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Onze Bijeenkomsten    

    
25 september 2014          dr. J.C.M. Cox: Lezing 650 jaar Stads-/Stederecht 

Grootebroek 
23 oktober 2014         Mevr. Klooster: Genealogische opzoekingen in het 

archief van de Koninklijke Marine  
27 november 2014 
Aanvang  18.45 uur 
 

De heer Siem Duys: Het leven van Jacob Mossel uit 
Enkhuizen 
 NB: de lezing wordt voorafgegaan door de najaarsvergadering.   

22  januari 2015 De heer Hans Siebelink: "Humorenleer" of als 
chirurgijn met een eigen kraam op middeleeuwse 
markten 

12 maart 2015 Mevrouw Sytske Visscher (CBG): "Wie was Wie" 
23 april 2015   Jaarvergadering van de afdeling en 

10-minutenpraatjes 
 
De bijeenkomsten worden gehouden in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c te  
Hoorn. Aanvang (tenzij anders vermeld) 19.30 uur. Zaal open 18.30 uur.  
 

Huurovereenkomst met Westfries Archief 
Tijdens de ledenvergadering van onze afdeling van 24 april 2014 werd 
besloten om te verhuizen naar het Westfries Archief. Als gevolg hiervan 
hebben namens onze afdeling, Dick Waalboer en namens het Westfries 
Archief,  Jan de Bruin in het bijzijn van onze secretaris Gerri Kind- Renskers 
op 10 juni 2014 de huurovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst is 
aangegaan voor een periode van vijf jaar en kan stilzwijgend verlengd 
worden. Ieder jaar zal een evaluatie plaats vinden. 
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Van de bestuurstafel 

Als we van een seizoensbezigheid zouden mogen 
schrijven, dan is wat mij betreft het genealogieseizoen 
ongeveer in juni gesloten. Dit betekent niet dat er in de 
zomer helemaal geen genealogische activiteiten zijn. 
Toch nog even “een archiefje pikken” is nooit weg. Op 
een regenachtige dag nog wat uitzoeken. Het houdt niet 
op. 
In de laatste gewone bijeenkomst op 24 april hebben we 
de jaarvergadering gehouden. Hierover leest u elders in 
deze aflevering het verslag, opgesteld door Ben Leek. 
In die vergadering is unaniem door de leden besloten om de stap naar het 
Westfries Archief te zetten. Dit betekent, dat we de eerst volgende 
bijeenkomst zullen houden in het Westfries Archief op 25 september. 
Vanaf ongeveer half zeven bent u daar van harte welkom.  
De bibliotheek van onze afdeling zal in juni verhuisd worden naar de galerij 
van het Westfries Archief. Hierdoor is het tijdens de openingsuren van het 
archief voor iedereen bereikbaar. Uitlenen kan nog steeds alleen door leden 
tijdens de bijeekomsten. 
Terugkijken is niet mijn meest favoriete bezigheid, maar voor een paar 
zaken binnen onze afdeling wil ik dat toch wel even doen. 
De meest recente gebeurtenis, waar meer dan 35 leden bij aanwezig waren, 
was de jubileumbijeenkomst op 17 mei. Naar mijn mening in alle opzichten 
een geslaagde bijeenkomst. De ontvangst was uiterst prettig en van de 
gelegenheid om vóór de eigenlijke bijeenkomst uitgebreid met elkaar te 
praten, werd volop gebruik gemaakt. De presentatie door de heren Doedens 
en Houter was boeien, interessant en gelardeerd met een vrolijke noot. De 
onderwerpen, een brandende koopvaardijvloot voor de kust van Vlieland en 
de brand van West Terschelling, beide in de 17e eeuw, zijn eindelijk eens 
goed belicht. 35 leden aanwezig exclusief bestuursleden is lang niet slecht. 
Toch had ik op meer gehoopt. We hadden het georganiseerd voor alle leden. 
 
Voor het nieuwe seizoen, ik blijf deze term maar gebruiken, heeft Marijke de 
bijeenkomsten weer rijkelijk gevuld met interessante onderwerpen. 
De agenda vindt u in dit nummer. 
 
Uw voorzitter 
Dick Waalboer 
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Verslag van de jaarvergadering van de afdeling 
Oostelijk West-Friesland van de NGV  
(24-04-2014) 
 

Voor 16 aanwezigen, 11 leden en 5 bestuursleden, opent Dick Waalboer, vz., 
de bijeenkomst, “ een gewone vergadering”, aldus Dick, maar wel een die in 
het licht staat van ons komende dertigjarige jubileum. De DVD die alle leden 
straks voor vier euro kunnen kopen, is al gereed.  
Er is bericht van verhindering binnengekomen van de heren Appel, Brouwer 
en Klaver. Het verslag van de jaarvergadering van 2013 wordt voor 
kennisgeving aangenomen, evenals het jaarverslag over 2013 van de 
secretaris. Bij dit laatste memoreert vz. dat de tekst daarvan opgesteld is 
door dhr. Schenk, maar dat deze kort daarna ons bestuur heeft verlaten, 
waarna Gerri Kind haar oude taak als secretaris weer op zich heeft 
genomen: een welgemeend applaus valt haar daarna ten deel. 
Het financieel jaaroverzicht van de penningmeester leidt ook niet tot vragen 
en de kascommissie meldt, bij monde van dhr. Olijve, “dat er juist en 
volledig is gehandeld door de penningmeester, in overeenstemming met de 
begroting”. Ook het eindsaldo klopt, op grond waarvan zijn voorstel om de 
penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid onder 
applaus wordt aanvaard. De heren Bant en Olijve zullen ook komend jaar als 
kascommissie optreden.  
Eer hoeven geen nieuwe bestuursleden gekozen te worden, omdat het enige 
aftredende lid, Gerri Kind, zich herkiesbaar heeft gesteld. Toch spreekt vz. 
nogmaals zijn bezorgdheid uit over de geringe omvang van het zittende 
bestuur: er zijn, kortweg gezegd, te weinig mensen beschikbaar voor teveel 
taken, ondanks de ondersteuning door verschillende leden bij bestuurstaken 
(Remko Ooijvaar bij de website, Aad Goossens en Anneke Veenstra bij het 
verzorgen van de koffie en thee, Tiny Kraakman in de bibliotheek en Jan 
Lijzenga bij de opmaak van ons afdelingstijdschrift). Cor Kind zal als 
plaatsvervangend penningmeester optreden, zo lang wij niemand hebben 
kunnen vinden om die taak op zich te nemen. Hierdoor krijgt Dick Waalboer 
de tijd zich met de opmaak van Koggenland bezig te gaan houden, nu Jan 
Lijzenga te kennen heeft gegeven daarmee te willen stoppen. Iedereen 
begrijpt, zo hoopt het gehele bestuur, dat het opzetten en aanbieden van 
cursussen, het sturing geven aan digitalisering en andere 
afdelingsbezigheden meer mankracht vereisen dan van de zittende 
bestuursleden gevraagd mag worden: zij hebben immers ook al hun eigen, 
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‘gewone’, bestuurstaken. Een dringend verzoek dus aan iedereen ons te 
helpen nieuwe bestuursleden te vinden! 
Het afdelingstijdschrift Koggenland heeft iedere keer precies genoeg kopij, 
maar de redactie zou zich natuurlijk liever in een wat rustiger vaarwater 
willen bevinden en op tijd een keuze maken uit de binnengekomen kopij om 
meer gevarieerde nummers te kunnen samenstellen. Gelukkig heeft de 
vergadering geen kritiek op de inhoud, wij zijn dus op de goede weg. 
Ter inleiding van het belangrijkste punt op de agenda, de verhuizing van 
onze bibliotheek en de plek waar wij onze afdelingsbijeenkomsten houden, 
van Berkhout naar het Westfries Archief, behandelt vz. de punten van kritiek 
die tijdens de najaarsledenvergadering naar voren zijn gebracht. Dhr. De 
Bruin van het WFA heeft aan het bestuur van OWF schriftelijk uiteengezet 
hoe de toegankelijkheid van de boeken en het uitlenen geregeld gaan 
worden en hoe hoe de afdelingsavonden kunnen verlopen: zaal open om 
18.30 uur, mogelijkheid om boeken in te zien en/of te lenen, start van een 
lezing om 19,30, pauze van 20.15 – 20.30, afronding van de lezing 20.30 – 
21.15, sluiting van het archief om uiterlijk 21.30.  Alle leden kunnen dus 
onze bibliotheekboeken inzien en lenen, de spreker heeft anderhalf uur tot 
zijn of haar beschikking en kan op tijd naar huis; alle audiovisuele 
hulpmiddelen zijn aanwezig. Na de mededeling dat wij de koffie/thee in 
eigen beheer mogen schenken en dat de prijs derhalve in vergelijking met 
Berkhout omlaag kan, blijft de vergadering stil: er zijn geen vragen meer en 
de vragenstellers van de vorige keer geven aan tevreden te zijn met de 
gegeven antwoorden. Het bestuursvoorstel wordt dus met algemene 
stemmen aanvaard. 
Marijke Teunenbroek geeft alvast een overzicht van de lezingen en de 
sprekers, die voor het volgende seizoen zijn gecontracteerd (zie de 
binnenpagina’s van dit blad voor het uitneembare programmablad). Zij heeft 
ook een voorlopige regeling getroffen voor een excursie naar het CBG op 
maandag 6 oktober. Via de mailservice heeft u daar intussen meer over 
gehoord. Wij hopen op een grote deelname! (n.b. de inschrijving is al 
gesloten, wij denken na over de mogelijkheid deze excursie ook voor een 
tweede groep deelnemers te regelen). 
Omdat niemand gebruik wenst te maken van de rondvraag sluit Dick de 
vergadering om 20.45 uur. Na een korte pauze wordt de avond verder 
verzorgd met tienminutenpraatjes door Klaas Bant (over het Monnikenmeer) 
en Dick Commandeur (over bijzondere sterfgevallen in West-Friesland). 
 
(Ben Leek) 
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Koggenland / OWF 1984 – 2014 
 

Het kan weinigen van u ontgaan zijn dat onze afdeling op 17 mei haar 
dertigjarig bestaan heeft gevierd. De belangstelling viel enigszins tegen, wij 
hadden op de komst van meer leden gerekend dan de 36 aanwezigen.  Toch 
werd het een heel gezellige middag. Geanimeerde gesprekken voor en na de 
feestelijke lezing, een gebakje, koffie, thee, frisdrank, een glas wijn, voor 
ieder wat wils dankzij de goede zorgen van Marijke Teunenbroek en Gerri 
Kind. 
Onze voorzitter, Dick Waalboer, memoreerde in zijn openingswoord dat wij 
dertig jaar geleden, in 1984, zijn voortgekomen uit de afdeling Hollands 
Noorderkwartier in Alkmaar e.o. en dat wij al snel 100 leden hadden. Dat 
aantal liep op tot maximaal 230, waarna de terugloop inzette, zoals bij de 
meeste afdelingen van de NGV. Deze achteruitgang tot staan brengen ziet 
Dick als de belangrijkste opdracht aan het door hem geleide bestuur, maar 
hij stelt daarbij tevens vast dat het bestuur daartoe nodig uitgebreid moet 
worden. 
Een tweede taak die hij voor ons ziet weggelegd vormt het stimuleren van 
nauwkeurigheid bij ons onderzoekswerk. Van digitalisering, internet en 
genealogische programma’s was dertig jaar geleden nog nauwelijks sprake, 
maar het gemak waarmee deze verworvenheden nu gebruikt kunnen 
worden om gegevens op te slaan of over te nemen van anderen leidt dikwijls 
tot onzorgvuldigheid en – het is een groot woord – dus tot 
geschiedvervalsing. Het doel van ons onderzoek kan zijn om zoveel mogelijk 
namen binnen te halen, om zover mogelijk terug te gaan in de tijd of zo veel 
mogelijk aankleding te geven aan een genealogie, maar uiteindelijk staat of 
valt alles met een correcte vermelding van de bronnen. Voor serieus 
onderzoek, aldus Dick, kan men nog steeds maar het beste lid worden (en 
blijven) ven een genealogische vereniging zoals de NGV. 
Het hoogtepunt van de middag was voor vele bezoekers de lezing van Jan 
Houter en Anne Doedens. Als professionele onderzoekers en kenners van 
Vlieland hebben zij uitgebreide naspeuringen verricht in binnen- en 
buitenland naar een ramp die in 1666 plaats heeft gevonden op Vlieland en 
West-Terschelling. Deze gebeurtenis heeft vreemd genoeg geen tot heel 
weinig sporen nagelaten in de Nederlandse geschiedschrijving. Hoewel hun 
onderzoek pas op 4 juli a.s. gepresenteerd zal worden, kregen wij vandaag 
al de primeur van een voorpremière.  
Vlieland speelde een belangrijke rol in de 17de eeuw. De haven vormde het 
vertrekpunt voor de Oostzeevaart (hout en graan) en voor een gedeelte van 
de VOC-vloot (die meestal vanaf Texel wegvoer). In 1666 lagen er 
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honderden schepen voor anker aan de westkant van het eiland. Zij hadden 
zich daar verzameld omdat het tijdens een van de zeeoorlogen met de 
Engelsen te gevaarlijk was om uit te varen. In een vierdaagse oorlog hadden 
de Hollanders weliswaar gewonnen en zo hun handelswegen veilig gesteld, 
dachten zij, maar korte tijd later kwamen de Engelse schepen terug en 
wonnen in de buurt van Zeeland een slag. De admiraals Tromp en De Ruijter 
waren gevlucht en kregen vervolgens na afloop van de strijd grote ruzie. De 
Engelse schout bij nacht Richard Holmes maakte handig gebruik van die 
situatie en kon ongehinderd in noordelijke richting varen langs de kust van 
de Noordzee. Hij wist kennelijk van de grote handelsvloot die vrijwel 
onbeschermd bij Vlieland lag en was in staat ongeveer 170 schepen in brand 
te steken en twee oorlogsschepen te vernietigen. Mogelijk tweeduizend 
mensen zijn daarbij omgekomen. De volgende dag werd ook nog een dorp 
op West-Terschelling platgebrand voordat de Engelsen de aftocht bliezen. 
Deze gebeurtenissen vonden in augustus 1666 plaats en hebben geleid tot 
een aanzienlijke economische schadepost, waardoor zelfs de beurs van 
Amsterdam drie dagen niet openging. Omgerekend naar huidige bedragen 
moet het om zo’n 500 miljoen euro zijn gegaan. Grote hulpacties werden op 
touw gezet. De sprekers lieten zien dat steden als Enkhuizen en Hoorn 
daarbij een belangrijke rol speelden. Er bestonden van oudsher al vele 
bestuurlijke contacten tussen deze beide havensteden en het eiland Vlieland. 
Het feit dat dertig uit Hoorn afkomstige schepen gezonken waren had ook 
grote financiële gevolgen voor reders in Hoorn. De mobilisatie en de 
dijkbewaking die werden ingesteld uit angst voor de komst van de Engelsen, 
en de vaak persoonlijke relaties met families op Vlieland en Terschelling 
brachten veel opschudding teweeg. De admiraals Tromp en De Ruijter 
kregen de schuld van het niet verdedigd hebben van belangrijke havens in 
de Waddenzee. De pensionaris van Medemblik bracht schriftelijk verslag uit 
van de commotie in de Staten van Holland en wees daarbij op de 
tegengestelde belangen, die tot de besluiteloosheid hadden geleid: de grote 
reders, die ook vaak de machthebbers waren, hadden hun handelsschepen 
binnen moeten houden in plaats van buiten te laten liggen om uit te varen, 
ofwel, het landsbelang had zwaarder moeten wegen dan hun persoonlijke 
belangen.  
Korte tijd later ondernam De Ruijter wel actie, zijn geschonden blazoen 
moest schoongeveegd worden. Een eerste actie, een poging om zestien 
Engelse oorlogsschepen die in de Elbe voor anker lagen aan te vallen, 
mislukte grotendeels, maar zijn tocht naar Chatham in 1667 werd wel een 
groot succes. Hij voer de Theems op en maakte de spiegel van het Engelse 
admiraalschip buit, die nog steeds in het Rijksmuseum in Amsterdam hangt. 
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Zo werd de gedurfde aanval van de Engelsen op onze handelsvloot op 
Hollands grondgebied beantwoord met een al even gewaagde aanval op 
Engelse bodem.  
De gevolgen die dit alles heeft gehad op de situatie in Hoorn en omgeving 
vormde de aanleiding beide sprekers uit te nodigen op onze jubileumdag. 
Voor hun aanstekelijke en met veel enthousiasme gebrachte verhaal werden 
zij met een groot applaus bedankt. De thuisblijvers zijn het cadeau dat het 
bestuur hiermee aan de leden wilde aanbieden misgelopen. Hopelijk 
fungeert bovenstaand verslag als een pleister op de wonde voor degenen die 
deze dag verhinderd waren te komen. 
 
(Ben Leek) 
 
 
 

Lezers reageren 
 
Dit is een reactie op het artikel in Koggenland 14/1, blz. 21. Ik ben vanaf 
1980 bezig geweest met het verzamelen van genealogische gegevens en wil 
ze graag toegankelijk maken voor iedereen die er belangstelling voor heeft. 
Op mijn website staan naast de kwartierstaat van mijn kleinkinderen enige 
kwartierstaten van anderen die ik heb uitgezocht en waar ik nog steeds mee 
bezig ben. Ook staan er verschillende genealogieën op: Buschmann, 
Heekelaar, Kostelijk, Ratelband en Sinkeldam en ook een parenteel in 
aanbouw: de nakomelingen van Neeltje Hendriks Brederode (o.a. Buijs en 
Sluijs). Een index op alle kwartierstaten en op alle genealogieën staat op de 
startpagina: http://home.kpn.nl/hasibu/index.htmlhttp://home.kpn.nl/hasibu/index.htmlhttp://home.kpn.nl/hasibu/index.htmlhttp://home.kpn.nl/hasibu/index.html. Verder staan er enige 
afstammingsreeksen op, zie de inhoudsopgave. Het beoefenen van 
genealogie is de mooiste hobby die ik heb. Ook probeer ik zoveel mogelijk 
de oude verhalen die in de familie rond zijn gegaan (o.a. over mijn 
grootvader) op te schrijven, zodat ze voor het nageslacht bewaard blijven. 
 
Hanny Sinkeldam-Buschmann,   hsbuschmann1949@gmail.com 
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Kwartierstaat van Geertruida Hendrika van Rijn 
(door mevrouw Verhoef - van Rijn) 
 

Generatie I 
 
1 Geertruida HendrikaGeertruida HendrikaGeertruida HendrikaGeertruida Hendrika    van RIJNvan RIJNvan RIJNvan RIJN, geboren op woensdag 1 juli 1931 te 

Enkhuizen. 
 

Generatie II 
 
2 Jacob JohannesJacob JohannesJacob JohannesJacob Johannes    van RIJNvan RIJNvan RIJNvan RIJN, timmerman, geboren op maandag 9 januari 

1905 te Weesp, overleden op maandag 30 april 1984 te Hoorn op 
79-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 19 juni 1930 te Enkhuizen 
met de 21-jarige 

3 Catharina MargarethaCatharina MargarethaCatharina MargarethaCatharina Margaretha    de VRIESde VRIESde VRIESde VRIES, geboren op zaterdag 16 januari 1909 
te Enkhuizen, overleden op zondag 15 juni 1997 te Hoorn op 88-jarige 
leeftijd. 

 
Generatie III 

 
4 HendrikHendrikHendrikHendrik    van RIJNvan RIJNvan RIJNvan RIJN, timmerman, geboren op zondag 27 juni 1875 te 

Weesp, overleden op woensdag 7 maart 1951 te Enkhuizen op 
75-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op vrijdag 26 februari 1904 te 
Lemsterland met de 28-jarige 

5 GeertjeGeertjeGeertjeGeertje    BRUINSMABRUINSMABRUINSMABRUINSMA, geboren op woensdag 29 september 1875 te 
Oosterzee, Lemsterland, overleden op zondag 23 juni 1946 te 
Amsterdam op 70-jarige leeftijd, begraven te Enkhuizen. 

6 EelkeEelkeEelkeEelke    de VRIESde VRIESde VRIESde VRIES, spoorbeambte en rangeerder H.Y.S.M, geboren op 
donderdag 21 mei 1868 te Sneek, overleden op dinsdag 6 februari 
1951 te Enkhuizen op 82-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 30 november 1893 te 
Enkhuizen met de 25-jarige 

7 EtjeEtjeEtjeEtje    ROOSENDAALROOSENDAALROOSENDAALROOSENDAAL, geboren op donderdag 16 juli 1868 te Enkhuizen, 
overleden op donderdag 25 november 1954 te Enkhuizen op 86-jarige 
leeftijd. 
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Generatie IV 
 
8 JacobJacobJacobJacob    van RIJNvan RIJNvan RIJNvan RIJN, werkman, blekersknecht, sigarenmaker, geboren op 

maandag 21 september 1835 te Weesp, overleden op zondag 25 mei 
1879 te Weesp op 43-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op vrijdag 13 mei 1864 te Weesp met de 
29-jarige 

9 JohannaJohannaJohannaJohanna    van TOORENBURGvan TOORENBURGvan TOORENBURGvan TOORENBURG, slaapsteehoudster, geboren op zondag 2 
november 1834 te Weesp, overleden op maandag 4 juni 1888 te 
Weesp op 53-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op donderdag 1 mei 1862 te Weesp 
met DirkDirkDirkDirk    SCHOLTESCHOLTESCHOLTESCHOLTE, 29 jaar oud, geboren op vrijdag 21 december 
1832 te Weesp, overleden op dinsdag 28 oktober 1862 te Weesp op 
29-jarige leeftijd. 
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op vrijdag 13 mei 1864 te Weesp met 
JacobJacobJacobJacob    van RIJNvan RIJNvan RIJNvan RIJN, 28 jaar oud (zie 8).38 

10 FongerFongerFongerFonger    BRUINSMABRUINSMABRUINSMABRUINSMA, arbeider/ boereknecht, geboren op vrijdag 21 mei 
1852 te Hemelum, gem. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 
overleden op zondag 22 augustus 1926 te Joure, Haskerland op 
74-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zondag 23 mei 1875 te Lemsterland 
met de 23-jarige 

11 SipkjeSipkjeSipkjeSipkje    LEMSTRALEMSTRALEMSTRALEMSTRA, geboren op vrijdag 19 december 1851 te Oude 
Schoot, Schoterland, overleden op zondag 4 augustus 1929 te Joure, 
Haskerland op 77-jarige leeftijd. 

12 HendrikHendrikHendrikHendrik    de VRIESde VRIESde VRIESde VRIES, uurwerkmakersknecht, bankwerker, geboren op 
woensdag 30 april 1834 te Sneek. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zondag 23 november 1856 te Sneek 
met de 28-jarige 

13 YtjeYtjeYtjeYtje    OSINGAOSINGAOSINGAOSINGA, geboren op vrijdag 9 mei 1828 te Sneek, overleden op 
donderdag 18 september 1890 te Sneek op 62-jarige leeftijd. 

14 ChristiaanChristiaanChristiaanChristiaan    ROOSENDAALROOSENDAALROOSENDAALROOSENDAAL, tuinder, geboren op woensdag 25 december 
1833 te Enkhuizen, overleden op woensdag 1 januari 1930 te 
Enkhuizen op 96-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 28 april 1859 te Enkhuizen 
met de 24-jarige 

15 GrietjeGrietjeGrietjeGrietje    GOOSGOOSGOOSGOOS, geboren op donderdag 19 maart 1835 te Enkhuizen, 
overleden op vrijdag 28 januari 1927 te Enkhuizen op 91-jarige 
leeftijd.
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1
e
 lezing:  donderdag  25 september 2014   

 

De heer dr. J.C.M. Cox: Lezing 650 jaar stads-/stederecht 
Grootebroek 
 

In het Noorderkwartier heeft een aantal plaatsen stadsrecht gekregen van de Hollandse 
graven (Alkmaar 1254; Medemblik 1289; Hoorn 1356; Enkhuizen 1356 en 
Grootebroek 1364). Aan het begin van de 15de eeuw krijgt een groot aantal (combinaties 
van) dorpen in West-Friesland zogenaamde stederechten. In de lezing zal nader op deze 
bijzondere situatie worden ingegaan alsmede op de aanwezigheid van stadsrechtfamilies, 
de inhoud van de stadsrechten en de politieke situatie in die periode.  
 
De heer Cox heeft in 2005 het Repertorium van de stadsrechten in Nederland geschreven.  
Hij is in 2011 gepromoveerd op een proefschrift over de stadsrechten van Holland en 
Zeeland 
 (13de-15de eeuw), universiteit Leiden. 

 

 

 

2
e
 lezing:  donderdag 23 oktober 2014   

 

Mevr. Klooster (Ministerie van Defensie): Genealogische opzoekingen 
in het archief van de Koninklijke Marine  
 
Mevr. Klooster komt ons wegwijs maken in het archief van de Koninklijke marine. 
Marinepersoneel geboren tussen ca. 1865 en 1908. 
Deze dossiers betreffen uitsluitend beroepspersoneel. Om een bepaalde persoon te 
kunnen terugvinden moet u over de juiste geboortedatum beschikken. In de lijst 
van persoonsdossiers (pdf) kunt u nagaan of er een dossier is van de door u gezochte 
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persoon. De inhoud van dossiers kan sterk verschillen: sommige bevatten niet meer dan 
een kaartje met de naam en de rang van de desbetreffende militair, terwijl in andere    
dossiers de    Personendocumentatie heel uitgebreid is. 

 

De personendocumentatie (pdf) is samengesteld uit diverse bronnen met (genealogische) 
informatie over duizenden marineofficieren uit de 17e tot en met 20e eeuw: 
 

o Collectie Klaassen is een verzameling waarin gegevens zijn verwerkt die aan de 
personeelsadministratie van de marine ontleend zijn. 

o De collectie nalatenschappen heeft betrekking op personeel dat tussen 1940 en 
1985 in actieve dienst is overleden. 

o Betaalrollen van marineschepen uit de Tweede Wereldoorlog. 
o De naamlijsten van het vaste corps zeeofficieren uit het begin van de 19e eeuw. 
o Gedenkboeken en andere aanwezige overzichtswerken waarin alle leerlingen van 

de adelborstenopleidingen van de marine in de negentiende en twintigste eeuw 
vermeld staan. 

o Herenboekjes uit de 18e eeuw, waarin marineofficieren staan vermeld. 
o 'Het admiralenboek: de vlagofficieren van de Nederlandse marine 1382-1991 van 

Luc Eekhout' (Amsterdam 1992). 
o Marinepersoneel geboren voor 1850. Onderzoek naar varend marinepersoneel 

geboren vóór 1850 is een stuk lastiger, omdat bij een grote brand in het ministerie 
van Marine in 1844 veel archiefmateriaal verloren is gegaan. De dossiers omvatten 
dikke bundels documenten en papieren zitten waarin zich een heel leven 
ontvouwt.  

 

 

3e lezing + Ledenvergadering:  donderdag 27 november 2014   
  

Aanvang  18.45 uu.r  NB: de lezing wordt voorafgegaan door de statutair verplichte  

najaarsvergadering. De vergaderstukken ontvangt u bij binnenkomst. 

 

Mevr. Klooster (Ministerie van Defensie): Genealogische opzoekingen 
in het archief van de Koninklijke Marine  

 

Jacob Mossel 1704 – 1761. Een in Enkhuizen op de Wierdijk geboren jongen die opklom 
van matroos tot gouverneur generaal bij de Verenigde Compagnie in Azië. Hij zette zich 
in om “het scheepje van de compagnie vlot te houden”, maar vergat ook zijn eigen 
belangen niet. Voerde scherpe maatregelen in tegen “pracht en praal”, regelde de 
opiumhandel voor de compagnie maar vooral voor zich zelf en was één van de weinige 
gouverneurs generaal met bloed aan zijn handen. Van zijn verworven rijkdom wisten, via 
het huwelijk met zijn kinderen, een aantal adellijke families in Nederland maar ook een 
aantal  regenten in Enkhuizen te profiteren. Hij was zeer begaan met de economische 
teruggang in Enkhuizen en probeerde een steentje bij te dragen tot herstel door 
schenkingen, deelnemen in visserij- en handelscompagnieën en het sturen van extra 
lading in VOC schepen naar Enkhuizen. 
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4
e
 lezing:  donderdag  22  januari 2015 

 

De heer Hans Siebelink:"Humorenleer" of als chirurgijn met een 
eigen kraam op middeleeuwse markten. 

De geneeskunst in de middeleeuwen is niet zoals vaak wordt verteld primitief, maar 
integendeel gebaseerd op een diepdoordacht systeem: De Humorenleer. Deze leer is via 
de oude Grieken eeuwen lang de basis geweest van de medische wetenschap. De echo's 
van deze leer zijn in onze tijd nog steeds merkbaar. 
Op een luchtige onderhoudende manier wordt de theorie achter deze leer uitgelegd. Er 
wordt besproken hoe ziektes ontstaan en hoe ze behandeld worden. De lezing duurt 
ongeveer 90 minuten en wordt gegeven door Hans Siebelink gekleed als een 
middeleeuws chirurgijn. 

Veel gestelde vragen worden behandeld: 

"Waarom aderlatingen?" (Daarbij wordt een demonstratie gegeven. Iemand van de 
toehoorders wordt 'echt' adergelaten.) 

"Poetsen de middeleeuwers hun tanden". (Ja en mochten er gaatjes komen; 
tandentrekken werd zo min mogelijk gedaan, eerst gaf men een zenuwbehandeling.) 

Interessante ingrediënten voor de medicijnen kunnen worden bekeken, zoals 
maagdenwas, drakenbloed, duivelsdrek, mastiek, walvissperma. 

Verteld wordt over de vrouwelijke anatomie, menstruatie, voortplanting, zwangerschap. 
Behandeld wordt onder andere: waarom kan een vrouw een kind krijgen en een man 
niet. Waarom kan een man niet de borst geven, hoe kan men een jongetje verwekken, 
enz.  

De toehoorders worden bij de voordracht betrokken en er is ruim gelegenheid om vragen 
te stellen. Kinderen mogen helpen  'medicijnen'  maken. 

 

 

5
e
 lezing  donderdag  12 maart 2015  

 

Mevrouw Sytske Visscher (CBG): "Wie was Wie" 

WieWasWie bevat miljoenen historische documenten over personen in het verleden, zoals 
geboorteaktes, bevolkingsregisters en trouwboeken en veel meer. Daarnaast vind 
je openbare stambomen en persoonspagina's van anderen. WieWasWie zit dus 
vol bronnen voor je stamboomonderzoek. Systke Visscher  vertelt over het hoe en wat 
van “Wie was Wie”. 
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Jaarvergadering + 10 minuten praatjes: donderdag 23 april 2015   
  

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

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

 

Alles ( nou ja, bijna alles) is mogelijk…… 
 

Geeft u het wel even door aan Dick Waalboer of Marijke van Teunenbroek  via de e-mail 
of een telefoontje. Zij kunnen dan even een indeling kan maken van wat er  
gaat gebeuren op deze avond. Ook zorgen zij er dan voor dat er een beamer, extra tafel 
etc. voor u klaar staan. 

 

Ook kunt u vragen  te stellen zoals: 

 

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

Kortom een avond vóór en dóór de leden!
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Generatie V 
 

16 JacobJacobJacobJacob    van RIJNvan RIJNvan RIJNvan RIJN, werkman, gedoopt op donderdag 21 juli 1803 te 
Weesp, overleden op zaterdag 23 oktober 1847 te Weesp op 44-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zondag 19 maart 1826 te Weesp met 
de 21-jarige 

17 MariaMariaMariaMaria    VERBRUGGENVERBRUGGENVERBRUGGENVERBRUGGEN, gedoopt op zaterdag 7 april 1804 te Weesp, 
overleden op zondag 21 februari 1858 te Weesp op 53-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. JacobJacobJacobJacob, geboren op maandag 21 september 1835 te Weesp (zie 

8).38 
18 ThomasThomasThomasThomas    van TOORENBURGvan TOORENBURGvan TOORENBURGvan TOORENBURG, gedoopt op donderdag 30 november 

1797 te Weesp, overleden op donderdag 7 september 1843 te Weesp 
op 45-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zondag 14 mei 1826 te Weesp met de 
30-jarige 

19 TrijntjeTrijntjeTrijntjeTrijntje    BERVELINGBERVELINGBERVELINGBERVELING, gedoopt op zondag 25 oktober 1795 te Weesp, 
overleden op zaterdag 9 oktober 1869 te Weesp op 73-jarige leeftijd. 

20 SytzeSytzeSytzeSytze Tjittes    BRUINSMABRUINSMABRUINSMABRUINSMA, geboren op zaterdag 12 februari 1814 te 
Stavoren ( Warns), overleden op woensdag 24 november 1852 te 
Hemelum, gem. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde op 38-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zondag 25 april 1841 te Hemelumer 
Oldeferd met de 30-jarige 

21 GeertjeGeertjeGeertjeGeertje Jans    de JONGde JONGde JONGde JONG, geboren op woensdag 30 mei 1810 te 
Bakhuizen, Hemelumer Mirns, gedoopt (NH) op zondag 17 juni 1810 
te Hemelumer / Mirns / Bakhuizen, overleden op donderdag 26 
februari 1857 te Hemelum. gem. Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde op 46-jarige leeftijd. 

22 LubbartusLubbartusLubbartusLubbartus Reitzes    LEMSTRALEMSTRALEMSTRALEMSTRA, schipper, geboren op zaterdag 24 
november 1827 te Oldetrijne, Weststellingwerf, overleden op zondag 
15 november 1914 te Lemsterland op 86-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zondag 23 maart 1851 te Schoterland 
met de 21-jarige 

23 SjoukjenSjoukjenSjoukjenSjoukjen Hylkes    HYLKEMAHYLKEMAHYLKEMAHYLKEMA, geboren op dinsdag 14 juli 1829 te 
Oudeschoot, Schoterland. 

24 HarmenHarmenHarmenHarmen Eelkes    de VRIESde VRIESde VRIESde VRIES, uurwerkmakersknecht, geboren op zondag 
19 juni 1803 te Sneek, overleden op dinsdag 2 december 1862 te 
Sneek op 59-jarige leeftijd. 
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Gehuwd op 20-jarige leeftijd op zondag 6 juni 1824 te Sneek met de 
22-jarige 

25 OrtilliaOrtilliaOrtilliaOrtillia Hendriks    GOEDEMOEDGOEDEMOEDGOEDEMOEDGOEDEMOED, geboren op zondag 30 mei 1802 te 
Sneek, overleden op maandag 10 mei 1880 te Sneek op 77-jarige 
leeftijd. 

26 NaddusNaddusNaddusNaddus Pieters    OSINGAOSINGAOSINGAOSINGA, schipper, geboren ca.1793 te Bolsward, 
overleden op woensdag 19 februari 1862 te Sneek. 
Gehuwd op zondag 24 oktober 1824 te Sneek met 

27 AaltjeAaltjeAaltjeAaltje Jans    SCHOTANUSSCHOTANUSSCHOTANUSSCHOTANUS, geboren ca.1805 te Sneek, overleden op 
woensdag 14 februari 1877 te Sneek. 

28 JanJanJanJan    ROOSENDAALROOSENDAALROOSENDAALROOSENDAAL, tuinier, geboren op donderdag 23 oktober 1800 te 
Enkhuizen, overleden op maandag 29 augustus 1842 te Enkhuizen op 
41-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zondag 16 mei 1824 te Enkhuizen met 
de 26-jarige 

29 HesterHesterHesterHester    AARDEMANAARDEMANAARDEMANAARDEMAN, geboren op maandag 4 december 1797 te 
Enkhuizen, overleden op maandag 4 januari 1858 te Enkhuizen op 
60-jarige leeftijd. 

30 HendrikHendrikHendrikHendrik    GOOSGOOSGOOSGOOS, geboren op zondag 17 januari 1813 te Enkhuizen, 
overleden op dinsdag 24 april 1894 te Enkhuizen op 81-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op zondag 19 oktober 1834 te Enkhuizen 
met de 21-jarige 

31 Catharina Catharina Catharina Catharina MargarethaMargarethaMargarethaMargaretha    VISVISVISVIS, geboren op donderdag 2 september 1813 
te Enkhuizen, overleden op woensdag 25 januari 1905 te Enkhuizen 
op 91-jarige leeftijd. 
38 
Generatie VI 

 
32 JanJanJanJan    van RIJNvan RIJNvan RIJNvan RIJN. 

Gehuwd met 
33 GeertruiGeertruiGeertruiGeertrui    BAASBAASBAASBAAS. 
34 HermanusHermanusHermanusHermanus    VERBRUGGENVERBRUGGENVERBRUGGENVERBRUGGEN. 

Gehuwd met 
35 MariaMariaMariaMaria    WISMANWISMANWISMANWISMAN. 
36 DavidDavidDavidDavid    van TOORENBURGvan TOORENBURGvan TOORENBURGvan TOORENBURG. 

Gehuwd met 
37 FemmetjeFemmetjeFemmetjeFemmetje    OOSTERHOUTOOSTERHOUTOOSTERHOUTOOSTERHOUT. 
38 GijsbertGijsbertGijsbertGijsbert    BERVELINGBERVELINGBERVELINGBERVELING. 

Gehuwd met 
39 GrietjeGrietjeGrietjeGrietje    BEIJERSBEIJERSBEIJERSBEIJERS. 
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44440 TjitteTjitteTjitteTjitte Bouwes    BRUINSMABRUINSMABRUINSMABRUINSMA. 

Gehuwd met 
41 GrietjeGrietjeGrietjeGrietje Ottes    BAJEMABAJEMABAJEMABAJEMA. 
42 JanJanJanJan Lubberts    de JONGde JONGde JONGde JONG. 

Gehuwd met 
43 BaukjeBaukjeBaukjeBaukje Fongers. 
44 ReitzeReitzeReitzeReitze Jans    LEMSTRALEMSTRALEMSTRALEMSTRA, geboren ca.1796 te Rotsterhaule, 

gem.Schoterland. 
Gehuwd op woensdag 9 oktober 1822 te Weststellingwerf met 

45 SibbigjenSibbigjenSibbigjenSibbigjen Hessels    GORTSTRAGORTSTRAGORTSTRAGORTSTRA, geboren ca.1802 te Oldelamer. 
46 HylkeHylkeHylkeHylke Jeens    HYLKEMAHYLKEMAHYLKEMAHYLKEMA. 

Gehuwd met 
47 HinkeHinkeHinkeHinke Klazes    JANSMAJANSMAJANSMAJANSMA. 
48 EelkeEelkeEelkeEelke Harmens    de VRIESde VRIESde VRIESde VRIES, klokmakersknecht. 

Gehuwd met 
49 TrijntjeTrijntjeTrijntjeTrijntje Lieuwes. 
50 HendrikHendrikHendrikHendrik    GOEDEMOEDGOEDEMOEDGOEDEMOEDGOEDEMOED, baardscheerder, overleden op maandag 8 

oktober 1821 te Sneek, oud 57 jaar. 
Gehuwd met 

51 MarijkeMarijkeMarijkeMarijke Hylkes, overleden op dinsdag 19 augustus 1823 te Sneek. 
52 PieterPieterPieterPieter Wybrens    OSINGAOSINGAOSINGAOSINGA. 

Gehuwd met 
53 GrietjeGrietjeGrietjeGrietje    HOMANSHOMANSHOMANSHOMANS. 
54 JanJanJanJan Coerts    SCHOTANUSSCHOTANUSSCHOTANUSSCHOTANUS. 

Gehuwd met 
55 YttjeYttjeYttjeYttje Christiaans    POOLSTRAPOOLSTRAPOOLSTRAPOOLSTRA. 
56 ChristiaanChristiaanChristiaanChristiaan    ROOSENDAALROOSENDAALROOSENDAALROOSENDAAL. 

Gehuwd met 
57 MachteldjeMachteldjeMachteldjeMachteldje    BLIKKENHORSTBLIKKENHORSTBLIKKENHORSTBLIKKENHORST. 
58 FrederikFrederikFrederikFrederik    AARDEMANAARDEMANAARDEMANAARDEMAN. 

Gehuwd met 
59 EtjeEtjeEtjeEtje    TIMMERMANTIMMERMANTIMMERMANTIMMERMAN. 
60 JacobJacobJacobJacob    GOOSGOOSGOOSGOOS. 

Gehuwd met 
61 GrietjeGrietjeGrietjeGrietje    EDELENBOSCHEDELENBOSCHEDELENBOSCHEDELENBOSCH. 
62 JanJanJanJan    VISVISVISVIS. 

Gehuwd met 
63 MariaMariaMariaMaria    ALINGALINGALINGALING. 

40 



NGV afd. Oostelijk West-Friesland   Koggenland 2014/2 

 

 

 
42 

Generatie VII 
 
88 JanJanJanJan Jurgens    LEMSTRALEMSTRALEMSTRALEMSTRA. 

Gehuwd met 
89 AaltjeAaltjeAaltjeAaltje Rinkes    LEMSTRALEMSTRALEMSTRALEMSTRA. 
90 HesselHesselHesselHessel Sibbes    GORTSTRAGORTSTRAGORTSTRAGORTSTRA. 

Gehuwd met 
91 AafjeAafjeAafjeAafje Koops    BOSBOSBOSBOS. 
 

Interessante websites 

1.1.1.1. Op de website historiek.nethistoriek.nethistoriek.nethistoriek.net vindt u een voortdurende stroom van 
artikelen, die een verbinding proberen te leggen tussen geschiedenis en 
actualiteit. Dagelijks wordt deze site bijgewerkt. U kunt zelfs een 
abonnement nemen op een gratis nieuwsbrief. 

Wie graag over musea, archeologie, geschiedenis en/of politiek leest, of wie 
altijd op zoek is naar materiaal om een genealogie ‘ aan te kleden’, moet 
maar eens een bezoek brengen aan de site. Als voorbeeld geven wij hier het 
begin van een artikel dat speciaal voor liefhebbers van oude woorden – en 
welke genealoog is dat niet!- van belang is. 

Ouderwetse hetze 

De scheldkanonnades die onze voorouders op elkaar loslieten waren verre 
van misselijk. In de tijd van het Middelnederlands, zoals onze taal tussen 
1200 en 1500 genoemd wordt, maar ook in de eeuwen daarop hielden de 
Nederlanders als het op schelden aankwam vooral van beledigende termen 
die te maken hadden met seks, drank, poep en plas of achterlijkheid. 

Ghy luysighe rabaut!  Als u uw partner of de buurman eens lekker 
ouderwets in middeleeuwse of vroegmoderne stijl wilt uitkafferen, kunt u 
wat inspiratie opdoen uit de onderstaande lijst met oude scheldwoorden. 
Mocht u commentaar krijgen, bijvoorbeeld de vraag wat de betekenis is van 
hetgeen u tiert, dan staat hieronder achter elke krachtterm een korte uitleg 
of verklaring. Overigens, naast gefrustreerde echt- of buurtgenoten, kunnen 
ook taalkundige masochisten, snoodaards, gladjakkers en ‘luysighe rabauten’ 
hun hart ophalen met het gezever en gescheld van ons voorgeslacht! 
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Lijst van ouderwetse scheldwoorden: 

hennetaster 
vrouwengek, iemand die zijn handen niet van de kippetjes 
af kan houden. 

leverslokker een gulzigaard. 
lueghentapper leugenaar. 
cattenghespuijs nietswaardig, verachtelijk volk. 
ic schyte in 
ulieden 

‘shit on you’. 

eeraftreckere schennispleger, iemand die een ander zedelijk onteert. 

duyvelspecht 
scheldnaam voor Spaanse soldaten (combinatie van duivel 
en specht). 

platbroeck 
impotente man, bij wie de broek maar niet bol wil gaan 
staan. 

hoerenzuene hoerenjong. 

avondtronc 
van het Franse avoutron: een door overspel verkregen kind, 
dus een hoerenzuene (zie hiervoor). 

slutpese 
impotente man (slut betekent onmachtig). Tegenwoordig 
denken we bij slut eerder aan het fenomeen ‘vloerduyve’, 
zie verderop in deze lijst). 

vloerduyve hoer. 
 
2.2.2.2.  Harry van Deelen  stuurde ons een link over genealogie in Ierland met 
o.a. een uitleg over het ontstaan van 100 Ierse namen: 
http://www.irishcentral.com/roots/tophttp://www.irishcentral.com/roots/tophttp://www.irishcentral.com/roots/tophttp://www.irishcentral.com/roots/top----100100100100----irishirishirishirish----lastlastlastlast----namesnamesnamesnames----explained2explained2explained2explained2----
139628643139628643139628643139628643----237431291.html237431291.html237431291.html237431291.html.    
    
3.3.3.3. Via de volgende site kunnen mensen, die hun DNA hebben laten 
onderzoeken, heel nauwkeurig uitvissen waar hun voorouders vandaan 
kwamen (met dank aan Marijke Teunenbroek voor de tip): 
http://www.iflscience.com/healthhttp://www.iflscience.com/healthhttp://www.iflscience.com/healthhttp://www.iflscience.com/health----andandandand----medicine/dnamedicine/dnamedicine/dnamedicine/dna----gpsgpsgpsgps----mapsmapsmapsmaps----wherewherewherewhere----youryouryouryour----
ancestorsancestorsancestorsancestors----livedlivedlivedlived.    
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GensDataPro 
 

Voor de gebruikers van dit genealogische programma heeft Dick Waalboer 
twee handige tips. 
 
1. Uitvoer genealogie, parenteel enz. naar Word.1. Uitvoer genealogie, parenteel enz. naar Word.1. Uitvoer genealogie, parenteel enz. naar Word.1. Uitvoer genealogie, parenteel enz. naar Word.
    
Indien u een uitvoer maakt van een genealogie, parenteel
krijgt u de gemaakte uitvoer te zien in het “uitvoerscherm”. Bij dit scherm 
staat linksboven “Bestand”. Als u dit aanklikt opent een menu met als 
bovenste “Open in…”. Hier staat dan de door u gebruikte tekstverwerker 
voor bestanden in RTF- formaat. Dat wil zeggen, het programma waarmee 
Windows de RTF wil openen.
Het programma dat door Windows “geassocieerd” is met RTF
veel gevallen zal dat gewoon Word zijn, zoals in de meeste gevallen 
wenselijk is. U kunt dan ook klikken op “
geopend en uw genealogie wordt getoond.
Het kan zijn, bijvoorbeeld in Windows 8 of 8.1, dat er staat “OPEN IN 
WORDPAD.EXE” of iets dergelijks.
De bestanden met de extensie “RTF” zijn dan niet geassocieerd met Word.
U kunt dit in Windows 8 als volgt wijzigen:
 
Ga met de muis naar rechtsonder en dan naar “zoeken”. Tik 
“standaardprogramma’s” en klik op de verschenen balk. Kies in het volgende 
scherm: “Een bestandtype of protocol aan een programma koppelen”. Er 
verschijnt een lijst. Kies onder namen “.rtf”. Dubbelklik op het icoontje en 
kies Microsoft Office Word. Sluit de voorgaande schermen. U kunt nu het 
RTF-bestand openen in Word.
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Voor de gebruikers van dit genealogische programma heeft Dick Waalboer 

1. Uitvoer genealogie, parenteel enz. naar Word.1. Uitvoer genealogie, parenteel enz. naar Word.1. Uitvoer genealogie, parenteel enz. naar Word.1. Uitvoer genealogie, parenteel enz. naar Word.    

Indien u een uitvoer maakt van een genealogie, parenteel en zo voort, dan 
krijgt u de gemaakte uitvoer te zien in het “uitvoerscherm”. Bij dit scherm 
staat linksboven “Bestand”. Als u dit aanklikt opent een menu met als 
bovenste “Open in…”. Hier staat dan de door u gebruikte tekstverwerker 

formaat. Dat wil zeggen, het programma waarmee 
Windows de RTF wil openen. 
Het programma dat door Windows “geassocieerd” is met RTF
veel gevallen zal dat gewoon Word zijn, zoals in de meeste gevallen 
wenselijk is. U kunt dan ook klikken op “Open in Word”. Word wordt 
geopend en uw genealogie wordt getoond. 
Het kan zijn, bijvoorbeeld in Windows 8 of 8.1, dat er staat “OPEN IN 
WORDPAD.EXE” of iets dergelijks. 
De bestanden met de extensie “RTF” zijn dan niet geassocieerd met Word.

indows 8 als volgt wijzigen: 

Ga met de muis naar rechtsonder en dan naar “zoeken”. Tik 
“standaardprogramma’s” en klik op de verschenen balk. Kies in het volgende 
scherm: “Een bestandtype of protocol aan een programma koppelen”. Er 

es onder namen “.rtf”. Dubbelklik op het icoontje en 
kies Microsoft Office Word. Sluit de voorgaande schermen. U kunt nu het 

bestand openen in Word. 
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De bestanden met de extensie “RTF” zijn dan niet geassocieerd met Word. 

Ga met de muis naar rechtsonder en dan naar “zoeken”. Tik 
“standaardprogramma’s” en klik op de verschenen balk. Kies in het volgende 
scherm: “Een bestandtype of protocol aan een programma koppelen”. Er 

es onder namen “.rtf”. Dubbelklik op het icoontje en 
kies Microsoft Office Word. Sluit de voorgaande schermen. U kunt nu het 
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2. Juiste paginanummers bij paginaverwijzingen in de uitvoer.2. Juiste paginanummers bij paginaverwijzingen in de uitvoer.2. Juiste paginanummers bij paginaverwijzingen in de uitvoer.2. Juiste paginanummers bij paginaverwijzingen in de uitvoer.
    
In de uitvoer van een genealogie kun
indien van toepassing, een generatienummer en een paginaverwijzing laten 
plaatsen. 
De paginaverwijzing zal, na het openen van het bestand in Word, alleen 
bijvoorbeeld [blz. ] laten zien. U kunt dit laten invullen door alle tekst met 
Ctrl + A te selecteren en vervolgens op F9 te toetsen. De paginaverwijzing 
zal nu volledig zijn. 
 
 
 

 
 
 
Wanneer u in de tekst foto’s en andere afbeeldingen gaat plaatsen, zullen de 
paginaverwijzingen niet meer de juiste pagina aangeven.
Door de voorgaande procedure te herhalen zullen de paginaverwijzingen 
hersteld zijn. 
Indien u voor uw uitvoer ook een index 
bovengenoemde procedure bijgewerkt (ververst) worden.
 

De jubileum-DVD
 

Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum is er een DVD gemaakt met de volgende 
inhoud: 
 
 
1. Kwartierstatenboek Koggenland 1994
2. Kwartierstaat Daan de Wit 
3. Kwartierstaat Schram 
4. Kwartierstaat Sombeek 
5. Periodiek "Koggenland" 1985 
6. Register Oude plaatsnamen
7. Register Voornamen 
8. Register Geslachtsnamen 
9. Register Beroepen 
10. Genealogische termen Frans
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2. Juiste paginanummers bij paginaverwijzingen in de uitvoer.2. Juiste paginanummers bij paginaverwijzingen in de uitvoer.2. Juiste paginanummers bij paginaverwijzingen in de uitvoer.2. Juiste paginanummers bij paginaverwijzingen in de uitvoer.

In de uitvoer van een genealogie kunt u achter de namen van personen, 
indien van toepassing, een generatienummer en een paginaverwijzing laten 

De paginaverwijzing zal, na het openen van het bestand in Word, alleen 
bijvoorbeeld [blz. ] laten zien. U kunt dit laten invullen door alle tekst met 
Ctrl + A te selecteren en vervolgens op F9 te toetsen. De paginaverwijzing 

anneer u in de tekst foto’s en andere afbeeldingen gaat plaatsen, zullen de 
paginaverwijzingen niet meer de juiste pagina aangeven. 
Door de voorgaande procedure te herhalen zullen de paginaverwijzingen 

Indien u voor uw uitvoer ook een index gemaakt heeft, zal deze ook met 
bovengenoemde procedure bijgewerkt (ververst) worden. 

DVD 

jarig jubileum is er een DVD gemaakt met de volgende 

Koggenland 1994 
 

5. Periodiek "Koggenland" 1985 - 2013 
6. Register Oude plaatsnamen 

Frans 
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indien van toepassing, een generatienummer en een paginaverwijzing laten 

De paginaverwijzing zal, na het openen van het bestand in Word, alleen 
bijvoorbeeld [blz. ] laten zien. U kunt dit laten invullen door alle tekst met 
Ctrl + A te selecteren en vervolgens op F9 te toetsen. De paginaverwijzing 

 

anneer u in de tekst foto’s en andere afbeeldingen gaat plaatsen, zullen de 

Door de voorgaande procedure te herhalen zullen de paginaverwijzingen 

gemaakt heeft, zal deze ook met 

jarig jubileum is er een DVD gemaakt met de volgende 
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11. Genealogische termen Latijn 
12. Regels vernoemen 
13. Genealogisch woordenboek 
14. Paleografie 
15. Richtsnoer publicatie persoonsgegevens 
 
 
U kunt deze DVD bestellen door overmaken van € 10.00  
(leden van de afdeling betalen € 4.00 + € 2.50 verzendkosten) 
op rekening NL19 INGB 0002 4564 94 
t.n.v.  Stichting Erfgoed Koggenland 
 De Wijzend 44 
 Oosthuizen 
 
o.v.v. Jubileum DVD en uw naam en adres. 
 
Dit laatste kan ook per doorgegeven worden e-mail naar ce.kind@quicknet.nl. 
 
Cor Kind 
 

  

Informatie Westfries Archief 
 

Het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT HoornHet Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT HoornHet Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT HoornHet Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT Hoorn    
Telefoon: 0229Telefoon: 0229Telefoon: 0229Telefoon: 0229----    282500.282500.282500.282500.    
Per auto bereikbaar vanf A7 richting stad, bij “superrotonde” voorsorteren naar links, 
vervolgens links af (tegenliggende weg oversteken!) naar het archief. Vanaf Provinciale 
weg na kruispunt bij het Keern rechtsaf slaan. 
Te voet vanaf station: Stationsweg, Keern, Provinciale weg oversteken, Keern oversteken 
en bij “De Egel Banden” voetpad richting archief inslaan. Circa 20 min. lopen. Leden 
kunnen ook van het station worden opgehaald.        
Laat dit tijdig weten bij een van de bestuursleLaat dit tijdig weten bij een van de bestuursleLaat dit tijdig weten bij een van de bestuursleLaat dit tijdig weten bij een van de bestuursleden!den!den!den!  
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Mutaties op de ledenlijst 
 
Mutaties per 1 juni 2014 
 
Hartelijk welkom aan de nieuwe leden: 
 
Dhr J.P. Rinkel, Kaagweg 114, 1693 GG Wervershoof 
Mw. G.H. Geveke-de Groot, Westereiland 116, 1671 HX Medemblik  
Dhr. J.P. Rinkel, Kaagweg 114, 1693 GG Wervershoof 
Dhr. P.G.A. Bus, De Kist 22, 6661 ZH Elst 
Mw. A.J. Klanke,  Zwagermanstraat 6 , 1733 VN Nieuwe Niedorp  
 
Nieuw bijkomend lidmaatschap: 
Mw. C. Overman, Livingstonestraat 31, 1827 PW Alkmaar 

 
 
Aan dit nummer werkten mee…..    
 
Hanny Sinkeldam-Buschmann, mevrouw Verhoef - van Rijn  Cor Kind en 
Dick Waalboer. 
 
Wij nodigen u uit wetenswaardigheden op papier of in een computerbestand 
te zetten. Heeft u hulp nodig bij vormgeving van uw gegevens, neem dan 
even contact op met één van de redactieleden. U bent van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
De redactie is dringend op zoek naar nieuwe kopij! Als u nog iets interessants 

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

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

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

op de laatste bladzijde). 
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'Koggenland' verschijnt in 2014 in de maand maart, juni, september en december.  

 

De sluitingsdatum voor het volgende nummer is 15 september 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 

 

 
 
 



 
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  

 

   



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


