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Onze Bijeenkomsten    

    
24 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.  
 
OproepOproepOproepOproep    
 

Tot nu toe heeft zich nog niemand gemeld voor het houden van een 10-
minutenpraatje na afloop van de komende jaarvergadering. Als u nog een kort 
verhaaltje weet met een overwegend genealogische inhoud, meld u zich dan aan 
bij Gerri Kind, onze secretaresse, en laat u op de lijst van sprekers zetten. De 
deelnemers aan de jaarvergadering zullen u dankbaar zijn, want een avond alleen 
maar vergaderen vinden maar weinig mensen leuk! 
 
Als u niet in staat bent de viering van ons jubileum op zaterdag 17 mei bij te 
wonen, omdat u de locatie niet zelfstandig kunt bereiken, kunt u zich melden bij 
Gerri Kind. Wij zullen dan proberen (!) vervoer voor u te regelen en roepen dus bij 
deze andere leden op zich te melden bij Gerri als zij ons daarbij willen assisteren. 
 

Het bestuur 

Van de redactie 

Het eerste nummer van deze nieuwe jaargang biedt voor ieder wat wils, precies 
zoals de redactie dat graag ziet. U vindt de stukken voor de komende 
jaarvergadering (agenda, jaarverslag, financieel overzicht), een 
familiegeschiedenis en een oproep om toch vooral uw gegevens te publiceren, het 
programma voor onze jubileumviering in een uitneembaar binnenblad, een 
publicatie over de voortgang van ons scanproject en een oproep voor nieuwe 
bestuursleden, genealogische tips en de mutaties op de ledenlijst.  
De nieuwe leden op de lijst hebben wij verzocht zich kort te introduceren: twee 
van hen hebben daar gehoor aan gegeven en wij hopen dat zij zich op deze manier 
niet alleen sneller thuis voelen in onze afdeling, maar ook van de overige leden 
hulp zullen krijgen bij hun onderzoek. 
Wij wensen u veel leesplezier en hopen voor het volgende nummer ook op een 
bijdrage van u, beste lezer! Het liefst ontvangen wij uw bijdrage in ‘platte tekst’ 
opgemaakt, d.w.z. zonder allerlei opmaak. Foto’s of illustraties kunt u het beste in 
een apart bestand toesturen, waarbij u in de tekst aangeeft waar een en ander 
geplaatst moet worden. De redactie is altijd bereid u te helpen of uw vragen te 
beantwoorden. 
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Van de bestuurstafel 

 
 
Begin januari verraste Ineke Willems, onze 
secretaresse, ons met de mededeling dat toenemende 
drukte in de dagelijkse werkzaamheden haar 
noodzaakte om te stoppen met het werk voor onze 
afdeling. Ineke bedankt. Het was van korte duur, 
maar het is niet anders. We hopen je wel op de 
bijeenkomsten nog regelmatig terug te zien.  
Behoorlijk onverwacht heeft ook Dick Schenk 
onlangs medegedeeld, dat ook hij zijn functie als 
bestuurslid neerlegt. Een stap, die door de andere 
bestuursleden als bijzonder teleur-stellend wordt ervaren. Dick was juist 
bezig om een gedeelte van de taken van Gerri over te nemen. 
Dit betekent dat het bestuur nu nog uit vier personen bestaat en drie 
personen, die het bestuur ondersteunen met onder andere de redactie van 
ons blad, het onderhoud van de website en het onderhoud van de 
bibliotheek. De bestuursfuncties berusten nu voor deel zelfs in dubbelfunctie 
bij sommige bestuursleden.  
De redactie, die bij Ben in goede handen is, zal op zoek moeten naar een 
nieuw redactielid. Jan Lijzenga, die lange tijd het blad digitaal in elkaar 
heeft gezet, heeft aangegeven om uiterlijk aan het einde van dit jaar zijn 
werkzaamheden voor onze afdeling te willen  beëindigen.   
Ook uw voorzitter heeft een dubbelfunctie en doet daarnaast ook nog een 
boel andere dingen voor de afdeling. 
Het zal duidelijk zijn dat we hoognodig toe zijn aan een aanvulling van het 
bestuur. Verderop in dit blad ziet u dus nog een dringende oproep staan 
voor nieuwe bestuursleden. Ik kan u zeggen dat het een prettige kring is om 
in te werken. Dus kom er maar bij. 
Wanneer u dit leest hebben we voor dit seizoen nog twee bijeenkomsten te 
gaan. In maart komt Jos Kaldenbach het een en ander vertellen over de 
Maatschappij van Weldadigheid in relatie tot Hoorn en in april is er de 
jaarveragdering met onder andere het jaarverslag, de jaarcijfers en de 
eventuele verhuizing naar het Westfries Archief. Ook zijn er de 10-
minutenpraatjes, die hopenlijk net zo lang duren als vorig jaar en net zo 
interessant zijn. 
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Ik weet niet hoe het u vergaan is de afgelopen winter, maar ik heb wat leuke 
dingen ontdekt en ook nog wat 
personen aan de genealogie toe 
kunnen voegen.  
Op de site van het Regionaal Archief 
Leiden vond ik in een krant het 
onderstaande. 
In 1807 ontplofte een kruitschip in 
Leiden. Deze ontploffing heeft tot een 
enorme schade geleid in een groot deel 
van de stad. 
Om aan te geven hoe hevig de schok 
was publiceerde het Leidsch Dagblad 
onder andere het dit bericht. 
 
Dit geeft tevens aan dat er bronnen 
genoeg zijn om te raadplegen. 
Zo ben ik ook eens, op aanraden van 
een collega onderzoeker, gaan kijken 
op de website www.delpher.nlwww.delpher.nlwww.delpher.nlwww.delpher.nl    
De site is ontwikkeld door de 
Koninklijke Bibliotheek. Er kan gezocht 
worden in boeken, meer dan 90.000 
publicaties uit de 18e en 19e eeuw. Ook 
kranten, 1 miljoen dagbladen uit de 

17e, 18e 19e en 20e eeuw staan u ter beschikking. Voorts kan er gezocht 
worden in 1,5 miljoen pagina’s uit Nederlandse tijdschriften uit de 19e en 
20e eeuw. 
Een genot om in te zoeken, maar je moet oppassen om niet al te snel te 
verdwalen in de massa informatie. 
Toen ik op Delpher ging zoeken, kwam ik al snel een J. Waalboer tegen, die 
begin 20e eeuw op Sumatra zat. Ik vond vijf krantenpublicaties. 
Maar nu heb ik een probleem.  Ik heb geen idee wie deze J. Waalboer is. 
Misschien kun je maar beter niet op dit soort websites kijken. 
 
Uw voorzitter 
Dick Waalboer 
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Agenda Jaarvergadering 2014 
 

Het bestuur nodigt de leden hierbij uit tot het bijwonen van de 
jaarvergadering 2014. 
Datum: donderdag 24 april 2014 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: de Kleine Ridder,  Kerkebuurt 169, Berkhout 
 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. U kunt dan ook de bibliotheek raadplegen. 
Het verslag van de jaarvergadering 2013 is geplaatst in Koggenland 2013/2. 
De jaarverslagen treft u aan in deze editie. 
 
Agenda 
 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Bespreking van het verslag van de jaarvergadering van 18 april 

2013 
4. Jaarverslag van de secretaris 
5. Financieel jaaroverzicht van de penningmeester 
6. Verslag van de kascommissie bestaande uit Lou Olijve en Klaas Bant 
7. Verkiezing kascommissie 
8. Verkiezing bestuursleden.  Volgens rooster is  Gerri Kind-Renskers, 

bestuurslid PR, aftredend ; zij stelt zich herkiesbaar 
9. Zolang er nog geen nieuwe penningmeester is zal Cor Kind deze 

functie waarnemen 
10. Tijdschrift Koggenland 
11. Verhuizing naar het Westfries archief 
12. Programmaoverzicht van de lezingen van het seizoen 2014-2015 
13. Rondvraag 
14. Sluiting van de vergadering 

 
 PAUZE 

 
 Tien-minutenpraatjes  
 
 
Gerri Kind-Renskers, waarnemend secretaris 
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Jaarverslag 2013 van de afdeling  
Oostelijk West-Friesland van de NGV 

 

Samenstelling en taakverdeling bestuur op 1 januari 2013Samenstelling en taakverdeling bestuur op 1 januari 2013Samenstelling en taakverdeling bestuur op 1 januari 2013Samenstelling en taakverdeling bestuur op 1 januari 2013    
Dick Waalboer    voorzitter en penningmeester. 
Gerri Kind - Renskers   wnd. secretaris en PR - functionaris. 
Marijke van Teunebroek - Land organisatie lezingenavonden. 
Ben Leek     notulist en redacteur "Koggenland". 
Aad Goossens    2e secretaris, afgevaardigde. 
Dick  J. Schenk Sr.   algemeen bestuurslid. 
 
Webmaster     Remko Ooijevaar. 
Bibliotheek     Tiny Kraakman - de Jong. 
Redactielid     Jan Lijzenga.  
 
Wijzigingen Wijzigingen Wijzigingen Wijzigingen bestuur na de jaarvergadering van 18 april 2013.bestuur na de jaarvergadering van 18 april 2013.bestuur na de jaarvergadering van 18 april 2013.bestuur na de jaarvergadering van 18 april 2013.    
Aad Goossens is op de jaarvergadering van 18 april afgetreden. Door het 
Hoofdbestuur van de NGV is Aad geëerd met de zilveren NGV- speld in 
verband met zijn verdiensten ten behoeve van de NGV. De speld werd 
uitgereikt door Martien van de Donk, penningmeester van het Hoofdbestuur. 
Ineke Willems is gekozen en aangesteld als secretaresse. 
Dick J. Schenk Sr. is aangesteld als afgevaardigde naar de landelijke 
vergaderingen. 
 
Wijzigingen bestuur na 15 december 2013Wijzigingen bestuur na 15 december 2013Wijzigingen bestuur na 15 december 2013Wijzigingen bestuur na 15 december 2013....    
In verband met haar drukke werkzaamheden heeft Ineke Willems haar 
functie als secretaresse neergelegd en zich tevens teruggetrokken als 
bestuurslid. Het secretariaat is tijdelijk overgenomen door Gerri Kind -
Renskers. Zij zal ondersteund worden door Dick J. Schenk Sr.  
 
Naast frequente communicatie via telefoon en e-mail, kwam het bestuur vijf 
maal    in vergadering bijeen, t.w. op 15 januari, 9 februari, 14 mei, 3 
september en 15 oktober 2013. 
 
Lezingen, (ledenLezingen, (ledenLezingen, (ledenLezingen, (leden----) vergaderingen en andere bijeenkomsten in het) vergaderingen en andere bijeenkomsten in het) vergaderingen en andere bijeenkomsten in het) vergaderingen en andere bijeenkomsten in het    
verenigingsgebouw "De Kleine Ridder" te Berkhout.verenigingsgebouw "De Kleine Ridder" te Berkhout.verenigingsgebouw "De Kleine Ridder" te Berkhout.verenigingsgebouw "De Kleine Ridder" te Berkhout.    
12 januari 2013 "Nieuwjaarsreceptie"."Nieuwjaarsreceptie"."Nieuwjaarsreceptie"."Nieuwjaarsreceptie". De nieuwjaarsreceptie van onze 
afdeling was dit jaar een bijzonder gebeuren omdat drie leden een oorkonde 
kregen voor hun meer dan 40 jarige lidmaatschap van de NGV. Alle reden 
om deze personen in het zonnetje te zetten. Het betrof dhr. Adrie Smit, lid 
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vanaf 1-1-1968, dhr. Kees van Louvezijn, lid vanaf 1-12-1979 en dhr. Willem 
Ploeger, lid vanaf 1-2-1971.  
17 januari 2013 """"Een zoektocht met verrassende ontdekkingen"Een zoektocht met verrassende ontdekkingen"Een zoektocht met verrassende ontdekkingen"Een zoektocht met verrassende ontdekkingen", , , , van Maria 
en Mercienne van de Duijn, heeft ons heel wat geleerd over hoe en wat we 
kunnen vinden in de archieven als we de moeite nemen om ergens doorheen 
te kijken. 
7 maart 2013  "Vererving van familienamen in de vrouwelijke lijn""Vererving van familienamen in de vrouwelijke lijn""Vererving van familienamen in de vrouwelijke lijn""Vererving van familienamen in de vrouwelijke lijn", , , , 
door dhr. Dix. Vaak werden de namen in de vrouwelijke lijn aangenomen in 
verband met een erfenis, dus om het familiekapitaal veilig te stellen. Het 
ging dus niet altijd om buitenechtelijke kinderen, die de naam van de 
moeder kregen.  
18 april 2013  "Jaarvergadering."Jaarvergadering."Jaarvergadering."Jaarvergadering." Zie hierboven, wijzigingen bestuur 
en zo voort. Na de pauze waren er 2 korte boeiende lezingen van onze leden 
dhr. M. Klij en dhr. J.C.P. Boender over hun genealogische avonturen. 
19 september 2013  "DNA in de Genealogie""DNA in de Genealogie""DNA in de Genealogie""DNA in de Genealogie", door dhr. Philippo. Een 
lezing die ons weer iets wijzer heeft gemaakt over de vorderingen van het 
DNA onderzoek. Dhr. Philippo wist deze zware DNA stof leuk te brengen.  
17 oktober 2013 "Terug in de tijd: gekaapte brieven geven hun Terug in de tijd: gekaapte brieven geven hun Terug in de tijd: gekaapte brieven geven hun Terug in de tijd: gekaapte brieven geven hun 
(taal)geheimen prijs",(taal)geheimen prijs",(taal)geheimen prijs",(taal)geheimen prijs", door prof. Dr. Marijke v.d. Wal. Een zeer boeiende 
lezing waarvan de aanwezigen hebben genoten.  
21 november 2013 "Korte najaarsledenvergadering"Korte najaarsledenvergadering"Korte najaarsledenvergadering"Korte najaarsledenvergadering". Het belangrijkste 
punt van deze avond was het informatieve voorstel van het bestuur om onze 
ledenavonden te houden in het Westfries Archief in Hoorn en ook onze 
afdelingsbibliotheek hiernaartoe over te brengen. In de komende 
jaarvergadering zal het bestuur dit voorstel indienen.     
Met ingang van 2014 zal aan niet-leden bij de lezingen een toegangsprijs 
worden gevraagd van 5 euro. Tevens wordt een abonnement op ons 
periodiek "Koggenland" verhoogd van 9 naar 15 euro per jaar. 
Na de vergadering volgde de lezing "Neeltje Pater en haar Westfriese "Neeltje Pater en haar Westfriese "Neeltje Pater en haar Westfriese "Neeltje Pater en haar Westfriese 
familie"familie"familie"familie" door dhr. Gerard Pater, voorzitter van de familieorganisatie Pater, 
over de erfenis van de puisant rijke Neeltje Pater uit Broek in Waterland en 
de familieorganisatie Pater. (www.fam-org-pater.nl),   
 
De bijeenkomsten werden via posters, het afdelingsblad "Koggenland", de 
NGV website, regionale kranten en e-mail aangekondigd.  
Op de bijeenkomsten werden de koffie en de koeken verzorgd door Anneke 
Veenstra en Aad Goossens. 
 
De twee landelijke ledenvergaderingen van de NGV in Utrecht werden 
bezocht door Dick Waalboer (de laatste samen met Dick J. Schenk Sr.) 
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Het penningmeesteroverleg en drie vergaderingen met de 
afdelingsvoorzitters in Weesp werden bezocht door Dick Waalboer. 
De landelijke pr dag in Weesp werd bezocht door Gerri Kind en Dick J. 
Schenk Sr.. 
 
Publiciteit, cursussen, samenwerking.Publiciteit, cursussen, samenwerking.Publiciteit, cursussen, samenwerking.Publiciteit, cursussen, samenwerking.    
De activiteiten van de PR van onze afdeling hebben zich evenals voorgaand 
jaar vooral afgespeeld in het Westfries Archief in Hoorn. 
In het voorjaar, februari en maart en in het najaar, oktober en november, is 
door Dick Waalboer en Gerri Kind van onze afdeling een cursus genealogie 
voor beginners in het Westfries Archief gegeven. De voorjaarscursus is met 
16 deelnemers van start gegaan en de najaarscursus met 8 deelnemers. De 
cursisten waren zeer enthousiast, maar ook voor ons was het opnieuw een 
zeer leerzame ervaring. Door vragen van de cursisten waar we zelf ook niet 
direct het antwoord op wisten, zijn we elders op zoek gegaan naar 
antwoorden. Achtergrond informatie werd door Dick Waalboer telkens per 
e-mail naar de cursisten gestuurd. 
Met uitzondering van de maanden juli en augustus, houden we iedere 
tweede vrijdag van de maand van 14-16 uur een voorouderspreekuur in het 
Westfries Archief te Hoorn. Het is verrassend dat er, sinds we daar in april 
2010 mee zijn begonnen, nog steeds 3 à 4 bezoekers per keer komen. De 
bezoekers zijn veelal beginnende genealogen maar ook personen die 
vastgelopen zijn met hun onderzoek of leesproblemen hebben met oude 
akten. Daarnaast wordt regelmatig advies en hulp gevraagd bij het werken 
met een computerprogramma om het verzamelde materiaal netjes te 
verwerken. Sommigen bezoekers komen nog een keertje terug en vragen 
hulp bij een volgend probleem.  
Door een aantal actieve leden werden ook telkens posters met betrekking tot 
het voorouderspreekuur opgehangen en regelmatig verscheen een berichtje 
in de regionale pers. We zijn nog steeds met een team van 6 personen t.w. 
Marijke van Teunenbroek, Siem Kieft, Tiny Kraakman, Remko Ooijevaar, 
Dick Waalboer en Gerri Kind. 
 
Project digitalisering familieadvertenties WestProject digitalisering familieadvertenties WestProject digitalisering familieadvertenties WestProject digitalisering familieadvertenties West----FrieslandFrieslandFrieslandFriesland    
Inmiddels worden alweer 3 jaar, de door leden van onze afdeling 
verzamelde familieberichten gescand en voorzien van een index. De 
apparatuur en de werkruimte is beschikbaar gesteld door het Westfries 
Archief. We kunnen overigens nog steeds vrijwilligers gebruiken. In verband 
met de efficiency wordt er met zijn tweeën gewerkt. Het eindresultaat zal te 
zijner tijd zowel op de website van het Westfries Archief als op de website 
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van de NGV worden geplaatst. Op dit moment zijn de tot nu toe gescande 
advertenties te raadplegen op de afdelingslaptop tijdens de 
lezingenavonden. De laatste ordners zijn intussen naar het archief 
overgebracht. We hebben ook nog de beschikking over losse advertenties, 
die daarna verwerkt zullen worden. 
 
Afdelingstijdschrift ‘Koggenland’Afdelingstijdschrift ‘Koggenland’Afdelingstijdschrift ‘Koggenland’Afdelingstijdschrift ‘Koggenland’    
Ons afdelingstijdschrift ‘Koggenland' is dit jaar weer vier keer verschenen. In 
totaal 100 pagina's werden gevuld met bestuursmededelingen, allerlei voor 
genealogen wetenswaardige informatie en de resultaten van de 
werkzaamheden van onze leden, te weten kwartierstaten en genealogieën.  
Ben leek verzorgde het redigeren van de binnengekomen kopij. Jan Lijzenga 
bewerkte de kopij tot het aantrekkelijke geheel dat de leden als clubblad in 
de bus kregen. Op/Maat, het leer- en werkbedrijf van West-Friesland was 
verantwoordelijk voor het drukwerk en Ben Leek verzorgde de verzending.  
De aanhoudende oproep tot het inzenden van kopij heeft er ook dit jaar 
weer voor gezorgd dat het blad iedere keer precies vol kwam, maar de 
redactie zou graag in de situatie verkeren, dat er wat te kiezen valt uit een 
voorraad artikelen, zodat wij meer variatie kunnen aanbrengen binnen de 
afleveringen van ‘Koggenland’. 
 
Last but not least, de leden.Last but not least, de leden.Last but not least, de leden.Last but not least, de leden.  
De teruggang van het aantal leden, zowel landelijk als bij ons, is al jaren 
gaande. Door deze terugloop van het aantal leden en doordat er geen 
bestuursleden meer te vinden zijn, hebben zelfs enkele afdelingen zichzelf 
opgeheven.  
Voor onze afdeling is de situatie gelukkig nog niet dreigend, maar het is wel 
een gegeven dat vanaf 1 januari 2000 t/m 31 december 2013 het ledental 
van 224 met 49 is teruggelopen tot 175 (incl. 15 bijkomende leden). 
Begin 2013 had onze afdeling 179 leden. (164 plus 15 bijkomende leden). 
In 2013 kwamen er 4 nieuwe bij en hadden wij 8 opzeggingen, dat maakt 
175 leden (incl. 15 bijkomende leden) op 31 december 2013. 
Ondanks bovenstaande sombere feiten, kunnen wij toch terugkijken op een 
goed en plezierig genealogisch 2013. 
 
Dick J. Schenk Sr. (wnd. secretaris) 
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Jaarrekening 2013 
 



NGV afd. Oostelijk West-Friesland   Koggenland 2014/1 

 

 

 
11 

Toelichting op de jaarcijfers 2013 
 

Financieel gezien was 2013 een “vlak” jaar. 
De verschillen in uitgaven met de jaren ervoor waren niet zo groot. 
Er zijn veel activiteiten geweest door vrijwilligers van onze afdeling. Deze activiteiten 
konden zich zelf bekostigen door bijdragen van deelnemers, zoals bij de cursussen 
Stamboomonderzoek in het Westfries Archief. 
Ook het scanproject is volledig bemand met vrijwilligers en daar waar professionele hulp 
nodig was, werd die gratis verstrekt door het Westfries Archief. Onder diversen vallen 
onder andere de kosten van drukwerk. Hiermee werd ook de reclame voor het 
‘Voorouderspreekuur’ ondersteund. 
In 2012 zijn wat extra kosten gemaakt om diverse boekwerken in de bibliotheek weer op 
een ‘uitleenbaar niveau’ te brengen. In 2013 keerden we die kosten niet meer terug. 
 
Om meer inzicht te geven in de financiële kant van onze afdeling zijn hieronder twee 
grafieken geplaatst met de uitgaven van onze afdeling over de jaren 2012 en 2013. De 
uitgaven van de afdeling zijn, zoals te doen gebruikelijk, binnen de begroting gebleven. 
De cijfers van 2013 zijn nog niet definitief, maar grote afwijkingen worden niet verwacht. 
 

 

 

 
 
december 2013, Dick Waalboer, penningmeester  
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DDDDe levensweg van Derk Hendrik van der Veen, 
1884-1973    
 

HOORNHOORNHOORNHOORN    
Mijn grootvader Derk Hendrik van der Veen werd op 17-03-1884 aan de 
Ramen (wijk 5 nr:7?) in Hoorn geboren. Hij was de oudste zoon uit het 
huwelijk van Hendrik van der Veen en Jiske Leenstra, die op 18-01-1884 
voor de wet waren getrouwd in de gemeente Hoorn.  
Uit dit huwelijk werden nog 5 kinderen in Hoorn geboren: Barendina 
(1885), Jan Hendrik (1887), Janke (1889), Cornelia (1890) en Anna Tietsje 
(1894). 
Toen mijn opa werd geboren, was zijn grootvader Jan van der Veen 
(schipper van beroep), die gehuwd was met Barendina Sant, al overleden. 
Jan overleed in de leeftijd van 37 jaar op 12 augustus 1871 te Hoorn. Zijn 
weduwe Barendina leidde na het overlijden van haar echtgenoot vanaf de 
wal het schippersbedrijf. Een paar jaar later hertrouwde Barendina op 15 
oktober 1875 met Derk Hoogeveen te Hoorn. Ook de ouders van Jiske 
Leenstra leefden niet meer toen kleinzoon Derk Hendrik werd geboren. 
 
TURFSCHIPPER 
Derk Hendrik komt uit een turfschippersfamilie. De naam van het schip 
waarop zijn ouders voeren, heette Barendina en was vernoemd naar de 
weduwe van Jan.  
De ouders van Derk Hendrik voeren op de Barendina en waren veel van 
huis! Mijn opa en de andere kinderen werden dan opgevangen door hun 
Oma Barendina Sant. 
Opa Derk vertelde wel eens: oma Barendina voedde eigenlijk mij en mijn 
broers en zusjes op, omdat mijn vader en moeder met het turfschip op de 
Nederlandse wateren voeren en vaak voor langere tijd van huis waren. 
 
VERHUIZINGEN 
Mijn grootvader verhuisde regelmatig. Hij bleef niet in Hoorn wonen en 
verhuisde op 21 jarige leeftijd naar Medemblik. Daarna zou hij nog op 
diverse adressen in Hoorn, Santpoort, Den Haag, en Nijmegen wonen. In 
één woning zelfs verbleef het gezin slechts 4 maanden om vervolgens weer 
naar een andere locatie te vertrekken. 
Uit de gegevens van het bevolkingsregister (1860-1900) in Hoorn blijkt dat 
de jonge familie Van der Veen, na aan het Ramen te hebben gewoond, nog 



NGV afd. Oostelijk West-Friesland 

 

 

 

vijf keer verwisselde van woning: Achter op het Zand, Baanstraat, Bierkade, 
Gedempte Appelhaven en Melknapsteeg.
 Derk Hendrik ging in militaire dienst(datum onbekend) en diende bij het 
garderegiment Grenadiers en Jagers. Opa vertelde met enige trots dat hij 
ook op wacht had gestaan bij het Koninklijk Paleis in Den Haag in de 
periode dat Wilhelmina koningin was.
 
DEN HAAG 
Derk Hendrik verhuisde naar Den Haag en werd trambestuurder bij de 
Haagse Elektrische tram in de residentie! Hij leerde daar zijn toekomstige 
echtgenote kennen. Mijn oma, (afkomstig uit Cuijk bij Nijmegen) werkte als 
dienstmeisje bij een welgestelde Haagse familie.
Derk Hendrik trouwde voor de burgerlijke stand in Den Haag met de 
katholieke Louisa Antonetta van den Boom op 20 mei 1908.
Mijn opa die van huis uit protestant was (mogelijk NH), bekeerde zich na 
het huwelijk met Louisa tot het katholicisme. In hun Haagse periode kregen 
zij twee kinderen, Hendrika Johanna (1909) en Johanna 
Op 19-05-1911 verliet het gezin Den Haag en verhuisde naar Nijmegen, 
waar mijn opa een baan als trambestuurder kreeg.
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DE NIJMEEGSE TRAM 
In de beginjaren van de twintigste eeuw was het openbaar vervoer volop in 
beweging. 
De paardentrams waren eind negentiende eeuw vervangen door stoomtrams 
en er stonden ook al weer nieuwe veranderingen op stapel. 
De heer ir. H. Lohr, van beroep elektrotechnisch ingenieur, ontwierp in 1908 
de plannen voor de centrale en voor de elektrische tram in Nijmegen. De 
elektriciteitscentrale bleek na de inbedrijfstelling goede resultaten op te 
leveren. De energie voor het trambedrijf kon dus geleverd worden. 
In 1911 werden nieuwe wagens besteld en de eerste elektrische trams deden 
hun intrede in Nijmegen. Het was in die periode dat mijn grootvader door ir. 
H. Lohr werd gevraagd om naar Nijmegen te komen. Op 6 juni 1911 reed 
Derk van der Veen de allereerste elektrische tram door Nijmegen en vele 
ritten zouden daarna volgen. Daarnaast leidde mijn opa veel toekomstige 
trambestuurders op. Het personeel noemde hem ‘ome Derk’. Later 
promoveerde hij tot chef van de vervoersdienst . 
 
NIEUWE TRAMLIJNEN 
De tramlijnen werden in snel tempo uitgebreid. In 1912 werd gestart met de 
aanleg van het bergspoor in het heuvelachtige gebied grenzend aan het 
Duitse Reichswald. Er werd een 18 meter hoog tramviaduct aangelegd. Dit 
was het eerste grote bouwwerk van voorgespannen beton in Nederland. Op 
18 november was na continu doorwerken het bouwwerk gereed. Op 30 
december al hield men de zo bekende proefrit (uiteraard zonder de 
passagiers). Dit ging niet helemaal zonder strubbelingen. Toen mijn opa 
thuis vertelde dat hij de wagen wilde besturen, was mijn oma in alle staten! 
 
DE PROEFRIT 
Mijn grootvader wilde graag de proefrit rijden, maar de rechterhand van de 
heer Lohr, de ongehuwde heer ir. Fels, stak daar een stokje voor. Hij wilde 
dit risico niet laten nemen door de chef van de vervoersdienst, die immers 
een vrouw en kinderen had; hij reed dus zelf over de brug. 
Op vrijdag 10 januari 1913 werd de door de Raad van Toezicht vereiste 
ballastproef gehouden. 
Een met zandzakken zwaar geladen wagen werd over de brug getrokken. 
Nauwkeurig werd de doorbuiging op een aantal plaatsen gemeten. Hoe 
sterker de brug, hoe kleiner de gemeten waarden. De brug bleek zeer sterk. 
De tram moest een steile klim maken van Beek naar Berg en Dal om 
vervolgens zijn route te vervolgen over het hoge viaduct. Op dat punt 
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Het bestuur van de afdeling 

Oostelijk West-Friesland 

nodigt haar leden hierbij uit om op 

 

17 mei 2014 

 

het dertigjarig jubileum van onze afdeling samen te vieren. 

De bijeenkomst zal plaats vinden in  

 

“Het Octaaf” 

J.D. Pollstraat 1 

1623 LM  HOORN 

 

Het programma is als volgt: 

 

14:00 uur   ontvangst 

14:35 uur   welkomstwoord voorzitter 

14:45 uur lezing door Dr. Anne Doedens en Jan Houter 

16:00 – 17:00 uur hapje en drankje 
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Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum heeft het bestuur 

gewerkt aan een DVD met genealogische informatie. 

 

 

De inhoud van deze bestaat uit: 
 

 

1.Kwartierstatenboek Koggenland 1994   

2. Kwartierstaat Daan de Wit   

3. Kwartierstaat Schram  

4. Kwartierstaat Sombeek   

5. Periodiek “Koggenland” 1985 - 2013  

6. Register Oude plaatsnamen   

7. Register Voornamen   

8. Register Geslachtsnamen   

9. Register Beroepen  

10. Genealogische termen Frans 

11. Genealogische termen Latijn 

12. Regels van vernoemen 

13. Genealogisch woordenboek 

14. Paleografie 

15. Richtsnoer publicatie persoonsgegevens 
 

 

Alle documenten zijn digitaal doorzoekbaar 
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Lezing Anne Doedens en Jan Houter 

 

West-Friesland en de Waddeneilanden in de Gouden Eeuw 

 

Over onder andere een merkwaardige schout (Moock), een 

productieve dominee (Den Heussen) en een bejaarde 

pensionaris van Medemblik (Stellingwerff) zal Anne Doedens 

samen met Jan Houter het een en ander vertellen. 

 

Zij zullen aandacht geven aan de 

relatie tussen de grootste 

scheepsramp in de Gouden Eeuw, 

de brand van een 

koopvaardervloot voor Vlieland  

en de brand van West-

Terschelling op resp. 19 en 20 

augustus 1666. Eilanden als 

Vlieland en Terschelling waren nauw verbonden met Hoorn, 

Enkhuizen en   Medemblik, omdat zij deel uitmaakten van het 

Hollands Noorderkwartier in de Gouden Eeuw.  

De ramp werd besproken en genoteerd door de pensionaris van 

Medemblik, Stellingwerf (in een teruggevonden verslag uit het 

West-Fries Archief). Vlieland kreeg in het midden van de 17
de

 

eeuw een schout die in Enkhuizen bepaald naam gemaakt had.  

Ds. Den Heussen de voornaamste beschrijver van de ramp was 

afkomstig uit Enkhuizen. Ook over hem valt veel te vertellen. Na 

de brand op West-Terschelling poogden de getroffen eilanders 

geld op te halen in Hoorn en Enkhuizen,   … en zo valt er nog 

veel meer te vertellen!   

Wij hopen van harte dat u allen komt luisteren.
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aangekomen had men vanuit de tram een panoramisch uitzicht  over de 
Nijmeegse- en Duitse heuvelen, een gebied  dat al snel de naam ‘Klein 
Zwitserland‘ kreeg. Deze rit werd een toeristische attractie. 
 
WERK EN HOBBY INEEN 
Mijn grootvader was helemaal vergroeid met zijn werk. In het 
jubileumboekje 40 jaar  
Gemeente elektriciteitsbedrijf (1908-1948) heeft mijn opa een voorwoord 
geschreven. Hij haalt daar herinneringen op aan de opening van het eerste 
GTN-traject in Nijmegen op 4 juni 1911 onder de titel: Waar blijft de tijd? 
Als men zo achter zich kijkt, dan zegt men vaak: waar blijft de tijd?, en 
inderdaad, toen ik mij 37 jaar geleden in Nijmegen vestigde, was alles zo 
anders dan nu. Petroleum en gas vierden hoogtij, hoewel Nijmegen toen al 
een prachtige Centrale bezat. Deze had evenwel nog slechts 1100 
verbruikers. 
En zo, begon in juni 1911 de exploitatie van de tram. Ik zie nog de 
Kronenburgersingel voor mij, opgepropt met mensen die getuigen wilden 
zijn van de eerste rit der tram. Hoe prachtig en modern zagen de wagens er 
in die tijd uit en hoe bezat de tram de sympathie van het publiek, zelfs van 
buiten onze gemeente. Vermakelijk om te vermelden is nog het toen 
bestaande tarief van 2,5 cent voor een rit van Het Kronenburgerpark naar de 
Grote Markt. Steeds liepen de wagens vol om dit ritje te maken, waarbij 
vooral de bestijging van de Stikke Hezelstraat het middelpunt van de 
belangstelling vormde. 
 
GEZINSLEVEN 
In de loop der jaren werden er in Nijmegen nog drie kinderen geboren: 
Jetske Barendina (1912), 
Laurens Hendrik (1915 ) en Ludovicus Martinus (1920). Vier van de vijf 
kinderen trouwden, maar Ludovicus (roepnaam Louis), ongehuwd, vertrok 
naar Tienen (België) waar hij tot aan zijn dood bleef wonen.  
Toen de kinderen al sinds geruime tijd het ouderlijke huis hadden verlaten, 
verhuisden mijn opa en oma weer naar Den Haag. Zij woonden daar van 9 
mei 1951 tot 5 december 1952.  
Ze kwamen daarna weer terug in Nijmegen en bleven daar tot einde van 
hun dagen wonen. 
 
In 1949 bereikte mijn opa de pensioengerechtigde leeftijd om vervolgens 
van een welverdiende oude dag te kunnen genieten. Het openbaar vervoer 
bleef hij echter nauwlettend volgen. 
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Toen zijn vrouw stierf in 1962, was hij bijna 55 jaar getrouwd. Na de dood 
van zijn vrouw verbleef hij op Huize St. Anna, daarna verbleef hij 3 jaar in 
huize ”Nieuw Malderborgh”.
Op 8 juni 1973 overleed mijn opa op 89 jarige leeftijd in het toenmalige St 
Canisiusziekenhuis in Nijmegen. Vijf dagen later werd hij bijgezet in het 
familiegraf op het rooms-
 
 Bronnen: familieverhalen, archief Hoorn, Gemeente archief Den Haag en 
archief Nijmegen. 
 
Annemien van de Vlasakker, Nijmegen
(kleindochter van Derk Hendrik van der Veen, dochter van Adrianus van de 
Vlasakker en Johanna Petronella van de Vlasakker
 
  

 

16 

 

 
 
 

Toen zijn vrouw stierf in 1962, was hij bijna 55 jaar getrouwd. Na de dood 
van zijn vrouw verbleef hij op Huize St. Anna, daarna verbleef hij 3 jaar in 

derborgh”. 
Op 8 juni 1973 overleed mijn opa op 89 jarige leeftijd in het toenmalige St 
Canisiusziekenhuis in Nijmegen. Vijf dagen later werd hij bijgezet in het 

- katholieke kerkhof “Jonkerbosch” te Nijmegen.

len, archief Hoorn, Gemeente archief Den Haag en 

Annemien van de Vlasakker, Nijmegen 
(kleindochter van Derk Hendrik van der Veen, dochter van Adrianus van de 
Vlasakker en Johanna Petronella van de Vlasakker-van der Veen)

 Koggenland 2014/1 

 

Toen zijn vrouw stierf in 1962, was hij bijna 55 jaar getrouwd. Na de dood 
van zijn vrouw verbleef hij op Huize St. Anna, daarna verbleef hij 3 jaar in 

Op 8 juni 1973 overleed mijn opa op 89 jarige leeftijd in het toenmalige St 
Canisiusziekenhuis in Nijmegen. Vijf dagen later werd hij bijgezet in het 

katholieke kerkhof “Jonkerbosch” te Nijmegen. 

len, archief Hoorn, Gemeente archief Den Haag en 

(kleindochter van Derk Hendrik van der Veen, dochter van Adrianus van de 
van der Veen) 



NGV afd. Oostelijk West-Friesland   Koggenland 2014/1 

 

 

 
17 

Even voorstellen 
Nieuwe leden van de afdeling Oostelijk West-Friesland van de NGV.  
    
Mevrouw J(osje) de Baat.Mevrouw J(osje) de Baat.Mevrouw J(osje) de Baat.Mevrouw J(osje) de Baat.    
    
Graag stel ik mij voor als nieuw lid van deze afdeling van de NGV. Sinds een 
half jaar ben ik bezig met het onderzoek naar het leven van mijn 
voorouders. Mijn naam is Josje (Josina Margaretha Hubertha) (geh. 
De Baat) Jonkman. Het zoeken werkte al snel als een soort verslaving en ik 
kon uren achter de PC zitten om er weer een te vinden! Ik heb 25 jaar 
galerie Jos Art gehad en ben afgestudeerd in de culturele antropologie. 
Daarnaast ben ik erg dol op detectivefilms. Het leek wel alsof deze 
bezigheden in dit speurwerk bij elkaar kwamen. Na de euforie van de eerste 
maanden kwamen natuurlijk de eerste hobbels op de weg: bij sommigen liep 
ik al heel snel vast. Ook ontdekte ik dat je niet zo maar alles van anderen 
klakkeloos over moet nemen. Er moeten volgens de mondelinge overlevering 
schippers in de familie JonkmanJonkmanJonkmanJonkman (Hillegom, Leimuiden) zitten maar ik kan 
er niet veel over vinden. Het valt mij op dat ik een beroep vooral tegenkom 
op de trouwakte en als iemand getuige is bij een huwelijk. Ik krijg de indruk 
dat iemand vaak een ander beroep uitoefent na zijn huwelijk waardoor je 
veel informatie mist. Ook is het meest voorkomende beroep in mijn familie 
(land)arbeider, wat het ook moeilijker maakt er iets over te vinden.    Andere 
namen die ik heb gezocht zijn HinkenkempeHinkenkempeHinkenkempeHinkenkemperrrr(Woubrugge), 
GoetkenGoetkenGoetkenGoetken(Oudshoorn), VerheulVerheulVerheulVerheul(Monster) en SpeelmansSpeelmansSpeelmansSpeelmans (Zwaluwe).  Ik loop 
heel snel vast bij de familie Winkel Winkel Winkel Winkel ( Moerkapelle). 
    
Ik weet niet of dat slim is maar ik heb me nu voorgenomen om de 62 
mensen “boven” mij verder te gaan onderzoeken. Soms vond ik het geweldig 
als ik ergens uitkwam in 1560………maar voelde al snel dat zulke gegevens 
van anderen niet betrouwbaar hoeven te zijn. Hoe je informatie uit die 
eeuwen kan controleren weet ik niet. Ik schrijf nu alleen alle ouders op en 
(nog) niet de broers en zussen daarvan omdat ik het gevoel heb dat ik dan 
de weg kwijt raak in de enorme hoeveelheid namen. Ik betreur het nu dat ik 
hier zo laat mee begonnen ben. Als je “jong” begint kun je met je ouders, 
grootouders, ooms en tantes praten. Om naast de namen en jaartallen dan al 
een levens/maatschappij beschrijving neer te kunnen zetten, lijkt me een 
fantastische start. Maar de meeste jonge mensen kijken vooruit en dat is ook 
begrijpelijk……..maar toch. Ik ben nu twee keer in het Westfries Archief 
geweest waar vrijwilligers van de NGV mij fantastisch hebben geholpen als 
ik met een A4-tje vol vragen langs kwam. Geweldig fijn dat zoiets bestaat. 
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De heer A(lbert) Groen.De heer A(lbert) Groen.De heer A(lbert) Groen.De heer A(lbert) Groen.    
    
Ik schreef mij een paar maanden geleden in bij de NGV, toen ik er met 
behulp van Google achterkwam dat er informatie te halen valt over mijn 
voorouders. Een van mijn broers heeft jaren geleden enige wortels van mijn 
familie Groen uit Egmond aan Zee achterhaald. Hij studeerde in die tijd voor 
notaris en had toegang tot kadastrale en pre-kadastrale bronnen. Inmiddels 
is hij druk en te veel bezig met de maatschappelijke ladder; zijn onderzoek is 
blijven steken in het begin van de 18e eeuw. 
Van moederskant bestaat er een gegevensverzameling die minder ver reikt 
en terugvoert naar Noord- Scharwoude. Mijn eigen verworven kennis brengt 
mij dichter in buurt van de afdeling OWF: mijn overgrootvader van moeders 
kant was boer in de Schermer. Hij heette Vader en ik heb hem in de jaren 50 
van de vorige eeuw nog meegemaakt. Die tak heeft natuurlijk ook mijn 
belangstelling, reden genoeg om mij bij deze afdeling aan te melden.  
Een paar dingen over mijzelf, ik ben vlak na de oorlog, in 1945, geboren, 
dus gepensioneerd. Ik woon in Rotterdam, ben getrouwd en heb inmiddels 
vier kleinkinderen. 
 
Nawoord van de redactie: wij hopen dat vele leden onze nieuwe leden 
kunnen helpen bij hun zoektocht en dat wij daar t.z.t. een klein verslagje 
van ontvangen, omdat ook andere lezers daar mogelijk hun voordeel mee 
kunnen doen. 
 

Scanproject 
 
De kast waar de ordners met familieberichten in stonden is leeg. 
De laatste ordner is inmiddels in het Westfries Archief verwerkt. 
Het doorzoekbare bestand telt nu 18.077 scans en 47.115 familieberichten. 
Binnenkort zal het gehele bestand doorzoekbaar op de laptop van onze 
afdeling staan. Deze laptop is tijdens de ledenbijeenkomsten te gebruiken. 
 
Over enige tijd zal het bestand ook doorzoekbaar gepubliceerd worden op 
de websites van de NGV en het Westfries Archief. 
De mensen, die betrokken zijn bij het scanproject zijn in januari bij elkaar 
geweest om te kijken hoe we verder gaan. Er staan nog een aantal doosjes 
met uitgeknipte familieberichten (verzameld door  mevrouw Verhoef uit 
Wognum en er ligt nog een stapel krantenkaternen met familieberichten 
(verzameld door  Tiny Kraakman). 
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Beide zijn een mooie aanvulling op datgene wat al gedigitaliseerd is, omdat 
zij uit nog recentere tijd stammen. 
De groep heeft daarom besloten om ook de laatstgenoemde familieberichten 
te gaan digitaliseren. We zijn nog wel even zoet! 
  
Er zijn nog een paar mensen bij ons bekend die graag mee willen werken, 
maar nog geen maatje hebben om samen een dagdeel op het archief aan het 
werk te gaan. Meldt u zo snel mogelijk aan als u ook mee wil helpen bij : 
voorzitter@owf.ngv.nl of telefonisch op nummer 0229 591746. 
 
 

 

 

 

De Westfriese familie Koenis 
 
Mijn naam is Sjaak Koenis wonende in Spanbroek, niet ver van de plaatsen 
Abbekerk Sijbekarspel waar de oudst gevonden naam Pieter Willems Koenis 
1544 gevonden is. Ik ben samen met mijn echtgenoot al vele jaren bezig met 
de stamboom Koenis, en tussen door ook met twee  familie namen van haar 
kant in de omgeving Arnhem-Apeldoorn. Zoals denk ik met meerdere 
genealogen soms heel fanatiek dan weer wat in de ruststand. Toch laat het 
je niet los en ben je er eigenlijk altijd mee bezig. 
 
Wij hebben al heel veel gegevens verzameld en in Pro-Gen opgeborgen. 
Vanaf 1675 is de familie.Koenis aansluitend in kaart gebracht. Na 1805 en 
1808 zijn er twee takken tot vandaag de dag over gebleven, waarvan ik weer 
de verbinding ben van deze twee takken. Mijn ouders hadden beide de naam 
Koenis, mijn Moeder van tak 1805 en mijn Vader van tak 1808. Nu hopen 
wij dat we het onbrekende tussen ± 1580 en 1675 nog eens tot stand 
kunnen brengen. 
Daarom mijn oproep aan mede genealogen: als iemand toevallig informatie 
heeft over de naam Koenis (vooral uit bovengenoemde periode) of weet 
waar wij mogelijk nog iets kunnen vinden, houden wij ons aanbevolen. 
Mijn mail adres is sj.w.koenis@quicknet.nl. 
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Kranten in de Koninklijke bibliotheek via Delpher 
(door Gerri Kind-Renskers) 
 
Het is de moeite waard op internet de website van de Koninklijke 
Bibliotheek te bezoeken. Via Delpher kunt u de scans van vele, ook 
buitenlandse, kranten inzien. Bij de historische kranten vond ik het bericht 
van de dood van een verre verwant in “De Grondwet”. Deze krant werd van 
1860-1940 uitgegeven in het Nederlands door een uitgeefster in Holland, 
Michigan, USA (nauwkeuriger: uit de nalatenschap van mrs. L.Mulder)  
Peter Renskers, matroos op de grote vaart, verdronk in de haven van 
Buffalo, NY nadat hij 5 scheepsrampen overleefd had. Dit gegeven vond ik in 
de krant van 14-12-1937. Het ongeluk gebeurde in de week ervoor. Deze 
krant verscheen eenmaal per twee weken.  
Al eerder vond een vriend in de USA een bericht in de Sheboygan Press in 
1942 over het bezoek dat Marie Renskers bracht aan haar vader Leendert 
Eversdijk ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag. Hoera, eindelijk de 
meisjesnaam van Marie gevonden! In Amerika is het gewoonte dat een 
gehuwde vrouw de familienaam van haar man aanneemt en haar 
meisjesnaam verliest. Ook na een echtscheiding houdt zij de naam van haar 
ex. 
Tot nu toe zijn er 6 Amerikaanse kranten voor Nederlandse immigranten 
beschikbaar op de site van de Koninklijke Bibliotheek:  
De Sheboygan Nieuwsbode 1849-1861 
De Volksstem 1890-1919 
De Volksvriend 1874-1951 
De Grondwet 1860-1940 
Het Oosten: Hollands Nieuwsblad voor algemeen belang 1904-1940 
Onze Toekomst 1925-1952 
 

Er komen nog steeds meer kranten beschikbaar. Het viel me op dat er in “De 
Graafschapbode” veel klein nieuws was: zo vond ik de 5e prijs van Drika 
Renskers bij de beoordeling van de schooltuintjes. Het feit dat mijn oom Jan 
scoorde in een wedstrijd van WVC III tegen Borculo III was ook leuk. Verder 
werden vóór 1940 niet alleen de einddiploma’s van leerlingen vermeld maar 
ook welke leerlingen overgegaan waren naar een volgende  klas van een 
middelbare school. De “grote” feiten ( b.v. een ridderorde) over een 
familielid zijn meestal wel bekend maar dit “kleine” nieuws is zeker zo leuk. 
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Het belang van het publiceren van genealogische 
informatie 
(door Dick Waalboer) 
 
Uw goed rechtUw goed rechtUw goed rechtUw goed recht    
Het is natuurlijk uw goed recht om zelf te bepalen wat u met uw 
genealogische gegevens doet. U hebt er jaren aan gewerkt of er haast een 
levenswerk van gemaakt. Het is uw eigen onderzoek dat geleid heeft tot een 
massa informatie over uw afstamming en die van vele andere personen. 
Deze informatie is uitgebreid onderbouwd met een groot bronnenbestand. U 
hebt anekdotes verzameld, foto’s gespaard, kopieën van akten gemaakt en 
zeer geruime tijd doorgebracht in diverse archieven en aan het scherm van 
uw computer. Toch durf ik u te vragen: wat doet u verder met deze niet 
onbelangrijke informatie, die op een welhaast wetenschappelijke manier tot 
stand is gebracht? Ik wil u graag enige suggesties aan de hand doen. 
 
Veilig opbergenVeilig opbergenVeilig opbergenVeilig opbergen    
U kunt ze, veilig opgeslagen op de harde schijf van uw computer en voor de 
zekerheid op een externe harde schijf als back-up, voor de buitenwereld 
afgeschermd houden. U kunt ze aan familieleden laten 
zien. U kunt ze in beperkte kring publiceren in een boek, 
op een CD-rom, DVD of USB-stick.Ook kunt u de 
gegevens in een wat wijdere kring verspreiden, idealiter 
op een daartoe ingerichte site op het internet, of op een 
eigen website. Zo maakt u ze toegankelijk voor een 
beperkte groep mensen of voor de hele wereld. Keuze genoeg dus. 
In het eerste geval, het veilig bewaren op papier of op de computer, zal er 
een negatief effect zijn op uw onderzoek. U komt waarschijnlijk nooit meer 
verder. Door deze manier van handelen zal er nooit iemand zijn, die aan u 
aanvullingen of correcties op uw onderzoek kan geven.  
 
PublicerenPublicerenPublicerenPubliceren    
Indien u tot publiceren overgaat, is er nog de keuze van de vorm waarin 
gepubliceerd wordt. Denk hierbij aan een genealogie, kwartierstaat, 
stamreeks en wat al meer.  Het moment van publiceren is volstrekt 
willekeurig. Een genealogie is nooit af. Wanneer alleen maar gepubliceerd 
wordt als de genealogie compleet is, wordt er nooit gepubliceerd. 
Wel publiceren, en dat hoeft niet direct wereldwijd, lokt anderen uit om uw 
genealogie te bestuderen. U zult mogelijk benaderd worden door anderen, 
die met u in discussie willen over uw onderzoek en het onderzoek van die 
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anderen. Een publicatie kan leiden tot aanvulling van takken of kwartieren 
met gegevens die voor u tot nu toe nog volslagen onbekend waren, en het 
publiceren van uw genealogische informatie kan u in contact brengen met 
onderzoekers, die net als u op zoek zijn naar hetzelfde voorgeslacht. 

Hierdoor kan het gebeuren dat er een samenwerking 
ontstaat, die voor beide partijen voordeel kan opleveren.  
Het is een normale zaak dat genealogen elkaar helpen. Door 
elkaar te helpen zullen alle partijen profijt trekken van de 
gezamenlijke kennis over de historie van een gebied, stad of 
dorp. Ook op het gebied van sociale en historische informatie 

over de tijd waarin bepaalde voorouders leefden kan kennis uitgewisseld 
worden. Nieuwe contacten kunnen uw onderzoek verbeteren en leveren 
alleen maar voordeel op. 
 
OnderbouwdOnderbouwdOnderbouwdOnderbouwd    
Wanneer u dan op mijn suggestie overgaat tot het publiceren van uw 
genealogie, of een deel daarvan, is het belangrijk, dat u uw gegevens kunt 
onderbouwen met de bronnen waar u de gegevens vandaan hebt. 
Afhankelijk van het medium, waarin gepubliceerd wordt kan al of niet, 
mogelijk door plaatsgebrek, een bronvermelding meegegeven worden. Voor 
publicatie in kleinere bladen, zoals ons eigen “Koggenland” kan publicatie 
van bronnen achterwege gelaten worden.  
Er dient uiteraard ook altijd rekening gehouden te worden met de privacy 
van nog levende personen.  
 
Ondersteuning bij publicerenOndersteuning bij publicerenOndersteuning bij publicerenOndersteuning bij publiceren    
Of u nu een genealogie, een parenteel, een generatie of kwartierblad 
publiceert, laat deze dan wel vergezeld gaan van een deugdelijke 
nummering. Een goed genealogisch computerprogramma kan hierbij van 
dienst zijn. 
Ook zijn er voldoende mensen binnen onze afdeling, die behulpzaam 
kunnen zijn bij het publiceren van uw genealogische informatie.  
Voor genealogische vragen, proefballonnetjes e.d., maar ook voor voldragen 
werkstukken staat ons eigen kwartaalblad tot uw beschikking! 
  
Conclusie:Conclusie:Conclusie:Conclusie:    
In het belang van, in de eerste plaats, uw eigen onderzoek en daarna dat van 
anderen raad ik u aan uw gegevens of een deel daarvan te publiceren. 
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 Genealogische tips  
(door Harry van Deelen en Marijke Teunenbroek) 

 
1/ In de Verenigde Staten van Noord Amerika, Groot Brittannië en andere 
Engelstalige landen kan men een titel behalen in de genealogie. Nadere 
informatie daarover verschaft onderstaande link: 
http://genealogicalstudies.com/http://genealogicalstudies.com/http://genealogicalstudies.com/http://genealogicalstudies.com/. 
 
2/ Wie voorouders heeft in Suriname of daar anderszins onderzoek wil 
doen, kan mogelijk zijn of haar voordeel doen met de volgende 
toegangsnummers in de collectie van ons eigen Nationaal Archief:  
 
Toegangsnummer Archiefnaam  Periode  
1.05.11.15  Notarissen Suriname vanaf 1828  (1820-1845 
1.05.11.16  DTB Suriname   1662-1838 
2.10.19.01  Suriname / Eerste Algemene Volkstelling (1838) 1921  (1924)
 
Zie daarvoor de link: http://nationaalarchief.sr/collecties/archievenhttp://nationaalarchief.sr/collecties/archievenhttp://nationaalarchief.sr/collecties/archievenhttp://nationaalarchief.sr/collecties/archieven----onononon----linelinelineline. 
    
3/ Een Amerikaanse site voor genealogen die zich met Amerika 
bezighouden, http://www.whollygenes.com/#!http://www.whollygenes.com/#!http://www.whollygenes.com/#!http://www.whollygenes.com/#!.    
 
 
 

Oud Notarieel Archief IJsselmonde 
 

In 2013 werd ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan 
door het Streekarchief IJsselmonde een  DVD uitgegeven. 
De inhoud hiervan behelst het Oud Notarieel Archief 
IJsselmonde van 1661-1811. 

 
Indien iemand hier belangstelling voor heeft kan het in mijn 
bezit zijnde exemplaar gratis worden afgehaald. 
Dick Waalboer 
Oosterstraat 56 
Benningbroek 
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Op zoek naar nieuwe bestuursleden 

 
 

Om het voortbestaan en de continuïteit van onze afdeling te waarborgen, zijn we op zoek 

naar enkele leden, die deel willen uitmaken van het bestuur van onze afdeling. 

Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden, zie achter in het blad “Koggenland”. 

Daarnaast is er een webmaster en iemand voor de bibliotheek.  

Enkele leden hebben momenteel een dubbelfunctie. Omdat sommige buitengewone 

werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen worden, zoeken we versterking van de 

bezetting.  

Zeer recent heeft de secretaresse Ineke Willems opgezegd. Aan het einde van het jaar 

stopt Jan Lijzenga, na een lange periode voor ons actief geweest te zijn, met zijn 

redactiewerkzaamheden. Ook Dick Schenk heeft bedankt voor zijn  bestuurslid-

maatschap. 

Omdat er (naast de gewone werkzaamheden) ook nog taken zijn zoals: afgevaardigde 

naar landelijke vergaderingen, digitalisering, cursussen en voorouderspreekuur, is er grote 

behoefte aan uitbreiding van het bestuur. 

Om deze taken volledig en goede uit te voeren, vragen wij u om zo spoedig mogelijk te 

reageren op deze oproep. 

 

Voor meer informatie of om u op te geven kunt u contact opnemen met een van de 

bestuursleden. Zie de laatste pagina van dit blad. 
 

 

 

Help uw afdeling voort te bestaan, zodat we er 

allemaal nog lang plezier van hebben. 
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Cursus Stamboomonderzoek
 

 

 

De afdeling Oostelijk West

Vereniging organiseert in het Westfries Archief te Hoorn 

genealogie (stamboomonderzoek).

De cursus zal plaats vinden op de vrijdagmiddagen van 

17 en 31 oktober, 7 en 21 november 2014 van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Onderwerpen zullen zijn: 

• methodiek onderzoek

• basisbronnen 19
e
 en 20

• basisbronnen 17
e
 en 18

• informatie op het internet

• genealogische computerprogramma’s

• familiegeschiedenis 

De cursus wordt gegeven door Gerri Kind en Dick Waalboer.

De kosten, inclusief cursusmateriaal, bedragen 

Leden NGV  € 12,50,  

 

U kunt zich opgeven tot 3 oktober 2014

591746 

of via gerrikind@quicknet.nl en dickwaalboer@planet
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Cursus Stamboomonderzoek

-Friesland van de Nederlandse Genealogische 

Vereniging organiseert in het Westfries Archief te Hoorn een introductie

genealogie (stamboomonderzoek). 

De cursus zal plaats vinden op de vrijdagmiddagen van  

oktober, 7 en 21 november 2014 van 14:00 uur tot 16:00 uur.

methodiek onderzoek 

en 20
e
 eeuw 

en 18
e
 eeuw 

informatie op het internet 

genealogische computerprogramma’s 

 

rdt gegeven door Gerri Kind en Dick Waalboer. 

De kosten, inclusief cursusmateriaal, bedragen € 17,50. 

opgeven tot 3 oktober 2014 telefonisch op 0299 401662 en 0229 

of via gerrikind@quicknet.nl en dickwaalboer@planet.nl 

 Koggenland 2014/1 

 

Cursus Stamboomonderzoek 

 

Friesland van de Nederlandse Genealogische 

een introductie-cursus 

oktober, 7 en 21 november 2014 van 14:00 uur tot 16:00 uur. 

telefonisch op 0299 401662 en 0229 
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Mutaties op de ledenlijst 
(vanaf juli 2013 tot en met februari 2014) 
 

U heeft enige tijd geen mutaties meer kunnen lezen in ons blad. Dat kwam 
door de rompslomp die verschillende bestuurswisselingen met zich mee 
bracht. Dat alles maken wij nu in één keer goed: 
    
Welkom aan onze nieuwe leden: Welkom aan onze nieuwe leden: Welkom aan onze nieuwe leden: Welkom aan onze nieuwe leden:     
 Dhr. E. Brouwer te Hoorn. 
 Mw. J.W.H. de Baat- Jonkman te Den Oever. 
 Dhr. B. Vrouwe te Obdam. 
 
Nieuw bijkomend lidmaatschap:Nieuw bijkomend lidmaatschap:Nieuw bijkomend lidmaatschap:Nieuw bijkomend lidmaatschap:    
 Dhr. A.W. Groen te Rotterdam. 
 
Beëindiging lidmaatschap wegens overlijden:Beëindiging lidmaatschap wegens overlijden:Beëindiging lidmaatschap wegens overlijden:Beëindiging lidmaatschap wegens overlijden:    
 Dhr. J. Scheltes te Grootebroek  
 
Opzegging lidmaatschap:Opzegging lidmaatschap:Opzegging lidmaatschap:Opzegging lidmaatschap:    
 Dhr. J.P. Huig te Hilversum. 
 Dhr. J.D. Hooijberg te Edam. 
 Dhr. J.P.M. Snel te Schagen. 
 Dhr. A. van Doornum te Ursem. 
 Dhr. J. de Reus te Avenhorn. 
 Mw. W.C. Abbekerk – Hukema te Grootebroek.  
 Dhr. S. Beuse te Uithoorn  
 Mw. C.M.  Stroop –Welman te Zwaag. 
 Mw. M.A.M. Goedhart –Schoutsen te Zaandam. 
 Dhr. G.E. Luikens te Hoorn    
 Dhr. R.Singer te Hoorn 
 Dhr. E. van den Braak te Hoorn 
 Dhr. P.W.Stevens te Avenhorn 
 
Bijkomend lidmaatschap beëindigd:Bijkomend lidmaatschap beëindigd:Bijkomend lidmaatschap beëindigd:Bijkomend lidmaatschap beëindigd:    
 M.A. Koopman-Lenstra te Kwadijk. 
 
Geroyeerd door het hoofdbestuur:Geroyeerd door het hoofdbestuur:Geroyeerd door het hoofdbestuur:Geroyeerd door het hoofdbestuur:    
Dhr. W.J.Verhart  
Dhr. P.Aurik 
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Aan dit nummer werkten mee…..    
 
Annemien van de Vlasakker, Mevrouw J(osje) de Baat, De heer A(lbert) 
Groen, Gerri Kind-Renskers, Dick Waalboer, Harry van Deelen en Marijke 
Teunenbroek. 
 
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. 
 
 
 
 

Discriminatie  
 
‘Achternaam vader discriminatie’: onder deze of soortgelijke koppen 
verschenen 8 januari 2014 in verschillende landelijke kranten berichten over 
een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 
Straatsburg. Een echtpaar uit Milaan wilde hun dochter naar de moeder 
noemen, maar omdat Italiaanse rechters dat verboden wendden zij zich tot 
genoemd hof in Straatsburg. Als een kind alleen de achternaam van de 
vader kan krijgen, is dat discriminerend voor de moeder naar het oordeel 
van het hof, ook al is het gebruikelijk en historisch zo gegroeid om een kind 
de achternaam van de vader te geven. 
 
 
 
 
 
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 15 juni 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 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: voorzitter@owf.ngv.nl 

Secretaris  

Vacature 

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, hoofdredacteur 
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn    0229 - 23 29 35 

e-mail: hoofdredacteur@owf.ngv.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: 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, BerkhoKerkebuurt 169, BerkhoKerkebuurt 169, BerkhoKerkebuurt 169, Berkhout 
   



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


