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Onze Bijeenkomsten    
    
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.  
  
 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Op 7 januari hebben we weer onze nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. 
Er was gezorgd voor koffie, thee, fris en een glaasje wijn. Ook waren er 
diverse snacks. Tijdens de bijeenkomst werd er een beeldpresentatie 
gegeven van diverse foto’s uit vroeger tijden en akten, die nog ouder waren. 
Van vóór de fotografie dus. Er waren zeer geamuseerde discussies over 
diverse onderwerpen met betrekking tot onze hobby. Een leuke bijeenkomst 
met helaas weinig deelnemers. 
 
In het verleden werd de nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag tussen elf en 
een uur gehouden. Deze bijeenkomsten werden slecht bezocht. Vandaar dat 
we uitgeweken zijn naar de zaterdagmiddag van half vier tot vijf uur. De 
idee hierachter is dat de mensen de boodschappen dan wel gedaan zullen 
hebben en nog even tijd hebben om naar de nieuwjaarsbijeenkomst te gaan. 
Mogelijk is dit idee niet juist. Mocht u suggesties hebben voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst dan houden wij ons aanbevolen. 
 

  
Gemoedelijk maar niet druk Ook de bibliotheek had klanten 

 

Het bestuur 
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Van de bestuurstafel 
       

 

In de vorige aflevering van Koggenland eindigde ik mijn 
stukje met u allen uit te nodigen op de Nieuwjaars-
bijeenkomst van 7 januari. Er waren 20 leden van onze 
afdeling aanwezig. Jammer dat er niet meer waren. Er is 
best veel aandacht aan de voorbereiding van de middag 
besteed en er waren geanimeerde gesprekken. De niet 
aanwezigen hebben goede en leuke  discussies gemist 
hebben, die plaats vonden. Het was een heel aangename bijeenkomst en ik 
hoop dat er de volgende keer meer leden aanwezig zullen zijn. 
 
Inmiddels breekt het voorjaar weer aan en over een paar maanden gaan bij 
veel leden de onderzoeksactiviteiten weer op een laag pitje. Ik hoop voor u 
dat het onderzoek deze winter datgene opgeleverd heeft wat u ervan 
verwacht heeft. Eerlijk gezegd valt het bij mij ieder jaar weer een beetje 
tegen. In het najaar zijn er volop plannen om in meerdere archieven 
onderzoek te doen. Dit wil ik weten en dat opzoeken. Een foto maken van 
die akte en van die DTB. Nou dit jaar kwam ik met genoeg foto’s van 
documenten terug om thuis uit te zoeken, te transcriberen, te rubriceren en 
te verwerken in de genealogie. Maar…..dat laatste zal voor een deel 
waarschijnlijk wel na de zomer worden. 
 
Van het hoofdbestuur had de afdeling PR de opdracht gekregen om een wat 
moderner logo te ontwikkelen. Naar onze mening is de afdeling daar goed in 
geslaagd. Dat is ook de reden waarom wij dit logo overnemen in onze 
communicatie naar buiten. Wij doen dit echter wel zonder al te veel 
concessies te doen aan ons eigen gezicht naar buiten. Omdat er een 
verscheidenheid aan mogelijkheden is zijn we met de aanpassing van ons 
eigen logo nog niet klaar. 
 
In deze aflevering treft u de, door de kascommissie goedgekeurde, 
jaarrekening aan over 2011. We zijn, zoals ook de twee vorige jaren, iets 
onder de begroting gebleven. Dit zal misschien ook volgend jaar weer het 
geval zijn. Echter de kosten van sprekers ondergaat een stijgende tendens. Ik 
verwacht daarom dat het gat tussen begroting en jaarrekening spoedig 
kleiner wordt. Dat is niet anders. Verder treft u ook het nodige 
vergelijkingsmateriaal aan en de begroting voor 2012. 
Van onze secretaresse Gerri Kind treft u de agenda voor de komende 
jaarvergadering aan, het verslag over het wel en wee van het afgelopen jaar 
en een rooster van aftreden. Al deze stukken gaan gepaard met een 
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uitnodiging voor de jaarvergadering, die plaats vindt op 19 april. Dan krijgt 
u ook alvast een voorschotje van Marijke van Teunenbroek op de lezingen 
van het komende seizoen. 
 
Uw kersverse voorzitter en tevens penningmeester zal daar helaas niet bij 
aanwezig kunnen zijn. Ja, het begint al goed. Mijn echtgenote en ik zijn 
rond die tijd op vakantie bij onze dochter in Tanzania en op Zanzibar. Het 
voorzitterschap zal echter op een uitstekende wijze waargenomen worden. 
Ik wens u allen een goede jaarvergadering met interessante onderwerpen in 
de 10-minutenpraatjes. 
 
Dick Waalboer, voorzitter 
       

 

 
Scanproject 
 
Zoals in de laatste afleveringen van “Koggenland” te doen gebruikelijk ook 
nu weer een korte “update” over het scanproject. 
Tot ons grote genoegen kunnen we vertellen dat er nu vier teams van twee 
personen werkzaam zijn aan het project. Aad Goossens en zijn vrouw Riek 
doen al van het begin mee. Ook mijn vrouw Marja en ikzelf zijn van het 
begin actief bij dit project betrokken. 
Sinds enkele maanden werken Siem Kieft met Ben Leek en Dirk Mak met 
Herman Welkers ook mee aan het digitaliseren en in Excel verwerken van al 
die familieadvertenties.  
Dit betekent dat de dinsdag- , woensdag- en vrijdagmiddag praktisch 
continue bezet zijn. 
Het betekent ook dat er op de maandag- en donderdagmiddag nog ruimte is 
voor vrijwilligers om mee te doen. Denk er nog eens over na en help mee om 
dit project in een niet al te lange periode tot een goed einde te brengen. 
De stand eind februari was dat er ongeveer 4500 scans gemaakt zijn en ruim 
12.000 advertenties in Excel verwerkt werden. 
Aanmelden kan bij dickwaalboer@planet.nl , tel. 0229 591746. 
Alvast bedankt. 
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Agenda jaarvergadering 2012 
 

Het bestuur nodigt de leden hierbij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering  
2012. 
 
Datum: donderdag 19 april 2012 
Aanvang : 20.00 uur 
Plaats: De Kleine Ridder, Kerkebuurt  169, Berkhout 
 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. U kunt dan ook de bibliotheek raadplegen. Het 
verslag van de jaarvergadering 2011 is geplaatst in “Koggenland” 2011/2. De 
jaarverslagen treft u aan in deze editie. 
 

AgendaAgendaAgendaAgenda 
 

1.   Opening  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Bespreking notulen van de jaarvergadering van 14 april 2011 
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
 

5. Financieel jaaroverzicht van de penningmeester 
 

6. Verslag van de kascommissie  bestaande uit K. van Louvezijn en 
 C. Kind 
 

7. Verkiezing kascommissie 
 

8. Verkiezing bestuursleden. Volgens rooster is Ben Leek (bestuurslid 
redactie) aftredend; hij stelt zich herkiesbaar 
 

9. Programmaoverzicht van het seizoen 2012-2013 
 

10. Wat bewaren we in onze bibliotheek? 
 

11. Rondvraag 
 

12. Sluiting van de vergadering 
 

 PAUZE 
Tien-minutenpraatjes 
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Jaarverslag 2011 van de afdeling  
Oostelijk West-Friesland  
 
Dit jaar hebben een aantal belangrijke veranderingen plaatsgevonden in 
onze afdeling. In de voorjaarsledenvergadering hebben Carina ter Wee-
Schilder (secretaris) en Gino Kaag (werkgroep bibliotheek) afscheid 
genomen als bestuurslid. Carina ter Wee-Schilder was zo vriendelijk  haar 
taak te vervullen tot wij een opvolg(st)er gevonden zouden hebben; dank 
daarvoor! 
De werkgroep bibliotheek heeft op 4 juni haar taak beëindigd. Tiny 
Kraakman- de Jong heeft de zorg voor onze bibliotheek op zich genomen; zij 
heeft alles gecontroleerd en opgeruimd. De noodzakelijke restauratie van 
een aantal publicaties heeft een aanvang genomen. De openstelling van de 
bibliotheek op zaterdag is voorlopig geschrapt; er was te weinig 
belangstelling in de afgelopen twee jaar. 
Tijdens de najaarsvergadering nam Klaas Bant na ruim 13 jaar afscheid als 
bestuurslid. In het voorzitterloze tijdperk heeft hij vrijwel continu de 
vergaderingen voorgezeten. Nogmaals onze dank. 
Hoogtepunt voor de afdeling: tijdens de najaarsvergadering is Dick 
Waalboer bij acclamatie gekozen tot voorzittervoorzittervoorzittervoorzitter. Het bestuur is heel blij, dat 
deze functie na tien jaar weer ingevuld is. Hij blijft (voorlopig) tevens 
penningmeester van onze afdeling. Het secretariaat wordt waargenomen 
door Gerri Kind-Renskers. 
De eerste twee    lezingenlezingenlezingenlezingen werden georganiseerd door Aad Goossens  en de 
volgende  drie door Marijke van Teunenbroek-Land. De lezingen werden 
heel goed bezocht; er waren soms nauwelijks voldoende zitplaatsen voor de 
bezoekers. De onderwerpen waren:“De Westfries achter de archeologische 
vondsten door drs. C.Schrickx,  Voorouders met een academische  titel door 
mw.drs. M. Zoeteman-van Pelt, De admiraliteit van West-Friesland en het 
Noorderkwartier door P.Swart, Op het spoor van vrouwen in West-Friesland 
door mw.M.Buisman en De familie Valentijn door J.de Bruin.  Gino Kaag 
(eerste 2 lezingen) en Marijke van Teunenbroek-Land maakten de posters 
met de aankondiging; deze werden door leden van onze afdeling in de regio 
opgehangen. Ook de regionale pers besteedde hier regelmatig aandacht  
aan. Na de afdelingsledenvergadering in april gaf Dick Waalboer  een korte 
lezing over het maken van een familieboek. 
PRPRPRPR. Om de aandacht te blijven vestigen op stamboomonderzoek en op de 
NGV hebben we ook dit jaar op elke tweede vrijdag van de maand van 14-16 
uur een voorouderspreekuur voorouderspreekuur voorouderspreekuur voorouderspreekuur gehouden in het Westfries archief. Het wordt 
nog steeds goed bezocht. Iedere maand wordt een poster die hierop  inspeelt  
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door een aantal mensen overal in de regio opgehangen. Op onze website en 
op de website van het  Westfries archief staan deze bijeenkomsten natuurlijk  
ook aangekondigd. Op 21 maart verzorgde Dick Waalboer een presentatie 
over het zoeken naar voorouders in de bibliotheek van Enkhuizen. Hetzelfde 
deed hij op 23 maart in de bibliotheek van Opmeer. Op 26 maart was onze 
PR-groep aanwezig in de bibliotheek van Purmerend. Deze bibliotheek is 
verbonden met het Waterlands archief. Vooral tijdens de ochtend was er 
ruime belangstelling voor onze stand. 
Op 2 april organiseerde het bestuur een bijeenkomst voor nieuwe leden. 
Acht nieuwe leden kwamen kennismaken; het was een geanimeerde 
ochtend. Er was ook nuttige uitwisseling van informatie. 
 Onze websitewebsitewebsitewebsite wordt bijgehouden door Remko Ooijevaar. Hij gaf onze 
afdeling als eerste een twitter account. U vindt er o.a. alle Westfriese 
plaatsen en dorpen met hun ligging, vroeger en nu. Kijkt u daar ook eens in 
de catalogus van onze bibliotheek. 
Ons tijdschrifttijdschrifttijdschrifttijdschrift  Koggenland wordt nog steeds verzorgd door Ben Leek en Jan 
Lijzenga. Sinds het overlijden van Jan Spruijt zorgt Ben Leek ook voor de 
verzending.  
Op het Westfries archief ging het scannenscannenscannenscannen van de familieadvertenties van 
start. Begin december waren 3400 pagina’s met advertenties gescand en 
9240 knipsels in Excel verwerkt. Het project is nog lang niet klaar. Wie 
hieraan mee wil werken kan zich melden bij Dick Waalboer. Op het archief 
is nog steeds een groep bezig met het digitaliseren en transcriberen het digitaliseren en transcriberen het digitaliseren en transcriberen het digitaliseren en transcriberen van de 
DTB en de BS. 
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:    

Voorzitter en penningmeester: Dick Waalboer 
Waarnemend secretaris en PR: Gerri Kind-Renskers 
2e secretaris en afgevaardigde : Aad Goossens 
Organisatie lezingavonden: Marijke van Teunenbroek-Land 
Hoofdredacteur en notulist: Ben Leek 

Webmaster Remko Ooijevaar en bibliothecaresse Tiny Kraakman-de Jong 
maken geen deel uit van het bestuur maar zijn er wel nauw bij betrokken. 
Op de lezingavonden biedt Anneke Veenstra ondersteuning bij de koffie / 
thee voorziening. 
Onze afdeling telde per december 2011 172 leden en 20 personen hebben 
een bijkomend lidmaatschap. 
Dankzij de inzet en de helpende hand van velen was het mogelijk er een 
mooi en productief jaar van te maken. Alle vrijwilligers hartelijk dank!!     Alle vrijwilligers hartelijk dank!!     Alle vrijwilligers hartelijk dank!!     Alle vrijwilligers hartelijk dank!!         
    
December 2011 
Gerri Kind-Renskers, secretaris  
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Financieel verslag 2011 
 

 
Gegevens per 1 januari 2011 

Saldo bank          €    491,77 

 

Ontvangsten 

 Penningmeester NGV        -  2.500,00  

 

Uitgaven 

 Zaalhuur      €   100,00   

 Sprekers 

  Vergoedingen    -    300,00 

  Reiskosten   -       43,70 

         €   343,70 

 

 Afdelingstijdschrift 

  Drukkosten   €   857,87 

  Verzendkosten  -    431,87 

  Ontvangen abonnementen -      78,00 

  Advertenties   -    100,00 

        € 1.111,24 

 

 Bestuurskosten 

  Reiskosten     €     25,80 

Overige kosten    €   113,95 

 

 Promotieactiviteiten     €      70,35 

  

 Bibliotheek      

 Documentatie   €     72,96 

Huur     -    267,50    

 

 Diversen 

  Bankkosten e.d.  €     68,83 

    

             

Totale uitgaven        € 2.174,83 

Verschil (tevens aanwezig banksaldo per 31 december 2011  €    816,94 

           ======== 

 

 Nog te betalen huur en drukkosten 2011     €     427,77 

 

 Resultaat 2011 (inkomsten en uitgaven) : € 2.500 – 2.602,60 =  €     102,60 - 
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Korte toelichting op dKorte toelichting op dKorte toelichting op dKorte toelichting op de jaarcijfers 2011e jaarcijfers 2011e jaarcijfers 2011e jaarcijfers 2011    
 
Het uitgavenpatroon van onze afdeling week in 2011 weinig af van 2010. 
Ook in de bedragen waren geen extreme verschillen. 
Wel heb ik geprobeerd duidelijk te maken welke kosten er drukken op de 
bibliotheek. De huurlasten voor de bibliotheek werden in het verleden 
opgenomen onder de post “Zaalhuur”. Voortaan worden deze lasten 
opgenomen bij Bibliotheek en documentatie. Een groot verschil in het 
voordeel van Zaalhuur. Dit is de huur die betaald wordt voor bijeenkomsten 
in de zaal. Dat zal geen verbazing wekken. De post “Bibliotheek en 
documentatie” is sterk gestegen vanwege de toedeling hieraan van de huur 
voor de ruimte van de kasten van € 375 per jaar. 
Omdat diverse rekeningen voor diensten over 2011 pas ontvangen worden 
in 2012 zijn deze kosten, € 427,77, ditmaal opgenomen als nog te betalen. 
Dit geeft een beter beeld ten opzichte van de begroting voor 2011. 
Verwacht mag worden dat de uitgaven in 2012 iets hoger zullen zijn, maar 
niet significant zullen afwijken van 2011. 
 
Dick Waalboer, penningmeester 
 

 

Kwartierstaat van Theodorus de Boer 
(samengesteld door A.A.G.Smit, Wognum) 
 

Generatie I 

 

1 Theodorus de BOER, geboren te Heerhugowaard. 

 

Generatie II 

 

2 Henricus de BOER, geboren op donderdag 8 september 1898 te Avenhorn, overleden op 

vrijdag 27 April 1962 te Heerhugowaard op 63-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op maandag 19 april 1920 te Heerhugowaard met de 

22-jarige 

3 Maria BEERSE, geboren op maandag 6 december 1897 te Heerhugowaard, overleden op 

donderdag 21 maart 1968 te Alkmaar op 70-jarige leeftijd. 

 

Generatie III 

 

4 Dirk de BOER, slachter, geboren op vrijdag 2 maart 1855 te Wogmeer, overleden op 

woensdag 8 Juni 1898 te Westerblokker op 43-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 3 mei 1877 te Obdam met de 20-jarige 

5 Anna Catharina OUDES, geboren op donderdag 3 juli 1856 te De Rijp, overleden op 

woensdag 17 mei 1916 te Heerhugowaard op 59-jarige leeftijd. 
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6 Adrianus BEERSE, geboren op maandag 13 augustus 1877 te Zwaag, overleden op 

donderdag 14 maart 1929 te Heerhugoward op 51-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 19-jarige leeftijd op maandag 15 februari 1897 te Zijpe met de 26-jarige 

7 Maria HOEDJES, geboren op vrijdag 21 oktober 1870 te Schoorl, overleden op 

donderdag 9 mei 1929 te Heerhugowaard op 58-jarige leeftijd. 

 

Generatie IV 

 

8 Jan de BOER, arbeider, geboren op maandag 20 november 1815 te Spanbroek, overleden 

op zaterdag 22 december 1877 te Obdam op 62-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 38-jarige leeftijd op donderdag 4 mei 1854 te Obdam met de 33-jarige 

9 Johanna STROET, geboren op zondag 11 juni 1820 te Hoogwoud. 

10 Dirk OUDES, landman, kastelein, brievenbesteller, geboren op zondag 20 juli 1823 te 

Koedijk.Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 27 april 1843 te Oude Niedorp met de 

19-jarige 

11 Maartje GROOT, geboren op vrijdag 20 juni 1823 te Oude Niedorp, overleden op 

zondag 17 april 1859 te Oude Niedorp op 35-jarige leeftijd. 

12 Jan BEERSE, landman, geboren op maandag 3 februari 1845 te Zwaag. 

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op vrijdag 16 augustus 1867 te Zwaag, voogd van de bruid Klaas 

Koopman, toeziend voogd Jan Kok. Echtgenote is de 20-jarige 

13 Antje KOOPMAN, geboren op maandag 22 maart 1847 te Alkmaar. 

14 Jan HOEDJES, landman, geboren op donderdag 29 december 1831 te Oude 

Niedorp.Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zondag 25 november 1860 te Bergen, bruidegom 

is weduwnaar van Marijtje Smit met de 26-jarige 

15 Maria PEPPING, geboren op woensdag 7 mei 1834 te Bergen. 

 

Generatie V 

 

16 Dirk de BOER, landman, slachter, geboren 1777 te Spanbroek, overleden op zondag 7 

juni 1829 te Spanbroek, gehuwd met. 

17 Grietje WESTER. 

18 Dirk STROET, geboren 1778, overleden op vrijdag 15 oktober 1824 te Aartswoud. 

Gehuwd met 

19 Jantje PLOEGER, geboren 1784 te Twisk, overleden op woensdag 23 februari 1842 te 

Aartswoud. 

20 Cornelis OUDES. 

Gehuwd op zondag 7 augustus 1814 te Koedijk, bruidegom is wedunaar van Theunisje Jongkees 

met de 23-jarige 

21 Jantje BUTTER, geboren op zondag 3 oktober 1790 te Zuid Scharwoude. 

22 Cornelis GROOT, geboren 1765 te Heerhugowaard. 

Gehuwd op zondag 5 mei 1811 te Oude Niedorp met 

23 Maartje MULDER, geboren 1769 te Wognum. 

24 Jacob BEERSE, wagenmaker, geboren op maandag 3 februari 1845 te Zwaag. 

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op vrijdag 16 augustus 1867 te Zwaag met 

25 Hiltje BLAAUW. 

26 Arie KOOPMAN, geboren op zaterdag 28 februari 1818 te Akersloot. 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zondag 26 april 1846 te Alkmaar met de 26-jarige 

27 Maartje KOK, geboren op maandag 7 februari 1820 te Alkmaar. 

28 Cornelis HOEDJES, boer, geboren 1791 te Harenkarspel. 

Gehuwd op zondag 18 januari 1818 te Harenkarspel met 
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29 Grietje TESSELAAR, geboren 1799 te Harenkarspel. 

30 Willem PEPPING, landman, geboren 1802 te Limmen, overleden op dinsdag 6 februari 

1866 te Bergen. 

Gehuwd op zondag 29 januari 1832 te Bergen, bruidegom is weduwnaar van Grietje Admiraal; 

bruid is weduwe van Lourens Bijwaard met 

31 Maartje HOEFGEEST, geboren 1798 te Limmen. 

 

Generatie VI 

 

40 Simon OUDES, schuitemaker,  

gehuwd met 

41 Antje LANTAAS. 

42 Dirk BUTTER, kleermaker, gehuwd 

met 

43 Aaltje DETERS. 

46 Jacob MULDER, gehuwd met 

47 Niesje BANKRAS. 

52 Klaas KOOPMAN, gehuwd met 

53 Gerritje DRAL. 

54 Antonie KOK,  gehuwd met 

55 Maartje DUIJNVELD. 

56 Gerrit HOEDJES, venter, gehuwd 

met 

57 Guurtje JANS. 

58 Pieter TESSELAAR, boer, gehuwd 

met 

59 Trijntje BOOS. 

60 Jan PEPPING, gehuwd met 

61 Maartje GROOT. 

62 Dirk HOEFGEEST, gehuwd met 

63 Trijntje Dirkse BRASSER. 

 

 

 

 

Van onze webmaster 
 

 

Onze webmaster, Remko Ooijevaar, heeft een handig overzicht 
samengesteld van de verschillende bronnen die een genealoog ten dienste 
staan. Hij heeft zijn verhaal uitgesplitst in drie perioden, 1920-1811, 1850-
1811 en voor 1811. 
 

Periode van 1920 tot 1811. 
 

Huwelijksinschrijving burgerlijke standHuwelijksinschrijving burgerlijke standHuwelijksinschrijving burgerlijke standHuwelijksinschrijving burgerlijke stand    
    
STAMREEKS / KWARTIER 
De huwelijksinschrijvingen vormen de krachtigste bron om snel verder terug 
in de tijd te komen. Dit vooral omdat bijna alle Nederlandse huwelijken voor 
de burgerlijke stand online geïndexeerd zijn via www.genlias.nlwww.genlias.nlwww.genlias.nlwww.genlias.nl. Het feit dat 
deze bron naast de namen van het echtpaar ook de namen van de ouders 
van de bruid en bruidegom vermeldt maakt de index uitermate geschikt om 
snel een stamreeks op te stellen.  
Houdt bij het opstellen van zoekcriteria rekening met mogelijke 
spellingsvarianten. Een combinatie van de achternamen van het echtpaar is 
meestal genoeg om het juiste huwelijk te vinden. In combinatie met de optie 
“zoekmethode voor namen” zijn doorgaans zelfs de eerste letters (3 of meer) 
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al genoeg. Als deze zoekmethode te veel resultaten oplevert, kan men altijd 
nog meer criteria toevoegen zoals de eerste 3 letters van de voornaam, de 
rol van bruid of bruidegom, een provincie of een periode. Wel verdient het 
aanbeveling de originele bron nog eens te raadplegen omdat het altijd 
mogelijk is dat een index een fout bevat. 
 
 

  
 
 
GENEALOGIE / PARENTEEL 
Na het opstellen van de stamreeks kan eventueel begonnen worden met het 
aanvullen van deze reeks met overige broers, zussen, kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen enz. Ook hiervoor geldt dat 
www.genlias.nlwww.genlias.nlwww.genlias.nlwww.genlias.nl. een handige online bron is. Hierbij moet men zich echter 
wel realiseren dat via deze bron vooral gehuwden gevonden kunnen 
worden, omdat van diverse gemeentes de geboorte- en 
overlijdensinschrijvingen nog niet zijn geïndexeerd. 
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BevolkingsregisteBevolkingsregisteBevolkingsregisteBevolkingsregister 

Om snel een compleet beeld van een gezin te kunnen samenstellen is het 
“Bevolkingsregister” uitermate geschikt. In deze bron vindt men namelijk 
alle bewoners op 1 adres, aangevuld met geboortedatum en geboorte plaats 
en eventuele data en plaats van overlijden. Doorgaans vindt men hier dus in 
1 keer het complete gezin. Ook is vaak vermeld wanneer de kinderen het 
huis verlieten en waar zij naar toe zijn vertrokken en/of wanneer en met wie 
zij zijn getrouwd. Wel moet men er rekening mee houden dat de 
bevolkingsregisters doorgaans maar een bepaalde periode bestrijken en dat 
er daarna een nieuw register werd opgesteld. Er zijn helaas nog niet veel 
bevolkingregisters online in te zien. Voor zowel Genlias als de 
bevolkingsregisters geldt dat de originele bron in de vorm van inschrijvingen 
van de Burgelijke stand eigenlijk altijd nog eens geraadpleegd moet worden.  
Ervaring leert dat beide bronnen soms toch fouten bevaten. 
 
Periode van 1850 tot 1811 en ouder 
 
STAMREEKS / KWARTIER / GENEALOGIE / PARENTEEL 
Voor deze periode geldt dat het eigenlijk niet verstandig is om jezelf te 
beperken tot alleen de directe voorouders. Vanaf deze periode komen er 
namelijk steeds minder bronnen, waarin de relaties tussen ouders en 
kinderen net zo duidelijk worden vermeld als in de burgerlijke stand. Dit 
betekent dat de vermeldingen van broers en zussen in de vorm van getuigen 
steeds belangrijker worden. Ook spellingsvarianten en zelfs compleet andere 
achternamen komen vanaf deze periode steeds vaker voor. 
 
Huwelijkse bijlagenHuwelijkse bijlagenHuwelijkse bijlagenHuwelijkse bijlagen    

In de huwelijkse bijlagen worden belangrijke aanknopingspunten gegeven 
naar de bronnen van voor de invoering van de burgerlijke stand. Van zowel 
bruidegom als bruid vindt men de geboorte- of doopinschrijving en de plaats 
waar deze heeft plaatsgevonden. Indien één van de ouders (of een eventueel 
eerdere partner) is overleden, is hiervan ook een bewijs overhandigd. Dit 
kunnen ook begraafdata van voor 1811 zijn. In sommige gevallen worden 
zelfs de bewijsstukken van overleden grootouders geleverd. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld als beide ouders al waren overleden. Dit maakt dus ook de 
huwelijkse bijlagen van broers, zussen en zelfs neven en nichten interessant.  
Helaas zijn veel huwelijkse bijlagen in de provincie Noord-Holland door een 
brand verloren gegaan. Als dit het geval is kan men ook nog eens goed 
kijken naar de huwelijksakte. Vaak wordt hierin namelijk vermeld welke 
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gemeente de bewijsstukken heeft geleverd. Helaas moeten wij het dan dus 
zonder data doen, maar hebben we in ieder geval een verwijzing naar de 
plaats waar de geboorte / doop van bruid en bruidegom heeft 
plaatsgevonden of waar de ouders zijn overleden.  
 
Overlijdensregister burgerlijke standOverlijdensregister burgerlijke standOverlijdensregister burgerlijke standOverlijdensregister burgerlijke stand    

Het overlijdensregister biedt ook mogelijkheden om meer te weten te komen 
over de periode voor 1811. Bij de meeste overlijdensinschrijvingen worden 
immers de namen van de ouders, de leeftijd en de geboorteplaats van de 
overledenen vermeld. Soms moeten we het echter doen met niet meer dan 
de naam van de partner in plaats van die van de ouders of, nog erger, alleen 
een leeftijd. Er is een aantal websites waar men de gegevens van de 
burgerlijke stand kan vinden. Op dit moment is de grootste collectie te 
vinden op de website van de mormonen https://www.familysearch.org/https://www.familysearch.org/https://www.familysearch.org/https://www.familysearch.org/ . De 
NGV heeft deze website toegankelijker gemaakt op http://www.genver.nl/http://www.genver.nl/http://www.genver.nl/http://www.genver.nl/.  
 
Periode voor 1811 
 
STAMREEKS / KWARTIER / GENEALOGIE / PARENTEEL 
Hier begint het echte werk. Indexen zoals Genver zijn schaars. We zijn 
aangekomen  in de periode waarin de belangrijkste bron de  D[oop], 
T[rouw] en B[egraaf] boeken zijn, waarin echter nauwelijks nog relaties 
worden gelegd met voorgaande generaties. Bij gebrek aan regels ontbreken 
steeds vaker achternamen; deze kunnen ook via de moederskant worden 
doorgegeven of zelfs compleet anders zijn dan die van beide ouders. Tevens 
is men afhankelijk van de inschrijver voor de gebruikte spelling. Ook worden 
de namen vaak omgebouwd tot een meer Latijns klinkende vorm. In deze 
periode krijgt men bovendien te maken met patroniemen (de naam van 
vader als extra naamsaanduiding)  
 
DoopregistersDoopregistersDoopregistersDoopregisters    

Via het uittreksel in de huwelijkse bijlage of de overlijdensinschrijving in de 
burgerlijke stand kunnen we gaan zoeken naar de doopinschrijving. In het 
doopboek kan ook gezocht worden naar oudere broers en zussen en zo kan 
men een idee krijgen van de huwelijksdatum van de ouders. Let op: een 
doopdatum is niet altijd gelijk aan een geboortedatum. Doopsgezinden 
werden bijvoorbeeld pas op latere leeftijd gedoopt. Gelukkig kennen zij vaak 
uitgebreide lidmaatregisters, waarover later meer. 
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HuwelijksregistersHuwelijksregistersHuwelijksregistersHuwelijksregisters    

Huwelijksregisters zijn er in vele vormen. Zo moesten in Nederland voor de 
scheiding van kerk en staat alle mensen die geen lidmaat waren van een 
gereformeerde of Nederlands-hervormde gemeente ook voor het gerecht 
trouwen en apart impost betalen. Soms vindt men daarom ook 
ondertrouwinschrijvingen van andere religies in gereformeerde 
trouwboeken. Hieronder volgt een aantal inschrijvingen dat men kan 
tegenkomen, al dan niet gecombineerd in één of meerdere verschillende 
bronnen 
 

- Impost op trouwen (uitgezonderd gereformeerden) werd betaald in 
zowel woonplaats van de bruid als die van de bruidegom) 

- Huwelijks inschrijving 
- Huwelijksafkondigingen (alle huwelijken werden 3 keer afgekondigd 

in zowel woonplaats van de bruid als die van de bruidegom)  
- Wettelijk huwelijk (uitgezonderd bij gereformeerden,waar het 

kerkelijk huwelijk al wettig was) 
- Kerkelijk huwelijk 

Het mooie van al deze bronnen is dat zij elkaar vaak aanvullen. Houdt er 
rekening mee dat impost en afkondigingen in verschillende gemeentes 
werden gedaan. Deze gebruiken kent men vandaag de dag nog steeds. Ook 
na 1811 bestaan er naast een eventueel kerkelijk huwelijk nog steeds 
inschrijvingen in de burgerlijke stand voor huwelijksaangifte, 
huwelijksafkondigingen en het wettelijke huwelijk. De gemeente waarin de 
afkondigingen worden gedaan geven gelijk een verwijzing naar de 
geboorteplaats van de bruid / bruidegom. 
 
LidmaatregistersLidmaatregistersLidmaatregistersLidmaatregisters    

Deze bron bestaat niet voor de katholieken, maar is voor gereformeerden, 
zeker gezien het ontbreken van het wettelijke huwelijk en de impost op het 
huwelijk, een welkome aanvulling. Vaak wordt hierin namelijk vermeld uit 
welke kerkelijke gemeente de nieuwe lidmaat afkomstig is. De 
doopsgezindenregisters geven soms zelf complete gezinsreconstructies. 
 
BegraafregistersBegraafregistersBegraafregistersBegraafregisters    

De begraafregisters zijn vaak niet erg bruikbaar. Ook hier zijn soms 
verschillende bronnen zoals: 
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- Impost op begraven 
- Grafregisters 
- Impost op luiden van klokken 

In de impostregisters wordt soms aangegeven wie de aangever was en in 
welke relatie hij tot de overledene stond. Helaas zijn er vele voorbeelden aan 
te wijzen, waar we het moeten doen met niet meer dan een voornaam en 
patroniem van de overledene. Let op: vaak wordt de impost pas na het 
overlijden betaald en is die datum dus niet gelijk aan de overlijdensdatum.  
 
Notariële archieven en oudNotariële archieven en oudNotariële archieven en oudNotariële archieven en oud----rechterlijke archievenrechterlijke archievenrechterlijke archievenrechterlijke archieven    

Deze bronnen kunnen heel veel informatie verschaffen, omdat ze een van de 
weinige bronnen zijn van voor 1811 waarin soms gezinsverbanden worden 
vermeld. Het grote nadeel van deze archieven is echter het gebrek aan 
indexen. Gelukkig komt er wel steeds meer beschikbaar. Bij het zoeken in 
deze bronnen valt het aan te bevelen om ook goed te zoeken op verdere 
verwanten, omdat zij soms onverwachte familieverbanden aan het licht 
kunnen brengen. 
 
Ten slotte nog een laatste tip over het zoeken op het internetTen slotte nog een laatste tip over het zoeken op het internetTen slotte nog een laatste tip over het zoeken op het internetTen slotte nog een laatste tip over het zoeken op het internet....    
Steeds meer bronnen of indexen op bronnen komen beschikbaar via het 
internet. De lijst met links is bijna eindeloos. Het meest complete overzicht 
van beschikbare bronnen kan men vinden op www.geneaknowhow.netwww.geneaknowhow.netwww.geneaknowhow.netwww.geneaknowhow.net 
onder “Digitale Bronbewerkingen Nederland en België”.  
 

 

 

Aanwinsten in onze afdelingsbibliotheek 
 

Wognum toen en nu uit oude archieven, Adri Smit, Wognum 2011. 
De heruitgave van een bundel artikelen, die verschenen waren in het 
dorpsblad ‘Walhalla’ en al gepubliceerd waren in 2009; nu aangevuld met 
nieuwe afleveringen van foto’s en beschrijvingen van diverse locaties in 
Wognum. In 120 bladzijden trekt de geschiedenis van Wognum in de 20e 
eeuw aan de lezer voorbij, in woord en beeld. De foto’s zijn van Cor 
Koomen, de toelichtende teksten van Adri Smit, die erin is geslaagd weer 
heel veel van zijn historische en genealogische kennis met de lezer te delen. 
Dat een register van eigennamen ontbreekt is jammer, maar wie geen haast 
heeft moet nu wel alle artikelen lezen en dat laatste is een interessant en 
vooral leuk tijdverdrijf! 
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Van je familie moet je het hebben, jaarboek CBG, deel 65, Den Haag 2011. 
De ondertitel ‘over liefde, ruzie, verzoening, voorgeven en nalaten’ maakt 
duidelijk dat allerlei aspecten van familiebanden worden aangestipt in deze 
bundel. U treft o.a. artikelen aan over het misbruiken van een familiewapen 
om een meer verheven afkomst te suggereren of het aantrekken van dure 
kleding op portretten: in beide gevallen was de bedoeling om met een ‘goed’ 
huwelijk meer kapitaal aan te trekken. De eer van de familie kon natuurlijk 
ook altijd nog gered worden door een familielid op te laten nemen in een 
‘verbeterhuis’. De vraag of je uit liefde of uit berekening moest trouwen om 
het familiekapitaal te behouden hield ongetwijfeld velen bezig in vroegere 
eeuwen en leidde soms tot ernstige uitwassen, zoals ontvoeringen. Ook de 
herkomst van allerlei uitdrukkingen, zoals stiefmoederlijk bedeeld worden, 
de verloren zoon en een regelneef wordt uit de doeken gedaan. De invloed 
van ‘het foute verleden’ op familieverhoudingen of de gevolgen van te grote 
schulden komt ook aan de orde. Al met al dus een gevarieerde en mijns 
inziens zeer lezenswaardige bundel! 
 
Verdere aanwinsten Verdere aanwinsten Verdere aanwinsten Verdere aanwinsten     
    
010.07    Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen ca. 

720-1200 door A.M.Numan; geschenk van G.H.Hinke.    
190.11    Het veranderend dorpsgezicht in Noord-Holland 190.11; uitgave 

N-H atlas; geschenk van T.Kraakman-de Jong.    
003.09    Index Joodse begraafplaats in Muiden van 1812-1850.Harmen 

Snel en Jits van Straten; geschenk van het VC in Weesp.    
402.16    Uit de Steenen Kamer, jaarboek 2010 van de historische 

vereniging Suyder Cogge.    
301.11    West-Friesland Oud & Nieuw 2011, 78e jaarboek van het 

Westfries Genootschap.    
003.23    Gens Nostra speciale uitgave: Favoriete voorouders.    
003.24    Gens Nostra Molens en genealogie.    
003.25    Jubileumuitgave van NGV t.g.v. 60 jarig bestaan.    
006.08 Macht en onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint 

Jan. 
030.06 Militairen die in Hoorn (onder)trouwden 1650-1811. 
035.03 Willem Bosman en goud en slaven. 
075.06 CD afdeling Zaanstreek / Waterland 20-jarig bestaan.  
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 Cursus oud-schrift 2012 bij het Westfries Archief 
    
 

 
 

 

De soms moeilijk leesbare oude handschriften uit de zestiende, zeventiende 
en achttiende eeuw zijn voor veel beginnende onderzoekers een groot 
struikelblok. De afgelopen tijd werd op de studiezaal van het Westfries 
Archief vrij geregeld gevraagd of er weer een cursus paleografie kon worden 
gevolgd. Het bestuur van Stichting Vrienden van het Westfries Archief, die 
de cursussen organiseert, heeft gehoor gegeven aan de vele verzoeken.  
De nieuwe cursus wordt gegeven tijdens de avondopenstellingen van de 
studiezaal vanaf september 2012. Aanmelding kan onder opgave van naam, 
adres en telefoonnummer via e-mail (info@westfriesarchief.nl) of aan de 
balie van de studiezaal. De cursus zal net als andere jaren worden gegeven 
door Pim Brieffies, oud-docent paleografie van de Rijksarchiefschool.  
De kosten bedragen € 70,-, hiervoor ontvangt u een rekening. Donateurs van 
de Stichting Vrienden van het Westfries Archief krijgen € 10,- korting. 
Mochten er meer dan vijftien belangstellenden zijn, dan wordt bekeken of er 
twee groepen worden gevormd, of dat een wachtlijst moet worden ingesteld. 
 

 
Paleografiecursisten in 2008 

Links Pim Brieffies, die ook in 2012 weer de cursus zal verzorgen 



NGV afd. Oostelijk West-Friesland   Koggenland 2012/1 
 

 
19 

Schatkist/Paleografie 
(Ingezonden door Gerri Kind-Renskers) 
 
Een stukje uit de Nieuwsbrief december2008 die ik net als alle vrienden 
(donateurs)  van het Westfries Archief toegestuurd krijg. Dit is een deel van 
de tekst m.b.t. de cursus paleografie. 
 

 
 
Hierboven een tekst uit oktober 1608, die niet aan de cursisten is 
voorgelegd. De transcriptie luidt als volgt: 
 
“Item oock van een brilman die een instrument geïnventeert ende 

gemaect heeft, daermede zeer verde gesien conde werden, 

versoeckende octry om alleenen soodanige instrumente met verbot 

van allen anderen. Worde goet gevonden eenige te committeren die 

dit instrumente noch naerder souden beproeven ende voorts metten 

inventeur comen in gespreck, waertoe gedeputeert zijn eene van 

Dordrecht, van Amsterdam,Rotterdam, Alcmaer, Hoorn, Enchuysen.” 

 
Om een lang verhaal kort te maken: het betreft hier een octrooiaanvrage bij 
de Staten van Holland en West-Friesland voor de uitvinding van de eerste 
telescoop in 1608. De passage komt voor in de zogenoemde ‘particuliere 
notulen’ van de pensionaris van Medemblik, oftewel de aantekeningen die 
hij maakte namens de stad Medemblik tijdens de vergaderingen van de 
Staten. Er zijn ook officiële notulen. Die werden gedrukt en daarna 
toegestuurd aan de stemhebbende steden. 
 
Vandaar dat het Westfries Archief over meerdere exemplaren beschikt, want 
Hoorn, Enkhuizen en Medemblik zaten alle drie in de Cursisten aan het 
werk op een van de donderdagavonden. bestaat uit archiefstukken met 
grappige of bijzondere verhalen en anekdotes. Staten van Holland en West-
Friesland. Maar de ‘particuliere notulen’ van Medemblik zijn zeer interessant 
voor historisch onderzoek, want er komen allerlei onderwerpen in voor die 
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in de officiële notulen niet worden genoemd. De uitvinding van de telescoop 
is daarvan een voorbeeld. 
 
In de zomer van 1609 hoorde Galileo Galileï via een vriend over de 
“Hollandschen Kijcker”. Hij bouwde er vervolgens zelf een (met vergroting 
van 20x) en richtte deze op de maan, de sterren, de Orionnevel en de 
Pleiaden. Verbluft schreef hij in zijn dagboek: “Ik ben er God oneindig 
dankbaar voor dat hij zo vriendelijk is om uitgerekend mij als eerste een 
aantal wonderen te laten aanschouwen die gedurende alle voorbije eeuwen 
in duisternis gehuld zijn gebleven.” Zonder telescoop had Galileo zijn 
ontdekkingen aan het zonnestelsel waarschijnlijk nooit gedaan. 
Het grote wetenschappelijk belang van de Medemblikker notulen is reeds 
lang bekend. Een gedeelte ervan is gepubliceerd in de gezaghebbende reeks 
Rijksgeschiedkundige Publicatiën , delen, 200, 206, 217 en 228. De 
originelen bestrijken echter een langere periode. En voor wie zich wil 
bekwamen in paleografie, is het prachtig oefenmateriaal! 
 

Excursie naar het Nationaal Archief te Den Haag  
 

Een kijkje achter de schermen bij het Nationaal Archief in Den haag, komen 
op plaatsen waar we normaal nooit zullen komen. De rondleiding duurt 
ongeveer anderhalf uur. Daarna willen we graag gezamenlijk een kopje 
koffie drinken en bent u verder vrij om uw eigen onderzoek te gaan doen. 
 
De geschiedenis van het archief begint in 1802, wanneer voor het eerst een 
archivarius der Bataafsche Republiek wordt benoemd in de persoon van 
Hendrik van Wijn. Sindsdien heeft het Rijk de zorg voor de archieven tot zijn 
verantwoordelijkheid gerekend. Bij het archief ligt bijna duizend jaar 
geschiedenis van Nederland opgeslagen in 110 kilometer archieven, 
waaronder ook kaarten, tekeningen en foto’s. Niet te vergeten het VOC 
archief! Nieuw is dat een deel van het archief inmiddels is overgeheveld 
naar het CBG. Zelfde gebouw dus ook daar kunt u later, op eigen 
gelegenheid, een kijkje gaan nemen, net als bij de Koninklijke Bibliotheek 
die u hier ook aan zult treffen. 
 
Behoudens veranderingen i.v.m. verdere verbouwingsplannen bij het Nat. 
Archief  ligt het in de bedoeling om te gaan op zaterdag 13 oktober 2012zaterdag 13 oktober 2012zaterdag 13 oktober 2012zaterdag 13 oktober 2012.  
In verband met het bespreken op zaterdag bij het archief hoor ik het graag 
zo snel mogelijk van u als u mee wilt. 
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Reizen op eigen gelegenheid en verzamelen bij de uitgang van station Den 
Haag Centraal spoor 12! Laat u iemand reizen op uw voordeelkaart denkt u 
er dan aan dat u ook weer op de reis naar huis samen moet reizen! Samen 
uit samen thuis! 
 
Vriendelijke groet, 
Marijke van Teunenbroek 
Aanmelden via de email: lezingen.oostelijk.west-friesland@live.nl 
of telefonisch: 0229 -238482. 
 

Vraag over de parenteel Vijn 
 

Fred Groot is een interessant probleem tegengekomen in een parenteel Vijn: 
 
Jacob VijnJacob VijnJacob VijnJacob Vijn, ged. Wervershoof  08-05-1736, ovl. Wester Blokker 08-01-1823, 
geh. Bangert  10-02-1760  met 
Meynouw MolMeynouw MolMeynouw MolMeynouw Mol,,,, ged. Wervershoof 05-04-1737, ovl. Wester Blokker  
21-02-1791. 
en, nu komt het, 
2e  huwelijk Wester Blokker 14-08-1791 met 
Trijntje BerkhoutTrijntje BerkhoutTrijntje BerkhoutTrijntje Berkhout,  ged. Blokker  04-03-1764.  
  
Jacob hertrouwt met 
Trijntje de BoerTrijntje de BoerTrijntje de BoerTrijntje de Boer, ged. Spanbroek 19-04-1742, ovl. Wester Blokker 
 20-05-1822. 
Trijntje was eerder gehuwd Wester Blokker 02-02-1766 met Sijmen Jans Sijmen Jans Sijmen Jans Sijmen Jans 
BerkhoutBerkhoutBerkhoutBerkhout, ged. Westwoud 20-01-1741, overl voor 1778. 
  
Het volgende is er aan de hand: Jacob Vijn is maar twee maal getrouwd, 
want Trijntje Berkhout is gehuwd met Bastiaan Groot. En dus heeft de 
ambtenaar of pastoor een fout gemaakt in 1791. Dat zou als volgt gebeurd 
kunnen zijn: in het huwelijksboek van de statie Westerblokker RK. 
is de bedoelde Trijntje Berkhout in werkelijkheid Trijntje de Boer geweest, 
die met Sijmon Berkhout is getrouwd. 
Ik weet niet of dit nog ergens anders vermeld wordt, maar ik houd mij 
aanbevolen voor nadere gegevens.  
 
Graag eventuele reacties aan Fred Groot en aan de redactie van Koggenland. 
Fred Groot, Bert Haanstrastrook 35, Zoetermeer  079-3311641 
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Grenzen in genealogie en heraldiek 

is de titel van het dertigste internationale Congres voor Genealogische en 
Heraldische Wetenschappen, dat van 24 - 28 september 2012 in Maastricht 
wordt gehouden. 

Dit thema is geïnspireerd op de moderne tijd waarin grenzen op velerlei 
gebied wegvallen. Grenzen kan hierbij zowel letterlijk als figuurlijk worden 
genomen. Grenzen worden vanouds overschreden door kooplieden en 
migranten. Grenzen die worden gesloten creëren verschillen in taal en 
gewoonten. Grenzen kunnen veranderen zodat mensen zonder te verhuizen 
onder een ander rechtsstelsel gaan vallen. Grenzen verdwijnen, niet alleen 
in administratief opzicht. Moderne ontwikkelingen zoals het nieuwe 
naamrecht, ongehuwd samenwonen en genetische genealogie (DNA) 
vormen een uitdaging voor de genealogische en heraldische wetenschappen. 
Daarnaast is de Europese eenwording van invloed op de waardering van en 
de belangstelling voor de eigen cultuur en het nationale erfgoed. Door 
grenzen te onderkennen èn te overschrijden leert men zowel eigen als 
vreemde culturen kennen en de familiegeschiedenis beoefenen in de 
breedste zin. 

Maastricht is bij uitstek een stad die zich leent voor dit thema. Een der 
oudste steden van Nederland, met reeds in de Romeinse tijd een brug over 
de Maas, verbinding tussen Henegouwen en Aken. Tijdens de Republiek een 
stad met twee Heren: de hertog van Brabant (later de Republiek der 
Verenigde Nederlanden) en de prins-bisschop van Luik oefenden samen het 
gezag uit. Geen gebied in Nederland heeft zo’n gecompliceerde staatkundige 
geschiedenis als de provincie Limburg. Een stad met een groot historisch 
erfgoed, die als geen ander geschikt is om als decor te dienen van een 
congres met het thema Grenzen in genealogie en heraldiek. Architectuur, 
cultureel leven, musea, culinaire hoogtepunten maken Maastricht tot een 
uniek stukje Nederland, verweven met zijn buurlanden België en Duitsland. 

Dit congres wordt georganiseerd op initiatief van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging, de grootste vereniging op dit gebied in 
Nederland, en van het Centraal Bureau voor Genealogie, centrum voor 
familiegeschiedenis. Elk van beide heeft meer dan 10.000 leden / 
Vrienden.Wij verheugen ons er op u in 2012 in Maastricht te ontmoeten!  

Roelof Vennik, voorzitter Nederlandse Genealogische Vereniging 
Bert Lever, directeur Centraal Bureau voor Genealogie 
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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. 

 

NiNiNiNieuwe leden:euwe leden:euwe leden:euwe leden:    
Mw. L.Oud, de Hoef 2, 1633 HW Avenhorn 
Hr. N.A.J. van Westen, Mommenkamp 29, 6932 HT Westervoort 
Mw. M.D.C. Schilder, Wogmeer 5, 1711 SV Hensbroek 
Hr. N.A.M.Overman, Krommewoud 28, 1689 BN Zwaag. 
 
Nieuw bijkomend lidmaatschap:Nieuw bijkomend lidmaatschap:Nieuw bijkomend lidmaatschap:Nieuw bijkomend lidmaatschap:    
Hr.drs.S.Ooms, Dokter van Ledenstraat 137, 2265 BS Leidschendam 
 
Bedankt als lid:Bedankt als lid:Bedankt als lid:Bedankt als lid:    
Hr. F.E.P. de Groot, Zwaag, hr. G.I.J.Kaag, Obdam, hr. W. Idema, Midwoud, mw. 
C.A.M.ter Wee-Schilder, Andijk, mw. M.C. Smit-de Groot, Opperdoes, mw. J.Raben-van 
der Meulen, Wognum, mw. S.Wertwijn-Golsteijn, Hoorn, mw. M.O.Homburg,Zwaag, mw. 
C.Overman, Alkmaar, hr.J.A.Voorn, Hoorn en hr. N.Roozendaal, Hoogkarspel. 
  
Bedankt als bijkomend lid:Bedankt als bijkomend lid:Bedankt als bijkomend lid:Bedankt als bijkomend lid:    
Hr. A.G.van Dalen uit Huizen, hr. O. Brunsting uit De Rijp, hr. G.S.C. van Vliet uit 
Groesbeek.  
 
AAAAdreswijziging:dreswijziging:dreswijziging:dreswijziging:    
Hr. P.A.H.van der Sluijs naar Trechter 3, 1611 LA Bovenkarspel 
 

Aan dit nummer werkten mee….. 
 
A.A.G.Smit, Gerri Kind-Renskers en Remko 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. 
  

In het volgende nummer 
    
In het volgende nummer kunt u o.a. bijdragen verwachten met tips voor het 
gebruik van het GensDataPro programma, regels voor het vernoemen van 
voornamen en informatie over een familie in Nederlandsch-Indië.  
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'Koggenland' verschijnt in 2012 in de maand maart, juni, september en december. 

De sluitingsdatum voor het volgende nummer is 1 mei 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 
   



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


