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Onze Bijeenkomsten 

 
16 januari 2014  De heer J. Cuperus: "Naar Indië? Hoe pak ik dit aan" 

 
6 maart 2014 De heer J. Kaldenbach: Rebellion in Hoorn tegen de  

Maatschappij van Weldadigheid 
 

17 april 2014   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.  
 
 

Van de redactie 
 
Dit is al weer de laatste Koggenland die u dit jaar van ons ontvangt. Wij hebben 
ons best gedaan u een afwisselend nummer te brengen. Twee artikelen over 
maten en gewichten waarvan één voornamelijk over recepten gaat, een aantal 
tips voor het gebruik van het Internet, een paleografische tekst ter oefening en 
een verslag van de najaarsledenvergadering zorgen er wellicht mede voor dat 
u zich tijdens de komende feestdagen niet hoeft te vervelen. Wij wensen u 
prettige dagen en een goed en gezond 2014. Wij spreken daarbij de stille hoop 
uit dat u ook in het nieuwe jaar aan ons wilt blijven denken, want de voorraad 
kopij is met het verschijnen van dit nummer geheel en al op! 
 
Ben Leek 
Jan Lijzenga 
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Van de bestuurstafel 

 
Tijdens de najaarsledenvergadering op 21 november 
heeft uw bestuur na enige discussie instemming van de 
meerderheid van de aanwezige leden ontvangen om aan 
de gesprekken met het Westfries Archief over een 
mogelijke verhuizing een vervolg te geven. We zullen zo 
goed mogelijk rekening houden met de op- en 
aanmerkingen die door de aanwezige leden geplaatst 
werden.  
In dit nummer treft u de informatie aan, die op 
genoemde ledenvergadering is verstrekt. Helaas konden 
we deze informatie niet tijdig in het vorige nummer plaatsen. 
In de ledenvergadering van 17 april 2014 zal het bestuur een concreet 
voorstel aan de vergadering voorleggen. 
Door de goedgekeurde begroting kan het bestuur ook verder werken aan de 
jubileumbijeenkomst, die gehouden zal worden op zaterdag 17 mei 2014. Door 
een vergissing werd dit stuk niet in Koggenland opgenomen. Dat zetten wij 
recht in dit nummer. 
Graag ontvangt het bestuur van leden bijdragen, die geplaatst kunnen worden 
op een dvd of usb-stick ter ere van het 30-jarig jubileum in 2014. 
Het bestuur zal er alles aan doen om de jubileumbijeenkomst zo gezellig en 
interessant mogelijk te maken. Wij hopen daarbij op uw aller aanwezigheid. 
 
Op 30 november werd tijdens de Najaarsvergadering van de NGV in Utrecht 
het hoofdbestuur weer gecompleteerd met een voorzitter en een 
1e penningmeester. De heer Toon van Gestel uit Goirle is benoemd tot 
voorzitter. Toon was leraar biologie en is een fervent genealoog. Hij was lange 
tijd bestuurslid en voorzitter van de afdeling Kempen en Peelland. Bij zijn 
aantreden heeft hij wel aangegeven slechts voor één periode als voorzitter te 
willen optreden. Tegen die tijd is hij 75 jaar en dan vindt hij het wel mooi 
geweest. Als nieuwe penningmeester werd in functie benoemd de heer Ferd 
Oorsprong. Hij is lid van de afdeling Betuwe en al heel lang genealoog. Als 
penningmeester voldoet hij volgens het HB ruimschoots aan de gestelde eisen. 
De afdeling Heraldiek stuurt aan op een verzelfstandiging, die zij denken te 
kunnen realiseren in de loop van 2015. Hierover zullen nog de nodige 
gesprekken moeten plaats vinden. 
De slotrapportage van de “Stuurgroep NGV op weg naar 2020” werd door de 
vergadering goedgekeurd en het Hoofdbestuur kan hier nu mee aan de slag. 
De onlangs uit onvrede afgetreden redactie van Gens Nostra is gevraagd om 
nog dit jaar een uitgave te verzorgen. Hieraan is tegemoet gekomen en er zal 
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dan ook nog dit jaar een “dubbelnummer” verschijnen, verzorgd door de 
voormalige redactie van het blad. Het hoofdartikel zal gaan over 
binnenschippers. Gens Nostra heeft een nieuwe redactie, bestaande uit 6 leden 
en men zoekt nog naar uitbreiding.  
 
Verder werd er een presentatie gegeven over het digitaliseringproject van alle 
stukken die in het VC aanwezig zijn. Mocht u belangstelling hebben om aan dit 
project deel te nemen, dan kunt u contact met mij opnemen. Het digitaliseren 
vindt plaats via de website van onze vereniging. 
Deze uitgave van “Koggenland” is de vierde en laatste in 2013. Ik hoop dat 
deze u nog voor de kerstdagen bereikt. 
Mede namens het bestuur wens ik u prettige kerstdagen en een in alle 
opzichten zeer voorspoedig 2014. 
 
Uw voorzitter 
Dick Waalboer 
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Verslag van de najaarsledenvergadering van 
 21-11-2013 
 
Voorafgaand aan de lezing van dhr. G.Pater over de vermeende schat van 
Neeltje Pater en zijn presentatie over F.O.P. ( de Familie Organisatie Pater ) 
vond de najaarsledenvergadering plaats.  
Na de opening deelde Dick Waalboer (vz.) namens het bestuur mee dat wij 
besloten hebben de prijs van een abonnement op ons tijdschrift Koggenland te 
verhogen naar 15 euro, omdat wij met het ‘al uit de oudheid daterende’ bedrag 
van 9 euro niet meer uit kunnen komen. Voor de ledenavonden hebben wij 
besloten een toegangsprijs van 5 euro te gaan vragen aan niet-leden. Wij 
vinden het niet meer van deze tijd om, als leden een bijdrage van 39 euro 
betalen aan de NGV, niet-leden gratis van onze faciliteiten gebruik te laten 
maken. Wij willen geen scheve ogen en gaan ervan uit dat niet-leden bereid 
zijn te betalen als zij een aantrekkelijke lezing aangekondigd zien staan. 
Tegenwerpingen uit de zaal dat een vrije inloop in het verleden veel nieuwe 
leden heeft opgeleverd en dat een afdeling van de NGV dit niet zelf mag 
beslissen, worden door onze voorzitter verworpen met het argument dat er de 
laatste jaren geen nieuwe leden op deze wijze bij zijn gekomen en dat een 
afdeling zelfstandig is in het nemen van dit soort besluiten. Ook het feit dat tot 
nu toe geen kritiek is gekomen op deze beide maatregelen voert Dick aan als 
rechtvaardiging voor dit voorstel. De vergadering legt zich er dan verder bij 
neer. 
 
Vervolgens licht Dick als penningmeester de begroting voor 2014 toe: er 
vinden weinig verschuivingen plaats ten opzichte van vorige jaren. Het enige 
substantiële verschil is een extra post van 600 euro die gevraagd wordt als 
bijdrage in de kosten van onze jubileumviering in mei 2014. De vergadering 
gaat met deze toelichting akkoord. De volledige tekst van de begroting treft u 
op een van de volgende bladzijden aan.  
 
Een nieuwe activiteit waaraan het bestuur wil gaan werken is het zoeken naar 
contacten met de ons omringende historische verenigingen. Als beoefenaren 
van een historische hulpwetenschap zouden wij misschien een nuttige 
bijdrage kunnen leveren aan publicaties van historische verenigingen door aan 
te bieden de genealogische achtergronden uit te zoeken van personen die in 
dergelijke publicaties voorkomen. Een dergelijk gezamenlijk optreden kan 
voor beide partijen vruchtbaar zijn in onze optiek. De vergadering is 
voorzichtig positief en machtigt ons contact te zoeken met bestuursleden van 
een paar verenigingen om naar mogelijkheden van samenwerking te zoeken. 
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Tegelijk met een verslag daarvan in Koggenland zullen wij dan op dat moment 
naar vrijwilligers gaan zoeken onder onze leden. 
 
Ons kwartaalblad Koggenland heeft voor de komende nummers dringend 
behoefte aan nieuwe kopij. Dus als u nog ergens een leuk verhaal, een stuk 
kwartierstaat, informatie over een interessante website heeft liggen, schroom 
dan niet dat in te zenden. U doet daar dan ook anderen een plezier mee. Ook 
vragen of problemen waar u tegenaan bent gelopen tijdens uw onderzoek 
plaatsen wij graag. U krijgt wellicht een oplossing aangedragen (ons blad ligt 
bij alle afdelingen van de NGV ter inzage!) en menig ander doet er ook zijn 
voordeel mee als de oplossing gepubliceerd wordt. 
 
Het belangrijkste punt van deze avond vormt het eventuele  uitwijken voor 
onze ledenavonden en het overbrengen van onze afdelingsbibliotheek  naar 
het Westfries  Archief. De nauwe samenwerking van vele van onze leden met 
de archiefdienst als vrijwilliger heeft het bestuur op de gedachte gebracht om, 
evenals verschillende andere afdelingen, naar een nauwere samenwerking 
met de archiefdienst te zoeken.  
U hebt – als wij over uw e-mailadres beschikken –enige tijd geleden daarover 
een bericht van ons gehad met een korte toelichting. Om iedereen dezelfde 
informatie te geven herhalen wij hieronder deze brief: 
 
In de 3e aflevering van ons blad “Koggenland” staat de agenda voor de aanstaande 
najaarsledenvergadering van 21 november 2013.  
Als punt 3 in deze agenda staat: “Mogelijke verhuizing naar het Westfries Archief”.  
Omdat voldoende informatie hierover pas bekend was na het sluiten van de redactie van “Koggenland” 
hecht het bestuur eraan om op deze wijze een korte toelichting te geven.  
Gedurende lange tijd houdt onze afdeling haar bijeenkomsten in Berkhout. Eerst in de kerk en later aan 
de overkant in “De Kleine Ridder”.  
Regelmatig hebben wij vernomen, dat Berkhout niet voor iedereen de meest ideale plek is om onze 
bijeenkomsten te houden.  
De laatste jaren is er op meerdere vlakken samenwerking ontstaan tussen onze afdeling en het Westfries 
Archief.  
Omdat in het archiefgebouw een vrij grote zaal met alle faciliteiten voor bijeenkomsten aanwezig is, is het 
idee ontstaan om te kijken of het archief een alternatief zou kunnen zijn voor de zaal en bibliotheekruimte 
in Berkhout.  
Het bestuur is van mening dat dit inderdaad het geval is.  
Daarom willen we de vergadering de vraag voorleggen of zij akkoord kan gaan met een verhuizing naar 
het Westfries Archief.  
De volgende punten geven wij u ter overweging:  

1. de zaal is ten opzichte van Berkhout veel beter verlicht en ruim genoeg voor onze 
bijeenkomsten  
2. de zaal is voorzien van goede faciliteiten voor presentaties, cursussen en andere 
bijeenkomsten  

 3. via een schuifwand is de zaal verbonden met een keuken voor koffie, thee en dergelijke  
 4. de bibliotheek komt in de galerij van de studiezaal van het archief  
 5. de bibliotheek is voor iedereen, ook niet leden, op openingsdagen van het archief in te zien  
 6. lenen uit de bibliotheek kan alleen door leden gedurende afdelingsbijeenkomsten  
 7. de kosten van het gebruik van genoemde faciliteiten liggen op hetzelfde niveau als in Berkhout  
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8. bereikbaarheid van het archief is voor de meeste leden, ook met gebruikmaking van openbaar 
vervoer,  zeker zo goed of beter dan die van de zaal in Berkhout 

 9. het archief beschikt over ruime parkeergelegenheid  
10. de bijeenkomsten duren tot uiterlijk kwart over negen. De sluitingstijd van het archief voor de 
avondopenstelling op donderdag is half tien  
11. Vanwege punt 10 zal de aanvangstijd van de bijeenkomsten om half acht zijn. Vóór die tijd en 
gedurende de pauze kan de bibliotheek geraadpleegd worden. 
 

Met vriendelijke groet namens het bestuur  
Dick Waalboer  
voorzitter  
 
 
Tot zover de inhoud van de brief. Tijdens de vergadering wordt vooral 
bezwaar aangetekend tegen de bovengenoemde punten 4/5 en 10/11. 
Verschillende leden vragen zich af hoe het beheer, het toezicht en het uitlenen 
van onze boeken in de praktijk zal geen functioneren en zij zien daar 
problemen opdoemen. Ook de voorgestelde plaats voor de boeken leidt tot 
vragen. Verder stuit ook de relatief korte tijd voor sprekers op de 
ledenavonden op bezwaren. De voordelen van een permanente 
beschikbaarheid van ons boekenbestand en een meer centrale ligging wegen 
voor hen nog niet op tegen de nadelen van ons huidige onderkomen. Er lijkt 
zich weliswaar een tweederde meerderheid voor het bestuursvoorstel af te 
tekenen tijdens deze bijeenkomst, maar het bestuur wil ook andere leden in de 
gelegenheid stellen zich uit te spreken. Omdat wij na deze peiling wel door 
lijken te kunnen gaan met de besprekingen op het archief, zullen wij bij de 
voorjaarsledenvergadering met een definitief voorstel komen, waarin we zo 
veel mogelijk tegemoet zullen proberen te komen aan de bezwaren die deze 
avond zijn geuit en tegelijkertijd de afspraken met het archief aan u 
voorleggen. Hopelijk kunnen wij dan tot een bevredigende eindafweging 
komen. Wij hopen u in ieder geval op tijd van de benodigde informatie te 
voorzien. 
 
Tijdens de rondvraag meldt Marijke Teunenbroek dat zij erin is geslaagd een 
rondleiding op het vernieuwde archief in Zaanstad te regelen. U heeft daar 
intussen een bericht over ontvangen via de mail. De datum is 10 januari 
20214, de kosten bedragen 4.50 euro exclusief de reiskosten. 
 
Dick Waalboer, voorzitter 
Ben Leek, notulist. 
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Begroting 2014 
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Oude recepten en de maten en gewichten 
(door Agnes Dunselman-Borgers) 
 
Recepten uit de 17e en 18e eeuw. Dat intrigeert. Hoe werden de maaltijden en 
lekkernijen bereid? Schilderijen uit die tijd lichten een tipje van de sluier op, 
een open vuur, grote ovens, stenen schotels. koperen pannen, een 
hardwerkende keukenmeid. Zou deze keukenmeid recepten hebben kunnen 
lezen of kookte ze op gevoel en wist ze de maten en gewichten wel uit haar 
hoofd? Dat zal vaak het geval zijn geweest. Toch zijn er gedrukte 
receptenboekjes die vaak meer waren dan een kookboek alleen, getuige de 
titel van een receptenboek uit 1667: “De verstandige Kock, Of Sorghvuldige 
Huyshoudster” Het boekje is gevuld met adviezen hoe men spijzen kan 
bereiden, bakken, stoven, koken, hoe men sausen en pasteien maakt, etc. De 
laatste bladzijdes van het zelfde boekje beschrijven hoe je op verstandige wijze 
jams en marmelades, vruchtensappen en siropen kan maken, hoe je appeltjes 
kan drogen, augurkjes kan inleggen, of groene ockernoten kan konfijten. 
Ockernoten zijn walnoten en het recept begint met de datum waarop de 
walnoten geplukt moeten worden. Dit moet gebeuren op Sint Jan, er van uit 
gaande dat iedereen in die tijd wel wist welke datum dat is. Het is 24 juni, 
midzomerdag, en de naamdag van Johannes de Doper. 
 

 
 

Drukker en uitgever van dit werk was Marcus Doornick, boeckverkooper op de 
Vijgendam te Amsterdam, in’t kantoor Incktvat. De Staten  van Holland en 
West-Vriesland verleenden hem brieven van octrooi op 10 december 1668  
dat voor de tijd van 25 jaar het alleenrecht had voor het drukken en verkopen 
van een boek, bestaande uit 3 delen t.w. “ Den Verstandigen  Hovenier”,  “Den 
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Nederlandschen Hovenier, met curieuse Platen verciert” en “Den Ervaren 
Huyshouder; mitsgaders de Verstandige Kock” 
En dan de handgeschreven recepten.  
Deze zijn zeldzamer, logisch, ze werden in de keuken gebruikt en met vet, 
room, suiker, wijn en wat al niet meer aan de vingers, zijn deze papieren geen 
lang leven beschoren. In de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in 
Antwerpen is een mooi handgeschreven kookboekje bewaard gebleven. Het is 
een Brabants Kookboek in een 17e eeuws handschrift. Op internet te vinden 
onder: http://anet.ua.ac.be/docman/ehcpreciosa/d07c58/s004.jpg 
 
Omdat genealogen graag zelf een transcriptie maken laat ik hier een recept 
volgen dat gevonden is in dit 17e eeuws Brabants kookboek. Vindt u het leuk 
om een transcriptie te maken, stuur hem dan op naar : dunselman@planet.nl. 
Ik zal de transcriptie voor u nakijken en dan krijgt u hem gecorrigeerd retour. 
 

  

http://anet.ua.ac.be/docman/ehcpreciosa/d07c58/s004.jpg
mailto:dunselman@planet.nl
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Hoe zullen deze 17e eeuwse spijzen en gerechten gesmaakt hebben? 
Wie het wil weten moet naar de keuken en achter het fornuis. Nu krijgen we 
wel te maken met het probleem van de maten en gewichten. Het decimale 
stelsel bestond nog niet, dat wordt pas ingevoerd in 1820. Woorden als pond 
en ons kennen we nu nog wel, maar het zijn andere gewichten dan de pond en 
het ons van voor 1820. 
Het Meertens Instituut heeft een site waar de oude  Nederlandse maten en 
gewichten per stad zijn weergegeven. Een pond gewogen in de Waag van 
Amsterdam was meer dan een pond in Haarlem, respectievelijk 494,09 gram 
en 468,2 gram. Zo zijn er per stad of streek grote verschillen in lengte- en 
oppervlaktematen, inhoudsmaten voor graan, boter, natte waar, turf, veen, 
zout etc. Zie www.meertens.knaw.nl/mgw/maten. 
 
In boekjes van apothekers vinden we voorin een systeem van afkortingen van 
maten en gewichten. Deze maten en gewichten met de symbolen of tekens die 
daar bij horen komen we ook tegen in keukenrecepten. 
 
 
 

 
 

http://www.meertens.knaw.nl/mgw/maten
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Het kleinste gewicht is een grein. Grein betekent korrel, het gewicht van een 
bijvoorbeeld een korrel graan, kardomom, peper, mogelijk ook rijst. 20 Maal 
een grein is een scrupel; een halve scrupel is een obool; 3 scrupels maken een 
drachma en 8 drachmen maken een once. 12 Maal een once maakt een pond. 
Een half pond is 6 ons en een kwart is 3 onces. Dan kennen we ook nog een 
loot, een loot is 4 drachmen of een half once.  Een pint is ongeveer 20 maal een 
once in vochtigheid.  

Willen we deze waarden omrekenen naar gewichten in het huidige decimale 
stelsel, dan wordt een korrel, een grein, gesteld op 65 milligram.  Dan wordt de 
scrupel 1,3 gram, de drachma 3,9 gram, het once 31,25 gram en het pond 375 
gram. Het betreft hier het medicinale pond. In keukenrecepten vinden we de 
gelijke benamingen. Hoogst waarschijnlijk heeft de keukenmeid deze 
gewichten niet zo precies aangehouden. In een recept kan staan:  “neem 
gezeefde blom en een lutske (een klein beetje) water” of “neempt wijtten 
gember ende crumen van schoonen broode duergeslaegen met amandelmelck 
of witten wijn”. Er staan helemaal geen maten en gewichten bij en toch moet 
dit een lekkere saus worden. Je neem witte gember (ik zou het raspen) samen 
met wittebroodkruim en je klopt het op met amandelmelk (gemaakt van 
gestampte ontvelde witte amandelen) en/of witte wijn. Er staat niet bij of de 
saus opgekookt moet worden of hoeveel van ieder onderdeel nodig is. Dit is 
gewoon de ervaring van de keukenmeid. Met wat oefening zal het ons 
tegenwoordig ook wel lukken. 
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Soms geeft een recept wel een duidelijke maat. Bijvoorbeeld men neme een 
half loot saffraen, een half loot foelie, een half loot naegelen en een half loot 
rompen. Het zou omgerekend dan gaan op ruim 7 gram saffraen, idem voor 
foelie en kruidnagelen of nootmuskaat. De verstandige keukenmeid van toen 
mag dit dan wel opgeschreven hebben maar de verstandige keukenmeid van 
nu moet dat toch echt maar eens nader bezien. Saffraan is een zeer kostbare 
specerij, meeldraden van de crocusbloem, die tegenwoordig verkocht wordt 
per 0,1 gram. Kostbaar als goud. Zou 7 gram werkelijk noodzakelijk zijn in een 
gerecht?? En weeg nu eens 7 gram foelie en 7 gram kruidnagelen af en zie hoe 
veel dat is. Dat zal echt niet gebruikt zijn voor een huiselijke maaltijd, 
misschien voor een weeshuis of een garnizoen soldaten. Nog duidelijker is het 
met een half loot nootmuskaat. Omgerekend zou het om ruim 7 gram 
nootmuskaat gaan. Nootmuskaat is voor een mens giftig als hij meer dan 5 
gram ineens eet. Een van mijn cursisten merkte ooit op dat dit dan wel je 
laatste avondmaal zal worden! Dus moet ik wel de conclusie trekken dat de 
maten en gewichten in handgeschreven recepten met korreltje zout genomen 
moeten worden, figuurlijk dan. Het meesterschap van de Verstandige Kock 
groeit met haar of zijn ervaring.   
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Family Search 
 
Marijke Teunenbroek  heeft ons attent gemaakt op een grote uitbreiding van de 
gegevens die via Familysearch te vinden zijn. U hoeft zich dus absoluut niet te 
vervelen tijdens de komende feestdagen! 
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Oud Schrift 
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Oud Archief Hoorn, inv. nr. 475. 
Akte waarbij het stadsbestuur van Hoorn een contract bekrachtigt dat  namens hen 
gesloten is tussen David Torres, koopman te Amsterdam , en Alquide Hasan Esquierdo, 
minister van de sultan van Marokko, betreffende het vrijkopen van slaven in 1687. Voor de 
Barbarijse staten was de slavenhandel een belangrijke bron van inkomsten. Zeelieden, wier 
schepen in handen vielen van kapers, werden gevangen genomen en te koop aangeboden. 
Via tussenpersonen kochten de steden deze mensen vrij. De gelden werden veelal door 
inzamelingen en loterijen bijeengebracht. Dit komt ook aan de orde in het boek 
Christenslaven Cornelis Stout en Maria ter Meetelen door Laura van den Broek. (zie in onze 
bibliotheek nr. 040.04) 
 

Extract uijt het memoriael- 
boeck van de heeren burgemeesteren      
en regeerders des Stats Hoorn. 

Burgemeesteren en regeerders des Stats  
Hoorn in West-Vrieslant verklaren mits- 
desen te aproberen ende te ratificeren 
het contract in onsen name bij de heeren 
Cornelius Velius, secretaris deses Stats, 
ende David Torres, coopman tot Amsterdam, 
met de heere Alquide Hsan Esquierdo, 
minister van den kaijser van Marocco, op den 
vijfde dese maents October binnen de Stat 
Amsterdam gemaeckt, noopende de 
verlossinge van de volgende slaven tot 
Salee gevangen sittende, als Meijndert 
Meckesz van de Leeck, alias Oosterleeck, 
Claes Hendricksz., Willem Jansz., Herman Pi[eter]sz, 
Michiel Jansz., Claes Lodewijcksz., Willem Corn[eli]sz., 
IJselsteijn, alle van Hoorn voorz[eijd] ende Maerten 
Maertensz. van Benningbroeck, voor dertich 
loopen vierroers voor ieder van deselven, 
mitsgaders een Moor ofte Moorin, ende bij 
mancqement de waardije vandien, te  
voldoen soo wanneer de vooesz[eijde] slaven of 
ijder van deselve in vrijheijt naerde  
gewoonlijcke manier sullen wesen gestelt 
op den voet als ten reguard van de slaven 
van Amsterdam is gecontracteert ende  
sal worden geobserveert. Verbindende 
voor de nakominge vandien alle deses 
Stats jegenwoordige en toekomende 
goederen en inkomsten, sonder bedroch, 
’t Oirconde onses Stats zegel ten  saecken 
hieronder opgedruckt, den sesden October 
A[nn]o 1687. Lager stond: ter ord[onnan]tie van deselve, 
Jelmer Hinlopen. 
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Rebellion in Hoorn in 1825 
 
Dat het te vroeg inzenden van kopij ook zo zijn eigen problemen met zich 
meebrengt, bewees de plaatsing van de begeleidende tekst bij de lezing van Jos 
Kaldenbach in Koggenland 2012.4, blz. 93/94. De lezing van Jos stond niet 
voor begin 2013, maar voor maart 2014 gepland. We herplaatsen daarom deze 
tekst en hopen dat u uw vragen en opmerkingen op tijd indient. 
 
Ter voorbereiding van de lezing door Jos Kaldenbach op 6 maart 2014 wordt u verzocht 
onderstaande tekst door te nemen. U kunt dan eventueel via  
lezingen.oostelijk.west-friesland@live.nl  
vragen of opmerkingen indienen die Jos gaat beantwoorden tijdens de lezing over de 
maatschappij van Weldadigheid en over wat er zoal gebeurde in Veenhuizen.  
 
   
De invoering van de Kolonien van Weldadigheid in Veenhuizen en 
Ommerschans ging gepaard met plannen van de regering om alle 
weeskinderen, zwervers, prostituees en andere miserabele personen door een 
verblijf op het gezonde platteland op een hoger zedelijk peil te krijgen. 
Hierover zijn gelukkig veel goede boeken gepubliceerd. Er bestonden 
oorspronkelijk plannen om alle weeshuizen in Nederland bijkans te 
ontruimen. De weesmeesteren waren daar natuurlijk faliekant tegen, ze 
hadden tenslotte eeuwenlang zo goed mogelijk voor deze zwakke groep 
gezorgd. 
In mijn boek "Het geslacht Kaldenbach"‚ Alkmaar 1985, heb ik ook meerdere 
gevallen van verplichte overplaatsing kunnen aantonen na onderzoek in de 
desbetreffende archieven in het Rijksarchief Drenthe in Assen. Tragisch was 
bijvoorbeeld het vertrek van de veertienjarige Frederik Kaltenbach uit Hoorn, 
die zijn moeder verloren had, maar wiens vader nog in Hoorn woonde, toen hij 
werd ingescheept. Hij ontsnapte drie keer uit Veenhuizen‚ wat als desertie 
werd aangemerkt. Na de derde desertie noteerde de klerk 
in Veenhuizen : vrijwillig geëngageerd voor 6 jaar Indische dienst..... Ik weet 
nu, dat hij op zijn achttiende de keus kreeg cachot of Oost-Indië. Maar dat 
wilde niet elke klerk juist noteren, of mocht het niet.   
Kort geleden ontdekte ik in het Rijksarchief Noord-Holland in Haarlem in het 
archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg 92-124 een interessant proces, 
dat een nader licht op dit probleem werpt. De transsciptie luidt: 
 
 
Aanval en wederstand (Rebellion) tegen de stedelijken Regeering 
der stad Hoorn en inzonderheid den Heer Burgemeester dier Stad 
vergezeld van geweld en gewelddadigheden‚ werkzaam in ‘t 

mailto:lezingen.oostelijk.west-friesland@live.nl
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uitvoeren der bevelen in ‘s Konings Besluit door het vervoeren 
van de verlaten kinderen uit de weeshuizen derHervormden en R. 
Catholijken te Hoorn, om dezelven te doen inscheepen te Hoorn 
naar de Colonie Veenhuizen , door eene menigte Volks verre het 
getal van twintig ongewaapende personen overtreffende, welke op 
de straat in den namiddag van 16 September 1825 te Hoorn een 
gedeelte der kinderen uitweldigd hebben: en de overgave van een 
ander gedeelte dier kinderen door bedreiging en geweld 
bewerkstelligd hebben, of altans van medepligtigheid 
daaraan<I>. 

 
 
Het betrof de volgende verdachten: 
1:  Hannes Waij 
2:  Evert Bakker, kleedmaker 
3:  Jan Sprik 
4:  Andries Borremeester 
5:  Willem Frederik Ronnenberg‚ slagter en veekoper 
6:  Grietje Klopper 
7:  Jans of Ful de Best 
8:  Harmen Bos, broodbakker 
9:  Matthijs Fakke, verwersknecht 
10:  Pieter Zwart 
11:  Simon Hoede, zoon van blinden Klaas 
12:  Evert Boerdonk 
13:  Anthonij Frezen, 20 jaar, soldaat bij de 1e afd. Nationale Militie aan den 

Helder 
14:  Marrigje Hulsman 
 
 
De drie eersten waren in flagranti betrapt den 16 september, 
de vierde beklaagde op 23 september herkend. 
De staat der vervolging was als volgt: den 21e september no. 85 
bij Requisitoir in handen gesteld van den Heer Regter ter 
Instructie. Den 28e november 1825 no. 511 zijn al de stukken 
dezer zaak aan Mijnheer den P. Mr. Gen. opgezonden‚ bij ordonnan— 
tie dezer Regtbank van 24 november 1825 zijn de gearresteerden 
1/Ronnenberg 2/Borremeester 3/Bakker 4/Waij 5/G.Klopper 6/ 
J.de Best 7/H. Bos 8/M. Fakke en 9/Evert Boerdonk ingevolge art. 
133 W.v. Strafvordering ten Crimineele gewezen en is van de 
gearresteerden Frezen en de beklaagden Sprik‚ Zwart, Hoede en 
M. Hulsman buiten gevangenstelling bevolen ingevolge art. 128 
cod. 
c. Bij arrest van 't Hoog Geregtshofkamer in beschuldiging van 
12 december 1825 zijn W.F. Ronnenberg en As. Borremeester in 
vrijheid gesteld.- waaraan op 13 december is gevolg gegeven. 
Bij gemeld arrest is aan dinstom? zijn de gearresteerden 1/Evert 
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Bakker 2/Joannes Waij 3/Grietje Klopper 4/Jan de Best 
5/Matthijs Fakke 6/Harmen Bos en 7/Evert Boerdonk verwezen 
naar de Correctionele Rechtbank te Alkmaar. 
Onder de aanmerkingen volgde: de derde gearresteerde Jan 
Sprik is door den Regter ter Instructie van verhooren 
ontslagen. 
Den 24e november is de gearresteerde Frezen door mij in 
vrijheid gesteld. Werklijsten van den 19-26 september 1825 met 
W.P.12 te 
ingesloten katen ? den 26 september no. 413. Tegen de 
beklaagden Zwart, Hoede, Evert Boerdonk zijn geen bevelen 
van bewaring verleend. 

 
 
Ik vermoed dat Hoorn niet de enige stad is geweest, waar de 
regeringsplannen tot rebellie hebben geleid. Een idee wellicht voor anderen 
eens in hun eigen locale archieven te gaan zoeken ?   
Jos Kaldenbach 

 
Maten en gewichten 
 
In het Westfries Archief lag onlangs een stapeltje boeken en boekjes op de 
ontvangstbalie, waar men vanaf wilde. Ik heb ze maar eens bekeken en er een 
paar meegenomen. 
Een van de boekjes is  “De oude Nederlandse maten en gewichten”, geschreven 
door J.M. Verhoeff en uitgegeven in 1983 door het Meertensinstituut. 
Een paar zaken hieruit lijken mij het vermelden in ons periodiek “Koggenland” 
waard. 
 

Nederlands Metriek stelsel (1820-1870) 
 

Het Nederlands Metriek stelsel was een verzameling Nederlandse benamingen 
voor de in 1820 bij wet ingevoerde metrieke maten en gewichten. De bepaling 
“Nederlands” diende om verwarring met vóór-metrieke maten en gewichten 
die met dezelfde termen werden aangeduid, te voorkomen. Bij vervanging van 
de Nederlandse benamingen door de internationale metrieke terminologie in 
1870 bleven enige termen nog officieel als synoniem gelden, tot ook daaraan 
een  einde werd gemaakt met de IJkwet van 1937. Een aantal Nederlandse 
maatnamen heeft zich tot nu  
toe in het spraakgebruik gehandhaafd, zoals ons, pond, bunder en mud. (Al 
komen deze de laatste jaren steeds minder voor, DW). 
Het Nederlands Metriek Stelsel zag er als volgt uit: 
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Gewichten:     Lengtematen:  

pond =     1   kilogram mijl =   1 kilometer 
  ons = 100  gram  roede = 10 meter 
  lood =   10  gram  el =   1 meter 
  wichtje =    1  gram  palm =   1 decimeter 
  korrel =    0,1  gram  duim =   1 centimeter    
      streep =   1 millimeter 
Vlaktematen:  

bunder =    1 hectare   
  (vierkante) 
  roede =     1 are 
  (vierkante) 
  el =    1 centiare 
 
Inhoudsmaten:  

mud  = 100 liter (droge waar) 
  vat  = 100 liter (natte  waar) 
  schepel  =   10 liter (droge waar) 
  kop  =     1 liter (droge waar) 
  kan  =     1 liter (natte  waar)  

maatje  =     1 decileter 
vingerhoed =     1 centiliter 

 
Kubieke maat: wisse =     1 kubieke meter 
 
In het geografisch overzicht, dat het merendeel van het boekje beslaat vinden 
we naast meerdere Westfries gemeenten ook een overzicht van wat 
gebruikelijk was in de stad Hoorn: 
 
detailhandel: 
  pond =  467,6 gram     (stads) voet    =0,277 meter 
  el = 0,708 meter    (= 10)   duim =2,77 centimeter 
 
droge waar: 
aardappels: ton  = 124,5  liter 
boter:  kop  = 494  gram 
fruit:  ton  =  243,5  liter 
 (=2) mand  = 121,7  liter 
 (=3) kinnetje =   40,5  liter 
garnalen: maat van      0,17  liter 
 
graanmaat: mud  = 136,8  liter    

(=2) zak  =   68,4  liter    (taak en kop werden ook 
 (=2) schepel  =   34,2 liter    gebruikt voor aardappels, 
 (=4) taak/takel =    8,55 liter    fruit, kalk, cement, 
 (=8) kop  =    1,06  liter   schuplzand,etc.) 
opgave 17e eeuw: 
  achel  =   34,2 liter en 35,8 liter 
anno 1572: achel  =   31,7 liter 
 
houtskool: ton  =   180  liter 
kalk:  hoed  = 1270  liter 
 (=10) ton  =   127  liter 
steenkool: bekken  =     38,5  liter 
(36 bekken opgehoopt maken een  
  hoed  = 1400  liter 
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turf:  ton  =   226,5 liter 
zeep:  ton  =   118,5  kilo 
zout:  honderd  =          18278,4 liter 
 (=204) zak  =     89,6 liter 
 (=     2) schepel  =    44,8  liter 
 
natte waar: 
bier  ton  = 164 liter 
wijn, gedest.: anker  =   38,4  liter 
  pint  =     0,7 liter 
 
melk, mosterd en teer: 
  mengel  =     3 liter 
 (=2) pint  =     1,5  liter 
olie: 
  halve kan =    3,5 liter 
olijfolie en zaadolie: 
  pond  =    0,5 liter 
 
In het boekje staan ook opgaven van de plaatsen: 
Hoogwoud, Medemblik en  Noorderkogge. 
Aartswoud, Abbekerk, Andijk, Berkhout, Blokker Drechterland, Hoogkarspel, 
Nibbixwoud, Obdam, Schellinkhout, Twisk, Opmeer en Westwoud (zie Hoorn). 
Benningbroek (zie Hoorn, Medemblik, Alkmaar).  
Midwoud, Opperdoes,  Zwaagdijk, Hoog- en Laag- (zie Medemblik).   
Oostwoud (lichtgewicht 5% minder dan zwaar, zie Hoorn, Medemblik). 
 Sijbekarspel (gewichten zie Amsterdam en Hoorn, lengtematen zie 
Medemblik, zowel Hoornse als Alkmaarse korenmaat, overig zie Hoorn).  
 Venhuizen (melkmaat en zoutmaat zie Enkhuizen, overig zie Hoorn). 
 Wognum (lengtematen zie Noorderkogge, overig zie Enkhuizen), Zwaag (zie 
Enkhuizen). 
 
(Dick Waalboer) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GensDataPro  
 
en de WieWasWie- knop 
 
Aanpassingen van GensDataPro® 2.9 
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Versie 2.9.8.5 (d.d. 8 augustus 2013) 
 

 
 

De nieuwe versie van GensDataPro staat in het teken van het rechtstreeks 
inlezen van aktegegevens van WieWasWie. Hiermee worden met één klik op 
de nieuwe WieWasWie-knop alle in de documentdetailpagina vermelde 
personen en relaties aangemaakt evenals de bron met bronkoppelingen naar 
de genoemde personen: een kant en klaar mini-stamboompje verschijnt. 
Scans van de akte zijn later eenvoudig toe te voegen aan de, in GensDataPro 
aangemaakte, bron. 
De aktegegevens van de volgende bronnen kunnen in GensDataPro worden 
ingelezen: 
BS Geboorte  DTB Dopen 
BS Huwelijk  DTB Trouwen 
BS Overlijden  DTB Begraven 
 
Bevolkingsregister (alleen de gegevens van de als eerst genoemde 
geregistreerde persoon) 
Memories van Successie 
De WieWasWie website heeft nog de bèta-status en WieWasWie geeft zelf ook 
aan dat op de documentdetailpagina soms gegevens ontbreken, bijvoorbeeld 
een documentnummer (=aktenummer), of er worden verkeerde gegevens 
getoond, bijvoorbeeld de aangiftedatum in plaats van de geboortedatum. De 
data is wel aanwezig, maar van bepaalde collecties worden verkeerde details 
getoond. Dit wordt volgens WieWasWie z.s.m. verbeterd. 
 
Omdat het aantal beschikbare gegevens op de WieWasWie website intussen 
flink is toegenomen en nog steeds toeneemt, heeft GDP toch besloten de 
mogelijkheid van het direct inlezen van aktegegevens van WieWasWie in 
GensDataPro met ingang van versie 2.9.8.5 mogelijk te maken. 
 
Bij menu-item 'Help' is de optie ‘Help bij inlezen WieWasWie bronnen' 
toegevoegd waarmee een helpbestand wordt geopend met alle informatie over 
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het inlezen van aktegegevens van bronnen zoals weergegeven op de 
documentdetailpagina's van de website van WieWasWie.   
Voor vragen kunt u zich direct vanuit het programma GDP richten tot de 
helpdesk van GDP eventueel met een meegezonden “print screen”. 
Speciaal voor gebruik van de WieWasWie-knop kunt u gebruik maken van de 
internetles op www.gensdatapro.nl. 
Op de tweede regel onder GENSDATAPRO 2.8 staat een link naar de cursus. 
 
Mocht u vragen hebben over GensDataPro of een ander genealogisch 
computerprogramma, dan kunt u ook altijd terecht tijdens het 
Voorouderspreekuur in het Westfries Archief op de tweede vrijdag in de 
maand van 14:00 tot 16:00 uur. Dit geldt niet voor de maanden juli en 
augustus. 
 
Dick Waalboer 
 

Aanwinsten in onze bibliotheek 
 
Onlangs kregen we van Peter Swart het boek Sailing Letters Journaal III 
cadeau. De ondertitel van het boek luidt De voortvarende zeemansvrouw, 
openhartige brieven aan geliefden op zee. 
Dit derde deel is voor genealogen het meest interessant. De voormalige Leidse 
hoogleraar zeegeschiedenis Jaap Bruijn geeft informatie over de 
scheepsofficieren in de VOC en Annette de Wit over de positie van de 
zeemansvrouw. Vervolgens schrijft de bezorgster van de brieven, prof. dr. 
Marijke van der Wal, over het project Brieven als buit (van de gekaapte 
schepen) en de betekenis van de gevonden brieven voor het onderzoek naar 
de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Dan volgen de brieven van Hendrikje 
Cerfs-ten Broek uit Amsterdam en Meymerigje Buyk-Kleynhens uit Enkhuizen 
aan hun echtgenoten op zee; respectievelijk Christiaan de Cerf, stuurman op 
het schip Batavia en Coenraad Buyk tweede stuurman op het schip 
Hoogkarspel. Marijke van de Wal heeft in haar lezing voor onze afdeling op 17 
oktober 2013 alles uitgebreid toegelicht. We kregen zo inzicht in het leven van 
alle dag in een Hollands gezin in de 17e en 18e eeuw.  
Het eerste deel van deze serie geeft een inkijk in de schatkamer van de 
National Archives in Londen waar de brieven gevonden werden. Het tweede 
deel gaat in op materiaal m.b.t. de voormalige koloniale gebieden in de West. 
(misschien een reden voor u deze boeken aan te vragen in een openbare 
bibliotheek) 

http://www.gensdatapro.nl/
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Twee al eerder besproken boeken die erg veel genealogische informatie 
bevatten hebben nu een definitief nummer gekregen in onze 
afdelingsbibliotheek:     
Nummer 152.01 Oudkarspel, meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen met 
droogmakerijen.                                                                                                                            
Nummer 149.01 Noord-Scharwoude, meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen 
en de verponding.  
 
Dit zijn uitgaven van COOG = Coördinatie Onderzoek Geestmerambacht.      
Beide boeken bevatten een kaart waarop ieder stukje land aangegeven is. 
Iedere overdracht / verkoop/ overerving van een stuk(je) land is in het boek 
opgenomen en daardoor vindt u ook familieverbanden.  
 
Gerri Kind-Renskers 
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Handige sites voor genealogen en historici 
(verzameld door Marijke Teunenbroek en Harry van Deelen) 
 
- Op 6 september 2013 heeft het Huygens Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis (Huygens ING) de open access database Boekhouder-Generaal 
Batavia gelanceerd. Met deze database is een groot deel van het 
goederenvervoer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in de 
achttiende eeuw toegankelijk gemaakt voor een breed publiek:  
 http://www.historici.nl/Nieuws/Actueel/Database%20Boekhouder-
Generaal%20Batavia#sthash.BgOXF6PM.ShxAAEMO.dpuf 
 
- Pinterest is een (engelstalig) online prikbord met als aansporing ‘Verzamel 
en deel de dingen die je leuk vindt’. Er zijn vele leuke tips op te vinden. 
http://pinterest.com/stepnfetch/genealogy/  
 
- Wil Schackmann heeft na jaren archiefonderzoek een boek gepubliceerd over 
de bedelaarskolonie in Ommerschans: ‘De Ommerschans, het eerste landelijk 
gesticht voor luilevende armen’. Er is ook een site over het boek, 
www.debedelaarskolonie.nl, waarop ruimte gereserveerd is om aanvullende 
informatie uit het archief te plaatsen. Dat begint nu geleidelijk gevuld te raken: 
http://debedelaarskolonie.nl/9-2/ 
 
- de nieuwste Ierse genealogische internet link: 
https://interactivepdf.uniflip.com/2/71043/308324/pub/ 
  
- De volkstelling van Canada uit 1911 komt op internet, eerst 3 jaar betaald en 
dan gratis: 
http://globalgenealogy.com/news/articles/00072.htm?goback=%2Egde_1068
85_member_264191923 
 
- In Engeland bouwt men een nieuwe site voor mensen die onwettig geboren 
zijn, of een bezwangerde niet getrouwde moeder hadden of die in een tehuis 
geplaatst zijn of door mensen zijn geadopteerd. enz. en die anders moeilijk zijn 
te vinden. 
http://www.motherandbabyhomes.com/?goback=%2Egde_106885_member_2
65870084#%21 
 
- Ook Australië kent een genealogische vereniging. Het lidmaatschap kost nog 
geen euro. Het mailadres luidt: http://www.sag.org.au. Via deze vereniging is 
het ook mogelijk een cursus te volgen, de link daarvoor 
is: http://www.sag.org.au/events/courses-in-genealogy.html#! 

http://pinterest.com/stepnfetch/genealogy/
http://www.debedelaarskolonie.nl/
http://debedelaarskolonie.nl/9-2/
https://interactivepdf.uniflip.com/2/71043/308324/pub/
http://globalgenealogy.com/news/articles/00072.htm?goback=%2Egde_106885_member_264191923
http://globalgenealogy.com/news/articles/00072.htm?goback=%2Egde_106885_member_264191923
http://www.motherandbabyhomes.com/?goback=%2Egde_106885_member_265870084#%21
http://www.motherandbabyhomes.com/?goback=%2Egde_106885_member_265870084#%21
http://www.sag.org.au/
http://www.sag.org.au/events/courses-in-genealogy.html#!
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- een link over de genetische voorouders en daarin ook verwijzingen naar 
interessante genealogische DNA sites: http://www.genografie.nl/index.html 

- Vanaf GensDataPro versie 2.9.8.5 is het mogelijk om rechtstreeks 
aktegegevens van WieWasWie in te lezen .Hierbij introduceert de NGV Dienst 
Computer Genealogieën een internetles over het gebruik van de WieWasWie-
knop voor het inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro. 
Alles over het gebruik van de WieWasWie-knop wordt op een duidelijke 
manier uitgelegd  in deze, deels interactieve, Internetles WieWasWie-knop die 
u kunt vinden op de startpagina van de GensDataPro website 
http://gensdatapro.ngv.nl   Zie hiervoor ook de informatieve instructie in het 
artikel van Dick Waalboer elders in dit blad. 

 

 
 
 

  

http://www.genografie.nl/index.html
http://gensdatapro.ngv.nl/
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Aan dit nummer werkten mee….. 
 
Agnes Dunselman-Borgers, Marijke Teunenbroek, Jos Kaldenbach,  
Dick Waalboer, Gerri Kind-Renskers en Harry van Deelen 
. 
 
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. 
  
Aanbieding  
 
Ik heb kort geleden een boekje ontvangen, waarvoor ik geen belangstelling 
heb. Het betreft: 
“Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te 
Arnemuiden 1775-1625” in een bewerking door door Mr. A.H.G. Verouden. 
Eventuele geïnteresseerden kunnen het boekje gratis verkrijgen door contact 
op te nemen met Dick Waalboer (zie voor adresgegevens het colofon achter in 
dit tijdschrift). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2014 in de maand maart, juni, september en december.  
 
De sluitingsdatum voor het volgende nummer is 1 maart 2014. 
 
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 2e 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 1e 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: voorzitter@owf.ngv.nl 
Secretaris  
Ineke Willems, Schoutsplaats 29, 1687 VH Wognum   0299 – 57 26 04 
e-mail: secretaris@owf.ngv.nl 
Penningmeester 
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek  0229 - 59 17 46 
e-mail: penningmeester@owf.ngv.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: pr@owf.ngv.nl 
Algemeen bestuurslid, organisatie lezingen  
Marijke van Teunenbroek-Land, Robert Stolzhof 292, 1628 XA Hoorn  0229 –23 84 82  
e-mail: lezingen@owf.ngv.nl 
Algemeen bestuurslid 
Dick J. Schenk Sr., Graaf Willemstraat 24, 1718 BS Hoogwoud   0226 42 63 96 
e-mail: vdworm@hetnet.nl 
Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur 
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn    0229 - 23 29 35 
e-mail: hoofdredacteur@owf.ngv.nl 
 
Homepage: http://oostelijkwest-friesland.ngv.nl  

 QR-code 
 
Webmaster 
Remko N.M.Ooijevaar,  
Vogelkers 27, 1964 LA Heemskerk   
tel. 0251-20 83 43 
e-mail: webmaster@owf.ngv.nl 
 

 

 
Redactie Koggenland 
 
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn   0229 - 23 29 35 
e-mail: redactie@owf.ngv.nl 
Jan Lijzenga, Amaryllislaan  62, 1616 XD Hoogkarspel   0228 - 56 21 17 
e-mail: j.lijzenga@quicknet.nl  
 
Verenigingsgebouw: De Kleine Ridder, Kerkebuurt 169, Berkhout 
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