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Onze Bijeenkomsten    
    
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. Bas Lems: Op zoek naar Nederlanders in het 
leger van Napoleon. 
 

12 januari 2013 
Tijdstip nog te bepalen 

Nieuwjaarsreceptie 
 
 

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.  
  
 
 
 

 

Het bestuur is dringend op zoek naar een algemeen bestuurslid en/of een 

penningmeester en tevens naar een vaste bezoeker van de 

afdelingsledenavonden, die bereid is te helpen bij het koffieschenken.  

 

Meldt u aan bij onze voorzitter of onze secretaris (zie het colofon op de laatste 

bladzijde). 

 



NGV afd. Oostelijk West-Friesland   Koggenland 2012/3 
 

 
55 

Van de bestuurstafel 
 

Als u dit leest is de zomer weer achter de rug. Ik 
hoop dat u, ondanks de wat matige zomer, toch nog 
genoten heeft van mooi weer in binnen- of 
buitenland. Terwijl ik dit stukje schrijf is het buiten 
ongeveer 26 ̊ en half tien in de avond. Bij dit soort 
temperaturen ben ik niet zo erg met genealogie 
bezig. Maar voor u ligt dan toch weer de derde 
aflevering van “Koggenland”.  Dit betekent dat we al 
weer diep in september zitten, het verenigingsleven 
weer begonnen is en uw bestuur weer de eerste vergadering na de zomer 
achter de rug heeft. De voorbereidingen voor het nieuwe verenigingsseizoen 
zijn weer geweest. Zoals u elders in dit blad kunt lezen zal 20 september 
niet Bas Lems maar Ton van Velzen ons trakteren op een interessante lezing. 
In plaats van de Nederlanders bij Napoleon nu als aftrap het VOC-personeel. 
De Franse tijd komt wat later aan bod. 
Verder zal half oktober de cursus genealogie van start gaan. In vier 
vrijdagmiddagen zullen Gerri Kind en ik de cursuscursuscursuscursus verzorgen in de vergader- 
en werkruimte van het Westfries Archief. Zeg het voortZeg het voortZeg het voortZeg het voort, maak reclame en 
misschien komen door de cursus weer wat nieuwe leden onze afdeling 
versterken. 
Er wordt nog gewerkt aan een excursieexcursieexcursieexcursie, mogelijk samen met de afdeling 
Amsterdam, naar het Nationaal Archief in Den Haag. U kunt zich al hiervoor 
opgeven. 
Ook zijn de activiteiten in het kader van het “VoorouderspreekuurVoorouderspreekuurVoorouderspreekuurVoorouderspreekuur” weer van 
start gegaan. Het aantal bezoekers tot nu toe ligt op ongeveer 130. 
Een enkeling is lid geworden en praktisch alle bezoekers krijgen dit seizoen 
een uitnodiging voor de lezingen. 
 
Met betrekking tot “Vader onbekend” heb ik in de vorige aflevering 
aangegeven dat een DNA-onderzoek voor mijn genealogie een mogelijkheid 
is. Toch ben ik nog op een bron gestuit, waar ik niet aan gedacht had. De” 
Handelingen van de Kerkenraad”. Hierin wordt verslag gedaan van de 
kerkenraad, vergadering van het bestuur van een protestantse kerkelijke 
gemeente. In deze verslagen worden, indien nodig, ook lidmaten van de 
kerkelijke gemeente genoemd. Het kan zijn dat Anna, die met die zoon van 
die onbekende vader, op een gegeven moment uitgesloten werd van het 
aanzitten aan het Heilig Avondmaal. In dat geval zal er mogelijk meer in de 
kerkenraad besproken zijn. Ik ben benieuwd. En anders toch maar een DNA-
onderzoek.  
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Zijn er meer leden, die met DNA-onderzoek te maken hebben? Laat er eens 
iets over lezen in “Koggenland”. 
Overigens heb ik deze inventaris van de “handelingen” gevonden in het 
betrokken streekarchief onder de bewuste gemeente en dan onder “Religie”. 
Wie weet, kunt u er ook iets mee. 
Mocht u zelf in verband met genealogie wetenswaardigheden hebben, van 
ons zelf vinden we meestal van niet maar anderen denken daar anders over, 
neem dan contact op met de hoofdredacteur van ons blad. Achterin vindt u 
de gegevens. 
Tot 20 september. 
 
Dick Waalboer 
 

 

Scanproject 
 

Met tien mensen werken we nu aan het digitaliseren en scannen van de 
gegevens uit de ordners met familieberichten. U kent ze wel, die ordners in 
de eerste kast links in onze bibliotheek. Vijftien jaar knippen en plakken. 
Er zijn nu, 20 augustus, 26 ordners leeg, 20.000 advertenties verwerkt en 
7.600 scans gemaakt. 
Onlangs ontving ik een e-mailtje, dat hetgeen waar we mee bezig zijn 
eigenlijk niet nodig is. Van de website 
http://www.familieberichtenopinternet.nl/http://www.familieberichtenopinternet.nl/http://www.familieberichtenopinternet.nl/http://www.familieberichtenopinternet.nl/ kan men de rouwadvertenties 
downloaden. En daar heeft de schrijfster van de e-mail gelijk in. 
U moet de site zeker eens bezoeken. Maar het zijn alleen rouwadvertenties. 
Waar wij mee bezig zijn, zijn familieadvertenties uit vooral West-Friesland. 
Met familieadvertenties bedoel ik geboorte, huwelijk, jubileum, rechtbank 
en overlijdensadvertenties. Deze verzameling is behoorlijk uniek en zal later 
ook op de website van het Westfries Archief te zien zijn. Op onze 
afdelingscomputer in de bibliotheek zijn de advertenties op de 
afdelingsavonden zichtbaar tot en met de vorige maand. In september dus 
van nummer 1, (van der A) tot en met 7500.  
Op de laptop vindt u een gebruiksaanwijzing voor het zoeken in de scans. 
 
Voor de donderdagmiddag heb ik een aanmelding gehad van Margriet Hoek. 
Zij kan dit natuurlijk niet alleen. Wie wil met haar samenwerken en ons Wie wil met haar samenwerken en ons Wie wil met haar samenwerken en ons Wie wil met haar samenwerken en ons 
helpen om dit project tot een goed einde te brengen?helpen om dit project tot een goed einde te brengen?helpen om dit project tot een goed einde te brengen?helpen om dit project tot een goed einde te brengen?    
Ook de maandagmiddag is nog vrij. 
Meld u zich aan bij dickwaalboer@planet.nl  of telefoon 0229 591746. 
 



NGV afd. Oostelijk West-Friesland   Koggenland 2012/3 
 

 
57 

Impost op het trouwen en begraven 
(ingezonden door Marijke van Teunenbroek) 
 
Wat is impost? In het jaarboek 1989 van het Centraal Bureau voor 
Genealogie staat dit vermeld in een artikel van Yvonne Prins, uitgebreid met 
een lijst met voetnoten. Voor ons is belangrijk voetnoot 123 met uitleg over 
de impost: "De vele oorlogen in de zeventiende eeuw hadden de Republiek 
der Verenigde Nederlanden veel geld gekost. Daarom heeft de Staten van 
Holland op 15 november 1695 een voorstel gedaan om een impost = heffing 
in te stellen op het trouwen en begraven. Het voorstel werd aangenomen in 
een nieuwe wet. Er waren vijf klassen namelijk Hfl. 30,-, Hfl 15,- Hfl 6,- Hfl 
3,- en ‘pro deo’ [* Hfl. Is in Hollandse guldens.]". 
 
 
 
1ste klasse: 
Hfl 30,- 

Baljuwen, schouten, burgemeesters, schepenen, raden, thesauriers, 
pensionarissen en secretarissen van de steden in Holland en 
Westfriesland. Ook de baljuwen, drosten en dijkgraven van de 
hoogheemraadschappen vielen onder dit tarief. Vervolgens al 
degenen die bepaalde ambten bekleden waaraan een jaarlijks 
inkomen was verbonden van Hfl 800,- of hoger en diegenen die een 
vermogen bezaten van Hfl 12.000,- of meer. 
 

2de klasse: 
Hfl 15,- 

Personen die een jaarsalaris verdienden van tussen de Hfl 400,- tot 
Hfl 800,- en degenen die zonder speciaal ambt te bekleden 
behoorden tot de bezitsklasse met een eigen vermogen van Hfl 
6.000,- tot Hfl 12.000,- 
 

3de klasse: 
Hfl 6,- 

Personen die jaarlijks een inkomen hadden van Hfl 200,- tot Hfl 
400,- of behoorden tot een bezitsklasse met een eigen vermogen 
van Hfl 2.000,- tot Hfl 6.000,-. 
 

4de klasse: 
Hfl 3,- 

Personen die minder dan Hfl 200,- per jaar verdienden of 
behoorden tot een bezitsklasse met een eigen vermogen van minder 
dan Hfl 2.000,-. 
 

5de klasse Pro Deo: voor onvermogenden. 
 

 
 
 
 
 
 



NGV afd. Oostelijk West-Friesland   Koggenland 2012/3 
 

 
58 

Nog een keer WieWasWie 
(door Dick Waalboer) 
 

De website van WieWasWie is in de lucht. Althans de beta-versie. 
Een fris beeld. Duidelijk en overzichtelijk. Maar waarom na inloggen op de 
site de tekst verschijnt: “Dick Waalboer heeft een geschiedenis” is mij niet 
duidelijk.  
De naar mijn mening vrij onbeschaafde manier van aanspreken 
(aanschrijven in dit geval) viel ook direct op. De directie van WieWasWie is 
van mening dat ze op de website haar gebruikers, lees (straks betalende) 
klanten, kan tutoyeren, aanschrijven met je, jij, jou en jouw. Ik betreur dat 
ten zeerste. Ik heb hierover dan ook een e-mailwisseling met WieWasWie. 
Men volhardt in dit standpunt met de mededeling dat dit een bewuste keuze 
is van de deelnemende partijen.  
 

 

 
 

Bij het opzoeken van personen wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld 
“archief 50”. Dat blijkt het toegangsnummer in het archief te zijn. 
Het “registratienummer” wordt door het BHIC (Brabants Historisch 
Informatie Centrum) het Inventarisnummer genoemd. 
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Ook zien we een “documentnummer”. Dat blijkt het aktenummer te zijn. 
Verwarrend allemaal. 
Er moet nog het een en ander gedaan worden voordat de onderzoeker zich 
hier thuis zal voelen. 
De scepsis die ik in het vorige artikel had over WieWasWie is nog niet geheel 
verdwenen. 
Er blijven bezwaren kleven aan de toekomstige vervanger van Genlias. 
Voorlopig kan bijvoorbeeld nog niet gezocht worden op twee personen. 
Dat is lastig. 
Natuurlijk heeft de site ook haar goede kanten.  
 

 
 

Er zit veel meer informatie in dan in Genlias. Meer bronnen zoals:  
- DTB  
- indexen van memorie van successie 
- notariële archieven 
- Scheepssoldijboeken (VOC). 
 
Op WieWasWie.nl bouwt u ook heel eenvoudig een stamboom, waarin u uw 
zoekresultaten kunt presenteren. De stamboom kunt u aanvullen met 
verhalen over de personen en familie in de stamboom. Door foto's en 
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historische documenten toe te voegen, maakt u een uitgebreide 
familiebiografie. 
De stamboom wordt in principe voor iedereen afgeschermd. U kunt er voor 
kiezen om de informatie voor een kleine kring zichtbaar te maken. Deze 
personen kunnen dan ook aan de stamboom meewerken. Maar ook kunt u 
de stamboom informatie voor iedereen zichtbaar maken. 
Natuurlijk is het gemakkelijk om kritiek te uiten. Maar als je een 
overkoepelend orgaan wilt zijn van meerdere instellingen dan neem je van 
deze instellingen de beste dingen over en ga je daar mee verder. 
Ik besef ook wel dat het natuurlijk nog een beta-versie is. Maar toch…. 
 
 
 
 

Geachte redactie 
 

De publiciteit rond het voorouderspreekuur leidt soms tot leuke reacties, 
getuige onderstaande brief aan de redactie. 
 
Onze familie is in het gelukkige bezit van een oud fotoalbum van de 
familie Koster zoals beschreven in het artikel "Een Westfries boerengezin uit 
de vorige eeuw" in het kwartaalblad Westfriese Families, 2de jaargang, nr. 3 
1957. 
Bijna alle genoemde personen staan in dat album. Ik ben bezig om een 
klein fotoalbumpje te maken (via Hema site) van deze foto's. Mochten 
er bezoekers van het voorouderspreekuur of abonnees van Koggenland 
geïnteresseerd zijn in deze foto''s, dan wil ik best wat extra afdrukken 
maken. 
Ze mogen ook met mij kontact opnemen. 
Er zijn ook een aantal foto's bij van vermoedelijk aan de Koster's 
gerelateerde personen, van wie de naam mij onbekend is. 
  
Rinus de Rooij  (derooij@home.nl ), 
kleinzoon van Dieuwertje Koster (Klaasdochter)  
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GENSDATAPRO 
Uitvoer (publiceren) Kwartierblad
 

Omdat de meeste gebruikers niet steeds alle toevoegingen aan het 
programma willen downloaden en installeren, kunnen zij ook in het 
kwartierblad de geboorte
Wil men dit wel dan dient men eerst de volgende handelingen te verrichten:
 

- ga naar de website van Gensdatapro:  
 

- klik in de donkergroene balk op 
- klik op “GensDataPro Upgrades”“GensDataPro Upgrades”“GensDataPro Upgrades”“GensDataPro Upgrades”
- klik op “Extra sjablonen voor GensDataPro”“Extra sjablonen voor GensDataPro”“Extra sjablonen voor GensDataPro”“Extra sjablonen voor GensDataPro”
- download ““““Sjablonen van GensDataPro 2.7 (.exe)Sjablonen van GensDataPro 2.7 (.exe)Sjablonen van GensDataPro 2.7 (.exe)Sjablonen van GensDataPro 2.7 (.exe)
- download ““““    Extra kwartierbladsjabloon bij GensDataPro 2.8.5 (.exe)Extra kwartierbladsjabloon bij GensDataPro 2.8.5 (.exe)Extra kwartierbladsjabloon bij GensDataPro 2.8.5 (.exe)Extra kwartierbladsjabloon bij GensDataPro 2.8.5 (.exe)
- mocht uw programma GDP open staan 
- installeer beide bestanden

 
- Open GDP 
- Ga naar Uitvoer/ Kwartierblad/Naar voorbeeldbestand
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Uitvoer (publiceren) Kwartierblad 

Omdat de meeste gebruikers niet steeds alle toevoegingen aan het 
willen downloaden en installeren, kunnen zij ook in het 

kwartierblad de geboorte- en overlijdensplaatsen niet publiceren.
Wil men dit wel dan dient men eerst de volgende handelingen te verrichten:

ga naar de website van Gensdatapro:  www.gensdatapro.nlwww.gensdatapro.nlwww.gensdatapro.nlwww.gensdatapro.nl

 

klik in de donkergroene balk op “Downloads”“Downloads”“Downloads”“Downloads” 
“GensDataPro Upgrades”“GensDataPro Upgrades”“GensDataPro Upgrades”“GensDataPro Upgrades” 
“Extra sjablonen voor GensDataPro”“Extra sjablonen voor GensDataPro”“Extra sjablonen voor GensDataPro”“Extra sjablonen voor GensDataPro” 
Sjablonen van GensDataPro 2.7 (.exe)Sjablonen van GensDataPro 2.7 (.exe)Sjablonen van GensDataPro 2.7 (.exe)Sjablonen van GensDataPro 2.7 (.exe)”””” 
Extra kwartierbladsjabloon bij GensDataPro 2.8.5 (.exe)Extra kwartierbladsjabloon bij GensDataPro 2.8.5 (.exe)Extra kwartierbladsjabloon bij GensDataPro 2.8.5 (.exe)Extra kwartierbladsjabloon bij GensDataPro 2.8.5 (.exe)

mocht uw programma GDP open staan sluit dit dan af 
installeer beide bestanden 

Ga naar Uitvoer/ Kwartierblad/Naar voorbeeldbestand

 Koggenland 2012/3 

Omdat de meeste gebruikers niet steeds alle toevoegingen aan het 
willen downloaden en installeren, kunnen zij ook in het 

en overlijdensplaatsen niet publiceren. 
Wil men dit wel dan dient men eerst de volgende handelingen te verrichten: 

www.gensdatapro.nlwww.gensdatapro.nlwww.gensdatapro.nlwww.gensdatapro.nl    

 

Extra kwartierbladsjabloon bij GensDataPro 2.8.5 (.exe)Extra kwartierbladsjabloon bij GensDataPro 2.8.5 (.exe)Extra kwartierbladsjabloon bij GensDataPro 2.8.5 (.exe)Extra kwartierbladsjabloon bij GensDataPro 2.8.5 (.exe)”””” 
 

Ga naar Uitvoer/ Kwartierblad/Naar voorbeeldbestand 
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U komt hier in \\\\\\\\............\\\\    GensdataProGensdataProGensdataProGensdataPro\\\\datadatadatadata 
- dubbelklik op “kwartierblad“kwartierblad“kwartierblad“kwartierblad----met plaatsdatum.rtfmet plaatsdatum.rtfmet plaatsdatum.rtfmet plaatsdatum.rtf 
- geef startnummer 1 

 
U heeft nu een kwartierblad met geboorte- en overlijdensplaatsen 
 

- probeer ook de andere mogelijkheden in in in in \\\\\\\\data zoals perskaart.rtfdata zoals perskaart.rtfdata zoals perskaart.rtfdata zoals perskaart.rtf of 
kwartierbladkwartierbladkwartierbladkwartierblad----compleet.rtfcompleet.rtfcompleet.rtfcompleet.rtf 

 
Veel succes 
Dick Waalboer 

 

 
De afdelingslaptop 
 

Sinds enige tijd zijn wij in het bezit van een afdelingslaptop. Een bruikleen 
van iemand, die niet nader genoemd wil worden. Dank daarvoor. 
We zijn bezig met het optuigen van de laptop.  
 

• Natuurlijk vind u op de laptop de familieadvertentiesfamilieadvertentiesfamilieadvertentiesfamilieadvertenties. Zoveel mogelijk 
zal er iedere maand een update gemaakt worden. Onder het icoontje 
“Lees mij” in het midden van het scherm staat de instructie voor het 
gebruik van de scans met voorbeelden.  

• Verder vind u er alle afleveringen van KoggenlandKoggenlandKoggenlandKoggenland. Vanaf het begin tot 
en met 2008/4 in één PDF-bestand. Cor Kind bedankt. 2007 tot en 
met 2012 in aparte bestanden per aflevering. Alle bestanden zijn 
doorzoekbaar. 

• U vindt er de JubileumJubileumJubileumJubileum    CDCDCDCD van de afdeling Zaanstreek 1987Zaanstreek 1987Zaanstreek 1987Zaanstreek 1987----2007. 2007. 2007. 2007.     
• Een    verzameling bidprentjes verzameling bidprentjes verzameling bidprentjes verzameling bidprentjes van de niet meer onder ons zijnde Marjan 
Kooter.    

• Een verzameling foto’s vaverzameling foto’s vaverzameling foto’s vaverzameling foto’s van grafstenen in Blokkern grafstenen in Blokkern grafstenen in Blokkern grafstenen in Blokker gemaakt door 
Marjan.    

• De impost begraven Hoorn 1698De impost begraven Hoorn 1698De impost begraven Hoorn 1698De impost begraven Hoorn 1698----    1805. 1805. 1805. 1805. Dank familie Kind.    
 
Hebt u suggesties voor zaken die op de laptop geplaatst zouden moeten 
worden, laat het dan weten bij dickwaalboer@planet.nl  of  
telefoon 0229 591746.    
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Aanwinsten in onze afdelingsbibliotheek. 

 

Van Oostwoud naar Hem, Govert Maartensz. Oostwoud en zijn 
nakomelingen. Uitgave van de Historische Vereniging ‘Suyder Cogge’, 
Venhuizen 2012. 
Ter gelegenheid van het twintigjarige jubileum van Suyder Cogge is een 
publicatie gewijd aan Govert Maartensz. Oostwoud, die in 1694 werd 
benoemd tot schoolmeester in Hem. Dat alleen al daarover veel te vertellen 
valt, laat Piet Boon, oud-archivaris in Hoorn, zien in een uitgebreid 
inleidend hoofdstuk. Met een familiegeschiedenis en een beschrijving van de 
achtergronden van Govert belicht hij diens optreden als schoolmeester, als 
leraar in de zeevaartkunde en als kaartenmaker. Gré Bakker-Bruin en Klaas 
Bant hebben parentelen gemaakt van vijf van de negen kinderen van Govert 
Maartensz. Oostwoud en Lijsbeth Bood. Nakomelingen van hen wonen tot 
op de dag van vandaag in Hem-Venhuizen. Een register geeft toegang tot de 
vele Westfriese familienamen, waaruit deze parentelen zijn samengesteld. 
 
West-Friesland Oud & Nieuw, jaarboek Westfries Genootschap nr. 79 
(2012). 
Het beproefde recept van een kroniek van West-Friesland over 2011, een 
opsomming van alle in dat jaar verschenen boeken en artikelen over onze 
streek en de verslagen van verschillende werkgroepen, voorafgegaan door 
een aantal artikelen van velerlei aard: Volkert Nobel schrijft over hulp aan 
Joodse onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog, Bram Leegwater over 
de Broekerveiling, Ko Groot over het veenriviertje De Kromme Leek, Peter 
Swart over een Schotse edelman (Lord George Murray) in Medemblik, Ed 
Dekker over de Niedorpen, etc, etc. Een keur aan verhalen! Wie nog geen lid 
is van het Westfries Genootschap moet dat per ommegaande worden, een 
betere manier om als genealoog aan (achtergrond)kennis van West-
Friesland te komen is er niet. 
 

 

 

Aanvullingen en verbeteringen 
 

Aan    de kwartierstaat van Theodorus Hermanus Petrus Leek (zie Koggenland 
2012.2, p. 41-43) kunnen de volgende gegevens worden toegevoegd: 
probant 1, Th.H.P. Leek, is gehuwd met Ans Broers uit Wognum; probant 2, 
P.N. Leek, is 28-03-1988 overleden in Obdam ; probant 3, M.C. Bakker, is 
geboren op 07-12-1923 in Hoogwoud en 29-07-2009 0verleden in Obdam. 
(A.A.G. Smit) 
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Overtollige boeken in de afdelingsbibliotheek  
    
Om mee te nemen door ieder lid van onze afdeling; een donatie voor het 
boekenfonds is welkom! Alle deze boeken staan op de bovenste plank van 
kast 5.  
Wilt u wel even aan ons doorgeven wat u meeneemt? 
 

- Genealogisch Repertorium van Beresteyn; complete serie  

- Stamboomonderzoek; internetgids door Koos Broertjes 

- Een nieuwe Cronycke, tijdschrift historische vereniging Graft / De Rijp 

- West-Friesland Oud en Nieuw, uitgegeven door het Westfries 
Genootschap:  

- De jaarboeken van 1988, 1989, 1991, 1998, 1999, 2001, 2009. Deze 
boeken kregen we cadeau van het gemeentehuis in Wognum. Wij 
hebben al deze jaarboeken al in onze bibliotheek. 

- Tijdschriften van afdelingen van de NGV van vóór 2000, zonder index, 
alle genoemde delen zijn ingebonden! De tijdschriften van Noord-
Hollandse afdelingen blijven in onze bibliotheek. 

- De geschiedenis van Purmerend, auteur Piet Huurdeman 

Afdelingsbladen: 
 

- Achterhoek en Liemers 1993 t/m 1997 en 1998  t/m 2000  

- Amersfoort e.o. 1992 t/m 1997 en 1998 t/m 2001 

- Veluwe 1995 t/m 1998  

- Delfland 1991 t/m 1997 

- Rotterdam 1988 t/m 1998 (mededelingen, geen genealogie) 

- Genealogica (Flevoland) 1991 t/m 1998  

- GeneVer (zuid Limburg) 1998 t/m 2000  

- Gooi- en Eemland 1990 t/m 1994 en 1995 t/m 1998 
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- Land van Cuyk en Ravestein 1991 t/m 2000  

- Stichtse Heraut (Utrecht) 1988 t/m 1996  

- Threant (Drenthe) 1990 t/m 1992, 1992 t/m 1994 en 1995 t/m 1998.  

- West Noord-Brabant 1991 t/m 1995  

Verder zijn er nog lege ordners. Het scannen van de advertenties vordert 
gestaag en er zijn al een aantal lege ordners door leden meegenomen. Mocht 
u nu misgrijpen: er volgen er nog meer! 
 
Tiny Kraakman-de Jong 
Gerri Kind-Renskers 

    
Bent u nog niet geregistreerd? 
 

Dan kunt u ook geen nieuwsbrieven van onze afdeling ontvangen. En we 
zijn wel van plan zo nu en dan een nieuwsbrief te gaan versturen. 
De nieuwsbrieven zullen worden verstuurd via onze afdelingswebsite op 
www.ngv.nlwww.ngv.nlwww.ngv.nlwww.ngv.nl.    
Wat moet u doen om te zorgen dat u onze nieuwsbrieven ontvangt? 
Indien u nog niet geregistreerd bent: 

- ga naar de website www.ngv.nl  
- klik op “registreer nu!” 
- kies tussen “ik ben NGV lid” of “ik ben gast” 
- klik op “Registreren” 
- vul op zijn minst de verplichte velden in 
- volg verder de procedure 

 
Zo. U kunt nu onze nieuwsbrief ontvangen. 
 

Internet Tip 
 

Vanaf nu kunt u de boeken van: Het koninkrijk der Nederlanden, geschreven 
door dr. Lou de Jong gratis downloaden. Wellicht wat veel om van uw 
scherm af te lezen maar om iets op te zoeken misschien wel handig. 
http://www.niod.nl/http://www.niod.nl/http://www.niod.nl/http://www.niod.nl/. 
 
Marijke van Teunenbroek-Land 
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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. 

 

 
De ledenmutaties per 01De ledenmutaties per 01De ledenmutaties per 01De ledenmutaties per 01----09090909----2012201220122012::::    
 

Nieuwe lNieuwe lNieuwe lNieuwe liiiidddd::::    
mw. S.Pistoors, Oliemolen 122, 1622 JP Hoorn. 
    
Opnieuw lid:Opnieuw lid:Opnieuw lid:Opnieuw lid:    
mw. W.T.Willems, Schoutsplaats 29, 1687 VH Hoorn    
    
Adreswijziging:Adreswijziging:Adreswijziging:Adreswijziging:  
dhr.K.Tensen is verhuisd naar Viskuil 13, 1619 AS Andijk    
 
 

Aan dit nummer werkten mee….. 
 
Marijke van Teunenbroek, Dick Waalboer, A.A.G. Smit, Tiny Kraakman-de 
Jong, Gerri Kind-Renskers. 
 
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. 
  
 
 
 
 
 
 
De redactie is dringend op zoek naar nieuwe kopij! Als u nog iets interessants 

weet te melden over uw onderzoek, vragen heeft over een moeilijk te vinden 

aansluiting, een stukje van uw genealogie wil voorleggen aan de lezers of 

praktische tips heeft, stuur het in aan de redactie (voor adressen, zie het colofon 

op de laatste bladzijde). 
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'Koggenland' verschijnt in 2012 in de maand maart, juni, september en december. 

De sluitingsdatum voor het volgende nummer is 1 december 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 
   



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


