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Onze Bijeenkomsten    
    
20 september 2012 Dhr. Bas Lems: Op zoek naar Nederlanders in het 

leger van Napoleon. 
 

18 oktober 2012 Drs.Victor Brilleman: Joodse geschiedenis van West-
Friesland. 
 

15 november 2012 
Aanvang 19.30 uur 

De lezing wordt voorafgegaan door een korte 
afdelingsledenvergadering. 
Dhr. Ton van Velzen: Een kijkje in de 

personeelsrekeningen van het VOC-personeel. 

 

17 januari 2013 Dhr. Laurens Beijen: Het verhaal van Maria en 
Mercienne van der Duijn, een zoektocht 
met verrassende ontdekkingen. 
 

7 maart 2013 Dhr. R. Dix: Vererving van familienamen in de 
vrouwelijke lijn. 
 

18 april 2013 Jaarvergadering van de afdeling en 
10-minutenpraatjes. 

 
De bijeenkomsten worden gehouden in gebouw De Kleine Ridder, 
Kerkebuurt 169, Berkhout. Aanvang (tenzij anders vermeld) 20.00 uur. Zaal 
open 19.00 uur.  
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Van de bestuurstafel 
       

 

Hoe het u vergaat, weet ik natuurlijk niet, maar bij mij zijn 
de activiteiten op het gebied van voorouderonderzoek 
ongeveer naar het nulpunt gedaald. Zoals iedere zomer. En 
toch blijft het in je hoofd hangen. 
Na twee afleveringen in Gens Nostra van “Vader 
Onbekend”, ben ik steeds meer geneigd om de kant van 
DNA-onderzoek voor te bereiden om de vader te vinden van 
een van mijn voorvaders. Anna had een zoon, wiens vader 
tot nu toe onbekend is. Maar ik heb wel een idee. 
 
Van de bestuurstafel kan ik melden, dat er voor de winter weer het een en 
ander op stapel staat. Het winterprogramma, dat Marijke verzorgd heeft, 
ziet er erg aantrekkelijk uit. Ik nodig u alvast van harte uit om de avonden te 
bezoeken. U zult, zoals te doen gebruikelijk, door haar via de e-mail op de 
hoogte gehouden worden. Indien u wel een e-mailadres heeft en de 
berichten niet ontvangt, kunt u uw e-mailadres opgeven aan Marijke: 
lezingen.oostelijk.west-friesland@live.nl.  
Deze zomer zullen Gerri Kind en ik werken aan de opbouw van een cursus 
genealogie. Deze zal vermoedelijk in september van start gaan. We hopen 
hiermee nieuwe leden voor onze vereniging aan te trekken. 
Het voorouderspreekuur, dat wij iedere tweede vrijdagmiddag van de 
maand houden in het Westfries Archief wordt, na een korte inzinking, nog 
steeds goed bezocht. Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning bij uw 
onderzoek of hulp bij uw genealogisch computerprogramma, dan bent u van 
harte welkom. Overigens weten we natuurlijk niet alles over alle 
programma’s. Ook op paleografisch gebied kunt u bij ons terecht. 
Dankzij onze webmaster Remko kunt u ook via Twitter @NGV_OWF een 
heleboel informatie tot u nemen. Blijf ons volgen. 
Uiteraard houden wij u ook zo veel mogelijk op de hoogte in ons 
mededelingenblad “Koggenland” en indien nodig en mogelijk via de e-mail. 
 
Het lijkt nog ver weg, maar in april 2013 is er de jaarvergadering waarin ook 
de bestuurssamenstelling weer aan de orde komt. 
Al vorig jaar heeft Aad Goossens aangegeven er een punt achter te zetten. 
Aad wordt dan 80 jaar en vindt dat een geschikte leeftijd om te stoppen. 
Als tweede secretaris is Aad een goede ‘back-up” en tevens is hij in staat om, 
indien nodig het penningmeesterschap op zich te nemen. Dat hoeft zijn 
opvolger niet te doen. Aads evenwichtig oordeel over een heleboel zaken is 
een rijke aanvulling voor het dagelijks bestuur. Aad is ook afgevaardigde van 
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onze afdeling naar de landelijke vergaderingen. Uit dien hoofde komt hij in 
aanraking met en kent hij veel mensen van het hoofdbestuur en andere 
afdelingen. Een waardevolle functie, waar wij een goede vervanger voor Een waardevolle functie, waar wij een goede vervanger voor Een waardevolle functie, waar wij een goede vervanger voor Een waardevolle functie, waar wij een goede vervanger voor 
zoeken. zoeken. zoeken. zoeken. Wij hopen dat we uit onze leden spoedig een aanmelding zullen 
krijgen om deze bestuursfunctie over te nemen. 
 
Tot slot nog een oproep van de redactie: Ons mededelingenblad 
“Koggenland” is een blad van en voor onze leden.  
De redactie vraagt u om toch vooral kopij in te blijven sturen. Alleen dan 
kan ons blad blijven bestaan. Hebt u een aardig genealogisch verhaal, een 
kwartierstaat, vragen om informatie, iets over een genealogisch 
computerprogramma? Kom er mee voor de dag. Andere leden van onze 
afdeling en uzelf kunnen hiervan genieten en/of profijt hebben.  
Rest mij u een op alle fronten aangename zomer toe te wensen. Tot in 
september. 
 
Dick Waalboer 
 

 
Verslag van de jaarvergadering van onze afdeling 
op 19 april 2012 
 

1. Om 20.10 uur opent Aad Goossens de vergadering en heet de 
aanwezigen hartelijk welkom. Een speciaal welkom voor Siem Kieft die 
ondanks zijn blessure door een recent verkeersongeval aanwezig is om 
na de pauze een lezing te geven over de bakkers in Andijk.  

2. Er is bericht van verhindering binnengekomen van Trudy Schouwe, 
Dick Waalboer, Ben Leek, Ton Roohé en Dick Klaver.                                
Voor de excursie naar het Nationaal Archief in Den Haag zal een 
bijdrage van €5,- van de deelnemers worden gevraagd; reiskosten zijn 
voor eigen rekening. 

3. De notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd met dank aan 
de samensteller. 

4. Het jaarverslag van de secretaris wordt eveneens goedgekeurd. Aad 
vermeldt nog even dat Gerri Kind waarnemend secretaris is. 

5. Het financieel jaaroverzicht van de waarnemend penningmeester Dick 
Waalboer word goedgekeurd. Lou Olijve heeft een aftrekfout van 50 
cent ontdekt bij de drukkosten + verzendkosten – inkomsten van ons 
tijdschrift; enige hilariteit! 

6. Kees van Louvezijn leest het verslag voor van de kascommissie die alles 
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in goed orde bevonden heeft. De penningmeester wordt 
gedechargeerd. 

7. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Cor Kind en Lou Olijve. 
8. Ben Leek is volgens rooster aftredend en wordt met algemene stemmen  

herkozen als bestuurslid redactie. 
9. Marijke van Teunenbroek-Land  geeft een toelichting op het 

programma van de lezingen in seizoen 2012/2013.                                               
9a. Aad Goossens  meldt de belangrijkste agendapunten  van de Algemene 

vergadering van de NGV. Deze zal zaterdag a.s plaatsvinden en hij zal 
als afgevaardigde van onze afdeling aanwezig zijn. De penningmeester 
Menno de Lange is aftredend volgens rooster en is niet herkiesbaar. 2e 
penningmeester Jochen Rengers is onlangs afgetreden na een 
meningsverschil; er zijn geen nieuwe kandidaten gemeld.                         
Het beleidsplan 2012-2015 zal worden besproken. Dit telt 24 pagina’s 
en is niet erg duidelijk. Van de afdelingen Amsterdam, Amersfoort, 
Kennemerland, Nijmegen en Zeeland zijn reacties binnengekomen op 
het beleidsplan van het hoofdbestuur.                                                                                        
Er is een voorstel om een NGV adviesgroep genetische genealogie op te 
richten die zal samenwerken met onze zustervereniging in Vlaanderen; 
hierbij zal gelet worden op de juridische aspecten. 

10. Gerri Kind-Renskers vertelt dat in verband met de ruimte in de kasten 
van onze bibliotheek op termijn de tijdschriften van de andere 
afdelingen van de NGV opgeruimd zullen worden; te denken valt aan 
de oudste jaargangen.  Al deze tijdschriften zijn en blijven in te zien in 
ons verenigingscentrum in Weesp. Enige overtollige boeken en 
uitgaven zijn al geplaatst in kast 5 waar de ordners met advertenties 
staan. Een lijstje van deze boeken / publicaties zal in “Koggenland” 
geplaatst worden; ze zijn gratis mee te nemen voor leden.  Voor het 
verzorgen van de bibliotheek vraagt Tiny Kraakman-de Jong dringend 
om hulp.  

11. Het beheer van dit gebouw, De Kleine Ridder, is nu in handen van de 
vereniging EHBO van Berkhout; contactpersoon is de heer Klaij. Het 
NIVON is opgeheven. Voor ons zijn er daardoor geen veranderingen. 

12. Anneke Veenstra ontvangt een bakje met planten voor haar hulp bij het 
koffie- en theezetten.  Het bestuur is haar heel dankbaar en ook de 
aanwezigen geven met applaus uiting aan hun waardering. Hierna 
wordt om 20.45 uur de vergadering gesloten. 
 

 

Gerri Kind-Renskers 
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Scanproject 
 
Het scanproject draait nu haast op volle toeren. 
Met vijf teams is er alleen nog plaats op maandagmiddag om mee te doen 
aan het digitaliseren en scannen van de informatie uit de 
familieadvertenties, die onze afdeling rijk is. 
Er werken nu 10 mensen mee aan de realisatie van dit project. 
Twee maanden geleden zijn Margot Aartse Tuin- Smal en Joep van der 
Linde op de donderdagmiddag ons komen versterken. 
Was er in het begin hier en daar nog enige scepsis over de haalbaarheid van 
het project, nu ziet het er naar uit dat we met zijn allen het project tot een 
goed einde kunnen brengen. Overigens moeten we ons afvragen waar het 
einde is. Tiny Kraakman bezorgt ons namelijk met regelmaat nieuwe 
advertenties, die zij verzamelt deze uit diverse regionale dag- en huis-aan-
huisbladen.  
Voorlopig bewaren we die nog even in archiefdozen. Tegen de tijd dat de 
inhoud van de ordners hebben verwerkt, zullen we een plan maken voor een 
vervolg van het project. 
Al met al is er dus nog ruimte op de maandagmiddag voor mensen die mee 
willen doen aan het project. Nog meer handen maken het werk nog lichter. 
Onlangs werd door Ben Leek en Siem Kieft de 16.000ste gebeurtenis 
ingevoerd. 
Met zijn tienen hebben we de teller intussen kunnen zetten op ongeveer: 
17.000 gebeurtenissen en 6.500 scans. We zijn nu bezig met ordner nummer 
22. 
Een prestatie van formaat. 
U kunt het resultaat zien op de laptop in de bibliotheek in ons 
afdelingsgebouw in Berkhout. 
Indien u ons ook wilt versterken dan kunt u zich aanmelden bij 
dickwaalboer@planet.nl, tel. 0229 591746. 
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Regels voor het vernoemen 
(Door Marijke van Teunenbroek) 
 
Bron: Voorouders.net 

Vroeger kregen kinderen meestal dezelfde voornaam als een familielid. Een 
overzicht van de regels die daarvoor golden.Het gebeurt hier en daar 
(gelukkig) nog steeds. Maar vroeger was het algemeen gebruikelijk om 
kinderen te vernoemen naar familieleden. Dat wil zeggen dat een kind dan 
dezelfde naam kreeg als een bepaald familielid. Daar bestonden vrij strikte 
regels voor. Zeker voor de periode vóór 1811 zijn vernoemingspatronen 
daarom heel belangrijk bij het aantonen van verwantschappen. Weliswaar 
waren het slechts gewoonteregels waar regelmatig van afgeweken werd, 
maar de ‘normale’ volgorde van vernoemen was in principe een vaststaand 
gegeven. 

1e zoon grootvader: vaders vader 
2e zoon grootvader: moeders vader 
3e zoon oom: vaders oudste broer 
4e zoon oom: moeders oudste broer 
5e zoon oom: vaders 2e broer 
6e zoon oom: moeders 2e broer 
enz. enz. 

1e dochter grootmoeder: moeders moeder 
2e dochter grootmoeder: vaders moeder 
3e dochter tante: moeders oudste zus 
4e dochter tante: vaders oudste zus 
5e dochter tante: moeders 2e zus 
6e dochter tante: vaders 2e zus 
enz. enz. 

Bij zonen had vaders familie dus voorrang en bij dochters moeders familie. 

Ook voor de uitzonderingen zijn er patronen te ontdekken: 

• Overleden familieleden kregen vaak voorrang bij het vernoemen. Als 
moeders vader al was overleden en vaders vader nog niet, werd 
moeders vader vaak eerst vernoemd. Ook overleden jongere broers en 
zussen gingen vaak voor oudere nog levende broers en zussen. 
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• Als de eerste 3 of meer kinderen zonen waren, werd er wel eens een 
zoon genoemd naar een grootmoeder. En andersom: als de eerste 3 of 
meer kinderen dochters waren, werd er wel eens een dochter genoemd 
naar een grootvader. 

• Kinderen die geboren werden na het overlijden van de vader werden 
vaak naar de vader genoemd (soms ook als het een meisje was).En als 
de moeder overleed in het kraambed, werd het kind vaak naar haar 
genoemd (soms ook als het een jongen was). 

• Vaak hadden 2 of meer kinderen in een gezin dezelfde voornaam. 
Meestal omdat het oudere kind inmiddels al was overleden en het 
ontstane gat in de vernoemingsrij weer moest worden opgevuld. (Zij 
werden dus NIET genoemd naar het overleden kind, maar naar het 
familielid waarnaar ook het overleden kind genoemd was.) Maar soms 
werd een naam ook vaker gebruikt omdat een naam zowel in vaders 
als in moeders familie voorkwam en dus meer dan 1 keer aan de beurt 
kwam. In dat geval kreeg het kind soms het patroniem of de 
familienaam van het betreffende familielid erbij als tweede voornaam, 
werd er onderscheid gemaakt d.m.v.  een aanduiding als ‘de oudere’ 
en ‘de jongere’ of werd er een variant van dezelfde naam gebruikt 
(Kaatje en Trijntje komen bijvoorbeeld beide van Catharina). 

• Buitenechtelijke kinderen werden meestal naar de grootouders van 
moeders kant genoemd en soms naar de vader, bijvoorbeeld als een 
drukmiddel om hem het vaderschap te laten erkennen. Echter, 
wanneer een huwelijk bij de geboorte vrijwel zeker was, werden 
gewoon de normale vernoemingsregels gevolgd. Een zoon werd dan 
dus naar vaders vader genoemd. Wanneer een ongehuwde moeder 
later alsnog trouwde kan de naam van een eerder geboren zoon dus 
een aanwijzing vormen om vast te stellen of de bruidegom al dan niet 
zijn natuurlijke vader was. Bij een eerder geboren dochter is dat veel 
moeilijker, tenzij ze bij wijze van uitzondering naar haar vaders 
moeder is genoemd  i.p.v.  naar haar moeders moeder. 

• Als een van de ouders voor de tweede keer getrouwd was, werd vaak 
ook de overleden man of vrouw vernoemd. Soms nog voor de ouders, 
maar meestal na de ouders en voor de broers en zussen. 

• Ook stief- en pleegouders werden soms vernoemd. Soms zelfs in plaats 
van de eigen ouders, soms voor de eigen ouders, maar meestal na de 
eigen ouders en voor de broers en zussen. 

NB – Er wordt regelmatig beweerd dat na het vernoemen van de 
grootouders niet de ooms en tantes, maar de overgrootouders zouden zijn 
vernoemd. Nu komt dat grotendeels op hetzelfde neer: ook de ooms en 
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tantes zijn zelf immers vaak weer naar grootouders genoemd en vernoemen 
van ooms en tantes is dus indirect vernoemen van overgrootouders. Maar 
wanneer consequent overgrootouders vernoemd zouden worden, zouden 
standaard ook de namen van de ouders zelf gebruikt moeten worden 
wanneer zij naar hun grootouders vernoemd zijn. Dat gebeurde niet. Een 
kind kreeg alleen de naam van zijn of haar vader of moeder wanneer het 
naar een grootouder of oom of tante genoemd werd die toevallig dezelfde 
naam had of wanneer het direct naar de eigen vader of moeder genoemd 
werd. Dat een kind direct genoemd werd naar een overgrootouder waarnaar 
ook zijn of haar vader of moeder genoemd was, valt vrijwel niet aan te 
wijzen. 

Speciaal voor de (iets ouderen) onder ons! 
(ingezonden door J. Heppener) 

Even tijd voor wat anders, en de goede oude tijd in herinnering brengen. 
Even terug naar de tijd toen de meeste mensen nog tevreden waren en er 
nog eerlijke handel bestond. Kijk op 
http://deabeeltjes.deds.nl/linkenpagina.htmlhttp://deabeeltjes.deds.nl/linkenpagina.htmlhttp://deabeeltjes.deds.nl/linkenpagina.htmlhttp://deabeeltjes.deds.nl/linkenpagina.html    en klik op de link van uw 
keuze.  
Reclameposters en winkels en bakkerskarren jaren 50 tot 70 
Leesboeken uit de jaren 50 tot 70 
De kruidenierswinkel uit de jaren 60 
De school uit de jaren 50 tot 70 
De straathandel uit de jaren 50 tot 70 
Speelgoed uit de jaren 50 tot 70 
Het Nederlandse geld uit de jaren 50 tot 70 
Schoolplaten uit de jaren 50 tot 70 
Schoolplaten geschiedenis 
Sinterklaas uit de jaren 50 tot 70 
Kerst uit de jaren 50 tot 70 
radio en televisie en geluidsdragers uit de jaren 50 tot 70 
oude ambachten 
Orkesten en zangers en zangeressen uit de jaren 50 tot 70 
Van huiskamer tot washok jaren 50 tot70 
Van koektrommels tot keukengerei jaren 50 tot 70 
Ach lieve tijd van radio en tv jaren 50 tot 70 

Wellicht vindt u materiaal om uw stamboom aan te kleden. Veel plezier. 
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Nieuwe leden stellen zich voor 
 
Graag wil ik mij als nieuw lid even aan u voorstellen. Mijn naam is Dirk Dirk Dirk Dirk 
AppelAppelAppelAppel, geboren 10 januari 1945 te Enkhuizen en woonachtig te Medemblik. 
Op het spoor gezet door mijn oom Dirk (het barst van de Dirken in onze 
familie) en nieuwsgierig naar meer ben ik al geruime tijd geleden meer 
informatie over de ‘Familie Appel – stam Hoogwoud’ te verzamelen. Ik 
stuitte daarbij op de publicatie van een genealogie in het blad van de 
Stichting Westfriese families (2001). Die stamboom houdt op bij de familie 
van mijn grootvader. Via de heer Jacobus Appel te Hoorn kwam ik in contact 
met mevrouw Balk-Oud te Wijdenes. Ook zij had een behoorlijke 
hoeveelheid gegevens van de familie. Ik heb beide bronnen samengevoegd 
en ben vanaf toen, het zal in 2009 zijn geweest, op zoek geweest naar de 
gegevens van de nazaten van mijn overgrootvader. Die klus is nu 
grotendeels geklaard, hoewel er nog heel veel witte plekken zijn (niet ieder 
familielid is enthousiast). Inmiddels kwam ik erachter dat er ook op internet 
meerdere versies circuleren van de stamboom van de Hoogwoudse familie 
Appel. Was ‘mijn’ eerste Appel Dirk Ariënszoon, geboren omstreeks 1670, 
schipper aan de Langereis, op internet is er een voorvader Adriaan, geboren 
omstreeks 1585 te Schagen! 
 
Ik wil graag uitzoeken of die Adriaan inderdaad als de stamvader kan 
worden beschouwd, èn ik wil graag de witte vlekken in de stamboom 
uitzoeken. Met behulp van Genlias en de websites van de regionale 
archieven heb ik al het een en ander kunnen vinden. Maar omdat ik wat 
betreft archiefonderzoek nog een beginner ben, kan ik een ruggensteunde 
van een doorgewinterde genealoog wel gebruiken. Zeker als ik in DTB-
registers moet speuren en meer achtergrondinformatie wil verzamelen (bijv. 
uit notarisakten). Ik hoop in de komende jaren met meerdere leden van de 
afdeling Oostelijk West-Friesland kennis te kunnen maken. De 
lezingenavonden zal ik graag bijwonen. 
 
------------------------------------------------------- 
 
Sinds kort ben ik lid van de afdeling Oostelijk Westfriesland van de NGV. 
Ik ben op zoek naar familieleden met de namen Ooms (Oosthuizen en 
Avenhorn), Schuts en Sas (Berkhout) en De Boer (Edam). 
Mijn vraag is of er leden zijn van de afdeling die zich met deze namen bezig 
houden. Met hen zou ik namelijk graag in contact willen komen. 
Simon OomsSimon OomsSimon OomsSimon Ooms    
mobiel 06 10 676 430, e-mail simon@simonooms.eu  
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Op het verkeerde been gezet 
(door Janna A. Chün-Selie) 
 
Op de grafsteen van  Heinrich Ludwig Eduard Chün, een voorvader van mijn 
echtgenoot, die zich in Nederlandsch-Indië had gevestigd, staat als 
geboorteplaats “Aschaffenburg Beyeren”. Een neef van mijn schoonvader 
was destijds, geïnteresseerd in zijn afkomst en spendeerde in 1975 een 
vakantie in Duitsland om in bovengenoemd dorpje op zoek te gaan naar 
genealogische gegevens van zijn Europese voorvader. Helaas was daar niets 
te vinden. 
 

 
 
Vanaf 1988 ben ik mij serieus bezig gaan houden met genealogie en vond 
het wel een uitdaging om dit uit te zoeken. Ook o.a. om mijn kennis te 
vergroten betreffende stamboom onderzoek in Nederlansch-Indië en 
Duitsland. 
 
Tijdens een van mijn bezoeken in het Nationaal Archief, waar ik op zoek was 
naar gegevens van een varende voorvader van mijzelf, zat ik te bedenken 
hoe H.L.E Chün in Indië was belandt. 
Aangezien na de VOC-tijd vele Europeanen, als KNIL-militair naar de Oost 
vertrokken, zocht ik in de inventaris van de stamboeken van Onderofficieren 
en minderen van het KNIL.  
Na een poosje zoeken vond ik een zekere E. Chum. 
Toch maar het desbetreffende stamboek erbij gehaald en ja hoor, de 
geboortedatum was dezelfde zoals vermeld op de grafsteen, maar de 
geboorteplaats was Burg Schwalbach (Nassau) nabij Dietz aan de Lahn i.p.v. 
Aschaffenburg, in de omgeving van Frankfurt. 
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Hierna contact opgezocht met het enige kerkje in Burgschwalbach de Ev. 
Kichengemeinde en kreeg op verzoek een kopie van de doopakte van 
Heinrich Ludwig Euard Chun. 
Zo’n tien jaar later bezochten wij bovenstaand dorp en werden hartelijk 
ontvangen door de dominee. In zijn pastorie stonden de DTB-boeken 
“gewoon” in een kast. Het kerkje was nog zo authentiek, dat het doopvont 
dezelfde geweest moet zijn alwaar deze voorvader was gedoopt. 
Ook kregen wij een boekwerkje van de geschiedenis van Burgschwalbach en 
bij latere bestudering in dit boekje bleek een verdere voorvader in dit zelfde 
kerkje te hebben gepredikt als dominee. 
 

Twee stamoudsten in GensDataPro 
 (door Dick Waalboer) 
 
Zonder twijfel is het NGV-computerprogramma GensDataPro op dit moment het 
meest geavanceerde genealogieprogramma dat in het Nederlands taalgebied 
beschikbaar is. 
De mogelijkheden zijn legio en dat openbaart zo nu en dan het gebrek aan kennis 
van de gebruiker over het programma. Ik loop daar zelf ook wel eens tegen aan. 
 
Op Afbeelding 1 ziet u het begin van de genealogie Waalboer. 
Links staat Andries Snijder. Zijn kleinzoon Bouwen trouwde met Janneke 
Waalboer. Bouwen en Janneke krijgen vier kinderen. Cornelia Bouwens, Marijken 
Bouwen, Arie Boudewijns Blaek en Cornelis Bouwens Waalboer (~ 1651) . 
Met de laatste gaat de naam Waalboer verder langs deze tak. 
Zoals u kunt zien heeft Janneken een broer Cornelis Waalboer (~1627).  Beiden 
stammen af van Cornelis Waalboer, die ik voorlopig de stamoudste noem van de 
Dordrechtse tak. 
 
Andries Snijder is door middel van het huwelijk van Bouwen en Janneken 
voorlopig door mij de stamoudste van de Brabantse tak genoemd.. 
Beide takken had ik graag in één parenteel. Ik wist echter niet hoe ik dat voor 
elkaar kon krijgen. De helpdesk van GDP helpdesk@gensdatapro.nl hielp me 
binnen 24 uur aan een antwoord. 
 
Maak eerst een figuur waarin beide stamoudsten aanwezig zijn. Zie Afbeelding 2. 
Onder het menu Figuurhandelingen Figuur als geneagrambestand (.SBF) opslaan. 
Onder het menu Uitvoer de mogelijkheid Parenteel met figuuroudsten gebruiken. 
Hierbij wordt automatisch gevraagd naar het .SBF- bestand. 
In het Uitvoerscherm kan in het menu Bestand de optie Open in Microsoft Word 
gebruikt worden. 



NGV afd. Oostelijk West-Friesland 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

37 

 
Afbeelding 1 

 
Afbeelding 2 

 Koggenland 2012/2 

 

 



NGV afd. Oostelijk West-Friesland   Koggenland 2012/2 
 

 
38 

Bijeenkomsten seizoen 2012-2013 
 

1111eeee    lezing: donderdag 20 september 2012lezing: donderdag 20 september 2012lezing: donderdag 20 september 2012lezing: donderdag 20 september 2012    
 

Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. BasBasBasBas    Lems:Lems:Lems:Lems:    
Op zoek naar Nederlanders in het leger van NapoleonOp zoek naar Nederlanders in het leger van NapoleonOp zoek naar Nederlanders in het leger van NapoleonOp zoek naar Nederlanders in het leger van Napoleon    
 

Waarschijnlijk meer dan 35.000 Nederlandse mannen (en ook vrouwen) 
hebben deel uit gemaakt van ‘het leger van Napoleon’, waarmee hier wordt 
bedoeld de Nederlandse strijdkrachten in de periode 1795-1813. 
Lange tijd heeft het misverstand bestaan dat over militairen uit die tijd in 
Nederlandse archieven weinig te vinden zou zijn. Recent onderzoek heeft 
echter aangetoond dat de archieven hier te lande wel degelijk (verborgen) 
bronnen herbergen, die relevante persoonsinformatie over de Nederlandse 
militairen bevatten. Het hoe en wat wordt u uitgelegd door Bas Lems, 
archiefonderzoeker en voormalig archivaris. 
U kunt hem nu reeds mailen (sj.lems@hetnet.nl) of schrijven 
(Winonahstraat 2, 1336 GL Almere) als u bent vastgelopen met een 
‘Napoleontische’ voorouder. Uw vraag kan dan in de lezing worden 
meegenomen. 
 

 

2e lezing2e lezing2e lezing2e lezing::::        donderdag 18 oktober 2012donderdag 18 oktober 2012donderdag 18 oktober 2012donderdag 18 oktober 2012    
    
Drs. Victor BrillemanDrs. Victor BrillemanDrs. Victor BrillemanDrs. Victor Brilleman::::    
Joodse geschiedenis van WestJoodse geschiedenis van WestJoodse geschiedenis van WestJoodse geschiedenis van West----FrieslandFrieslandFrieslandFriesland    
  

Drs. Victor Brilleman studeerde geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij verzorgde de Nederlandse bewerking, bibliografie en 
beeldresearch voor het standaardwerk “Pinkas, Geschiedenis van de joden in 
Nederland”(1992), alsmede voor de tweede druk uit 1999. Vanaf 1980 is hij 
rondleider bij het Joods Historisch Museum te Amsterdam, waar hij ook 
stadswandelingen organiseert en lezingen houdt. In de jaren ’90 was hij 
senior-documentalist bij De Nederlandsche Bank en bedrijfsarchivaris bij het 
NIBE (het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf). Sinds 
2000 is hij werkzaam als archivaris bestuurlijke archieven bij de Vrije 
Universiteit. In zijn vrije tijd is hij onder meer actief als onderzoeker van 
vroegere Joodse gemeenten in de mediene (het Joodse leven buiten 
Amsterdam). Er verscheen een boek en een aantal artikelen over Joods Wijk 
bij Duurstede. Samen met dr. Peter Tammes schreef hij een overzichtsartikel 
over de Joodse oorlogsslachtoffers die in Wijk bij Duurstede geboren waren. 
In opdracht van de Joodse gemeente Enschede inventariseerde hij het 
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archief van deze gemeente en gaf de inventaris in eigen beheer uit. Het 
archiefmateriaal werd gebruikt door de schrijvers van het in 2003 
verschenen boek “De mooiste synagoge van Nederland: joods leven in 
Enschede vanaf 1767”. Sinds 2004 is hij bestuurslid van het Genootschap 
voor Joodse Wetenschap in Nederland en vanaf 2006 redactiesecretaris van 
“Misjpoge”, kwartaal-tijdschrift van de Nederlandse Kring voor Joodse 
Genealogie. Het onderwerp van deze lezing zal gaan over de geschiedenis 
van de Joden in West-Friesland, Hoorn en omgeving van eind 16e eeuw tot 
nu. Een aantal plaatsen waar ooit sprake was van bewoning door Joden zal 
aan de orde komen. Wat herinnert vandaag de dag nog aan de 
aanwezigheid van toen? 
 

 

3e3e3e3e    lezing + Ledenvergaderinglezing + Ledenvergaderinglezing + Ledenvergaderinglezing + Ledenvergadering::::    donderdag 15 november 2012donderdag 15 november 2012donderdag 15 november 2012donderdag 15 november 2012    
Aanvang  19.30 uur i.v.m. de ledenvergadering voorafgaande aan de lezing. 
 
Dhr. Ton van VelzenDhr. Ton van VelzenDhr. Ton van VelzenDhr. Ton van Velzen::::        
Een kijkje in de personeelsrekeningen van het VOCEen kijkje in de personeelsrekeningen van het VOCEen kijkje in de personeelsrekeningen van het VOCEen kijkje in de personeelsrekeningen van het VOC----personeelpersoneelpersoneelpersoneel    
 

Ton van Velzen is projectcoördinator van 'VOC-opvarenden', een database 
van het Nationaal Archief waarin alle opvarenden uit de scheepssoldijboeken 
van de VOC zijn opgenomen. Het gaat in totaal om zo'n 700.000 
personeelsrekeningen uit hoofdzakelijk de 18e eeuw. Over dit project, met 
wat er wel en niet in is opgenomen, en op welke wijze nader onderzoek in 
het VOC-archief kan worden verricht, gaat deze lezing. 
 
4e lezing4e lezing4e lezing4e lezing::::        donderdag 17 januari 2013  donderdag 17 januari 2013  donderdag 17 januari 2013  donderdag 17 januari 2013      
 

Dhr. Laurens BeijenDhr. Laurens BeijenDhr. Laurens BeijenDhr. Laurens Beijen::::        
Het verhaal van Maria en Mercienne van der Duijn, een zoektochtHet verhaal van Maria en Mercienne van der Duijn, een zoektochtHet verhaal van Maria en Mercienne van der Duijn, een zoektochtHet verhaal van Maria en Mercienne van der Duijn, een zoektocht    met met met met 
verrassende ontdekkingen.verrassende ontdekkingen.verrassende ontdekkingen.verrassende ontdekkingen.    
 

De aanleiding voor de presentatie is het artikel van de heer Beijen in Gens 
Nostra van januari 2007: Maria A.E. gravin van der Duijn (1851-1916) en 
haar 'natuurlijke' dochter. 
Tijdens de presentatie wordt vooral aandacht geschonken aan het onderzoek 
dat de basis vormde voor het artikel. Het begon met een onverwacht mailtje 
uit Amerika. Vervolgens doken er uit Franse archieven verrassende stukken 
op en er waren ook Nederlandse verwanten, die nog iets in huis bleken 
te hebben. Kortom een zoektocht, waarbij via een afwisseling van 
correspondentie en archiefonderzoek de spreker steeds weer een stapje 
verder kon komen. 
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5e lezing5e lezing5e lezing5e lezing::::    donderdag 7 maart 2013donderdag 7 maart 2013donderdag 7 maart 2013donderdag 7 maart 2013    
 

Dhr. R. DixDhr. R. DixDhr. R. DixDhr. R. Dix::::    Vererving van familienamen in de vrouwelijke lijnVererving van familienamen in de vrouwelijke lijnVererving van familienamen in de vrouwelijke lijnVererving van familienamen in de vrouwelijke lijn    
 

Eén van de dode punten, waar een genealoog in zijn onderzoek tegen aan 
loopt, is dat in een bepaalde plaats of gebied de gezochte familienaam wel 
voorkomt, maar dat er om onverklaarbare redenen huwelijken of dopen niet 
worden gevonden. Of er komen meerdere familieleden voor die 'ineens' 
verdwenen blijken te zijn. Spreker laat aan de hand van voorbeelden zien, 
dat vaker dan men denkt, de familienaam in vrouwelijke lijn is doorgegeven. 
Men zoekt dan bijvoorbeeld vergeefs naar de doop van de echtgenoot onder 
de gezochte familienaam! Het meest extreme voorbeeld doet zich voor in 
zowel de familie van spreker als ook van zijn echtgenote, waar de 
familienaam ooit drie generaties in vrouwelijke lijn is doorgegeven. Het 
verschijnsel doet zich op vele plaatsen voor maar voornamelijk in Oost-
Gelderland en Twente. Spreker gaat in op de achtergronden waarom het 
gebeurde, in welk tijdvak en welke betekenis men er aan moet hechten. 
 

Jaarvergadering +10 minuten praatjesJaarvergadering +10 minuten praatjesJaarvergadering +10 minuten praatjesJaarvergadering +10 minuten praatjes::::        donderdag 18 april 2013  donderdag 18 april 2013  donderdag 18 april 2013  donderdag 18 april 2013      
  

10 minuten praatjes …. va10 minuten praatjes …. va10 minuten praatjes …. va10 minuten praatjes …. van en door de leden van OWFn en door de leden van OWFn en door de leden van OWFn en door de leden van OWF 

 

Deze avond stellen wij u graag de in gelegenheid om middels een '10-
minutenpraatje' aan andere leden te vertellen over persoonlijke ervaringen 
tijdens uw onderzoek, of waardevolle tips te geven die voor andere leden 
nuttig kunnen zijn of te vertellen welke familienamen u onderzoekt en hoe 
ver u daarmee bent gekomen. Misschien wilt u wel foto’s of een kort filmpje 
laten zien, of een power point presentatie showen die u ooit heeft gemaakt.  
 

Ook kunt u vragen stellen zoalsOok kunt u vragen stellen zoalsOok kunt u vragen stellen zoalsOok kunt u vragen stellen zoals: 
 

- zouden er andere leden zijn die mij kunnen helpen? 
- wat kan ik waar vinden? 
- etc. etc. etc. 
 

Kortom:  een avond vóór en dóór de leden!Kortom:  een avond vóór en dóór de leden!Kortom:  een avond vóór en dóór de leden!Kortom:  een avond vóór en dóór de leden!    
 

Alles ( nou ja, bijna alles) is mogelijk……maar geeft u het wel even door 
aan Dick Waalboer of Marijke van Teunenbroek via de e-mail of een 
telefoontje. 
 Zij kunnen dan even een indeling kan maken van wat er gaat gebeuren op 
deze avond. Ook zorgen zij er dan voor dat er een beamer, extra tafel etc. 
voor u klaar staan. 
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Kwartierstaat van  
Theodorus Hermanus Petrus Leek 
(Samengesteld door A.A.G.Smit te Wognum) 
 

 

Generatie I 

 

1 Theodorus Hermanus Petrus (Theo) LEEK, timmerman, geboren op 27-10-1950 te 

Obdam. 

 

Generatie II 

 

2 Pieter Nicolaas (Piet) LEEK, bollenkweker, havenarbeider, geboren op 17-08-1922 te 

Obdam. 

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-09-1948 te Hoogwoud met de 25-jarige 

3 Marie Catharina (Marie) BAKKER, geboren op 07-12-1922 te Hoogwoud, 

rouwcirculaire, foto. 

 

Generatie III 

 

4 Klaas (Klaas) LEEK, tuinder, kruidenier, melkventer, geboren op 16-06-1888 te 

Spanbroek (Spierdijk), overleden op 08-01-1958 te Heiloo op 69-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-01-1915 te Obdam met de 21-jarige 

5 Marijtje de MOEL, geboren op 15-02-1893 te Obdam, overleden op 07-07-1978 te 

Obdam op 85-jarige leeftijd, rouwcirculaire, foto. 

 

6 Dick BAKKER, tuinder, geboren op 19-07-1893 te Hoogwoud, overleden op 18-11-1979 

te Spanbroek op 86-jarige leeftijd, bidprentje, foto. 

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-11-1919 te Bolsward met de 24-jarige 

7 Siebregje MULDER, geboren op 03-12-1894 te Bolsward, overleden op 18-12-1971 te 

Spanbroek op 77-jarige leeftijd, rouwcirculaire. 

 

Generatie IV 

 

8 Pieter LEEK, koopman, slager in Obdam, geboren op 08-03-1855 te Hoogwoud, 

geboren op Zuidend. Overleden na 1921 te Obdam. Hij is op 18-01-1884 van Hoogwoud 

naar Spanbroek verhuisd. Op 31-01-1890 naar Obdam. 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-04-1883 te Hoogwoud met de 24-jarige 

9 Maartje SCHUITEMAKER, geboren op 12-10-1858 te Westerblokker, overleden na 

1921 te Obdam? 

10 Hermanus de MOEL, metselaar, geboren op 04-03-1863 te Oudkarspel, overleden op 

22-03-1937 te Obdam op 74-jarige leeftijd, bidprentje, foto. 

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-05-1892 te Nibbixwoud met de 28-jarige 

11 Cornelisje (Kee) VIJN, geboren op 08-08-1863 te Nibbixwoud, overleden op 30-03-1954 

te Alkmaar op 90-jarige leeftijd, overleden in het St. Elisabeth ziekenhuis, zij verhuist op 

28-09-1892 van Nibbixwoud naar Obdam. 

12 Adrianus (Arie) BAKKER, tuinder, petroleumventer, geboren op 09-10-1863 te 

Spanbroek, overleden op 15-01-1945 te Hoorn op 81-jarige leeftijd, bidprentje, foto. 

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-04-1888 te Hoogwoud met de 24-jarige 
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13 Catharina VLAAR, geboren op 27-07-1863 te Hoogwoud, adres Groene Wuiver, 

overleden op 09-02-1932 te Hoogwoud op 68-jarige leeftijd, bidprentje, foto. 

14 Harmen Wiebes MULDER, boer, melkventer, geboren op 08-06-1854 te Schettens, 

overleden op 29-10-1936 te Bolsward op 82-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15-05-1887 te Bolsward met de 25-jarige 

15 Maria (Marijke) Pieters de BOER, geboren op 16-10-1861 te Makkum, overleden op 

04-06-1935 te Bolsward op 73-jarige leeftijd. 

 

Generatie V 

 

16 Gerrit LEEK, herbergier, geboren 1814 te Veenhuizen (Heerhugowaard), overleden op 

26-02-1892 te Hoogwoud, adres Zuidend. 

Gehuwd op 09-05-1845 te Hoogwoud met de 27-jarige 

17 Trijntje BAARS, naaister, geboren op 04-05-1818 te Opmeer. 

18 Pieter SCHUITEMAKER, dagloner, geboren te Westerblokker. 

Gehuwd op 17-02-1854 te Blokker met 

19 Geertruida (Geertje) AMELSE, geboren 1827/1828 te Westerblokker. 

20 Willem de MOEL. 

Gehuwd met 

21 Aafje WAHLING. 

22 Simon VIJN, broodbakker, landman. 

Gehuwd op 11-04-1861 te Nibbixwoud met 

23 Marijtje HEILIG, geboren april 1841, overleden op 22-11-1882 te Nibbixwoud 

(Hauwert), bidprentje. 

24 Dirk BAKKER, vrachtrijder, landbouwer, geboren op 11-06-1838 te Hoogkarspel, 

overleden op 21-12-1931 te Zwaag op 93-jarige leeftijd, bidprentje. 

Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 22-11-1860 te Spanbroek, bruidegom 22 jaar oud; 

bruid 21 jaar oud met Elisabeth POOL. 

Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 01-05-1862 te Spanbroek met Maartje ROS (zie 25) 

Gehuwd (3) op 29-jarige leeftijd op 13-02-1868, bruidegom is weduwnaar van Maartje 

Ros met Grietje TAMIS. 

25 Maartje ROS, geboren 1839/1840 te Zwaag. 

26 Cornelis VLAAR, arbeider. 

Gehuwd op 08-05-1861 te Abbekerk met 

27 Maria BRUIN. 

28 Wiebe MULDER. 

30 Pieter de BOER. 

 

Generatie VI 

 

32 Klaas LEEK, geboren 1780 te Veenhuizen, adres de 5 molens in de Waard onder 

Veenhuizen, gedoopt op 15-12-1779 te Obdam, overleden op 08-12-1850 te 

Heerhugowaard. 

Gehuwd met 

33 Antje HOEDJES, overleden voor 1845 te Heerhugowaard? niet overleden in Hoogwoud. 

34 Pieter BAARS, arbeider, geboren 1782/1783. 

Gehuwd op 16-05-1813 te Spanbroek met 

35 Aaltje GROOT, overleden na 1845 te Hoogwoud. 

36 Jan SCHUITEMAKER, geboren 1803 te Zwaag, overleden voor 1893. 

Gehuwd op 15-02-1829 te Nibbixwoud met 
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37 Marijtje GLAS, geboren 1804 te Nibbixwoud, overleden voor 1893. 

38 Pieter AMELSE. 

Gehuwd met 

39 Maartje BAKKER, overleden voor 1893. 

44 Cornelis VIJN. 

Gehuwd met 

45 Crelisje SCHAGEN. 

46 Klaas HEILIG. 

Gehuwd met 

47 Marijtje KAMP. 

48 Arien BAKKER, bouwman, geboren op 22-02-1800 te Medemblik, overleden voor 1862. 

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-11-1830 te Hoogkarspel met de 25-jarige 

49 Marijtje BOT, geboren op 08-05-1805 te Wervershoof, overleden voor 1862. 

50 Jan ROS, overleden voor 1862 te Zwaag/ Wognum. 

Gehuwd op 25-04-1839 te Sijbekarspel met 

51 Grietje ROOD, overleden na 1862 te Wognum. 

 

Generatie VII 

 

64 Tames Jansz LEEK. 

Gehuwd met 

65 Agi Thijses SPAANS. 

68 Cornelis BAARS. 

Gehuwd met 

69 Jantje CASTERKOM. 

70 Pieter GROOT. 

Gehuwd met 

71 Jantje Tamis KOOG. 

72 Pieter SCHUITEMAKER. 

Gehuwd met 

73 Antje Pieters WEEL. 

 

74 Jan GLAS. 

Gehuwd met 

75 Maartje PUNT. 

96 Jan Japiksz BAKKER, landman, geboren 1738/1739 te Zwaagdijk, overleden op 

15-12-1813 te Medemblik, adres Nieuwstraat. 

Gehuwd met 

97 Ariaantje Aris HOEK, geboren 1769/1779 te Binnewijzend? Overleden op 14-03-1812 

te Medemblik, adres Nieuwstraat. 

98 Dirk BOT, bouwman, overleden na 1830 te Wervershoof? mogelijk op 31-01-1834 te 

Wervershoof overleden 59 jaar oud. 

Gehuwd met 

99 Grietje ten OEVER, overleden op 05-12-1807 te Wervershoof. 

 

Generatie VIII 

 

194 Aris Ariensz HOEK, overleden op 13-01-1762 te Binnewijzend (Westwoud). 

Gehuwd met 

195  Marijtje Jans, overleden op 07-01-1789 te Oosterblokker. 
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Voorouders in Nederlands Indië 
(door Gerri Kind-Renskers) 
 

Van voorouders, die in het voormalig Nederlands-Indië  hebben gewoond en 
gewerkt, is in ons land veel te vinden.  

Via internet is al veel mogelijk. Een paar van deze web-sites kan ik u 
aanbevelen. 

www.igv.nlwww.igv.nlwww.igv.nlwww.igv.nl is website van de Indische Genealogische Vereniging. Hierbij 
kunt u doorklikken naar een opsomming van alle publicaties van de 
vereniging en nar het Janssens’s Indisch Repertorium waarin gezocht kan 
worden op familienaam met een verwijzing naar de publicatie waarin deze 
naam voorkomt. De publicaties bevatten veel vermeldingen die men in 
andere bronnen niet kan vinden. De CD-rom  van deze bronnen is in het 
NGV verenigingscentrum in Weesp in te zien. Ook de originele 
Bronnenboekjes en publicaties zijn in Weesp. 

www.cbg.nlwww.cbg.nlwww.cbg.nlwww.cbg.nl        dewebsite van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den 
Haag. Hier vindt u de fiches van Bloys Treslong met  grafschriften, registers 
van de Indische Almanak, scans van advertenties en berichten uit de 
Javaansche Courant en pensioenregisters. 

www.indischfamiliearchief.nlwww.indischfamiliearchief.nlwww.indischfamiliearchief.nlwww.indischfamiliearchief.nl    is de website van de Stichting Indisch 
Familiearchief, SIFA. Dit is ondergebracht bij het Gemeentearchief Den 
Haag. Het bevat veel dossiers op naam die indertijd door de heer Visker 
bijeen zijn gebracht. 

www.gahetna.nlwww.gahetna.nlwww.gahetna.nlwww.gahetna.nl  is de website van het Nationaal Archief in Den Haag. Veel 
indexen kunt u doorzoeken op naam. Denk aan stamboeken, spijtoptanten, 
kaarten van Japanse geïnterneerden, uitbetalingen van pensioenen, 
militairen, VOC dienaren, paspoortarchieven, KNIL militairen. 

Op 11 mei was met name de informatie over de geïnterneerden in de 
Jappenkampen reden om een traantje weg te pinken door een van de 
bezoeksters van ons voorouderspreekuur.  Deze informatie over haar vader 
had zij nooit eerder onder ogen gehad; zijn rang in het leger was een hoger 
dan de familie wist. 

Ten slotte noem ik nog een particuliere site waar u veel kunt vinden: 
www.roosjeroos.nlwww.roosjeroos.nlwww.roosjeroos.nlwww.roosjeroos.nl.    

Op www.passagierslijsten1945www.passagierslijsten1945www.passagierslijsten1945www.passagierslijsten1945----1964.nl1964.nl1964.nl1964.nl     vindt u de namen van de boten en 
de repatrianten.  

De informatie  is voor een groot deel ontleend aan het verslag van de lezing 
door de heer J.Cuperus die op 14 maart 2012 bij de afdeling Hollands 
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Noorderkwartier is gegeven. Zie ook het juninummer van 
NoordKOPstukken. 
 

 

Aanvullingen en verbeteringen 
 

Mevrouw Tinie Dekker-Beemsterboer uit Warmenhuizen heeft gereageerd 
op de kwartierstaat van Theodorus de Boer, die Adri Smit uit Wognum heeft 
laten opnemen in de vorige Koggenland (2012.1, blz. 9-11). Zij wijst erop 
dat Jacob Beerse (nr.24) niet op 03-02-1845 is geboren te Zwaag, maar 11-
03-1811 in Hoogkarspel. Hij trouwde niet op 16-08-1867 in Zwaag, maar 
21-04-1844 in Wognum met Hilletje Blaauw. Zijn vader Gerrits Beerse, 
geboren Hem 24-11-1784 en zijn grootvader, Hendrik Beerse, geboren 
Osnabrück ca. 1740, zijn met nog veel meer gegevens terug te vinden in het 
boek met de geschiedenis en de genealogie van de familie Dijkman-Schouten 
(zie onze afdelingsbibliotheek). 
Bij de nummers 30 en 31, Willem Pepping en Maartje Hoefgeest, verwijst 
mevr. Dekker naar haar eigen boek, Dekkerboek 1, voor verdere 
genealogische gegevens (zie ook hiervoor onze afdelingsbibliotheek). 
 

 

 

Aanwinsten in onze afdelingsbibliotheek 
 

Uit het Koggenhuis, jaarboek 2011 van de Historische Vereniging Suyder 
Cogge (Hem, Schellinkhout, Oosterleek, Venhuizen, Wijdenes). 
(verkregen via ruilabonnement) 
 
Wederom veel regionaal-historisch nieuws en foto’s uit het recente verleden 
van de steden en dorpen, die tot het verspreidingsgebied van de vereniging 
Suyder Cogge behoren. Voor genealogen is met name de uitgebreide 
beschrijving van belang over leven en werk van Govert Maartens Oostwoud 
(1671-1722) door Piet Boon. Govert was niet alleen schoolmeester, koster 
en voorganger in de kerk in Hem, maar schreef ook boeken met instructies 
voor aankomende zeelieden en maakte een kaart van Drechterland. De 
geschiedenis van de familie Oostwoud en een genealogie maken deel uit van 
dit zeer gedetailleerde artikel.  
Wie verder ook nog weten wil wat een bolk is, waarom een langhuisstolp 
werd gebouwd, hoe je Westfries roggebrood maakt of waarom er al 100 jaar 
bussen van Alpha Tours rondrijden in Europa, moet eens rustig gaan zitten 
lezen in de andere interessante verhalen in dit nieuwe jaarboek! 
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De QR-code 
(door Remko Ooijevaar) 
 

QQQQ(uick) RRRR(esponse) (snelle reactie) is een tweedimensionale streepjescode 
die in 1994 is bedacht door een toeleverancier van auto-onderdelen. Dit 
omdat een bekend Japans automerk eiste dat de onderdelen beter konden 
worden geïdentificeerd. Aanvankelijk werd deze code alleen in de auto-
industrie toegepast.  
Veel Japanners zijn al een aantal jaar in het bezit van mobiele telefoons die 
zijn voorzien van camera’s met een internettoegang. Kennelijk had ook de 
gemiddelde Japanner toch enige moeite om op de kleine telefoontjes een 
aantal karakters foutloos in te type. Erg vervelend bij het intypen van een 
complete internet adres ook wel URL (UUUU(niform) RRRR(esource) LLLL(ocator) 
(uniforme bron verwijzer)). De oplossing bleek de QR-code. De moderne 
telefoontoestellen herkennen in de code het internet adres (de URL) en 
openen desgewenst op de telefoon de desbetreffende internet pagina.  
Ook in onze maatschappij is een telefoon inmiddels niet alleen meer om mee 
te bellen. We komen deze code dan ook hier veelvuldig tegen. Hij is te 
vinden in de diverse bladen, restaurants voor het bekijken van menu kaarten 
en in het straatbeeld op de vele “TE KOOP” borden in de voortuin. Sinds 
kort zijn er ook vervoersbedrijven die gebruik maken van de code om in een 
bushokje klanten de meest actuele reisinformatie te kunnen geven over de 
halte waar zij staan. Wij kunnen dan natuurlijk als trendy genealoog niet 
achterblijven en hebben ook ons afdelingsblad voorzien van de QR-code 
naar de URL van onze afdelingswebsite (zie colofon achterin dit blad).  
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WieWasWie 
(door Dick Waalboer) 
 
Waar het hart vol van is. 
Een vertaling van gevoelens van veel genealogen en van mijzelf. 
 

 
 
Met enige voortvarendheid werd in 2010 gemeld dat in plaats van Genlias 
en de Digitale Stamboom de site WieWasWie opgestart zou worden. 
Het zou beter zijn. Er zou meer informatie op de site komen en meer 
archieven zouden er aan deel gaan nemen. 
In nummer 3 van september 2011 van het blad Genealogie, uitgegeven door 
het CBG werd een zes pagina’s groot artikel aan WieWasWie gewijd. 
“Een nieuwe genealogische data search website in Nederland” 
Het artikel gaat verder: 
“ Een uniek samenwerkingsverband van erfgoedinstellingen heeft een geheel 
nieuwe website ontwikkeld: WieWasWie.nl.  Vanaf eind september kun je 
 tal van collecties met historische documenten”.  Een eerder project leidde 
zo’n 14 jaar geleden tot onder andere Genlias en Digitale Stamboom. 
Aan WieWasWie deden tot september 2011 ongeveer 20 instellingen mee, 
een aantal regionale archieven en het CBG. In een wervende advertentie op 
pagina 89 staat naast een kussend bruidpaar onder andere “bronnen 
kosteloos doorzoekbaar”. Genlias is een gratis database, waaruit geput kan 
worden in de Burgelijke Stand. Men kan er geen akten en documenten 
bekijken. 
Dit kan straks wel in WieWasWie. Maar er moet wel voor betaald gaan 
worden. Een basisabonnement kost dan al gauw € 30 per jaar.  
Wil men ook nog originele documenten downloaden dan kost dat € 54 per 
jaar. Dat heeft al behoorlijk wat gemopper op geleverd. 
 
Nu weet ik wel dat het allemaal geweldig veel geld kost om een WieWasWie 
te ontwikkelen en in de lucht te houden en op websites van individuele 
archieven moet je hier en daar ook behoorlijk in de buidel tasten om kopieën 
van documenten te bemachtigen.  
Het alternatief is dan naar de archieven gaan en foto’s maken. Dan zijn dan 
wel in veel gevallen foto’s van dat onduidelijke schermpje waarmee 
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microfiches bekeken kunnen worden. Voor publicatie in een boek zijn deze 
prentjes volslagen onbruikbaar. 
Dus toch maar WieWasWie. Als genealoog heb je ten slotte niet zo veel te 
vertellen. Omdat ik probeer de ontwikkeling van WieWasWie van nabij te 
volgen krijg ik regelmatig e-mailtjes van WieWasWie @wordpress.com. 
17 januari kwam er weer een: 
 

““““Nieuwste ontwikkelingen bestuur enNieuwste ontwikkelingen bestuur enNieuwste ontwikkelingen bestuur enNieuwste ontwikkelingen bestuur en    projectburoprojectburoprojectburoprojectburo    
17/01/2012 
by wiewaswie 
Eind 2011 hebben verschillende veranderingen plaatsgevonden bij de STAP. 
Het bestuur is van samenstelling veranderd, het nieuwe bestuur heeft een 
interim directeur aangesteld, en het projectburo is verhuisd van Amsterdam 
naar het Nationaal Archief in Den Haag. 
Puck Huitsing, waarnemend hoofd van de afdeling Acquisitie en Advies van 
het Nationaal Archief, treedt op als interim directeur. Zij heeft de opdracht 
de organisatie onder de loep te nemen, en een visie te ontwikkelen over de 
toekomst van de STAP met de onder haar ressorterende projecten. Haar 
opdracht zal eind eerste kwartaal van 2012 zijn afgerond. 
Ons projectburo werkt ondertussen met vijf medewerkers door aan het 
project WieWasWie. De site is praktisch klaar voor lancering. Enkele 
technische issues moeten worden opgelost. Daarnaast moeten beheer en 
exploitatie na lancering goed zijn geregeld. Daarover zijn gesprekken gaande 
met het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Het is de bedoeling om 
medio februari de plannen met de deelnemers  te bespreken. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Antoinette Andriese, 
communicatiemanager van de STAP.” 
 

“Het is de bedoeling om in het eerste kwartaal van dit jaar live te gaan”, 
werd er in de blog aan toegevoegd. 
De eerste vragen en opmerkingen die in mij opkwamen waren: ”Hebben ze 
nou ruzie?” “ Hebben ze over beheer en exploitatie nooit goed nagedacht?” 
en ” geen wonder dat het veel geld gaat kosten”. 
Het opstarten van WieWasWie blijkt een moeizame en voor de genealoog 
straks ook nog een enigszins dure zaak te zijn. 
Hopelijk valt het allemaal nog mee. 
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Wapenbord in WestFries Museum
(door Marijke van Teunenbroek
 met dank aan de medewerksters van het Westfries Museum te Hoorn

 

Het kostte enige moeite en doorzettingsvermogen, maar uiteindelijk konden 
Gerri Kind en haar man Cor toch terecht in het Westfries Museum in Hoorn 
om daar een foto te gaan maken van een wapenbord. 
 

Ze werden ontvangen door collectiebeheerder Kiona van 
assistente Nouchka Bloedjes. Kiona van Rooijen vertelde dat het wapenbord 
speciaal voor ons uit het depot was gehaald. Helaas verkeert het schilderij in 
slechte staat. Gerri had moeite om sommige namen en jaartallen te lezen 
maar het is uiteindelijk wel gelukt. Cor  heeft de foto’s niet alleen genomen, 
maar ook thuis met behulp van zijn computer wat opgeknapt. Het geheel 
ziet er nu best mooi uit.  
Wat staat er nu op dat wapenbord, zult u zich afvragen  Welnu, dat zal ik u 
vertellen: De familiewape
Hoorn tussen 1673 en 1780.
Op de bovenste rij  van dit wapenbord ziet u vlnr. de doctoren:Op de bovenste rij  van dit wapenbord ziet u vlnr. de doctoren:Op de bovenste rij  van dit wapenbord ziet u vlnr. de doctoren:Op de bovenste rij  van dit wapenbord ziet u vlnr. de doctoren:
Herman Besem 1673, Herbert de Krijt, 1673, Simon Jongemaets 1678, Joan 
Ben 1679, Jacob  Hoolwerff 1705, Nicolaas 
1714, Reijnier Jongemaets 1720, Wijnandt Groen 1723.
Op de 2Op de 2Op de 2Op de 2eeee    rij ziet u de doctoren:rij ziet u de doctoren:rij ziet u de doctoren:rij ziet u de doctoren:
Anthoni Allard van Akerlaken 1735, Anthoni Groenvelt 1739, Pieter Antonij  
Over ’t Water 1745, Joan Laan 1749, Joan Reeps 1751, François Gall
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Wapenbord in WestFries Museum  
(door Marijke van Teunenbroek) 
met dank aan de medewerksters van het Westfries Museum te Hoorn 

Het kostte enige moeite en doorzettingsvermogen, maar uiteindelijk konden 
Gerri Kind en haar man Cor toch terecht in het Westfries Museum in Hoorn 
om daar een foto te gaan maken van een wapenbord.  

 
 

Ze werden ontvangen door collectiebeheerder Kiona van Rooyen en 
assistente Nouchka Bloedjes. Kiona van Rooijen vertelde dat het wapenbord 
speciaal voor ons uit het depot was gehaald. Helaas verkeert het schilderij in 
slechte staat. Gerri had moeite om sommige namen en jaartallen te lezen 

ijk wel gelukt. Cor  heeft de foto’s niet alleen genomen, 
maar ook thuis met behulp van zijn computer wat opgeknapt. Het geheel 

 
Wat staat er nu op dat wapenbord, zult u zich afvragen  Welnu, dat zal ik u 
vertellen: De familiewapens van: Medicinae doctores  en chirurgijns in 
Hoorn tussen 1673 en 1780. 
Op de bovenste rij  van dit wapenbord ziet u vlnr. de doctoren:Op de bovenste rij  van dit wapenbord ziet u vlnr. de doctoren:Op de bovenste rij  van dit wapenbord ziet u vlnr. de doctoren:Op de bovenste rij  van dit wapenbord ziet u vlnr. de doctoren:
Herman Besem 1673, Herbert de Krijt, 1673, Simon Jongemaets 1678, Joan 
Ben 1679, Jacob  Hoolwerff 1705, Nicolaas Lakeman 1713, Joan Groenvelt 
1714, Reijnier Jongemaets 1720, Wijnandt Groen 1723. 

rij ziet u de doctoren:rij ziet u de doctoren:rij ziet u de doctoren:rij ziet u de doctoren:    
Anthoni Allard van Akerlaken 1735, Anthoni Groenvelt 1739, Pieter Antonij  
Over ’t Water 1745, Joan Laan 1749, Joan Reeps 1751, François Gall
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Het kostte enige moeite en doorzettingsvermogen, maar uiteindelijk konden 
Gerri Kind en haar man Cor toch terecht in het Westfries Museum in Hoorn 

Rooyen en 
assistente Nouchka Bloedjes. Kiona van Rooijen vertelde dat het wapenbord 
speciaal voor ons uit het depot was gehaald. Helaas verkeert het schilderij in 
slechte staat. Gerri had moeite om sommige namen en jaartallen te lezen 

ijk wel gelukt. Cor  heeft de foto’s niet alleen genomen, 
maar ook thuis met behulp van zijn computer wat opgeknapt. Het geheel 

Wat staat er nu op dat wapenbord, zult u zich afvragen  Welnu, dat zal ik u 
ns van: Medicinae doctores  en chirurgijns in 

Op de bovenste rij  van dit wapenbord ziet u vlnr. de doctoren:Op de bovenste rij  van dit wapenbord ziet u vlnr. de doctoren:Op de bovenste rij  van dit wapenbord ziet u vlnr. de doctoren:Op de bovenste rij  van dit wapenbord ziet u vlnr. de doctoren:    
Herman Besem 1673, Herbert de Krijt, 1673, Simon Jongemaets 1678, Joan 

Lakeman 1713, Joan Groenvelt 

Anthoni Allard van Akerlaken 1735, Anthoni Groenvelt 1739, Pieter Antonij  
Over ’t Water 1745, Joan Laan 1749, Joan Reeps 1751, François Gallis 1758, 
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Johannes Grashuijs 1761, Cornelis Koper 1762, Sijbrand Schagen 
Andriesz.1767 
Op de 3Op de 3Op de 3Op de 3eeee    rij ziet u de chirurgijns:rij ziet u de chirurgijns:rij ziet u de chirurgijns:rij ziet u de chirurgijns:    
Lambert ’t Lam 1670, Claas  Backer 1677, Cornelis Cromhout 1682, Jan 
Lakeman 1683,  Anthonij  van den Bergh 1684. Israel Swart 1692, Frans 
Poeleburgh 1693, Willem Campen 1693, Reijnier Brouwer 1703, 
Op de 4e rij ziet u de chirurgijns:Op de 4e rij ziet u de chirurgijns:Op de 4e rij ziet u de chirurgijns:Op de 4e rij ziet u de chirurgijns:    
Claas Lambertsz ’t Lam 1705, Simon Schoenmaker 1714 Herman Gooren 
1719, Pierre Piet 1724, Cornelis Heijnis 1729, Jan Ruijter 1731, Jan 
Rijkwaart 1739, Jacob Slob 1743, Adrianus van Loon 1746, 
Op de 5e rij ziet u de chirurgijns:Op de 5e rij ziet u de chirurgijns:Op de 5e rij ziet u de chirurgijns:Op de 5e rij ziet u de chirurgijns:    
Jan Ruurloff 1750 Jacobus Jansz 1759, Claas Blauw 1756, Gerrit 
Steenbergen 1757, Ahasueres Philip Burger 1769 Pieter van Hees 1770, 
Rijkwaart Duijvetter 1780, Jacob Snoeck 1783, Dirck van der Meij 1780. 
Het is leuk om te zien dat een aantal onderdelen van een wapenschild zich 
herhalen in andere wapens op het bord. Wie weet ziet u een 
familieverbinding die u nog niet wist? 
De foto van het wapenbord is niet geschikt voor plaatsing in Koggenland. 
Daarom kunt u deze bekijken op onze website: www.ngv.nlwww.ngv.nlwww.ngv.nlwww.ngv.nl     (afd. OWF). 
Beschikt u niet over Internet, neemt u dan even contact op met Gerri Kind of 
ondergetekende; wij zorgen dan voor een afdruk voor u. 
Mocht u weten wie dit bord heeft geschilderd dan horen wij dat graag van u. 
Komt een van de wapens voor in uw familie of weet u er iets over te 
vertellen, dan horen wij dat ook heel graag. 
Over de chirurgijns Lambert ’t Lam en Claas Lambertsz. ‘t Lam werd al 
eerder gepubliceerd in Koggenland 2009-2. 
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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. 

 

Nieuwe leden:Nieuwe leden:Nieuwe leden:Nieuwe leden:    
dhr D.Appel Westersingel 1, 1671 GM Medemblik 
mw M.A.M. Goedhart-Schoutsen Gotlandpier 13 1506 BP Zaandam  
mw W.M. Koopman Vredehof 19 1462 GE Middenbeemster  
dhr J.H. Moojen Breedstraat 41 1601 KA Enkhuizen  
mw.Y.Feller-Kout, Fruitlaan 104, 1689 HL Zwaag 
 
Adreswijziging:Adreswijziging:Adreswijziging:Adreswijziging:    
dhr.G.J.Hinke is verhuisd naar Anette Poelmanstraat 120, 1442 AM 
Purmerend 
 
Geroyeerd als lid:Geroyeerd als lid:Geroyeerd als lid:Geroyeerd als lid:    
Mw. S.Müller uit Hoorn en mw.W.T.Willems uit Wognum  
 
 

 

 

 

Aan dit nummer werkten mee….. 
 
Marijke van Teunenbroek, J. Heppener, Janna A. Chün-Selie, Dick Waalboer, 
A.A.G.Smit, Gerri Kind-Renskers, 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. 
  
.   
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'Koggenland' verschijnt in 2012 in de maand maart, juni, september en december. 

De sluitingsdatum voor het volgende nummer is 15 augustus 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.  

De Kleine Ridder  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 / QR-code 
 

Webmaster 

Remko N.M.Ooijevaar,  

Vogelkers 27, 1964 LA Heemskerk   

tel. 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: De Kleine Ridder,,,,    Kerkebuurt 169, BerkhoKerkebuurt 169, BerkhoKerkebuurt 169, BerkhoKerkebuurt 169, Berkhout 
   



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


