitgebreide collectie advertenties van geboorten, 
huwelijken, overlijden, jubilea en rechtbankzaken in West-Friesland, waar 
we best trots op kunnen zijn. 
De collectie beslaat ruwweg een periode van 1990 tot en met heden. Zonder 
te beweren dat de collectie compleet is beslaat het toch uit zo’n 80 dikke 
ordners gevuld met steeds ongeveer 350 pagina’s advertenties. Gemiddeld 
per pagina ongeveer 2,8 advertenties. 
Deze papieren informatie is voor u bereikbaar op de eerste zaterdag van de 
maand tijdens de opening van de bibliotheek met uitzondering van de in 
bewerking zijnde mappen. 
Het digitaliseren vindt plaats in het Westfries Archief aan de Blauwe Berg 5c 
in Hoorn. 
Aan het project werken momenteel , als ik het zo mag uitdrukken, 3 koppels. 
Een op dinsdag, een op woensdag in de even weken en een op donderdag. 
De werktijden liggen tussen 13:00 uur en 17:00 uur. Er wordt niet iedere 
keer de volle vier uur gewerkt. Je moet er ook tijd voor (over) hebben. 
Naast de mensen die al aan het werk zijn, zijn er nog anderen die zich wel 
hebben opgegeven, maar waarvoor we nog geen “koppelgenoot” hebben 
kunnen vinden. Met name voor de woensdagmiddag in de oneven weken en 
de vrijdagmiddag zoeken we nog hulp. 
In principe kan er momenteel gewerkt worden op dinsdag-, woensdag-, 
donderdag- en vrijdagmiddag en op donderdagavond om de veertien dagen 
tijden de avondopening van het Westfries Archief. Op maandag is het archief 
gesloten. 
Tot nu toe is de letter A van A tot en met Ax gedigitaliseerd en wordt aan de 
letter B gewerkt.  
Steeds na ongeveer drie mappen zullen we proberen de informatie digitaal 
in de bibliotheek beschikbaar te stellen. Op de site van het Westfries Archief 
zal publicatie mogelijk wat eerder plaats vinden. 
 
Indien u vragen heeft, drempelvrees of denkt: “dat wil ik wel maar kan ik 
niet”,  bel dan even met Dick Waalboer, tel. 0229 591746 of mail naar 
dickwaalboer@planet.nl. 
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Kalcalc: Een handig stukje gereedschap 
(door Dick Waalboer) 
 

In de aflevering 1-2011 van het blad van onze collega’s in West Noord-
Brabant kwam ik onderstaand artikel tegen: 
Alle genealogen kennen het verschijnsel wel: de Republikeinse kalender, die 
tussen 1792 en 1805 in Frankrijk en de daartoe behorende landen 
gehanteerd werd. Maar als je vraagt: wanneer nu precies 12 Brumaire van 
het jaar VII was, moeten de meeste het antwoord schuldig blijven. 
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de vraag: op welke datum viel Pasen 
1643? Natuurlijk kunt u in het archief wel een antwoord op dat soort vragen 
krijgen, maar eenmaal thuis wordt dat al een stuk moeilijker. 
Welnu, de heer Huib PlankeelHuib PlankeelHuib PlankeelHuib Plankeel heeft voor computergebruikers een handig 
hulpmiddel ontwikkeld om die vragen te kunnen beantwoorden: de 
Historische kalenderclculatorHistorische kalenderclculatorHistorische kalenderclculatorHistorische kalenderclculator KalcalcKalcalcKalcalcKalcalc. 
Met dit programma is het mogelijk om de antwoorden op alle vragen over 
regionale kalenders en de Christelijke feestdagen zelf te vinden. 
Voor belangstellenden stelt hij het “zoals het is” voor download beschikbaar 
op zijn website http://www.grijsbaard.nl/Kalcalc/kalcalc_intro.htmlhttp://www.grijsbaard.nl/Kalcalc/kalcalc_intro.htmlhttp://www.grijsbaard.nl/Kalcalc/kalcalc_intro.htmlhttp://www.grijsbaard.nl/Kalcalc/kalcalc_intro.html, waar 
ook nadere toelichting beschikbaar is. Zelf kan men desgewenst nog een link 
naar het programma op het bureaublad maken. De helpfunctie in het 
programma is zeer duidelijk en onderverdeeld in enkele tabbladen. 
 

Boekrecensie: Bloedwraak 
 

Berichtte ik u vorige keer over het boek Bloedlijn van Dan Waddel. 
In hetzelfde genre en met dezelfde  hoofdpersonen heeft hij ook Bloedwraak 
geschreven. 
Katie Drake wordt gevonden met haar keel doorgesneden en haar tong eruit 
gerukt. Haar veertienjarige dochter is spoorloos. Hoofdinspecteur Grant 
Foster ziet verbanden met een ouder misdrijf waarbij een meisje verdween, 
en hij benadert Nigel Barnes. 
Barnes volgt het spoor terug naar Amerika in 1890, toen een jong echtpaar 
naar Engeland vluchtte. Ze droegen een verschrikkelijk geheim bij zich, een 
geheim dat nu een bloedige weerslag vindt bij alle nabestaanden. Een 
spannende thriller die onder je huid kruipt. Een intrigerende lijn langs 
familiestambomen.  
 
Ook dit boek is in de bibliotheek bij u in de buurt aan te vragen en 
verkrijgbaar op www.boekenwereld.com en dergelijke.  
 
Dick Waalboer 



 

Wie woonde waar
(door Remco Ooijevaar) 
 

Een simpele vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. Zeker als we wat 
verder terug gaan in de tijd. In de overgebleven bronnen
al snel geconfronteerd met de namen van gehuchten en buurtschappen die 
of verloren zijn gegaan of alleen nog bekend bij mensen uit die omgeving. 
Een aardige lijst met dergelijke namen is overigens te vinden op onze 
afdeling website onder “Plaatsen in OWF” 
friesland.ngv.nl/stedenendorpen.htmfriesland.ngv.nl/stedenendorpen.htmfriesland.ngv.nl/stedenendorpen.htmfriesland.ngv.nl/stedenendorpen.htm
zijn ook diverse oude kaarten te raadp
Militaire kaarten” uit de 19
diverse buurtschappen. 
Voor een nadere plaatsbepaling is uit de 16
meer beschikbaar dan penningkohieren, haardstedenreg
lidmaatregisters. Deze lijsten zijn waarschijnlijk opgesteld door
naar deur te gaan en kunnen zo toch soms net iets meer zeggen over iemand 
zijn woonplaats. Veel van deze haardsteden registers zijn overigens 
beschikbaar op http://www.vpnd.nl/nh/nh_verponding_1733.htmlhttp://www.vpnd.nl/nh/nh_verponding_1733.htmlhttp://www.vpnd.nl/nh/nh_verponding_1733.htmlhttp://www.vpnd.nl/nh/nh_verponding_1733.html
Wat minder terug in de tijd zijn er natuurlijk de inschrijvingen in de 
bevolkingsregisters. Helaas geldt daarbij dat huisnummers en ook 
gemeentegrenzen door de jar
reden van drie in- en uitschrijvingen tussen twee gemeenten bij een van mijn 
voorouders zonder dat zij daarvoor ooit 1 verhuisdoos hoefde in te pakken. 
Aan de diverse herindelingen hebben we overigens ook een 
huidige bronnen te danken. Zo zijn bijvoorbeeld
huwelijken van Hoogwoud overgeschreven met weglating  van de 
parochianen uit Opmeer omdat die plaats geen deel meer uitmaakte van 
Hoogwoud. Dit verklaart gelijk het mooie 18
eeuwse bronnen. Voor huiseigenaren geeft het kadaster uiteindelijk het 
beste antwoord op deze vraag. Via de eerder genoemde website 
http://watwaswaar.nlhttp://watwaswaar.nlhttp://watwaswaar.nlhttp://watwaswaar.nl zijn namelijk naast oude kaarten ook d
kadastergegevens in te zien. Hoe u dat kunt doen zal ik proberen uit te 
leggen.  
 

 

In het vak op de Tab “WAAR” links bovenin kunt u een locatie opgeven. In 
dit voorbeeld dus Lambertschaag. De 
opgebouwd uit een verzamelplan bestaande uit een aantal minuutplans. 
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Wie woonde waar 
 

Een simpele vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. Zeker als we wat 
verder terug gaan in de tijd. In de overgebleven bronnen worden we immers 
al snel geconfronteerd met de namen van gehuchten en buurtschappen die 
of verloren zijn gegaan of alleen nog bekend bij mensen uit die omgeving. 
Een aardige lijst met dergelijke namen is overigens te vinden op onze 

“Plaatsen in OWF” http://oostelijkwesthttp://oostelijkwesthttp://oostelijkwesthttp://oostelijkwest
friesland.ngv.nl/stedenendorpen.htmfriesland.ngv.nl/stedenendorpen.htmfriesland.ngv.nl/stedenendorpen.htmfriesland.ngv.nl/stedenendorpen.htm. Via de website http://watwaswaar.nlhttp://watwaswaar.nlhttp://watwaswaar.nlhttp://watwaswaar.nl
zijn ook diverse oude kaarten te raadplegen. Met name de “topografische 
Militaire kaarten” uit de 19de eeuw bevatten enorm veel namen van de 

Voor een nadere plaatsbepaling is uit de 16de, 17de en 18de eeuw is niet veel 
meer beschikbaar dan penningkohieren, haardstedenregisters en 
lidmaatregisters. Deze lijsten zijn waarschijnlijk opgesteld door
naar deur te gaan en kunnen zo toch soms net iets meer zeggen over iemand 
zijn woonplaats. Veel van deze haardsteden registers zijn overigens 

http://www.vpnd.nl/nh/nh_verponding_1733.htmlhttp://www.vpnd.nl/nh/nh_verponding_1733.htmlhttp://www.vpnd.nl/nh/nh_verponding_1733.htmlhttp://www.vpnd.nl/nh/nh_verponding_1733.html
Wat minder terug in de tijd zijn er natuurlijk de inschrijvingen in de 
bevolkingsregisters. Helaas geldt daarbij dat huisnummers en ook 
gemeentegrenzen door de jaren heen kunnen veranderen. Dit laatste was de 

en uitschrijvingen tussen twee gemeenten bij een van mijn 
voorouders zonder dat zij daarvoor ooit 1 verhuisdoos hoefde in te pakken. 
Aan de diverse herindelingen hebben we overigens ook een aantal van onze 
huidige bronnen te danken. Zo zijn bijvoorbeeld alle RK dopen en 
huwelijken van Hoogwoud overgeschreven met weglating  van de 
parochianen uit Opmeer omdat die plaats geen deel meer uitmaakte van 
Hoogwoud. Dit verklaart gelijk het mooie 18de- eeuwse handschrift van 17
eeuwse bronnen. Voor huiseigenaren geeft het kadaster uiteindelijk het 
beste antwoord op deze vraag. Via de eerder genoemde website 

zijn namelijk naast oude kaarten ook d
kadastergegevens in te zien. Hoe u dat kunt doen zal ik proberen uit te 

In het vak op de Tab “WAAR” links bovenin kunt u een locatie opgeven. In 
dit voorbeeld dus Lambertschaag. De kadastergegevens zijn doorgaans 

rzamelplan bestaande uit een aantal minuutplans. 

Een simpele vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. Zeker als we wat 
worden we immers 

al snel geconfronteerd met de namen van gehuchten en buurtschappen die 
of verloren zijn gegaan of alleen nog bekend bij mensen uit die omgeving. 
Een aardige lijst met dergelijke namen is overigens te vinden op onze 

http://oostelijkwesthttp://oostelijkwesthttp://oostelijkwesthttp://oostelijkwest----
http://watwaswaar.nlhttp://watwaswaar.nlhttp://watwaswaar.nlhttp://watwaswaar.nl 

legen. Met name de “topografische 
eeuw bevatten enorm veel namen van de 

eeuw is niet veel 
isters en 

lidmaatregisters. Deze lijsten zijn waarschijnlijk opgesteld door van deur 
naar deur te gaan en kunnen zo toch soms net iets meer zeggen over iemand 
zijn woonplaats. Veel van deze haardsteden registers zijn overigens 

http://www.vpnd.nl/nh/nh_verponding_1733.htmlhttp://www.vpnd.nl/nh/nh_verponding_1733.htmlhttp://www.vpnd.nl/nh/nh_verponding_1733.htmlhttp://www.vpnd.nl/nh/nh_verponding_1733.html. 
Wat minder terug in de tijd zijn er natuurlijk de inschrijvingen in de 
bevolkingsregisters. Helaas geldt daarbij dat huisnummers en ook 

Dit laatste was de 
en uitschrijvingen tussen twee gemeenten bij een van mijn 

voorouders zonder dat zij daarvoor ooit 1 verhuisdoos hoefde in te pakken.  
aantal van onze 

alle RK dopen en 
huwelijken van Hoogwoud overgeschreven met weglating  van de 
parochianen uit Opmeer omdat die plaats geen deel meer uitmaakte van 

eeuwse handschrift van 17de-
eeuwse bronnen. Voor huiseigenaren geeft het kadaster uiteindelijk het 
beste antwoord op deze vraag. Via de eerder genoemde website 

zijn namelijk naast oude kaarten ook de eerste 
kadastergegevens in te zien. Hoe u dat kunt doen zal ik proberen uit te 

 

In het vak op de Tab “WAAR” links bovenin kunt u een locatie opgeven. In 
adastergegevens zijn doorgaans 

rzamelplan bestaande uit een aantal minuutplans. 



 

Deze laatste bevatten voor ons de meest interessante informatie. Op het 
tweede Tabblad “WAT” kies ik dan ook voor 
 

   

Vervolgens selecteer ik op de kaart het gebied ofwel het minuutplan waar
meer van wil weten door er met de muis op te klikken
 

   

Aan de rechterzijde bevindt zich een uitklap menu met 
weten:  Mijn Selectie 
  Alle Informatie op de Kaart
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Deze laatste bevatten voor ons de meest interessante informatie. Op het 
” kies ik dan ook voor Minuutplans.  

 

Vervolgens selecteer ik op de kaart het gebied ofwel het minuutplan waar
meer van wil weten door er met de muis op te klikken 

Aan de rechterzijde bevindt zich een uitklap menu met twee 
 

Alle Informatie op de Kaart 

Deze laatste bevatten voor ons de meest interessante informatie. Op het 

Vervolgens selecteer ik op de kaart het gebied ofwel het minuutplan waar ik 

 

 keuzes te 



 

 

 
Om niet te verdwalen in een overvloed aan gegevens klik ik met een
muisknop op “Mijn selectie”
betrekking hebben op het in kleur weergegeven deel van de kaart in dit 
stukje scherm beschikbaar is.
 

 
 
Echter de gegevens zijn pas volledig beschikbaar door binnen het kader va
deze minuutplan op “Meer afbeeldingen” te klikken
figuur rechts. 
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Om niet te verdwalen in een overvloed aan gegevens klik ik met een
muisknop op “Mijn selectie”. Het resultaat is dat alleen de gegevens die 
betrekking hebben op het in kleur weergegeven deel van de kaart in dit 
stukje scherm beschikbaar is. 

 

Echter de gegevens zijn pas volledig beschikbaar door binnen het kader va
deze minuutplan op “Meer afbeeldingen” te klikken, met als resultaat de 

Om niet te verdwalen in een overvloed aan gegevens klik ik met een 
Het resultaat is dat alleen de gegevens die 

betrekking hebben op het in kleur weergegeven deel van de kaart in dit 

 

Echter de gegevens zijn pas volledig beschikbaar door binnen het kader van 
, met als resultaat de 



 

Pas nu zijn alle pagina’s binnen dit minuutplan te benaderen door hier op 
het bewuste blad te klikken. Het eerste blad bevat een kaart met daarop de 
diverse kavels. De overige bladen vindt men niet alleen de eigenaar van het 
bewuste kavel maar ook informatie over zijn of haar beroep, waarvoor het 
kavel werd gebruikt.    
 
 
 
 

 
 
 
 
In het scherm is links nog een balk om in te zomen en rechtsonder en veld 
om het zoomvlak elders op de pagina te plaatsen. Met het kruisje 
rechtsboven kan het opgeroepen venster weer gesloten worden.
Aan de hand van de minuutplannen van Hoogwoud en Abbekerk is zo de 
onderstaande index gemaakt met daarin alle eigenaren van bebouwing aan 
het huidige Noordeinde in Lambertschaag
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Pas nu zijn alle pagina’s binnen dit minuutplan te benaderen door hier op 
het bewuste blad te klikken. Het eerste blad bevat een kaart met daarop de 

De overige bladen vindt men niet alleen de eigenaar van het 
bewuste kavel maar ook informatie over zijn of haar beroep, waarvoor het 

In het scherm is links nog een balk om in te zomen en rechtsonder en veld 
k elders op de pagina te plaatsen. Met het kruisje 

rechtsboven kan het opgeroepen venster weer gesloten worden.
Aan de hand van de minuutplannen van Hoogwoud en Abbekerk is zo de 
onderstaande index gemaakt met daarin alle eigenaren van bebouwing aan 

idige Noordeinde in Lambertschaag 

Pas nu zijn alle pagina’s binnen dit minuutplan te benaderen door hier op 
het bewuste blad te klikken. Het eerste blad bevat een kaart met daarop de 

De overige bladen vindt men niet alleen de eigenaar van het 
bewuste kavel maar ook informatie over zijn of haar beroep, waarvoor het 

 

In het scherm is links nog een balk om in te zomen en rechtsonder en veld 
k elders op de pagina te plaatsen. Met het kruisje 

rechtsboven kan het opgeroepen venster weer gesloten worden. 
Aan de hand van de minuutplannen van Hoogwoud en Abbekerk is zo de 
onderstaande index gemaakt met daarin alle eigenaren van bebouwing aan 
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Kavel Eigenaar partner 
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A 1 M Cornelis Corsloot Lambertschaag Herbergier   huis + erf 

A 2   vier Noorder Koggen     schuur 

A 3   Dijkcollege Westfriesland     huis + erf 

A 4 V Trijntje Vries, de Abbekerk rentenier   huis + erf 

A 5 V Trijntje Vries, de Abbekerk rentenier   boomgaard 

A 6 M Leendert Bakker     huis + erf 

A 7   de armen van Lambertschaag     huis + erf 

A 8 M Dirk Schuitemaker Lambertschaag arbeider   huis + erf 

A 9 M Jan Weers Abbekerk boer   weiland 

A 10 M Gerrit Bakker Lambertschaag arbeider   huis + erf 

A 11 M Cornelis Bakker Opperdoes corenman ?   boomgaard 

A 12 M Cornelis Bakker Opperdoes corenman ?   huis + erf 

A 13 M Arien [Hilbrandsz] Sneeboeres Lambertschaag boer   huis + erf 

A 14 M Arien [Hilbrandsz] Sneeboeres Lambertschaag boer   bos 

A 15 V Geertje Hoek Lambertschaag boer   huis + erf 

A 16   
erven 
van Corn[elis] Willems Lambertschaag   huis + erf 

A 17   
erven 
van Corn[elis] Willems Lambertschaag   moestuin 

A 26 M Klaas Mens Lambertschaag timmerman   huis + erf 

A 27 M Klaas Mens Lambertschaag timmerman   boomgaard 

A 28 M Jacob Koppendraaijer Lambertschaag arbeider   huis + erf 

A 29 M Jacob Koppendraaijer Lambertschaag arbeider   boomgaard 

A 30 V weduwe ? Lambertschaag Pieter Land, op het huis + erf 

A 31 M Jacob Ligthart Lambertschaag Kaarsemaker   huis + erf 

A 32 M Klaas Winkel Sijbekarspel burgemeester   tuin 

A 33 M Klaas Winkel Sijbekarspel burgemeester   boomgaard 

A 34 M Klaas Winkel Sijbekarspel burgemeester   huis + erf 

A 35 V weduwe ? Lambertschaag Willem Jong, de huis + erf 

A 36 V weduwe ? Lambertschaag Willem Jong, de tuin 

A 37 M Pieter Stapel Lambertschaag Winkelier   huis + erf 

A 38 M Pieter Stapel Lambertschaag Winkelier   tuin 

A 39 M Pieter Stapel Lambertschaag Winkelier   bos 

A 40 M Volkert Best Lambertschaag arbeider   huis + erf 

A 41 M Jan Boots Lambertschaag arbeider   huis + erf 

A 42 M Jan Boots Lambertschaag arbeider   bo 

A 43 M Simon Groot Lambertschaag Kleermaker   huis + erf 

A 51 M Hermen Bakker Lambertschaag boer   huis + erf 

A 52 M Hermen Bakker Lambertschaag boer   boomgaard 

A 56   gemeente Abbekerk     huis + erf 

A 57   gemeente Abbekerk     tuin 

A 58 M Jan Joosten Watenberg Lambertschaag boer   huis + erf 

A 59   
erven 
van Jurriaan Tuinman     tuin 

A 60   armen van Lambertschaag     huis + erf 
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A 61 M Klaas Wit   Schipper   huis + erf 

A 64   Pieter Groot Lambertschaag   huis + erf 

A 65   armen van Lambertschaag     huis + erf 

A 66 M Cornelis Wortel Lambertschaag Timmerman   huis + erf 

A 67 M Cornelis Wortel Lambertschaag Timmerman   boomgaard 

A 68 M Hendrik Arends Abbekerk kleermaker   huis + erf 

A 69 M Willem Vlamming     huis + erf 

A 70 M Jan Reuzenaar Hoogwoud boer   boomgaard 

A 71 M Jan Reuzenaar Hoogwoud boer   huis + erf 

A 73 M Arien Moies Lambertschaag boer   huis + erf 

B 74   vier Noorder Koggen     
schuurtje + 
erf 

B 74a   vier Noorder Koggen     schuur 

B 75 M Cornelis Korsloot Lambertschaag kastelein   tuin 

B 76 M Cornelis Korsloot Lambertschaag kastelein   weiland 

B 77 M Cornelis Korsloot Lambertschaag kastelein   tuin 

B 78 V weduwe ? Lambertschaag boerin Willem Jong, de weiland 

B 79 V weduwe ? Lambertschaag boerin Willem Jong, de weiland 

B 90   RK     weiland 

B 91   RK     weiland 

B 92 M Hendrik Kellerman Lambertschaag smid   huis + erf 

C 138 V weduwe ?   Jacob Jong, de weiland 

C 139 M Germent Bijl Hoogwoud arbeider   weiland 

C 140 M Cornelis Groot Hoogwoud arbeider   erf 

C 141 M Cornelis Groot Hoogwoud arbeider   huis + erf 

C 143 M Jan Reuzenaar Hoogwoud boer   weiland 

C 144 M Jan Reuzenaar Hoogwoud boer   tuin 

C 144a M Jan Reuzenaar Hoogwoud boer   erf 

C 145 M Jan Reuzenaar Hoogwoud boer   huis + erf 

C 219 M Reijer Floor Hoogwoud arbeider   tuin 

C 220 M Reijer Floor Hoogwoud arbeider   huis + erf 

C 221 V weduwe Antje Oostwoud Abbekerk Maarten Weidenes weiland 

C 222 V weduwe Antje Oostwoud Abbekerk Maarten Weidenes huis + erf 

C 223   RK armen Westwoud   weiland 

C 224 M Jan Harmeeling Hoogwoud boer   boomgaard 

C 225 M Jan Harmeeling Hoogwoud boer   huis + erf 

C 228 M Jan Harmeeling Hoogwoud boer   weiland 

C 229 M Jacob Lindeboom Hoogwoud rietdekker   huis + erf 

C 230 M Pieter Landt, op t Lambertschaag   weiland 

C 231   NG     kerk + erf 

 

 



 57 

Goed nieuws voor de werkgroep transcriberen 
 

Onlangs kregen alle 28 vrijwillgers van de werkgroep transcriberen en 
digitaliseren per e-mail het volgende verheugende bericht. 

"Beste vrijwilliger, Vanaf 1 april kunnen jullie de dopen van Enkhuizen, 
Medemblik en Hoorn  raadplegen via onze website! Er zijn zo'n 160.000 
personen opgenomen op  het internet". 
In december 2010 waren de dopen uit Medemblik al te vinden op internet 
en in de volgende maanden van dit jaar zullen ook de overige 
gedigitaliseerde bestanden op het internet verschijnen. Inmiddels is zo'n 20 
% van alles wat er in het Westfries archief beschikbaar is door vrijwilligers 
gedigitaliseerd. In maart 2004 begonnen we met 5 personen. Gelukkig is de 
werkgroep steeds groter geworden ondanks het feit dat een 
aantal vrijwilligers weer moest afhaken door allerlei omstandigheden. Vele 
handen maken ligt werk en daarom wil ik iedereen die graag informatie op 
internet zoekt (en wil vinden) vragen om mee te doen met deze werkgroep. 
Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Tweemaal per maand is er 
gelegenheid om op vrijdagochtend met anderen uw (lees)problemen te 
bespreken. Er is ook voldoende werk voor hen die geen oud schrift kunnen 
lezen. Meldt u aan via de website van het Westfries archief of bij mij. 

Gerri Kind-Renskers 
 
 

Twitteren 
Onderstaand verhaal is voor onze jeugdige leden en voor iedereen die zich 
daar niet te oud voor voelt! Het is afkomstig van onze webmaster.  
Hierbij wil ik u op de hoogte stellen van een nieuw experiment dat ik ben 
gestart. Vanaf nu heeft onze afdeling namelijk een Twitter account bekend 
onder de naam NGF_OWF en hebben we een zogenaamd web feed. Wat is 
dit allemaal en wat moeten we er mee? 

Veel websites maken gebruik van een web feed om nieuwsitems weer te 
geven. Kijk bijvoorbeeld eens op http://feeds.nos.nl/nosnieuwsalgemeenhttp://feeds.nos.nl/nosnieuwsalgemeenhttp://feeds.nos.nl/nosnieuwsalgemeenhttp://feeds.nos.nl/nosnieuwsalgemeen . 
Iedereen kan zich met een klein software programmaatje abonneren op feed 
en zo op de hoogte blijven van het laatste nieuws op een website zonder 
deze te bezoeken. Mijn intentie met de feed is echter iets anders. De 
webmasters van het NGV hebben onze afdelingsfeed  nu zo gemaakt dat 
deze 7 dagen voor een activiteit van onze afdeling de feed vult met het 
naderende programmapunt. Een ieder die zich abonneert op onze feed krijgt 
zo dus 7 dagen tot datum van verstrijken een herinnering aan onze 
activiteit.  
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Maar er is meer! Ik heb namelijk gelijk een Twitter account aangemaakt 
genaamd NGF_OWF. Binnen dit sociaal netwerk kan men zich weer 
abonneren op andere Twitter accounts. Zodra een Twitter account meent 
iets te melden te hebben krijgt iedere abonnee weer een melding. Het mooie 
is nu dat de RSS feed in Twitter ook gebruikt kan worden om nieuwtjes te 
melden. Alle informatie in de feed zal zo dus automatisch nu ook door 
gegeven worden in Twitter. Alle Twitterleden die we verzamelen worden zo 
dus straks ook 7 dagen van te voren op de hoogte gesteld van dit mooie 
nieuws. Men kan dus ook Twitterteksten door geven. Het Westfries 
streekarchief kan dus ook ons nieuws ook weer doorgeven aan hun 
abonnees. De testfase is van start gegaan en u moet het maar eens gaan 
proberen! 
 
Remko Ooijevaar  
 

4e Booij informatie/contactdag 
    
Zaterdag 25 juni wordt de derde Booij informatie/contactdag gehouden. Ditmaal in 
Orgelzaal Booy in St.Pancras, Daalmeerpad 13. Ab Booij, organist van de Ned.Herv. kerk 
in De Steeg, zal het orgel bespelen. Zijn er nog meer organisten onder ons, laat het 
weten, zij hebben dan ook de mogelijkheid om het orgel te bespelen. 
In Nederland komen een aantal geslachten Booij voor, waarvan nog niet bekend is dat zij 
onderling verwant zijn. Tijdens de contactdag kan informatie uitgewisseld worden, 
herinneringen  worden opgehaald en contacten aangehaald. Neem foto’s of andere 
documenten mee. Misschien is het mogelijk om een familie organisatie te beginnen, om 
samen onderzoek te doen. De Booij Bode kan dan gebruikt worden als familietijdschrift 
om onderzoekgegevens te publiceren en om familieverhalen en gebeurtenissen vast te 
leggen. 
Voor meer informatie over orgelzaal Booy zie: www.orgelzaalbooy.nl 
Het programma ziet er als volgt uit:   
11.00 uur:  Ontvangst met koffie// thee 
11.30 uur:  Ontstaan orgelzaal Booy 
12.00 uur:  Rondleiding orgelzaal en orgelspel door Ab Booij uit De Steeg. 
13.00 uur:  Stand van zaken onderzoek geslachten Booij door Jaap Booij 
14.00 uur:  Gezellig samenzijn, uitwisselen gegevens, vragen enz. (neem vooral foto’s en 
verhalen mee 
16.00 uur:  Sluiting bijeenkomst  
 
Tijden zijn richttijden. Probeer op tijd te zijn, dit i.v.m. de inleiding en rondleiding.  Als u 
van plan bent om te komen geef dat dan door aan Jaap Booij. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Jaap Booij, telf. 0223-635340 of per e-mail: jac.booij@planet.nl. 
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Mutaties op de ledenlijst  
 

Alle ledenmutaties dient u uitsluitend door te geven aan de NGV te Weesp. 
Dat kan schriftelijk of via e-mail. Zie ook de mededelingen in Gens Nostra. 

 

Nieuw lidmaatschap: 
 
Dhr. H.D. Klaver Jonckherenhof 36-A 6581 GD Malden 
Mw. S.A.J. Mosis-Mikkers Bourgondiëweg 41 1611 WC Bovenkarspel 
 
    
Bedankt als gewoon lid: 
 
Dhr. J. Groothuizen   Sint Pancras 
Mw. S. Post   Zaandam 
 
 
Bedankt als bijkomend lid: 
    
Mw. R. Stoekenbroek-Oosterhuis  Bodegraven 
    
    
Einde lidmaatschap i.v.m. overlijden: 
    
Dhr. J.A.H. Spruijt Alexanderstraat 28 1623 KB Hoorn 
 
    
Adreswijziging(en): 
 
Dhr. J. van Veen De Blauwe Lely 8 1607 BG Hem 
Mw. M.A.J. Vijn-van Hout Tamarixplantsoen 235 1702 JD Heerhugowaard 
Dhr. J.J.M. Degeling Rozenhof 1 1616 CP    Hoogkarspel  
Mw. C.E. Plug-Höhne-Sparborth Betsy Perk 105 1628 PE    Hoorn 
 
 
  

Aan dit nummer werkten mee….. 
 
Fred Hoek, Gerri Kind-Renskers,  Dick Waalboer en Remco Ooijevaar. 
 
Wij nodigen u uit wetenswaardigheden op papier of in een computerbestand 
te zetten. Heeft u hulp nodig bij vormgeving van uw gegevens, neem dan 
even contact op met één van de redactieleden. U bent van harte welkom. 
 
 
  



 60 

'Koggenland' verschijnt in 2011 in de maand maart, mei/juni, september en 

december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is 15 augustus 2011. 

 

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 2
e
 vrijdag van de maand 

van 14:00 tot 16:00 uur 

Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT  Hoorn 

 

 
 
 
 
 

De bibliotheek van onze afdeling 

 

iedere 1
e
 zaterdag van de maand  

van 11:00 tot 14:00 uur 

met uitzondering van februari, juli en augustus 

ook op onze verenigingsavonden kunt u er vanaf 19:00 uur terecht 

Nivon-gebouw Kerkebuurt 169, 1647 ME  Berkhout 

 

 

 

 



 

 

 

Bestuur en functieverdeling 

 
Voorzitter  
Vacature 

Eerste secretaris  

Vacature 

Tweede secretaris, afgevaardigde  
Aad Goossens, Olympiaweg 2, 1693 EL Wervershoof    0228 - 58 15 67 

e-mail: aad.riek.goossens@quicknet.nl 

Penningmeester 

Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek  0229 - 59 17 46 

e-mail: dickwaalboer@planet.nl 

Algemeen bestuurslid 
Klaas Bant, Dorpsweg 147, 1697 KK Schellinkhout   0229 - 50 14 58 

e-mail: klaas.bant@planet.nl  

Algemeen bestuurslid, werkgroep bibliotheek, opvang nieuwe leden 

Vacature 

Algemeen bestuurslid, PR-functionares 
Gerri C. Kind-Renskers, De Wijzend 44, 1474 PC Oosthuizen   0299 - 40 16 62 

e-mail: gerrikind@quicknet.nl 

Algemeen bestuurslid, organisatie lezingen  

Marijke van Teunenbroek-Land, Robert Stolzhof 292, 1628 XA Hoorn  0229 –23 84 82     

e-mail: teunenbroek@zonnet.nl 

Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur 
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn    0229 - 23 29 35 

e-mail: b.leek@quicknet.nl 

 

 

Homepage: http://oostelijkwesthttp://oostelijkwesthttp://oostelijkwesthttp://oostelijkwest----friesland.ngv.nlfriesland.ngv.nlfriesland.ngv.nlfriesland.ngv.nl  
Verenigingsgebouw: NivonNivonNivonNivon----gebouw Kerkebuurt 169, Berkhogebouw Kerkebuurt 169, Berkhogebouw Kerkebuurt 169, Berkhogebouw Kerkebuurt 169, Berkhout 
 

Redactie Koggenland 
 

Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn   0229 - 23 29 35 

e-mail: b.leek@quicknet.nl 

Jan Lijzenga, Amaryllislaan  62, 1616 XD Hoogkarspel   0228 - 56 21 17 

e-mail: j.lijzenga@quicknet.nl  

 

   



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


