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Onze Bijeenkomsten    
    
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.  
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Van de bestuurstafel 
       

 

Ja, u leest het goed. Uw bestuur heeft na lange tijd en 
sinds 17 november weer een voorzitter. Ik bedank 
hierbij alle leden, die op de laatste bijeenkomst 
instemden met deze aanstelling.  
Het garandeert natuurlijk niets, maar kan en moet 
wel meer structuur geven aan de gang van zaken 
binnen onze afdeling. Lange tijd heeft het bestuur het 
moeten doen zonder voorzitter en dat gaf zo nu en 
dan problemen. Die werden wel weer opgelost, maar 
het kostte soms toch meer tijd en moeite.  
Na een tamelijk rumoerige periode die het bestuur en dus onze afdeling 
meemaakte, gaan we er vanuit dat de rust is teruggekeerd en dat we 
voortvarend kunnen werken aan de voortgang van onze afdeling. 
De laatste mutatie in het bestuur was het vertrek van Klaas Bant. Klaas vindt 
dat hij wat in de voorbije zomer op bestuurlijk gebied is gepasseerd niet voor 
zijn rekening kan nemen en heeft daar de conclusie uit getrokken om als 
bestuurslid van de afdeling te moeten stoppen. Ofschoon ik dat betreur, heb 
ik tegelijkertijd begrip en respect voor zijn standpunt. Klaas bedankt voor 
alles dat je voor de afdeling gedaan hebt en ik hoop dat we je nog vele 
malen bij de bijeenkomsten mogen begroeten. 
Zoals u op een andere plek in deze aflevering van “Koggenland” kunt lezen 
is de samenstelling van het bestuur duidelijk veranderd. Niets bijzonders, 
want dat dient met enige regelmaat te gebeuren. De manier waarop de 
verandering plaats vindt kan wel eens vervelend zijn. Maar normaal 
gesproken treden mensen af en komen er nieuwe bij. Hopelijk, en ik ga daar 
ook vanuit, zal dat een volgende keer het geval zijn. Voorlopig dienen er nog 
een paar mensen bij te komen. Zo zijn we naarstig op zoek naar een nieuwe 
secretaris of secretaresse. Gerri Kind heeft dat tijdelijk op zich genomen, 
maar zij doet ook de PR en nog veel meer voor de afdeling. Voor de 
bibliotheek hebben we Tiny Kraakman bereid gevonden om de opening te 
verzorgen vóór en ná de bijeenkomsten. Gezien de uitslagen van het 
ledenonderzoek moeten we ons eerlijk gezegd afvragen of de bibliotheek 
wel op de zaterdagochtenden in de winter geopend moet zijn. Er is te weinig 
belangstelling. Hier wordt nog verder naar gekeken. Voorlopig blijft de 
bibliotheek op zaterdag dicht. 
Uw nieuwe voorzitter is voorlopig ook penningmeester van onze afdeling. 
Een nieuwe penningmeester is van harte welkom. Schroomt u niet indien u 
vindt dat een van deze taken, secretaris of penningmeester, wel iets voor u 
zou kunnen zijn. Echt veel werk is het niet, maar het moet wel gedaan 
worden. U kunt hierover altijd contact met me opnemen. 
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Vanaf deze plek wenst het bestuur u alvast goede Kerstdagen en een gezond 
2012 met veel nieuwe ontdekkingen tijdens uw speurtocht naar uw 
voorouders.  
Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens de NieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomst in 
Berkhout op    7 januari van 15:30 tot 17:00 uur7 januari van 15:30 tot 17:00 uur7 januari van 15:30 tot 17:00 uur7 januari van 15:30 tot 17:00 uur.   
 
Dick Waalboer, voorzitter 
 
 

Najaarsledenvergadering op 17-11-2011 
 

Verslag van de najaarsledenvergadering op 17-11-2011, die voorafging aan 
de lezing van Jan de Bruin. 
 
1. Om 19.45 opent Aad Goossens (2e secretaris)  de vergadering. 
 
2. Er zijn geen ingekomen stukken. Aad deelt de aanwezigen mee dat zij, in 
geval er gestemd wordt, geen stem hebben als zij geen lid van de NGV zijn. 
 
3. Klaas Bant heeft meegedeeld tussentijds te willen aftreden.  
Meningsverschillen die samenhangen met het vertrek van de werkgroep 
bibliotheek waren voor hem de reden het bestuur te verlaten. Aad spreekt 
namens het bestuur zijn dank uit voor de bijdrage die Klaas heeft geleverd 
aan het reilen en zeilen van onze afdeling in de ruim 13 jaar dat hij deel 
uitmaakte van het bestuur. Klaas werd op 17 februari 1998 gekozen tot 
bestuurslid met als speciale taak de computergenealogie. Helaas heeft de 
werkgroep geen lang leven gehad.  Er bleek destijds niet voldoende interesse 
zijn voor deze nieuwe tak van genealogisch onderzoek. Na het aftreden van 
voorzitter Gerard Böke op 20 februari 2001 volgde een voorzitterloos 
tijdperk . Op een enkele uitzondering na heeft Klaas alle 
bestuursvergaderingen en de jaarvergaderingen voorgezeten. Ook kon er 
een beroep op hem gedaan worden voor het geven van een lezing. Hij legde 
het contact met het NIVON:  daardoor zitten we nu in deze prettige en  
warme vergaderzaal. Klaas wilde geen cadeau en wij respecteren dat. Onze 
dank voor zijn werk als bestuurslid wordt uitgedrukt met het overhandigen 
van een mooi boeket bloemen. 
 
4. Het bestuur is blij Dick Waalboer te kunnen voordragen als voorzitter. Hij 
wordt bij acclamatie gekozen. Aad deelt verder mee dat Gerri Kind-Renskers 
het secretariaat zal waarnemen. 
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5. De begroting van onze afdeling is goedgekeurd door het hoofdbestuur. 
Wij hebben 30 euro minder gekregen dan gevraagd werd maar alle 
afdelingen zijn iets gekort om de landelijke begroting sluitend te krijgen. 
Geen van de aanwezigen verzet zich hiertegen. 
 
6. Wat betreft de algemene najaarsvergadering van de NGV geeft Aad  een 
korte toelichting bij het voorstel de heer H.H.Duitgenius tot lid van het 
hoofdbestuur te benoemen; het citeren van enige punten uit het uitgebreide 
CV volstaat om de vergadering positief te stemmen. Op de landelijke 
ledenvergadering zal Aad daarom als onze afgevaardigde voor de 
benoeming stemmen.  
 
7. Tijdens de rondvraag worden er geen vragen gesteld, waarna de 
vergadering wordt gesloten om 20.00 uur en Jan de Bruin het woord krijgt 
voor zijn lezing over de familie Valentijn (zie voor het verslag daarvan elders 
in deze aflevering). 
 
Gerri Kind-Renskers, secretaris  
 

Scanproject 
 

Graag houden wij u op de hoogte van het scanproject. 
Het aantal scans bedraagt nu, 17 november, 3.120 en het aantal 
advertenties staat op ruim 8.650. Indien u aan het project wilt meewerken, 
en dat wordt bijzonder op prijs gesteld, dan kunt u zich aanmelden bij 
dickwaalboer@planet.nl of telefoon 0229 591746. 
Bij het NGV wordt binnenkort met een proef gestart om scans van het 
VerenigingsCentrum in verschillende plukjes, batches, op een afgeschermd 
deel van de websitevan het NGV te plaatsen. Deze batches kunnen dan door 
leden gedownload worden om te indexeren. De geïndexeerde batches 
kunnen dan weer door anderen gecontroleerd worden. 
 
We zijn nu aan het onderzoeken of dit ook gedaan kan worden met scans 
van onze knipsels. Het voordeel hiervan is dat leden van onze afdeling thuis 
kunnen indexeren zonder gebonden te zijn aan tijden van het Westfries 
Archief. Of het allemaal door kan gaan is nog de vraag. 
Voorlopig scannen en indexeren we in de speciaal voor ons ingeruimde 
kamer in het Westfries Archief. Er is nog plaats op maandag-, donderdag en 
vrijdagmiddag en op woensdagmiddag om de twee weken. 
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Uit het Oud Notarieel Archief: Bevallingen  
(door José Schenk) 
 

De transcripties van de eerste twee aktes waren al enige tijd geleden 
ingestuurd voor het jubileumnummer over ‘medische zaken’, maar konden 
daar door plaatsgebrek niet opgenomen worden. De derde akte is kort 
gelden ingestuurd en past in het thema ‘bevallingen’, alhoewel de perikelen 
niet van medische aard zijn. 
 

Een drama in Twisk Een drama in Twisk Een drama in Twisk Een drama in Twisk     
Over een dienstmeisje in Twisk, dat helemaal alleen is bevallen en waarbij 
moeder en kind zijn overleden.  
 

ONA Abbekerk 25-08-1709, invoernr 130, fiche 3, akte 64, notaris Hendrik 
van der Hoeve  
 

Jan Dirksz wonende tot Twisk, heeft op den 25 Augusti 1709 aan 

den Burgemeester aldaar genotificeert, dat sijne Moeder Aaf Jans, 

ontrent vier uren in de morgenstont, gaende naar de bedstede van 

hare dienstmaagt, omse op te wekken tegen de melktijt deselve 

heeft gevonden doot op de vloer leggen, dat zijne moeder daar op 

de buren inroepende dat zij luijden gesamentlijk hebben gesien 

dat er een eerst geboren doot kint aan haar zijde lag. 

Versoekende den gemelden Burgemeester (mits de absentie van den 

Officier) nevens de Schepenen ten huijse van sijne Moeder te 

willen komen, om de lijken te visiteren en dienaangaande te 

ordonneren, soo als bevonden mogte werden te behooren. 

Na welke notificatie gemelde Burgemeester en Schepenen sig 

aanstonts hebben vervoegt ten huijse van de voorsz[eide] Aaf 

Jansd[ogte]r, en aldaar de Dienstmaagt in het middelhuijs 

gevonden in hare kleederen doot leggen op de vloer, met een seijl 

en twee a drie stoelkussens onder en bij haar, ende een 

eerstgeboren doot kint aan haar regtersijde. 

Waar op hare Agtb[are] den Heelmeester en Vroetvrouwe van de 

plaats, (daar tot ontboden sijnde) hebben gelast de lijken nader 

te visiteren. 

’t Welk gedaan sijnde, hebben gemelde Heelm[eeste]r en 

Vroetvrouwe daar van aan hare Agtb[are] gedaan dit rapport: 

Eerst de vroedvrouwe; Dat de Moeder sterk hadde gevloeijt; Van de 

nageboorte verlost was, en die onder haar hadde; Dat het kint 

voldragen en nog aan de nageboorte vast was. 

Vervolgens de Heelmeester, dat het kint aan den hals en aan de 

keel eenigsins in de huijt gequetst was, en ontrent de keel 

eenige roodigheijt uijt den blauwen sig vertoonde. 

Na welk rapport Schepenen het kint voor haar hebben doen brengen, 

de quetsinge aan den hals en keel nevens de blauwe roodigheijt 

selve besigtigt; En Conform het rapport van den Heelmeester 

bevonden. 

Actum ten dage als boven 
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   Jan Sijbrantsen Henken 

   Cornelis  Maersz Evers  

      In kennisse van mij secret[aris] Henrik van der Hoeve 

 

Slechte Slechte Slechte Slechte vroedvrouwvroedvrouwvroedvrouwvroedvrouw    in Berkhoutin Berkhoutin Berkhoutin Berkhout    
Over een vroedvrouw, die moest worden vervangen. 
 
ONA Berkhout 20-08-1687, boek 225, fiche 2, akte 31a, notaris Dirk Nierop 
 

Op huijden den 20
e
 Augusti 1687,  

Compareerde voor mij Dirk Nierop, openbaar Not[ari]s, bij den 

Hove van Holl[an]t geadmitteert tot Berkhout resideerende, 

present de naegenoemde getuijgen, Aecht Teunis, Geert Trijn 

Vechters, en Geert Dirks  alle woonachtigh tot Berkhout, de 

welcke verclaerden gesamentlijck en elk bijsonder, ten versoecke 

van de Regenten van Berkhout, waar en waarachtigh te wesen, dat 

Aechjen Heijndricks ordinare vroedvrouw tot Berkhout, omtrent 22 

weecken geleden is ontboden geworden ten huijse vande 

voorn[oemde] Trijn Vechters om als vroedvrouw een kint te roejen, 

waar over Aechtje Heijndriks is gekomen op een Sondach avont en 

aldaar in actie sijnde tot dinghsdaghs middaghs toe, en wederom 

van dinghsdagh avont af tot woensdagh ’s morgens toe, hebbende 

daarbij voorn[oemde] tweede Attestante seer harde arbeijt om te 

baren, waar op de gemelde vroedvrouw seer hardt met haar 

Attestante handelde en echter geen kint konde bekomen, waar over 

haar Attestante man en andere na Hoorn gingen om een andere 

vroedvrouw, Neltje Zijbrants genaemt, te halen en die bekomen 

hebbende is de Attestante (na dat de gemelte Neeltje Zijbrants 

daer anderhalf uur geweest hadde, verlost is geworden van een 

jongedochter. 

Wijders verclaarde de eerste en laaste Attestante dat Aechje 

Heijndrixs seer hardt ’t laaste half etmael seer hart en 

onmenschelijk met de gemelte Trijn Vechters handelde, en 

oordeelde na ons beste kennis dat de meergemelte Aechje geen kint 

soude hebben bekomen, ofte ten minsten dat het kint doot soude 

hebben geweest. 

Laestel[ijk] verclaerde twee laeste attestante[n] tecoomende de 

gemelte Aechjen Heijndriks als vroedvrouw (soo het mochte 

voorvallen) niet meer te sullen ook willen halen. Gevende voor 

redenen van wetenschap de eerste en laeste Attestante datse daer 

bij en present sijn geweest en de tweede Attestante alle ’t 

voorengemelte aen  haer selfs gepleeght te zijn. Eijndigende hier 

mede hunne verklaringe die sij presenteerden des noots en nader 

daar toe versocht sijnde met eede solemneel te bekraghtigen. 

Actum sonder fraude ter presentie van Jan Herm[en]sz en P[iete]r 

Claasz Bullooper, getuijgen van geloove hier toe versocht die 

desen neffens de Comparanten en mij Notario onderteeckent hebben 

ten dage als boven 

 

Dit merk bij Aecht Teunis gestelt 

Dit merk bij Trijn Vechters self gestelt 
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Dit merk bij Geert Dircks gestelt 

Jan Hermesen 

Pieter Claesz             Quod Attestor Rogatus 

                           D[irk] Nierop  Not[ari]s Publ[ijcq] 

 

Echtelijke problemen in PurmerendEchtelijke problemen in PurmerendEchtelijke problemen in PurmerendEchtelijke problemen in Purmerend    
Over een man, die beweerde niet de vader te zijn en zich toch bekommert 
om zijn vrouw. 

 

ONA Purmerend 26-06-1770, boek 4366, akte 18, notaris Cornelis van Neck 
 
Op den 26 Junij 1770, 

Compareerden voor mij, Cornelis van Neck Openbaar Notaris bij de 

Edele Hove van Holland geadmitteert binnen Purmerende residerende 

en voor de nabeschreven getuijgen. 

Jan Dunnebier oud 52 Jaren en Pieter Knip oud 42 Jaren beide 

wonende in de Beemster, dewelke ter requisitie van Maartje 

Cornelis Binnewijsen huijsvrouw van Rens Sluijs wonende tot 

Spanbroek verklaarde waar ende waaragtig te sijn 

Dat zij getuijgen in de laatstleden maand maart, zonder in de 

precise dag gehouden te willen zijn, zijn geweest tot Spanbroek 

ten huijse van Rens Sluijs voorn[oem]t, en op dien zelven tijd 

uijt den eijgen mond van gem[elt]e Rens Sluijs hebben gehoort, 

dat zijn vrouw Maartje Cornelis Binnewijsen bovengen[oem]t van 

daar was vertrokken wegens een bestane mispas, hier in bestaande, 

dat zijn vrouw Maartje Cornelis Binnewijsen meergen[oem]t was 

bevallen van een zoon, waar van hij Rens Sluijs sustineerde geen 

vader te zijn, welk gem[elt]e vertrek van zijn vrouw voorn[oem]t 

zo hij Rens Sluijs toen zeide, geschied was, op aanradinge van 

hem Rens Sluijs selve, om die redenen zo hij te kennen gaf alleen 

dat hij Rens Sluijs bevreest was, dat den bailliuw zijn vrouw 

anders zo zij daar bleef zoude ligten en haar op een plaats 

brengen, die niet aangenaam was en dat hij ’t haar om die reden 

alleen hadde aangeraden alles met zulke of diergelijke woorden in 

substantie. Gevende zij getuijgen voor redenen van wetenschap, 

dat het haar vers in geheugen legt, en voorts als in den text 

bereid zijnde ’t vorenstaande ten allen tijden (des noods) en 

gerequireert werdende nader met solemnelen Eeden te bevestigen. 

 Aldus gepasseert binnen Purmerende ten huijse van mij notaris 

ter presentie van Frans Kimman en Jan Michielsz beijde wonende 

binnen deze stad als verzogte getuijgen 

   Jan Dunnebier 

   Pieter Knip 

   Frans Kimman 

   Jan Michiel       C[ornelis] van Neck  not[aris] publ[ijcq] 
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Oud Schrift  

(door Gerri Kind-Renskers) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Transcriptie: zie ommezijde  
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                   Aen mijn Edele heeren die 

                   Heeren Burgemeysteren 

                   Scheepenenen ende die gantsche 

                   Vroetschappe der stede van 

                   Grootebroeck 

 

Gheeft met behoorlijcke reverentie ende 

eerbiedinghe te kennen uwer E[dele] dienstwillighe 

Isbrant Sijbrantsz Noordeloos jegenwoordich 

Schoolmeyster tot Bovencarspel, Alsoo het 

Secretaris Ampte faceert soo versoeckt die 

Voornoemde suppliant seer ootmoedelijck die wijle hij een 

Burger van uwer E[dele] plaetse is dat u mijn E[dele] 

Heeren gelieve die voornoemde suppliant uyt 

sonderlinghe gratie te Benificieren met het Officie 

ende bedieninghe van het secretaris Ampte voors[chreven]. 

Verhoopende mijn E[dele] heeren soo te complaceren 

Ende hem in ’t voorschrteven officie te Comporteren 

Dat mijn E[dele] heeren ende voorts alle vrome 

Ingesetenen daer inne een goet genoeghen ende  

Contentement nemen sullen, dit doende etch. 

 

Privacy en het fotograferen van graven 
 

In het afdelingsblad Amstelland en Omstreken oktober 2010 en Amersfoort 
en Omstreken april 2011 kwamen we onderstaand artikel tegen. 
 
Op een begraafplaats kan wel eens enig rumoer ontstaan, wanneer iemand foto’s van 
graven maakt. Dat zou indruisen tegen “de privacy”, aldus sommige beheerders van 
dodenakkers. Verdere discussie was niet mogelijk en de fotograaf diende met gezwinde 
spoed zijn biezen (en camera) te pakken en weg te wezen. Op de geheel vernieuwde 
website www.graftombe.nl staat het volgende te lezen: 
 
“Het fotograferen van grafmonumenten op openbare begraafplaatsen en het beschrijven 
en publiceren van dit materiaal is in alle gevallen toegestaan zonder toestemming. Er kan 
juridisch geen bezwaar gemaakt worden tegen publicatie behalve als de publicatie een 
commercieel doel heeft”. 
 
Het begrip “openbare begraafplaatsen” moet goed worden gelezen. Het schept geen 
vrijbrief om nu maar op alle begraafplaatsen te gaan fotograferen. Zo gebeurde het een 
keer toen iemand op een begraafplaats een foto wilde maken van het graf van een oom 
en tante. Men was terplekke druk doende met werkzaamheden en keek de persoon 
argwanend aan. De begraafplaats behoorde tot een vereniging en was dus niet openbaar. 
Er werd gevraagd met welk doel de persoon een foto wilde maken en pas nadat deze 
verklaard had familie van de overledenen te zijn kreeg deze toestemming tot het maken 
van een foto.  
Houdt er altijd rekening mee dat u zich op een begraafplaats bevindt (red.) 
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De familie Valentijn 
 

Lezing door Jan de Bruin 17 november 2011Lezing door Jan de Bruin 17 november 2011Lezing door Jan de Bruin 17 november 2011Lezing door Jan de Bruin 17 november 2011    
 

 

 
 

Wij als bestuur hadden er al lang naar uitgekeken, de lezing van Jan de 
Bruin. Maar eerst moest er iets veranderen in de zaal. De aanblik was in 
de “U”-opstelling altijd wat triest en veel ruimte om gezellig even bij 
elkaar te zitten was er ook niet echt. Dus dat moest anders en het 
resultaat werd met tevreden blikken goedgekeurd. Veel gezelliger, meer 
zitplaatsen en het nodigt nu uit om her en der even een praatje te maken.  
Daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. 
Toen was het dan eindelijk zover: ” De familie Valentijn”, het wel en wee 
van een in Enkhuizen ontstane familie. We hadden natuurlijk al rekening 
gehouden met een iets grotere opkomst dan normaal, omdat Jan bij de 
meeste van ons wel bekend is vanwege zijn werk bij het Westfries  
Archief. Mede daardoor waren de verwachtingen dus ook hoog. 
Verder waren de bezoekers van het voorouderspreekuur uitgenodigd om 
eens te komen kijken bij een lezing vanuit de gedachte: wie weet vinden 
ze het wel zó gezellig dat ze besluiten om lid van de vereniging te 
worden……je weet maar nooit! 
In de keuken werd de helpende hand geboden door Anneke Veenstra. Dat 
dit hard nodig was, bewees de opkomst. Geen record, maar wel ruim 44 
personen, met bestuur mee dus 48 personen! We hadden deze keer zelfs 
belangstellenden vanuit Limburg. Dat ook zij de naam Valentijn hadden, 
was waarschijnlijk geen toeval. 
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Jan had er in ieder geval een boeiend verhaal van gemaakt. Voor wie het 
allemaal nog eens rustig wil nalezen, of deze lezing helaas heeft gemist: 
kijkt u even op http://mirthe.org/plethora/cupido.phphttp://mirthe.org/plethora/cupido.phphttp://mirthe.org/plethora/cupido.phphttp://mirthe.org/plethora/cupido.php. 
Mocht u overigens een tip hebben over een leuke lezing, dan hoor ik dat 
graag van u. U kunt mij mailen:  lezingen.oostelijk.west-friesland@live.nl 
of bellen:  0229-238482. 
 
Marijke van Teunenbroek 
 

 

KoggenNet 
(door Jan Lijzenga) 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat deze rubriek met tips voor internet links 
voor genealogen was geplaatst. Ik vroeg toen om tips van lezers en gelukkig 
zijn er enkele tips binnengekomen. 
 
De heer Jan Peereboom wees ons op een interessante site voor ieder die 
historisch onderzoek doet en wel 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Broncommentaren/retrohttp://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Broncommentaren/retrohttp://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Broncommentaren/retrohttp://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Broncommentaren/retro. 
Veel informatie over bronnen voor genealogen die hun onderzoek verder 
willen verdiepen.  
 
Marijke van Teunenbroek meldt dat sinds eind augustus de 
interneringskaarten van de toenmalige Nederlandse Krijgsgevangenen in 
Japanse interneringskampen on line te raadplegen zijn: 
http://www.nationaalarchief.nl/actueel/persberichten/interneringskaartenhttp://www.nationaalarchief.nl/actueel/persberichten/interneringskaartenhttp://www.nationaalarchief.nl/actueel/persberichten/interneringskaartenhttp://www.nationaalarchief.nl/actueel/persberichten/interneringskaarten----
nederlandsenederlandsenederlandsenederlandse----krijgsgevangenkrijgsgevangenkrijgsgevangenkrijgsgevangen----onlineonlineonlineonline. 
 
Zelf heb ik de laatste maanden veel gebruikt gemaakt van de site ‘Alle 
Groningers’:    http://allegroningers.nlhttp://allegroningers.nlhttp://allegroningers.nlhttp://allegroningers.nl. Een must voor mensen met 
voorouders in deze provincie. De gegevens uit de Burgerlijke Stand van alle 
gemeenten inclusief afbeeldingen van de aktes, zo op uw computerscherm 
thuis. Dat geldt ook voor de inschrijvingen in de DTB van voor 1811.  
Zo’n twintig jaar geleden was mijn eigen onderzoek vastgelopen bij een link 
vanuit Friesland naar Veendam. Daar kwam ik niet veel verder met zoeken 
per gemeente in het toenmalige Rijksarchief. Nu kun je met één 
zoekopdracht de hele provincie Groningen doorspitten. Het resultaat was 
dat ik in korte tijd voor twee takken vier generaties verder terug kon gaan 
(tot ca 1650). 
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Naamrecht in Nederland en familiewapens 
(door Gerri Kind-Renskers) 
 
Wetgeving namenWetgeving namenWetgeving namenWetgeving namen    
    
Met betrekking tot de achternaam(geslachtsnaam) van een kind is sinds 
1998 vastgelegd dat, indien de moeder getrouwd is met de vader, gekozen 
kan worden voor de achternaam van de moeder of de vader. Op dit moment 
is de keuze voor de achternaam van de moeder nog geen 10%. 
Als de moeder ongehuwd, is krijgt het kind de achternaam van de moeder, 
tenzij het kind erkend wordt door de vader. Een akte van erkenning moet in 
dat geval opgemaakt worden voor de geboorte van het kind en bovendien 
moet de moeder toestemming geven voor deze erkenning. 
De keuze van de achternaam moet gemaakt worden uiterlijk bij de 
geboorteaangifte (bij huwelijk) en bij de erkenning vooraf in aanwezigheid 
van beide ouders. Schriftelijke keuze is niet mogelijk. 
Eens gekozen blijft gekozen; men kan slechts eenmalig de achternaam 
kiezen. Vervolgens krijgen alle kinderen uit die relatie dezelfde achternaam. 
Er wordt een uitzondering gemaakt indien het kind dood geboren wordt. 
Dan mag er opnieuw gekozen worden bij de geboorte van het tweede kind. 
Voor een kind van personen met een andere nationaliteit geldt het 
naamrecht van hun land. 
 
Naam gehuwde man of vroNaam gehuwde man of vroNaam gehuwde man of vroNaam gehuwde man of vrouwuwuwuw 
 
In de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister wordt een 
Nederlandse man of vrouw altijd met de eigen geslachtsnaam vermeld.  
In het zakelijke en financiële verkeer is het toegestaan de geslachtsnaam van 
de partner (mede) te voeren. Er zijn vier mogelijkheden van naamgebruik. 
1.Uitsluitend de eigen naam. 2. Uitsluitend de naam van de partner.3. De 
naam van de partner voorafgaand aan de eigen naam. 4. De naam van de 
partner achter de eigen naam. Keuze 3 wordt nog steeds door veel gehuwde 
vrouwen gebruikt. 
In het buitenland, o.a. in de USA, Duitsland en Turkije verliest een gehuwde 
vrouw haar eigen achternaam. Het is voor ons wat merkwaardig dat een 
gescheiden Amerikaanse vrouw bij haar volgende huwelijk op de 
aankondiging staat met de achternaam van haar ex!  
Een wijziging van de geslachtsnaam kan gewenst worden indien het een 
bespottelijke naam is, de achternaam van de moeder (oude naamrecht) 
uitsterft of de achternaam van de opvoeder verkozen wordt. Dan moet een 
verzoekschrift gestuurd worden aan de Koningin (via het Ministerie van 
Justitie); de kosten bedragen € 487,50. Er wordt advies gevraagd aan de 
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burgemeester (afdeling burgerzaken) van de woonplaats van de 
betrokkene(n).  
 
VoornamenVoornamenVoornamenVoornamen    
 
Het geven van voornamen is sinds 1970 in Nederland vrij, mits het geen 
ongepaste naam of een geslachtsnaam is. Sommige geslachtsnamen zijn ook 
voornamen; b.v. Faas. Als iemand zijn voornaam wil veranderen kan dat via 
de rechtbank.  
 
Familiewapen en titelsFamiliewapen en titelsFamiliewapen en titelsFamiliewapen en titels    
 
Met betrekking tot het gebruik van een titel en familiewapen is nog steeds 
de oude regelgeving van kracht. Een titel kan alleen worden doorgegeven 
door de vader. Een dochter kan wel haar familienaam doorgeven aan haar 
kind maar titel en wapen niet. De wetgever heeft hiermee willen voorkomen 
dat de adellijke stand zich langs deze weg uitbreidt. 
Tenslotte nog een tip: kijk eens op de familienamenbank van het Meertens 
Instituut. U vindt er een prachtig overzicht van alle personen met dezelfde 
familienaam per plaats / provincie.  
 

Onze afdelingsbibliotheek 
 
Nieuwe aanwinsten 
West-Friesland Oud en Nieuw 2011, 78e jaarboek van het Westfries 
Genootschap.  
Zoals altijd ook nu weer een prachtig verzorgd geheel met veel 
archeologisch en historisch nieuws over West-Friesland. Centraal in deze 
uitgave staat een aantal artikelen over de omringdijk. Verder nog verhalen 
over de zoutwinning uit zeegras in de Middeleeuwen, het verdwijnen van 
stolpboerderijen en wetenswaardigheden over het westfriese dialect. 
(in bruikleen gekregen van de Stichting Westfries Erfgoed) 
 
Numan, A.M., Noord-Hollandse Kerken en kapellen in de Middeleeuwen ca, 
720-1200, Walburg Pers, Zutphen 2005. 
De kerstening van Noord-Holland en de bouw van de eerste kerkjes vormt 
het onderwerp van deze studie. Wellicht niet direct bruikbaar bij 
genealogisch onderzoek, maar een ‘must’ voor wie zich wil verdiepen in de 
oudste geschiedenis van de katholieke gemeenschap in zijn of haar 
woonplaats in onze regio. Met behulp van op archeologisch onderzoek 
gebaseerde tekeningen worden alle restanten van middeleeuwse kerken en 
kapellen zichtbaar gemaakt. Uitgebreid wordt ook de bouwgeschiedenis 
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beschreven en worden overeenkomsten en/of verschillen tussen de vroege 
stichtingen duidelijk gemaakt. ‘Een aanwinst voor de regionale 
geschiedschrijving van Noord-Holland’ vermeldt de achterflap, en wellicht 
ook van nut voor de aankleding van uw genealogie, voeg ik daar aan toe. 
(schenking van een van onze leden, dhr. G.J.Hinke). 
 

Ben Leek 
 

Verrassende vondsten 
Bij het bekijken van de boeken in onze bibliotheek vonden we enige boeken 
die niet in de catalogus staan: 
 

• Willem Bosman in goud en slaven door Aad van den Heuvel. Dit boek 
krijgt nummer 035.03. 

• Genealogie Huisman; dit boek komt in de serie met nummer 250 te 
staan. 

• West-Friesland toen en nu nr.8 Tuinders, bollenbouwers en saetluijden 
heeft nummer 350.08. 

• Mocht u zich ooit afgevraagd hebben wat achter de titel:” het 
maandblad van het Heemhuis , jaargangen 1953 t/m 1968 ”schuil gaat 
, dan kan ik u vertellen dat dit het tijdschrift Oud Amsterdam betreft. 
Nr. 100.06 t/m 100.21. 

• De mutaties burgerlijke stand mei 1994/december 1997 komen uit 
Andijk; U vindt het onder nummer 115.01. 

• Terug in de tijd deel 1 en 2 betreft Zaankanters en Waterlanders; nr. 
165.01 en 165.02. 

Misschien een reden toch eens naar deze titels te kijken!! 
 
Wie de gulle gever(s) was / waren van de volgende boeken weten we niet. 
De boeken moeten nog ingedeeld worden maar we willen de schenker(s) nu 
al hartelijk danken voor deze mooie aanwinsten. De titels zijn:  
 

• Macht en onderhorigheid binnen de Ridderlijke orde van St. Jan 
(klooster in Haarlem).  

• Stavoren 1740-1810, een schat aan gegevens van alle inwoners en hun 
adressen. 
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Opsporing verzochtOpsporing verzochtOpsporing verzochtOpsporing verzocht    
Onlangs hebben we de bibliotheek van onze afdeling gecontroleerd en 
opgeruimd. Een aantal boeken en CD’s  zijn spoorloos verdwenen. Misschien 
ligt een van deze boeken / uitgaven bij  u thuis. Wilt u die terugbrengen? 
Dan kunnen anderen de kans krijgen dit te lezen. 
 
Het gaat om de volgende titels: 
 

• 003.01 Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland 

• 005.03 Wie is wie in Nederland; 15.000 namen en gegevens 

• 010.06 De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht 

• 172.03 Tijdschrift voor geschiedenis door dr. A.Zijp 

• 250.donker Donker, uitgave van Westfriese Families 

• Genealogie in Duitsland van J.Kaldenbach. 

Van de CD’s missen we er 5:  
 

• Gelre.  

• “Koggenland” nr. 0 t/m 23.  

• Indische Genealogische Vereniging ( bronnen voor Indisch 
genealogisch onderzoek.  

• Impost op het begraven in Hoorn.  

• Twintig jaar afdeling Koggenland. 

 
We zijn benieuwd welke titels hun weg terug zullen vinden naar hun oude 
plekje. 
 
Tiny Kraakman-de Jong, Gerri Kind-Renskers 
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Namen voorgekomen uit het ledenonderzoek 
 

Op het ledenonderzoek, dat wij in mei/juni gehouden hebben, zijn zoals u 
weet “slechts” een dertigtal reacties ontvangen. Echter deze reacties vinden 
zij zo waardevol dat we er wat meer mee willen doen. Wij hebben toegezegd 
om de privacy van de inzenders te beschermen. 
Onderstaand treft u een lijst aan van namen, die door leden worden 
onderzocht. Mocht u met een lid, dat voor u een interessante naam in zijn 
genealogie heeft, contact willen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken bij 
het bestuur (tel. 0229 591746 of dickwaalboer@planet.nl). Wij zullen er 
dan zoveel mogelijk voor zorgen dat het contact tot stand komt. 
 
Baas Hulst van der Olijve 
Baat de Jager de Ooijevaar 
Beltz Jongh de Ootes 
Beukel van den Kalker Ordel van den 
Beunder Kansen Os van 
Bieshaar Kempers Peereboom 
Boeijink Kenter Pijper 
Bosch Kimmijzer Planjer 
Buitenhof Kind Plugboer 
Buursma Klunder Plukkel 
Cornez Kolinsky Putzki 
Curt de la Langedijk Renskers 
Dijkman Leek Rijkenberg 
Doornum van Loos Ruijter 
Dudink Louvezijn v. Ruitenberg 
Engelsman Den Manshande Ruiter 
Goedt Mantel Schaaf 
Goessens McLean Schaap 
Hauwert Mechielsen Schouten 
Heddes Meijles Schreurs 
Hensbergen Mensinga Selie 
Hillebrand Mettes Sombeek 
Hoek Meurs van Steneker 
Hoff Morit/Maret/Moret Stroop 
Hofman Nijst Struik 
Hoppensteijn v. Oldenbarneveld v. Stuijts 
Swart Vermeire Vries de 
Teunenbroek van Vertelman Vroling 
Timmer Verweij Waalboer 
Tros Visser Wals 
Velden van Vlaming Welman 
Velden van der Vriend Wittebol 
 
Het bestuur 
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Kwartierstaat van Anna Kramer 
(samengesteld door A.A.G.Smit, Wognum) 
 

 

 

Generatie I 

 

1 Anna KRAMER, geboren  te Waarland.  

 

Generatie II 

2 Simon Hendrikus KRAMER, geboren op 18-11-1898 te Oudkarspel  

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1922 te Noord Scharwoude met de 21-jarige 

3 Maria Antonia ZIJP, geboren op 06-12-1900 te Zuid Scharwoude. 

 

Generatie III 

4 Hendrik KRAMER, arbeider, geboren op 20-08-1863 te Haenkarspel, overleden op 

24-09-1944 te Drunen op 81-jarige leeftijd  

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-02-1887 te Koedijk met de 25-jarige 

5 Anna BUTER, geboren op 18-04-1861 te Koedijk. 

6 Jacob ZIJP, timmerman, geboren op 12-10-1865 te Oudorp, overleden op 13-01-1955 te 

Oudorp op 89-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-05-1888 te Oudorp met de 24-jarige 

 7         Antje SCHIPPER, geboren op 19-02-1864 te Ursem,overleden te Noord-Scharwoude        

 

Generatie IV 

8 Cornelis KRAMER, landbouwer, geboren op 01-03-1839 te Zuid Scharwoude, 

overleden te Harenkarspel 

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-06-1860 te Zuid Scharwoude met de 23-jarige 

9 Geertje SNEKES, geboren op 21-11-1836 te Zuid Scharwoude, overleden op 05-11-1869 

te Harenkarspel op 32-jarige leeftijd. 

10 Jacob BUTER, arbeider, geboren op 18-10-1830 te Oudorp, overleden op 09-10-1866 te 

Koedijk op 35-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-02-1853 te St. Pancras met de 25-jarige 

11 Eliezabeth (Lijsbeth) JONGKEES, geboren op 13-07-1827 te Koedijk, overleden op 

14-05-1907 te St. Pancras op 79-jarige leeftijd. 

12 Jan ZIJP, koopman, geboren op 01-11-1830 te Oudorp, overleden op 21-10-1911 te 

Oudorp op 80-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-04-1861 te Oudorp met de 27-jarige 

13 Anna MIN, geboren op 07-01-1834 te Bergen N-H. 

14 Jan SCHIPPER, koopman, geboren op 12-03-1829 te Hensbroek. 

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-06-1851 te Hensbroek met de 29-jarige 

15 Elisabeth KLOET, geboren op 03-08-1821 te Ursem. 

 

Generatie V 

16 Hendrik KRAMER, geboren op 13-09-1812 te Alkmaar, overleden op 08-01-1892 te 

Zuid Scharwoude op 79-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1837 te Zuid Scharwoude met de 21-jarige 

17 Trijntje MELTEN, naaister, geboren op 08-11-1815 te Zuid Scharwoude, overleden na 

1892. 

18 Cornelis SNEKES, dienstknecht (in 1835), geboren 1800 te Nieuwe Niedorp, overleden 

op 20-11-1867 te Zuid Scharwoude. 



 107 

Gehuwd op 10-05-1835 te Zuid Scharwoude met 

19 Anna (Antje) SLEEPER, dienstmaagd, geboren 1804 te Oudkarspel, overleden op 

12-02-1864 te Zuid Scharwoude. 

20 Hermanus BUTER , dagloner, geboren op 09-04-1799 te Zuid Scharwoude, overleden 

op 05-04-1842 te Oudorp op 42-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-06-1823 te St. Pancras met de 22-jarige 

21 Anna LOCAT, geboren op 23-11-1800 te Broek op Langedijk, overleden op 28-09-1846 

te Oudorp op 45-jarige leeftijd. 

22 Simon JONGKEES, landbouwer, geboren op 30-10-1800 te St. Pancras, overleden op 

24-09-1879 te Koedijk op 78-jarige leeftijd). 

Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 01-07-1819 te Koedijk met de 27-jarige 

23 Trijntje BLEEKER, geboren op 04-02-1792 te Koedijk, overleden op 07-02-1866 te 

Koedijk op 74-jarige leeftijd. 

24 Jacob ZIJP, dagloner, geboren op 11-11-1803 te Akersloot, overleden op 25-04-1864 te 

Oudorp op 60-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-01-1832 te Oudorp met de 26-jarige 

25 Lijsbeth GROOT, geboren op 13-12-1805 te Nieuwe Niedorp, overleden op 31-08-1852 

te Oudorp op 46-jarige leeftijd. 

26 Ide MIN, arbeider, geboren 1800 te Bergen, overleden op 12-01-1865 te Bergen. 

Gehuwd op 21-08-1827 te Bergen met 

27 Guurtje BLOM, geboren 1803 te Bergen. 

28 Jan SCHIPPER, boer, geboren op 14-10-1797 te Wadway, overleden op 18-05-1865 te 

Wogmeer, gem. Hensbroek op 67-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-04-1826 te Spanbroek met 

29 Trijntje ROEMER, geboren 1801 te Opmeer. 

30 Matthijs KLOET, timmerman, geboren 1801 te Rustenburg. 

Gehuwd op 27-02-1824 te Hensbroek met 

31 Maartje MULDER. 

 

 

 

Generatie VI 

 

32 Cornelis KRAMER. Hij is gesneuveld in 

de slag bij Waterloo in 1815. 
Gehuwd met 

33 Trijntje GROEN. 

34 Cornelis MELTEN. 

Gehuwd met 

35 Arijaantje TIJM. 

36 Jan Cornelisz SNEKES. 

Gehuwd met 

37 Geertje Klaas VOLKERS. 

38 Barend SLEEPER, timmerman. 

Gehuwd met 

39 Trijntje Jans van DIJK. 

40 Dirk BUTER. 

Gehuwd met 

41 Aaltje Dirks DIETERS. 

42 Jan LOCAT. 

Gehuwd met 

43 Aaltje SCHUTTEN. 

44 Cornelis JONGKEES. 

Gehuwd met 

45 Lijsbet Simonsdr. VLIET. 

46 Jan Jacobsz BLEEKER. 

Gehuwd met 

47 Grietje Jacobs NIJHOFF. 

48 Dirk ZIJP. 

Gehuwd met 

49 Grietje STEEMAN. 

50 Jan GROOT. 

Gehuwd met 

51 Neeltje KOOMEN. 

52 Klaas MIN. 

Gehuwd met 

53 Catharina PEPERKAMP. 

54 Jacob Mz.BLOM, watermolenaar. 

Gehuwd met 

55 Maartje BERGEN, arbeidster. 
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56 Jan Jacobsz. SCHIPPER. 

Gehuwd met 

57 Antje Dirks HOFLAND. 

58 Pieter ROEMER. 

Gehuwd met 

59 Antje WESTER. 

60 Cornelis KLOET. 

Gehuwd met 

61 Elisabeth BRONS. 

62 Simon MULDER. 

Gehuwd met 

63 Teunisje BLOKKER. 

 

 

Practisyns Woordenboekje  
 of Verzameling van meest alle de woorden in de rechtkunde gebruikelyk  
 
Bij onderzoek in de Oud Rechterlijke Archieven (ORA) uit de 17e en 18e eeuw stuiten we 
dikwijls niet alleen op de leesbaarheid van het geschrevene. Meer nog zijn het de 
woorden die in de rechtszaal van de juristen in die tijd gebruikt werden en die vervolgens 
werden neergeschreven in de getuigenverhoren, pleidooien en vonnissen. Veel woorden 
die in die tijd gebruikt werden zijn allang niet meer actueel. Daardoor kan het voor 
menigeen moeilijk zijn om bepaalde teksten goed te kunnen begrijpen. Het Practicyns 
Woordenboekje, samengesteld door Franciscus Lievens Kersteman (1728-1793), geeft 
een beknopte en duidelijke verklaring in een enkel woord. Het is vanuit de praktijk in die 
tijd samengesteld en daarmee een onmisbaar hulpmiddel bij onderzoek in ORA’s , maar 
ook in het algemeen voor het begrijpen van ambtelijk taalgebruik in de 17e en 18e eeuw. 
Het Practicyns Woordenboekje is een handig naslagwerkje. 
Het boekje is een facsimile uitgave van het origineel uit 1785. Dit betekent dat u beschikt 
over de originele druk uit dat jaar.  
Het boekje is in de CBG-reeks opnieuw opgenomen in 2005 en kost daar € 13,-. Voor 
vrienden van het CBG is het € 2,- goedkoper. ISBN 90-5802-049-5. 
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Ons Verenigingscentrum (VC) in Weesp 
 

Zaterdag 29 oktober woonde ik met 
Gerri Kind een vergadering bij van 
PR-mensen van onze vereniging. Ze 
waren uit alle windstreken naar 
Weesp gekomen. Eigenlijk is het niet 
eens zo erg ver. Vanuit Hoorn 
ongeveer 60 km. Tussen het 
overleggen door kregen we een 
rondleiding in het VC.  
 

 
 

Wist u dat er: 
• ruim een strekkende kilometer familiegeschiedenis op 100 m2 onderzoek- en 

werkruimte is 

• 15 ervaren vaste medewerkers zijn, die u graag helpen als u dat wilt 

• 800.000 bidprentjes digitaal te raadplegen zijn, waarvan er 700.000 aanwezig zijn 
in 765 laden 

• 20 miljoen overlijdensadvertenties zijn uit dagbladen, in 320.000 enveloppen per 
familienaam, verzameld in 2.000 laden op 425 schapplanken. Hiervan zijn er 
850.000 gedigitaliseerd door 30 vrijwillige typistes/typisten 

• 375 meter boeken in de algemene bibliotheek, 17.000 banden over genealogische 
en aanverwante onderwerpen.  

• een heraldische bibliotheek met 800 werken en 36.000 items op systeemkaartjes 

• 1.600 familiedossiers/familiedrukwerken, die ongeveer 42.000 familienamen 
bevatten 

• 4.000 gepubliceerde (fragment) genealogieën en kwartierstaten 

• 95.000 microfiches met 1.500.000 namen, waarvan bijna 40.000 fiches met de 
zgn. Mormonen-bestanden  

• de ingebonden jaargangen van alle huidige en ooit uitgegeven 
afdelingstijdschriften 

• jaargangen van 650 tijdschriften op het genealogisch en heraldisch vakgebieden 

• 12 planken materiaal uit nalatenschappen 

• 18 meter familietijdschriften 
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• 525 mappen grote krantenknipsels 

• 60 kleinere collecties en dan is er nog een depot in Almere, omdat het VC in 
Weesp eigenlijk te klein is. 

Het adres is: 
Papelaan 6 
1382 RH  Weesp 
Tel.: 0294- 413301 
e-mail:info@ngv.nl 
 
Met uitzondering van feestdagen is het VC geopend op donderdag en 
zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur. 
 
Dick Waalboer 
 

Nieuws voor PRO-GEN gebruikers 
 

In Noordkopstukken nr. 2 - 2011 van onze vrienden in Den Helder lazen wij 
onderstaand artikel: 
 
PRO-GEN is in 1989 ontworpen, in de tijd dat alle computers nog onder MS-
DOS werkten. 
PRO-GEN werd door de jaren heen steeds weer aangepast en verbeterd om 
te voldoen aan de steeds veranderende Windows-systemen en de nieuwste 
eisen met betrekking tot websites en Internet.  
De hedendaagse systemen (AppleAppleAppleApple en LinuxLinuxLinuxLinux daar gelaten) draaien onder 
Windows XP, WindowsWindows XP, WindowsWindows XP, WindowsWindows XP, Windows VistaVistaVistaVista en Windows 7Windows 7Windows 7Windows 7, dit zijn overwegend 32 bits 
uitvoeringen, maar met de invoering van de nieuwste generatie computers 
met de snelle 64 bits processors, worden er steeds meer Desktops en Laptops 
aangeboden met Windows 7 in 64-bits uitvoering. 
Met PRO-GEN is goed te werken tot Windows 7 32-bits (met enige kleine 
beperkingen), doch bij Windows 7 64-bits houdt het op. 
Een kunstgreep welke bedacht is om toch met de versie Windows 7 64-bìts 
te kunnen werken is het programma DOSBoxDOSBoxDOSBoxDOSBox op de computer te installeren; 
dus een DOS omgeving te creëren en daar PRO-GEN in los te laten. Ook 
werkend via DOSBox is er een beperking, zo kunt u bijvoorbeeld bij uitvoer 
naar schijf geen lange bestandsnamen hanteren. (maximaal 8 tekens). 
Om PRO-GEN draaiende te krijgen via DOSBOX gaat men als volgt te werk: 
Ga naar de website http://www.DOSBox.comhttp://www.DOSBox.comhttp://www.DOSBox.comhttp://www.DOSBox.com en download het volgende 
programma: Windows 0.74 win32 installer.exe. Installeer dit programma op 
de computer. 
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Nu kunt u PRO-GEN installeren. Ga voor de nieuwste versie van PRO-GEN 
naar de website http://www.prohttp://www.prohttp://www.prohttp://www.pro----gen.nl/nlhome.htmgen.nl/nlhome.htmgen.nl/nlhome.htmgen.nl/nlhome.htm.  Kies via “File 
downloads” de tweede versie PRO-GEN 3.0b (2.7 MB incl. Aanvulling 19). 
Installeer PRO-GEN en vul uw registratiegegevens en code in via “PRO-GEN 
hulpprogramma’s “Overige” en “Registratie”. 
U hebt nu weer een volledig werkende versie. Sluit PRO-GEN af. 
Van te voren hebt u natuurlijk op uw oude computer een Back-up gemaakt 
van uw bestanden en deze op een geheugenstick gezet. Sluit nu deze 
geheugenstick aan op de nieuwe computer en start via de nieuwe 
snelkoppeling “PRO-GEN 3.0b via DOSBox” op het bureaublad PRO-GEN 
weer op. Eventueel moet de venstergrootte nog naar wens aangepast 
worden via “Instelling wijzigen” en is PRO-GEN weer klaar voor gebruik. 
U kunt nu uw bestanden via “PRO-GEN hulpprogramma’s” weer “Restoren”. 
BELANGRIJK: Elke keer voordat u PRO-GEN opstart, moet de geheugenstick 
op de computer aangesloten zijn anders “ziet” de computer de stick niet en 
uiteraard tijdens de dataoverdracht de stick niet verwijderen, daar anders de 
data gedeeltelijk verloren kan gaan.  Het beste is de stick via de icoon “veilig 
verwijderen” te ontkoppelen. 
Mocht u wetenswaardigheden over genealogieprogramma’s hebben, aarzel 
dan niet deze naar de redactie van “Koggenland” te sturen. 
 
Voor bovenstaande instructie kunnen wij uiteraard geen enkele 
verantwoordelijkheid nemen. 
 
 
 
 

Cursus stamboomonderzoek Open Universiteit 
 
 
Sinds kort kun je een cursus stamboomonderzoek doen bij de Open 
Universiteit. De cursus is gratis te downloaden. Het tentamen kost 125 euro 
maar dat hoef je natuurlijk niet te maken! Hoewel, hoe meer 
gediplomeerden onze afdeling gaat tellen, des te hoger het niveau van hun 
bijdragen aan ons tijdschrift.  
Misschien gewoon leuk om er wat tips uit te halen. Ik ben wel op wat dingen 
gestuit die ik niet wist. 
www.ou.nlwww.ou.nlwww.ou.nlwww.ou.nl----gratisgratisgratisgratis (iedere module apart even downloaden). 
 
Marijke van Teunenbroek 
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Cursus Gens Data Pro 
 

Onderstaande brief ontvingen wij van de afdeling Zaanstreek /Waterland. 
 
Geacht afdelingsbestuur, geachte redactie, 
 
Laatst hebben wij het initiatief genomen om in de maand april van het 
komende jaar samen met het Waterlands Archief te Purmerend een cursus 
computergenealogie te organiseren rond het programma Gens Data Pro.  
Omdat hier vermoedelijke meer belangstelling voor bestaat dan alleen 
binnen onze regio, attenderen wij ook de lezers van Koggenland hierop. 
 
De cursus bestaat uit een module voor beginners en een module voor 
gevorderden. Beide modules bestaan uit 2 dagdelen. Dit kan in overleg met 
de cursisten op een middag of een avond worden gepland. De cursus wordt 
gegevens door mevrouw Jacqueline Hofland-Poot.  
Leden van de NGV kunnen zich voor deze cursus aanmelden en zich 
inschrijven bij Herman Rijswijk, telefonisch te bereiken op nummer 075-
6161137 of (bij voorkeur) via e-mail: : : : voorzitter@zwa.ngvvoorzitter@zwa.ngvvoorzitter@zwa.ngvvoorzitter@zwa.ngv.nl.nl.nl.nl. 
Omdat de cursus in april start worden belangstellenden verzocht zich aan te 
melden vóór 16 maart 2012. Men kan dan direct aangeven of men zich als 
beginner of gevorderde wil inschrijven en welk dagdeel de voorkeur heeft.  
 
De cursusdata worden te zijner tijd vastgesteld en de kosten bedragen V 
22,50 inclusief studiemateriaal bij een minimum aantal deelnemers van 10 
personen. Vanwege de te verwachten interactie wordt uitgegaan van 
maximaal 20 personen per cursus. 
Voor achtergrondinformatie: de website van mevr. Hofland is 
www.geneaducatie.nlwww.geneaducatie.nlwww.geneaducatie.nlwww.geneaducatie.nl. 
    
De cursus wordt gegeven in het Waterlands Archief te Purmerend, 
Wielingenstraat 75 te Purmerend. De website van het archief is: 
www.waterlandsarchief.nlwww.waterlandsarchief.nlwww.waterlandsarchief.nlwww.waterlandsarchief.nl. 
    
Namens het afdelingsbestuur afdeling Zaanstreek-Waterland, 
Rob Boom en Herman Rijswijk 
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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. 

 

 
Bedankt als gewoon lid: 

 

Dhr. P.C.N. Beerse Zuiderstraat 13 1689 HA Zwaag 

 

Mw. A. Prikkel-Buishand Kroonwaard 69 1775 BX         Middenmeer 

 

Bedankt als bijkomend lid: 

 

Mw. T.M. Bijl-Koppenol Hoflaan 204 1967 NC Heemskerk 

 

Adreswijziging(en): 

 

Dhr. K. Tensen Dijkweg 242 1619 JC Andijk 

 

Nieuw lidmaatschap: 

 

Mw. W.T. Willems Schoutsplaats 29 1687 VH Wognum 

 
 
 
 
 
 
  

Aan dit nummer werkten mee….. 
 
José Schenk, Gerri Kind-Renskers, Jan Lijzenga, Tiny Kraakman-de Jong, 
A.A.G.Smit, Marijke van Teunenbroek en Dick Waalboer. 
 
 
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. 
  



 

 

Een van onze afdelingsleden, Corrie Stoop, is tegen een kleine vergoeding 
bereid u te helpen met het werken met genealogische programma’s, het 
oplossen van problemen die u daarbij tegen
van fotoboeken. Als service aan haar drukken wij voor één keer haar 
nieuwsbrief af, maar wijzen u daarbij ook tegelijkertijd op de plannen die 
het bestuur heeft om een computerochten
rubriek ‘van het bestuur’ 
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Een van onze afdelingsleden, Corrie Stoop, is tegen een kleine vergoeding 
bereid u te helpen met het werken met genealogische programma’s, het 
plossen van problemen die u daarbij tegen- komt en zelfs het samenstellen 
van fotoboeken. Als service aan haar drukken wij voor één keer haar 
nieuwsbrief af, maar wijzen u daarbij ook tegelijkertijd op de plannen die 
het bestuur heeft om een computerochtend of middag te organiseren (zie de 

 in het vorige nummer). 

 

Een van onze afdelingsleden, Corrie Stoop, is tegen een kleine vergoeding 
bereid u te helpen met het werken met genealogische programma’s, het 

komt en zelfs het samenstellen 
van fotoboeken. Als service aan haar drukken wij voor één keer haar 
nieuwsbrief af, maar wijzen u daarbij ook tegelijkertijd op de plannen die 

d of middag te organiseren (zie de 
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'Koggenland' verschijnt in 2012 in de maand maart, mei/juni, september en 

december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is 15 februari 2012. 

 

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 

 

Tot nader bericht is de bibliotheek op de 1
e
 zaterdag van de maand  

gesloten. 

 

U kunt er terecht op onze verenigingsavonden, vanaf 19:00 uur.  

Nivon-gebouw Kerkebuurt 169, 1647 ME  Berkhout 

 

 

 

 



 

Bestuur en functieverdeling 

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

e-mail: dickwaalboer@planet.nl 

Waarnemend eerste secretaris  

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

e-mail: gerrikind@quicknet.nl 

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

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

Waarnemend penningmeester 

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

e-mail: dickwaalboer@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: lezingen.oostelijk.west-friesland@live.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  
 

Webmaster 

Remco N.M.Ooijevaar, Vogelkers 27, 1964 LA Heemskerk   0251-20 83 43 

e-mail: ooijevaar@dds.nl 

 

 

 

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  

 

 

Verenigingsgebouw: NivonNivonNivonNivon----gebouwgebouwgebouwgebouw,,,,    Kerkebuurt 169, BerkhoKerkebuurt 169, BerkhoKerkebuurt 169, BerkhoKerkebuurt 169, Berkhout 
   



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


