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Onze Bijeenkomsten

12 maart 2015  mevrouw Sytske Visser (CBG): “WieWasWie”

23 april 2015   afdelingsjaarvergadering OWF en “10-minuten  
   praatje” door mevrouw Nel den Os - van Leijen.

Agenda voor de jaarvergadering 2015

Het bestuur nodigt de leden hierbij uit voor de jaarvergadering 2015
Datum: donderdag 23 april 2015
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Westfries Archief , Blauwe Berg 5c, Hoorn

De zaal is open vanaf 18.30 uur. U kunt dan ook de bibliotheek raadplegen. Het 
verslag van de jaarvergadering 2014 is geplaatst in “Koggenland” 2014-2. 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 24 april 2014
  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 zijn de voorzitter Dick Waalboer
       en het bestuurslid redactie Ben Leek aftredend; zij stellen zich herkiesbaar.
        Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris. Per april 2015 hebben
      wij een nieuwe penningmeester nodig; meldt u!
  9. Afdelingstijdschrift Koggenland
10. Programmaoverzicht van het seizoen 2015-2016
11. Afscheid van redactielid Jan Lijzenga
12. Rondvraag
13. Sluiting van de vergadering
PAUZE
Lezing door mevrouw Nel den Os - van Leijen .

Gerri Kind-Renskers
secretaris
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Concept Jaarverslag 2014 NGV afdeling Oostelijk West-
Friesland

Jaaroverzicht in het kort.
Het jaar 2014 was bijzonder voor onze afdeling. Op 17 mei vierden we het feit 
dat 30 jaar geleden ( 22 mei 1984) de afdeling werd opgericht bij ‘Chez Dick’ 
aan het Ramen in Hoorn. Het was een feestelijke bijeenkomst in: ‘Het Octaaf’ te 
Hoorn waar ca. 35 leden en bestuursleden van Koggenland en afgevaardigden 
van de zusterafdelingen Kennemerland en Hollands Noorderkwartier bij 
aanwezig waren. Dr. Anne Doedens en de heer Jan Houter verzorgden een 
lezing over West-Friesland en de Waddeneilanden in de Gouden Eeuw.
Nadat op 10 juni het huurcontract met het Westfries Archief getekend was, 
verhuisden we op 23 juni onze afdelingsbibliotheek naar het Westfries Archief. 
Dit kostte het voltallige bestuur met hulp van Tiny Kraakman-de Jong een hele 
dag en ook daarna was er nog heel wat tijd nodig om alles op orde te brengen. 
De bibliotheek is nu tijdens de openstelling van het archief toegankelijk; dit 
is een mooie verbetering van de tot dan toe gebruikelijke situatie: de uitleen 
aan leden vond uitsluitend plaats tijdens het voorouderspreekuur en de 
lezingavonden.

Bestuur.
De taakverdeling was als volgt:
Dick Waalboer, voorzitter en afgevaardigde.
Gerri Kind-Renskers, secretaris en PR-functionaris.
Marijke van Teunebroek-Land, 2e secretaris, organisatie lezingavonden. 
Cor Kind, penningmeester ( vanaf april)
Ben Leek, notulist en redacteur Koggenland
Waarnemend secretaris Dick Schenk heeft zijn functie weer neergelegd.
Assistentie door:
Webmaster: Remko Ooijevaar
Bibliotheek: Tiny Kraakman–de Jong
Redactielid: Jan Lijzenga.
Naast frequente communicatie via telefoon en e-mail kwam het bestuur vijf keer 
in vergadering bijeen, t.w. op 14 januari, 10 februari, 6 mei, 16 september en 30 
oktober. De eerste landelijke jaarvergadering van de NGV in Utrecht werd in 
verband met het samenvallen met onze jubileum dag niet bezocht. De tweede 
landelijke jaarvergadering in november werd bezocht door de voorzitter. De 
landelijke PR dag op 25 oktober werd bijgewoond door Marijke van Teunenbroek-
Land en Gerri Kind-Renskers.
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Lezingen,  (leden)vergaderingen en andere bijeenkomsten
11 januari         Nieuwjaarsreceptie; aanwezig, inclusief alle bestuursleden, slechts 
12 personen.

Er werden in 2014 zes lezingen gehouden:
16 januari Dhr.J Cuperus:  Naar Indië; hoe pak ik dat aan; 14 personen
6 maart               Dhr. Jos Kaldenbach: Rebellion in Hoorn; 23 personen                                                                   
17 april                Jaarvergadering van de afdeling gevolgd door een lezing
 van dhr.Klaas Bant over de drooglegging van het Monnikmeer;
 17 personen.
25 september     Dr.J.C.M.Cox :  650 jaar stads- en stederecht Grootebroek 23
 personen                                                
23 oktober  Mw. S.Klooster : Genealogische opzoekingen in het archief van
 de Koninklijke Marine; 19 personen.
27 november  Dhr S.Duys:  Jacob Mossel uit Enkhuizen; 17 personen                                                
De bijeenkomsten werden via posters, het afdelingsblad Koggenland, de website, 
de regionale kranten en e-mail aangekondigd. 
Op de lezingavonden werd de koffie / thee verzorgd door Anneke Veenstra en 
Aad Goossens.

Excursies op 7 april naar het archief in Alkmaar en op 6 oktober naar het 
CBG in Den Haag. Hiervoor was ruime belangstelling en beide keren waren we 
volgeboekt.

Publiciteit, cursussen, activiteiten en samenwerking.
De activiteiten van de PR van onze afdeling hebben in het afgelopen jaar 
plaatsgevonden in het Westfries Archief. Weer (al sinds april 2010) werd iedere 
tweede vrijdag van de maand van 14.00-16.00 uur een voorouderspreekuur 
gehouden. Met een groep van zes mensen hielpen we nieuwelingen op weg. In 
dit jaar kwamen er totaal 14 personen. De belangstelling is duidelijk minder 
geworden. Op onze website stond telkens de aankondiging, evenals op de 
website van het Westfries Archief. Door een aantal actieve leden werden ook 
telkens posters met betrekking tot deze activiteiten opgehangen en regelmatig 
verscheen een berichtje in de regionale pers. Ons PR-team bestaat uit Dick 
Waalboer, Remko Ooijevaar, Marijke van Teunenbroek-Land, Tiny Kraakman-
de Jong, Siem Kieft en Gerri Kind-Renskers. 
Basiscursus genealogie
Op 17 oktober ging opnieuw de basiscursus genealogie van start in het Westfries 
archief met het maximum aantal cursisten van 16 personen. Viermaal kwamen de 
cursisten op vrijdagmiddag van 14-16 uur op les. De cursus wordt in februari en 
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maart 2015 herhaald want er staan nu al 8 personen op de wachtlijst! De cursus 
werd gegeven door Dick Waalboer en Gerri Kind-Renskers. De deelnemers 
waren zeer enthousiast.
Project familieadvertenties.
De door leden van onze afdeling verzamelde advertenties (voornamelijk 
familieberichten) zijn de afgelopen vier jaar gescand en voorzien van een index. 
De apparatuur en de werkruimte wordt beschikbaar gesteld door het Westfries 
archief. Voorlopig is er even een pauze want de voorraad advertenties is te gering. 
Het resultaat is al te zien op de website van de NGV en zal binnenkort ook op de 
website van het Westfries archief te zien zijn. De verwerkte advertenties zijn ook 
te raadplegen op de laptop van onze afdeling tijdens de lezingavonden en het 
voorouderspreekuur. 
Werkgroep op het Westfries archief
Nog steeds werkt een groot aantal leden mee aan de werkgroep op het archief 
voor het digitaliseren van de DTB. Sommigen werken mee aan het project Vele 
Handen, waarin allereerst de lidmatenboeken ingevoerd zijn. Zie hiervoor ook 
de website van het Westfries archief!
Tijdschrift Koggenland.
Ons periodiek verscheen dit jaar 4 maal. Het totaal aantal pagina’s bedroeg 94.
Behandelde onderwerpen waren onder andere: genealogieën, paleografie, 
kwartierstaten, onze bibliotheek, GensDataPro en onderzoek via internet. Het 
tijdschrift werd gedrukt bij Op/Maat en Ben Leek zorgde voor de verzending.

Leden
We kennen heel wat trouwe leden bij onze afdeling. Al eerder konden we oorkondes 
uitreiken en dit jaar ontving de heer H.Ramakers een oorkonde voor 40 jaar 
lidmaatschap. Dick Waalboer en Gerri Kind-Renskers  brachten deze oorkonde 
samen met een boeket bloemen en een fles wijn bij hem thuis in Abbekerk op 
23 december. Op 1 januari 2014 hadden we 160 leden en 15 bijkomende leden. 
Helaas zijn 3 leden overleden. We mochten 4 nieuwe leden en 2 bijkomende 
leden verwelkomen. 1 lid heeft gedurende dit jaar het lidmaatschap opgezegd. 
Eind 2014  hebben we 158 leden en 17 bijkomende leden; nog steeds 175 totaal.. 

Tot slot
Wij kunnen terugkijken op een goed en gezellig jaar.
Alle leden die vrijwillig een bijdrage leverden wil ik namens het bestuur hartelijk 
danken voor hun inzet.

Gerri Kind-Renskers, secretaris.
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

Jaaroverzicht 2014 afdeling Oostelijk West-Friesland

Beginsaldo d.d. 1-1-2014 € 361,93
Kasgeld (indien van toepassing) € 0,00
Ontvangen van penningmeester NGV € 3.140,00
Van reserverekening € 0,00

(€ 3.501,93)
Uitgegeven voor:

1. Zaalhuur € 430,00

2. Sprekers a. vergoeding € 200,00
b. reiskosten € 83,60

€ 283,60
3. Afdelingstijdschrift a. drukkosten € 838,45

b. verzendkosten € 614,86
c. overige kosten € 0,00
d. ontvangen vergoeding € 160,00

€ 1.293,31
4. Bestuurskosten a. reiskosten € 45,60

b. overige kosten € 59,09
€ 104,69

5. Promotie/activiteiten € 51,50

6. Bibliotheek en documentatie € 18,00
7. Diversen a. Bankkosten € 49,91

b. nieuwjaarsreceptie € 47,69
c. Jubilea € 630,27
d. diversen € 35,12

€ 762,99
Totaal uitgaven: (€ 2.944,09)

Aanwezig saldo € 557,84

Eindsaldo 31-12-2014 € 557,84

Nog te betalen: drukken en verzenden Koggenland 4 ca. € 285,00

Resultaat over het jaar 2014 ca. € 272,84
Datum: 4-1-2015
De afdelingspenningmeester:

C.E. Kind

Financieel jaaroverzicht 2014
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Henny Ramakers 40 jaar lid.

Op 23 december 2014 hebben Gerri Kind en 
Dick Waalboer een oorkonde overhandigd ter 
gelegenheid van het 40-jarig lidmaatschap 
van de NGV aan de heer Henny Ramakers in 
Abbekerk. Een felicitatie waard.
De overhandiging ging gepaard met een bos 
bloemen en een fles wijn.
Uiteraard stelt onze vereniging een dergelijk 
lang lidmaatschap bijzonder op prijs. 
Ramakers onderzoekt naast de naam 
Ramakers ook Van Leuffen en Oskamp.
In de familie werd gesuggereerd dat Van 
Leuffen van adellijke afkomst was, maar dat 
bleek niet het geval. 
De Ramakers, zijn wat Henny betreft, vanaf 
ongeveer 1800 te vinden in Haarlem. Daarvoor 
zijn plaatsen als Thorn (het witte dorp) en Kessenich voor de afkomst belangrijk. 
Geen bijzondere namen, gewone lieden, dus ook weinig in het notarieel. De 
naam komt voor in veel varianten, zoals Raammakers en Ramaekers. De naam 
Oskamp, van zijn echtgenote (rechts op de foto), wordt ook onderzocht. Er 
bestaat een wapen van de Oskamps met drie ossenkoppen. Hiervan werd ons 
nog een oud preegstempel of tafelpers getoond met het wapen. Zo kan het wapen 
in reliëf in papier gestempeld worden. Zoiets wil iedere genealoog wel in zijn 
bezit hebben.

Utrechtse Parentelen

Enkele maanden geleden verscheen bij de genealogische 
vereniging “Ons Voorgeslacht” het vierde deel van “Utrechtse 
Parentelen vóór 1650”. Ruim 360 pagina’s inclusief alfabetische 
index.
Mijn exemplaar is voor mij niet van toepassing. U kunt het 
gratis bij me ophalen.
Dick Waalboer, tel. 0229 591746
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Van de bestuurstafel

Op 29 november was ik bij de najaarsvergadering van de 
NGV in Driebergen.
De vernieuwingsvoorstellen van het hoofdbestuur werden 
redelijk vlot afgewerkt.
Je moet als vereniging mee met de tijd. Stilstaan is 
achteruitgaan. Een onderwerp dat de gemoederen meer in 
beroering bracht was de begroting. Niet eens zo zeer om 
enige veranderingen ten opzichte van vorige jaren, maar 
meer om de reserveringen voor het Verenigings Centrum en de consequenties 
daarvan voor de contributie.
Aanvankelijk werd gemeld dat in de komende jaren € 25.000 gereserveerd 
zou moeten worden voor onderhoud van het gebouw. Volgens een uitgebracht 
schouwingsrapport is er meer aan de hand. Het onderhoud zal zich niet 
beperken tot bijvoorbeeld een slecht kozijn of een kapotte deur. Dak, muren 
en andere zaken dienen aangepakt te worden. We kunnen gerust spreken van 
achterstallig onderhoud in niet geringe mate. Dit zal een behoorlijke druk op 
de begrotingsdiscipline zetten. De ‘komende jaren’ blijkt een lange periode te 
zijn. De door het hoofdbestuur voorgestelde contributieverhoging met € 7,-- tot 
€ 46,-- werd door de vergadering, op enkele afdelingen na waaronder OWF, 
aangenomen. 
Ten aanzien van de faciliteiten voor gasten van de website van de NGV werd 
de gastperiode van 6 maanden bekort tot 3 maanden. Na die drie maanden 
heeft de gast de keuze om al of niet lid van de NGV te worden. In onze ogen een 
verbetering.
Het zelfstandig bestaan van de afdeling Heraldiek is beëindigd. Deze organisatie 
zal verder leven in de vorm Heraldiek NGV als onderdeel van de totale organisatie. 
Voor enkele disciplines binnen Heraldiek zal naar samenwerking met Ons 
Voorgeslacht gekeken worden. Een goede verandering na al de problemen die er 
waren tussen de afdeling en de NGV.
Onlangs kreeg ik de bijgewerkte ledenlijst van onze afdeling onder ogen. Ik 
moet zeggen dat ik daar nou niet echt kapot van was. Het ledenaantal is vorig 
jaar teruggelopen met 9 personen naar 138. Een terugloop van 6%. We tellen 16 
bijkomende leden. Een onveranderd aantal.
Het aantal leden loopt al jaren terug.  Het bestuur probeert het bloeden te 
stelpen, maar met weinig succes tot nu toe. En toch geeft een lidmaatschap van 
de NGV veel voordelen. Denk alleen maar aan de mogelijkheid om informatie 
over families met elkaar uit te wisselen, interessante lezingen bij te wonen, de 
periodieke uitgave Gens Nostra en ons kwartaalblad Koggenland te lezen, met 
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elkaar op excursie te gaan, gebruik te maken van elkaars kennis en kunde op 
genealogisch gebied, en zo zijn er nog wel meer dingen te noemen.
U kent vast wel mensen, die genealogisch onderzoek verrichten, maar geen lid 
zijn van de NGV. Hebt u wel eens tegen deze mensen verteld wat de voordelen 
zijn van een lidmaatschap? Nee? Doe dat eens een keertje.
Alleen met voldoende leden kunnen we de kwaliteit van onze vereniging op 
peil houden. Zoals afgesproken met Cor Kind zoeken we ook een nieuwe 
penningmeester.

Uw voorzitter
Dick Waalboer

Nieuwe cursus Stamboomonderzoek van start

In februari is er weer een cursus “Stamboomonderzoek voor beginners” van start 
gegaan. Gerri Kind en Dick Waalboer vertellen in vier middagen aan 16 cursisten 
de basisvaardigheden van het genealogisch onderzoek. De cursus vindt plaats in 
het Westfries Archief.
Meer dan 16 personen per cursus is niet verstandig. Persoonlijke aandacht is dan 
niet goed mogelijk.
Omdat er een behoorlijke belangstelling is voor genealogisch onderzoek is er een 
wachtlijst ontstaan met nu alweer negen personen. 
De volgende cursus zal dan ook vermoedelijk plaats vinden in 

oktober/november.
Kent u mensen, die hun familiestamboom willen onderzoeken en samenstellen? 
Stuur ze dan naar onze cursus. In september zijn ze mogelijk al weer te laat om 
zich aan te melden.
De cursus wordt gehouden op vier vrijdagmiddagen en kost € 17,50 (inclusief 
cursusmateriaal) per persoon. Leden van de NGV betalen € 12,50.
Aanmelden kan bij voorzitter@owf.ngv.nl en pr@owf.ngv.nl of telefonisch bij 
0229 - 591746 of 0299 – 401662.
            __________________________ 
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Afdelingstijdschriften

De NGV investeert veel geld in het uitwisselen van afdelingstijdschriften. Iedere 
regionale afdeling stuurt drie of vier keer per jaar haar afdelingstijdschrift 
naar alle andere afdelingen. Onze afdeling OWF heeft bovendien ook nog 
ruilabonnementen afgesloten met regionale historische verenigingen. Al deze 
bladen liggen ter inzage in onze afdelingsbibliotheek in het Westfries Archief.
Omdat maar heel weinig leden gebruik maken van de mogelijkheid tot inzage, 
zal de redactie van Koggenland het komende jaar korte overzichten maken van 
wat u zoal kunt aantreffen in deze periodieken. Wij hopen hiermee te bereiken 
dat van dit onderdeel van onze afdelingsbibliotheek beter gebruik gemaakt gaat 
worden. Omdat Gens Nostra dergelijke overzichten niet meer opneemt, willen 
wij over een jaar graag weten of u onze service op prijs stelt en of u er regelmatig 
gebruik van maakt. Onze opzet is alleen bijzondere artikelen te signaleren, niet 
om allerlei afdelingsnieuws voor u samen te vatten.
Mededelingenblad afd. Zaanstreek-Waterland (dec. 2014): 
genealogische gegevens over VOC-dienaren uit Landsmeer en Watergang; de 
inventaris van een boerderij in de Purmer; kwartierstaat van Antonius J.M. 
Winter (vervolg).
Afd. Apeldoorn (2014.4): verslagen van lezingen over Wiewaswie en 
Publiceren op internet; een serie over ‘meest aansprekende voorouders’.
Genever, afd. Zuid-Limburg (2014.4): parenteel Henricus Hermans; 
Nederlandse mijnwerkers bij de firma Wérister nabij Luik (vervolg); een 
genealogische zoektocht (vervolg).
Kwartier van Nijmegen, afd.Nijmegen (2014.4): kwartierstaat Johannes 
Pott met aanvullende artikelen; dokters, apothekers en chirurgijns in Nijmegen.
NoordKopstukken, afd. Den Helder (2015.1): het gruwelijke verhaal van 
Wabe Douwes en Dieuwertje Lamberts (deel 2) en een gezinsstaat van Dieuwert 
Lamberts; Bartus Veldhuijsen en de krijgstucht.
Gepermeteerd,afd. ’s-Hertogenbosch (dec.2014): recente geschiedenis 
van de Amerikaanse genealogie; oproer in de Tilburgse herdgang Veldhoven in 
okt. 1799.
11 en 30, afd. Friesland (okt. 2014): geneagram Brood-Slof; stamreeks 
Karst Leemburg; vernoemingreeks Harrit Kingma; idem van Vroukje Schelhaas; 
idem van Anne Boomsma; genealogie  van Herre Foekes en Willem Foekes van 
der Wal.

Heraldisch Tijdschrift, afd. Heraldiek van de NGV (2014.4): 
aartsbisschop Bruno Bernard Heim (1911-2003) en zijn bijdrage aan de heraldiek 
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van de katholieke kerk; de veertien kwartieren van mr. Johan Anthonij van 
Kinschot.
Stichtse Heraut, afd. Utrecht (2014.4): circeldiagram Arie Jaeger; de 
herkomst van de familie Späni (Spaenij).
Bulletin, afd. Achterhoek en Liemers (2014.4): bloedverwantschapslijnen 
bij de kwartierstaat Jan van Zadelhoff; kwartierstaat Johannes W.C.Stap; 
stamreeks John Leddy; stamreeks Jan Aelbers.
Hollands Noorderkwartier, afd.Alkmaar (2014.4): kwartierstaat 
Anthonia D.M.Henneman.
Afd. Cuijk en Ravenstein (dec. 2014): de moorddadige geschiedenis van 
Martinus J. de Bruijn; kwartierstaat Adriaan Heijnen.
De Twee Kwartieren, afd. Kempen en Peelland (2014.4): uitleg over de 
katholieke doop- en trouwakte; de familie Mulders uit Moergestel (vervolg).
Twente Genealogisch, afd.Twente (2014.4): de broers Rismuller; 
circeldiagram en artikel Ludger Thien; oude landkaarten en stadsplattegronden; 
tips bij het zoeken op Wiewaswie.
Berichten uit het Koggehuis, hist. Ver. Suyder Cogge (nov. 2014): 
Huisnummers dankzij Napoleon; open monumentendag.
Oud Hoorn (2014.4): bouwhistorie van de Hoofdtoren; de schilder Carl 
Fahringer (vervolg); oorlogsevacués in Hoorn in 1940?; dominee Jacobus 
Hondius en de Nadere Reformatie; Jacob Blokker en de Blokkerpanden (Breed 
22-24); mouterij de Roohandt en de remonstrantse schuilkerk.

Genealogische websites
Harry van Deelen wijst ons op de volgende Deense sites. 
Mocht u met uw onderzoek in Denemarken terechtkomen, dan kunt u zich 
wellicht een lange reis besparen. De transcriptie van de originele scans lijkt ook 
de redactie pure winst!
A new website has been established - Danish family Search (no connection 
with another website called Family Search) - with many records from Danish 
national and local archives. More records will be added with time.

http://www.danishfamilysearch.com/projects
It doesn’t hold all information from e.g. church records but the most important 
ones. And best of all: the records has previously only been available as a 
scan of the original records but now they are transcripted. It will no longer 
be necessary to ‘decipher’ the handwriting of 18th century clergymen of small 
parish churches!

Genealogy Research - data entry of church books and census data : 
www.danishfamilysearch.com                        

Data entry of original sources is now possible via Danish Family Search.
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Humorenleer, een middeleeuwse chirurgijn op de markt.

Lezing door Hans Siebelink op 22 januari 2015.
Tot een ieders verrassing was de opkomst voor deze lezing zeer groot. Ruim 60 
personen waren naar het Westfries Archief gekomen om de lezing bij te kunnen 
wonen. Er zaten zelfs mensen in de gang.
Over de middeleeuwen bestaan veel vooroordelen. De middeleeuwse geneeskunst 
was niet, zoals vaak wordt geschreven, primitief, maar gebaseerd op een diep 
doordachte theorie: de humorenleer. De oorsprong van de humorenleer vinden 
we terug bij de oude Grieken. 
In de Griekse filosofie ging 
men er vanuit dat alles was 
opgebouwd uit vijf elementen: 
lucht, vuur, water, aarde en 
ether. Het vijfde element 
ether was geen aards element 
maar zorgde voor de beweging 
van de hemellichamen. De 
Griekse arts Hippocrates 
van Kos (460 – 377 v. Chr.) 
was de eerste die beschreef 
dat ziektes een natuurlijke 
oorzaak hebben in plaats van 
een bovennatuurlijke. Vóór 
die tijd werden veel ziektes, 
epidemieën, en andere 
doodsoorzaken gezien als de straf van een god, werk van demonen of andere 
bovennatuurlijke krachten. Volgens Hippocrates was het lichaam opgebouwd uit 
vier lichaamssappen: bloed, slijm, gele gal en zwarte gal.
Deze vier lichaamssappen of humoren corresponderen met de vier aardse 
elementen. Hij was ervan overtuigd dat de gezondheid van de mens afhing van 
de balans tussen deze lichaamssappen (humoren). Ziektes werden veroorzaakt 
door een onbalans tussen de lichaamssappen en/of een slechte menging.
Hippocrates schreef regels voor om een onbalans van de humoren te voorkomen. 
Het handhaven van de balans noemde hij ‘hugieinos’, het gezond functioneren 
(hygiëne). De zes regels die volgens Hippocrates van belang waren voor een 
goede balans en waarvoor men dagelijks aandacht diende te hebben, zijn:
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• De gesteldheid van de lucht;
• Een goed evenwicht tussen werken en rusten;
• Een goed evenwicht tussen waken en slapen;
• Juist gebruik van eten en drinken;
• Een goede beheersing van het afscheiden en vasthouden van de
  lichaamssappen;
• Een goede balans in de emoties.

Dit lijstje leefregels komt eigenlijk niet eens zo antiek over, want we hanteren ze nog 
steeds. Dat geldt niet voor alles wat de middeleeuwse chirurgijns verkondigden. 

Wat vindt u bijvoorbeeld van 
de volgende, heel belangrijke 
boodschap van de chirurgijn 
voor de aanstaande moeders: 
een jongen of een meisje? Het 
geslacht wordt bepaald door 
de kant waarop de aanstaande 
moeder slaapt: links = jongen,  
rechts = meisje. Het was 
kortom een hele leuke lezing 
en Hans Siebeling heeft er al 
een aantal nieuwe verzoeken 
aan overgehouden voor andere 
afdelingen van de NGV en zelfs 
voor Kasteel Radboud.
Na afloop was het hard werken 

om de zaal weer in de oude staat terug te brengen zodat het Archief hier weer 
verder kon de volgende dag. Met hulp van een aantal van u is dat (bijna) gelukt. 
We waren maar een kwartiertje te laat. Allemaal bedankt voor de hulp en 
medewerker van het archief voor het begrip voor deze tijdsoverschrijding.

Marijke van Teunenbroek
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Paleografie
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Voor transcriptie vindt zie pag. 27
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Oproep

De redactie is op zoek naar creatieve genealogen, 
die het leuk vinden om hun onderzoeksresultaten, 

bijzondere vondsten of andere genealogische 
wetenswaardigheden in ons blad te publiceren. De 

redactie is graag bereid om u bij de publicatie te 
ondersteunen.

Aanwinsten in onze afdelingsbibliotheek.

1. Siebelink, J.G. 2010, De humorenleer, over de geneeskunst van
 delate middeleeuwen in de Lage Landen”, uitg. Free Musketeers,
 Zoetermeer. Een overzicht van de humorenleer, de aan de oude Grieken
 ontleende opvattingen over gezondheid en ziekte, die aan de basis liggen
 van de latere, middeleeuwse ideeën in Europa over hoe ziektes te
 verklaren vallen vanuit een verstoring van de harmonie tussen lichaam, 
 geest en natuurlijke omgeving. De therapieën die op grond daarvan
 werden bedacht geven niet alleen nuttige informatie en  achtergrond-
 verhalen aan wie chirurgijns in zijn familie tegenkomt. Zij zijn ook
  interessant van wege de paralellen met de grondslagen van de huidige
  ‘alternatieve geneeskunde’. Zie ook elders in deze Koggenland een korte
 bespreking van de voordracht door dhr. Siebelink).
2. Jos van der Lee, Christiaan Schrickx en  Boudewijn van Langen
  2014, ’t Weeshuys in Hoorn, geschiedenis van het Mariaklooster, 
 Burgerweeswhuis en Protestants Weeshuis. Bouwhistorische reeks 
 Hoorn, deel 13. Publicatiestichting Bas Baltus.
3. Laura Jonkhoff en Pieter Meijers, 2009 De Waag van Hoorn,
 geschiedenis van de Waag in Hoorn. Bouwhistorische reeks Hoorn
 deel 18. Publicatiestichting Bas Baltus.
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De Braziliaanse en Hollandse tak van de familie Moojen.
Ik ben al geruime tijd bezig met de gegevens van de familie Moojen. 
Een van de grote vragen was: welke Moojen is naar Brazilië gegaan? Bekend was 
dat er in London een John George Moojen was getrouwd met Catharine (Kitty) 
Turner. Twee zoons van dit paar zijn naar Brazilië gegaan en hebben daar een 
uitgebreide familie gevormd. Dat waren John George geboren op 25 november 
1814 en William, geboren op 25 april 1817, beiden te London. 
Bij toeval stuitte ik op de naam van Clara Marie Moojen bij het nalopen van de 
familie Moojen in Wiewaswie. Deze dame was ik niet eerder tegengekomen en 
is waarschijnlijk toegevoegd in het kader van ‘Vele Handen’. Zij was geboren 
in Brugge op 27 november 1829 en huwde op 7 februari 1866 te Amsterdam 
met een apotheker Theophile Jaques van der Kroon. Omdat zij als ouders opgaf 
Kitty Turner en Joannes Moojen was mijn interesse gewekt. Zou hier de schakel 
liggen tussen de Hollandse en Braziliaanse tak? Ik heb onmiddellijk gekeken in 
de Archiefbank Brugge om dit te verifiëren. Daar bleek de geboorte van deze 
dame niet te vinden. Jammer. Wat ik wel vond in de gegevens was de aangifte 
van overlijden van een naamloos kind Moojen van het mannelijk geslacht op 
13 februari 1830 te Brugge. Hierbij resteert een vraag: Clara is geboren op 27 
november 1829 volgens de verklaring van vier Amsterdammers die bekend 
waren met de familie. Of was het overleden naamloos kind in Brugge wellicht 
Hendrik (Henry), geboren op 7 april 1829 te London en aldaar gedoopt op 15 
mei 1829?
Toen ik de aankondiging van het huwelijk van Clara Marie Moojen bekeek van 
23 januari 1866, bleek dat een van de huwelijksbijlagen interessant was. Er was 
een verklaring afgelegd op 11 januari 1866 voor de kantonrechter in Amsterdam 
dat Clara Marie Moojen was geboren in Brugge op 27 november 1829. Men was 
“vergeten om haar in te schrijven” in Brugge. In de verklaring stond ook dat 
Joannes George Moojen vrij snel na Clare’s geboorte was overleden. Dit was 
samen met het snelle vertrek naar Engeland de reden dat men Clara Marie had 
vergeten in te schrijven. Bij het zoeken in de Archiefbank Brugge bleek al snel 
dat John George Moojen (onder de naam Mooyen Joannes) op 14 maart 1830 
te Brugge was overleden. Hij was koopman en geboren in Amsterdam. Hij was 
44 jaren oud, dus geboren in 1786 of 1885. In mijn gegevens uit Amsterdam 
blijkt dat hij gedoopt is in de Nieuwe Kerk op 29 augustus 1784. Zijn ouders 
stonden aangegeven als Johannes Moojen en Maria Schade. Verder was 
Joannes getrouwd met Catharina Turner, geboren te London. Als ouders van 
Catharine Turner stonden vermeld Joannes Turner en Marguéritha Blomfield. 
Catarine Turner werd vermeld als ‘oud 32 jaar en geboren in 1798 of 1787’. In 
de voornoemde akte van het naamloos doodgeboren kind op 13 februari 1830 
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was Catharine nog 30 jaren. Ze kreeg dus haar eerste kind van John George in 
London op vrij jonge leeftijd (ze was toen 15 of 16 jaar). 

Aan de hand van de gegevens uit de overlijdensakte van John George 
Moojen in Brugge, zie hieronder, kan worden vastgesteld dat hij 
de stamvader is van de Braziliaanse tak. Hij was de zoon van Jan 
Johannes Moojen en Maria Schade.
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Parenteel van Lambartus Jansz Moojen.

I. Lambartus (Lambertus Jansz Moojen, zn. van Jan ( Johan)
 Moojen
 (Burgemeester van Harderwijk) en Jacobje Jacoba van der Beek
 (huisvrouw), ged. te Harderwijk op 2 nov 1701, begr. te Harderwijk op
 10 sep 1768, otr. (1) te Harderwijk op 19 apr 1741, tr. (ongeveer 39 jaar
 oud) te Hierden op 25 apr 1741 met Eva van Bleijswijk (Eva Blijswijk, 
 huisvrouw, ovl. te Amsterdam in sep 1790, begr. te Amsterdam op 1 okt
 1790 woonde op de Agtergracht bij de Amstel.
 Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Engeltien, ged. te Harderwijk op 26 jan 1742, begr. op 9 feb 1742.
2. Benjamin Jan, ged. te Harderwijk op 6 sep 1743, begr. op 5 okt 1744.
3. Engeltje, ged. te Harderwijk op 9 jul 1745, begr. te Harderwijk op 16 jul
 1745.
4. Jacoba, ged. te Harderwijk op 1 sep 1747, begr. te Harderwijk op 14 nov
 1749.
5. Jan, ged. te Harderwijk op 16 okt 1754, ovl. (hoogstens 54 jaar oud) voor
 29 aug 1809, volgt II.

 Lambartus Jansz Moojen, otr. (2) te Hierden op 9 nov 1764, 
 tr. (ongeveer 63 jaar oud) te Hierden op 25 nov 1764 met Gerretien
 Geurts, huisvrouw, begr. te Harderwijk op 16 jun 1788.
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

II. Jan (Johannes) Moojen van Harderwijk in huw akte, zn. van
 Lambartus Jansz Moojen (I) en Eva van Bleijswijk (huisvrouw), ged. te
 Harderwijk op 16 okt 1754, ovl. (hoogstens 54 jaar oud) voor 29 aug
 1809,
 otr. te Amsterdam op 27 aug 1779 (getuigen: Cornelis van Effen (neef) en
 Hendrik van Raalte van de Santstraat), tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 
 25 jaar oud) te Amsterdam op 27 aug 1779 (getuigen: Cornelis van Effen
 (neef Jan) en Hendrik van Raalte in de Santstraat) met Maria 
 Catharina (Catrina) Schade, geb. te Heerhugowaard Huskenswaden 
 (Duitsland?) in  1754, NH, ovl. (minstens 76 jaar oud) staat in akte
 overlijden 
 Johannes Moojen dat zij 76 jaar is en in Brugge woont na 14 mrt 1830.
 Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Lambertus, ged. te ‘s Hertogenbosch RK St Catharina op 10 mei 1779
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 (getuige: Franciscus Schaden).
2. Eva Catharina, geb. te Amsterdam in 1780, volgt IIIa.
3. Lambartus, ged. te Amsterdam Westerkerk Hervormd ds Daniel
 Serrurier op 12 jul 1782 (getuigen: Lambartus Moojen en Eva van 
 Blijswijk Moojen).
4. Jan George, ged. NH te Amsterdam op 29 aug 1784, ovl. (ongeveer 45
 jaar oud) te Brugge [België] op 24 mrt 1830, volgt IIIb.
5. Johanna Louise Elisabeth Moojen (Moyen), geb. te Amsterdam
 in okt 1786, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam op 25 mei 1835, volgt IIIc.
6. Johanna Jacoba, ged. te Amsterdam Nieuwe Kerk hervormd ds.
 Gerhardus de Haas op 11 mrt 1789 (getuigen: Gerard Beelarerts en Eva
 van Bleijswijk), ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1791.
7. Johanna Jacoba Mooijen, ged. te Amsterdam Westerkerk ds Petrus
 Huaack op 7 okt 1791 (getuigen: Jan Pieter Schade en Matrina Magrita
 Poolhaus).

IIIa. Eva Catharina Moojen, dr. van Jan Moojen (II) en Maria Catharina
 (Catrina) Schade, geb. te Amsterdam in 1780, otr. (resp. ongeveer 25
 en ongeveer 29 jaar oud) te Amsterdam op 13 sep 1805 met Franz
 Wilhelm Bödecker, geb. in 1776, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te London 
 Groot Brittanië] op 27 jan 1847.
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:
1. Henrietta Leopoldina Francisca, geb. te Amsterdam op 10 
  jun 1806, ged. te Amsterdam Nwe Kerk hervormd op 29 jun 1806
 (getuigen: Schniewindt Henrietta en Leopold en Francisca Moojen), 
 vermist.
2. Willem George Charles, geb. te Amsterdam op 16 mrt 1809, ged. te
 Amsterdam op 29 mrt 1809 (getuige: Carel Hessel).
3. Zoon, geb. te Amsterdam op 17 dec 1810.

IIIb. Jan George Moojen, zn. van Jan Moojen (II) en Maria Catharina
 (Catrina) Schade, ged. NH te Amsterdam op 29 aug 1784 Nieuwe Kerk
 ds Petrus Broes (getuigen: Hendrik Moojen en Eva (van) Bleijswijk),
 koopman, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Brugge [België] huis in de
 Vlamingstraat op 24 mrt 1830 om 12 uur namiddags (getuigen: 
 Johannes Mackelberge, bediende oud 33 jaren en Joannes Wijs, sergeant
 van politie, oud 40 jaren), kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 16
 jaar oud) te London [Groot Brittanië] Barking op 21 sep 1814 (getuigen:
 T.Darley en Sarah Turner) met Catharine (Kitty) Turner, dr. van
 Joannes Turner en Marguérita Blomfield, geb. te London [Groot 
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 rittanië] in 1798.
 Hij is op 17 dec 1810 getuige bij doop van George Edward August
 Bödecker in Amstelkerk Moeder dopeling is Eva Catharina Moojen.
 Uit dit huwelijk 11 kinderen:
1. George, geb. te London [Groot Brittanië] Barking op 15 dec 1813, ged. 
 te London [Groot Brittanië] Saint George Church Hannover Square op
 15 mei 1829.
2. John George, geb. te London [Groot Brittanië] op 25 nov 1814, ged. te
 London [Groot Brittanië] Saint George Church Hannover Square op
 15 mei 1829, op zijn 14e aangenomen op een militaire school voor
 medicijnen en apotheek en later in Brazilie arts, ovl. (70 jaar oud) te
 Rio Grando do Sul [Brazilië] op 15 nov 1885, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud)
 te Castro [Brazilië] op 28 aug 1837, kerk.huw. te Castro [Brazilië] op 28
 aug 1837 met Luidina Moreira Eufrásia Garcez, dr. van Manoel
 Morera Garcez (boer) en Constance de Almeida (huisvrouw), geb. te
 Castro [Brazilië] op 7 mei 1813, huisvrouw, ovl. (73 jaar oud) te Rio
 Grando do Sul [Brazilië] op 2 nov 1886. Uit dit huwelijk 10 kinderen.
3. Kate, geb. te London [Groot Brittanië] op 25 dec 1815, ged. te London
 [Groot Brittanië] Saint George Church Hannover Square op 15 mei 1829.
4. Edmund, geb. te London [Groot Brittanië] Barking op 25 apr 1817, ged. 
 te London [Groot Brittanië] Saint George Church Hannover Square op
 15 mei 1829.
5. William (Guilherme), geb. te London [Groot Brittanië] op 25 apr
 1817, ged. te London [Groot Brittanië] Saint George Church Hannover 
 quare op 15 mei 1829, goudzoeker, later ambassadeur van UK, ovl. (29
 jaar oud) te Sao Paulo [Brazilië] op 10 jul 1846.
6. Charles, geb. te London [Groot Brittanië] op 13 jul 1821, ged. te London
 [Groot Brittanië] Saint George Church Hannover Square op 15 mei 1829.
7. Clara, geb. te London [Groot Brittanië] op 27 nov 1822, ged. te London
 [Groot Brittanië] Saint Geroge Church Hannover Square op 15 mei 1829.
8. Frederick, geb. te London [Groot Brittanië] Barking op 18 feb 1824, 
 ged. te London [Groot Brittanië] Saint George Church Hannover Square
 op 15 mei 1829.
9. Hendrik (Henry), geb. te London [Groot Brittanië] op 7 apr 1829, 
 ged. te London [Groot Brittanië] Saint George Church Hannover Square 
 op 15 mei 1829.
10. Clara Marie, geb. te Brugge [België] cf verklaring bij kantonrechter te 
 Amsterdam door 4 getuigen dd. 11 jan 1866 op 27 nov 1829 (getuigen: 
 Elisabeth Visser, wonende Spui bij de Kalverstraat; Johannes Wilhelmus
 Niessering, Berdina Alberst, ongehuwd en Mara Magdalen Niessering, 
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 onder beroep), tr. (resp. 36 en 40 jaar oud) te Amsterdam op 7 feb 
 1866 met Theophile Jacques van der Kroon, zn. van Adrienus van
 der
 Kroon en Gezina de Bondt, geb. te Arlon [België] Lillo belgie op 4 dec 
 1825, apotheker Binnengasthuis Amsterdam ( 1866). Uit dit huwelijk
  geen kinderen bekend.
11. Zoon, geb. te Brugge [België] op 13 feb 1830 (getuigen: Augustinus
 Sleyaert, schilder, 26 jaren en Ludovicus Philips, commissaris, oud 39 
 jaren) (doodgeb.).

IIIc. Johanna Louise Elisabeth Moojen (Moyen), dr. van Jan
 Moojen(II) en Maria Catharina (Catrina) Schade, geb. te Amsterdam in
 okt 1786, ged. te Amsterdam Nieuwe Kerk door ds Jacob van Nuijs 
 Klinkenberg op 22 okt 1786 (getuigen: Jan Pieter Schade en Eva van
 Bleyswijk), ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam op 25 mei 1835, otr. te 
 Amsterdam op 22 jan 1808 (getuigen: Jan Krooneman en haar moeder 
 Maria Catharina Schade), tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Amsterdam
 op 14  feb  1808  (getuigen: Jan Pieter Schade en Eva van Bleyswijk) met 
 Jan Krooneman, zn. van Jan Krooneman en Maria Honkenmulder, 
 geb. te Amsterdam in jan 1786, ged. te Amsterdam ds Adolph Frederik
 van der Scheer op 29 jan 1786 hervormd Westerkerk (getuigen: Jan
 Honkemulder en Anna Maria Geertruid Bergvelt), koopman (1805)
 zonder (1812) kruijersknecht (1812) kantoorbediende (1814) kommissaris 
 van Weesp, Muk, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam op 23 mrt 1826 om
  21.00h.
 Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Maria Jeanetta Louisa, geb. te Amsterdam op 19 apr 1808, ged. te
 Amsterdam op 8 mei 1808 ned hervormd, ovl. (32 jaar oud) te Diemen
 op 28 mei 1840, tr. met Eduard Theodoor Valentijn. Uit dit huwelijk
 geen kinderen bekend.
2. Henriëtta Janetta Maria, geb. te Amsterdam in 1810, dienstbode
 (1846), ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Haarlem op 27 sep 1847, tr. (resp.
 ongeveer 36 en ongeveer 21 jaar oud) te Haarlem op 4 feb 1846 met 
 Lambertus Kloos, zn. van Lambertus Kloos en Geertruida Jacoba
 Winder, geb. te Haarlem in 1825, broodbakker (1846). Uit dit huwelijk
 geen kinderen bekend.
3. Catharina Wilhelmina Alexandrina, geb. te Amsterdam in 1815, tr. (resp.
 ongeveer 40 en ongeveer 28 jaar oud) te Amsterdam op 22 mrt 1855
 met Jan Verbruggen, zn. van Benjamin Verbruggen en Cathriena
 Siedenburg, geb. te Amsterdam in 1827, molenmaker (1855). Uit dit 
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 huwelijk geen kinderen bekend.
4. Jan Willem George, geb. te Amsterdam op 14 feb 1816,
  kantoorbediende (1841), tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) te
 Amsterdam op 19 mei 1841 met Henriette Wurpel, dr. van Fredrik 
 Wurpel  (schoenmaker (1841)) en Swaantje Both, geb. te Amsterdam in 
 1820. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
5. Jeann George, geb. te Maassluis op 2 nov 1817.
6. Antonie Isaac Johannes, geb. te Amsterdam op 3 jul 1820, lettergieter 
 (1843), tr. (resp. 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam op 2 aug
 1843 met Jannetje Wiebosch, dr. van Johan Daniël Wiebosch en Jannetje
 Overvest, geb. te Amsterdam in 1823, dienstbaar. Uit dit huwelijk geen
 kinderen bekend.
7. Dirkie Eijda Johanna, ged. te Amsterdam op 26 jul 1822.
8. Jan Willem Hendrik, deurwaaarder, ovl. te Elst op 6 jul 1884.

Jan Moojen
j.moojen@quicknet.nl
2 februari 2015
   _____________________      

12 maart 2015

Lezing in  het Westfries Archief 
over

door mevrouw Sytske Visser (CBG).
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De families Selie en Viege.

In 1975 werd mijn interesse voor genealogie gewekt, na het lezen van een artikel 
over stamboomonderzoek in het damesblad Libelle. 
Ik ging naar het kerkhof aan het Keern te Hoorn, waar mijn vader Andries 
Selie, mijn opa Hendrik Selie en oma Oukje Buursma lagen begraven. Daar 
noteerde ik de data van geboorte en overlijden, die op de grafstenen stonden 
vermeld. 
Daarna een brief naar de gemeente Hoorn geschreven of er meerdere gegevens 
aanwezig waren van de ouders en eventuele verdere voorouders van mijn opa 
in mannelijke lijn. Hierna ontving ik een brief met enkele generaties Selie, 
eindigend met Carel Selie, geboren circa 1763 te Leuven, zoon van Andries 
Selie en Trijntje Reims en zijn vrouw Johanna Viege, geboren circa 1776 te 
Breda, dochter van Hendrik Viege en naam van de moeder onbekend. 
Vele jaren later in 1988,  kwam ik in contact met een verre achterneef uit Den 
Helder, die bezig was met de stamboom van de familie Selie uit Hoorn. Ook 
kwamen wij in contact met de echtgenoot van een achternicht van mij, die ook 
beschikte over gegevens betreffende deze familie.  Zo hielden wij elkaar op 
de hoogte van onze bevindingen. De laatste had mij ook geattendeerd op de 
Nederlandse Genealogische Vereniging en inmiddels had het genealogievirus bij 
mij in alle hevigheid toe geslagen, tot op de dag van vandaag. 
Er zijn sindsdien heel wat gegevens over de nakomelingen van Carel en Johanna 
verzameld, maar de grote vraag waarom zij eind achttiende eeuw naar Hoorn 
zijn gekomen, bleef vele jaren onbeantwoord.                                                                        
Verleden jaar tikte ik op de site “WieWasWie” de naam Vuege in i.p.v. Viege. Al 
vele keren had ik allerlei variaties op de naam Selie en Viege geprobeerd, maar dit 
keer was het wel raak. Goed dat ik achter mijn pc zat en niet in een archief, anders 
was ik misschien uit de studiezaal verwijderd, wegens geluidsoverlast, maar dit 
terzijde.                                                                                                                                                                                  
Deze hit verwees naar de trouwakte van een huwelijk van Johanna Maria Selye 
en Christiaan Wijland te Amsterdam op 26 april 1826. De bruid was 29 jaar 
oud en geboren te Zwolle, de vader Carel Selye en de moeder Johanna Vuege 
beide wonende te Hoorn. Het beroep van vader Carel was koperslager en dat 
kwam overeen met gegevens uit het patent register van 1806 te Hoorn, waar hij 
daar als  koperslagersknecht te boek stond. Hierna via “van papier naar digitaal” 
de gereformeerde doop van Johanna Maria aan getroffen d.d. 14-07-1796 te 
Zwolle. Vervolgens via Family search het huwelijk van Carel Jolij en Johanna 
Viegen te Zwolle gevonden met de volgende informatie: Carel komende van 
Dortrecht, Roomsch, weduwnaar en soldaat 8e compagnie, 2e halve brigade. 
Johanna van ’s-Hertogenbosch, laatst gewoond te Haarlem, Gereformeerd.
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Hoewel ik altijd al een vermoeden had gehad dat Carel wel eens een militair 
geweest zou kunnen zijn, werd dat nu bevestigd. Uit verschillende bronnen ben 

ik verder te weten gekomen dat de 2e 
halve brigade heeft deel genomen aan 
de gevechten tegen de Brits-Russische 
invasie, en dat er soldaten van dit leger 
onderdeel in Hoorn verbleven. Tevens 
was het niet ongebruikelijk in die tijd 
dat getrouwde militairen hun vrouw en 
eventuele kinderen meenamen. In ieder 
geval is begin 1800 hun zoon Andries in 
Hoorn geboren en vanaf die tijd begint 
de geschiedenis 
van deze familie. 
Tijdens de 

volkstelling van 1947 komt de naam Selie slechts 88 
keer voor. Een gering aantal van deze naamdragers 
is afkomstig uit Aalsmeer en Hazerswoude. Het 
resterende, grotere deel betreft de nakomelingen van 
genoemde zoon Andries. Wat Johanna Viege betreft, 
ik heb inmiddels behoorlijk wat gegevens verzameld, 
maar zonder haar doop c.q. geboorte gegevens kan ik 
niet bevestigen of ik op het juiste spoor zit. Ik kom daar 
graag een volgende keer op terug. Voorts sta ik open 
voor suggesties en aanvullingen omtrent bovenstaand 
verhaal.  

Janna Selie  (janna.selie@ziggo.nl)
  __________________________

23 april 2015
Afdelingsjaarvergadering in het Westfries Archief

met
voordracht over haar genealogisch onderzoek

door mevrouw
Nel den Os - van Leijen

‘Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet 
weert’
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Mutaties op de ledenlijst per 1 maart 2015

Mutaties op de ledenlijst. (december 2014 – februari 2015)
Hartelijk welkom aan ons nieuwe lid:
Mw.M.M.Aartse Tuijn-Smal te Hoorn

Helaas moeten we het overlijden melden van:
De heer drs. C. de Gier te Hoorn en de heer A.S.Beemsterboer te Hem, de heer 
J.C.R. Boender uit Hem en mevrouw N. Ooijevaar-de Wit uit Hoorn.
 
De volgende leden hebben hun lidmaatschap opgezegd:
De heren B.W.Deen te Eindhoven, H.H.J.Verkooijen te Spanbroek, A.Roohé 
te Oosthuizen, M.Plukkel te Hoofddorp, H.Tensen te Andijk, P.G.Klimmert te 
Hoorn, P. Schrickx te Hoorn,
G.H.N.Vlaming te Zwaag, R.J.Dillo te Obdam, P.A.Zuiker te Wognum, C.Wilders 
te Schellinkhout, C.P.Sleutel te Oosterblokker, J.S.Smit te Hilversum, 
A.W.Groen te Rotterdam, de dames J.M.Bakker te Thonex, Zwitserland, G.A.M. 
de Wit-Hauwert te Hoogkarspel, W.F.G.Truijens te Amsterdam.

Gerri Kind-Renskers

Aan dit nummer werken mee...........

Jan Moojen, Janna Selie en het bestuur van de afdeling.

In het volgende nummer kunt u een bijdrage verwachten van 
mevrouw T. Verhoef - van Rijn

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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 Ik ondergeschrevene Carel Braanus van
 Enchuijsen, quartiermeester in dienst der Edele
    Compagnie, satende met ’t schip de Wendela te
   Repatrieren, bekenne wel en deugdelijk schuldig
   5 te wesen aen d ‘Edele Cornelis de Ka, schipper
   in voorgeschrevene Dienst, een somma van seven
   Honder vijff en tseventig rijksdaalders á 48 swaere stuijvers
    Ide, spruijtende der Zake van goede geleende en
    op heden aengetelde penningen renuncieerende dierhalven
  10 d’exceptie van onaengetelde gelde en beloove
   voorschreven somma van seven hondert vijff en
 tseventig rijksdaalders wederom te sullen restitueren
 en betalen in ’t vaderland per eerster aen-
 maninge aan de messieurs Jacob Dardhalv
  15 en David Wolffswinkel beijde wonagtig
    Tot Enchuijsen off hun ordre: tot naerko-
    Minge deses verbinde mijn persoon en goederen
  als naer regten; in teeken der waerheijd
   bekragtige dit met mijn gewoone handteek-
  20 eninge, en zijn hier van gemaekt en geteekend
   twee eensluijdende geschriften, waervan ’t een
   voldaen, ’t ander van geender waerde wesen
  zal.
  Batavia adij 25e november 1719



 
‘Koggenland’ verschijnt in 2014 in de maanden maart, juni, september

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
15 mei 2015.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ondertekende
artikelen.

Uw reacties op ‘Vragen’ en andere publicaties plaatsen wij graag in 
 “Koggenland’ zodat ook anderen dan de direct betrokkene van uw 

reacties kunnen profiteren.
© Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan is toestemming

vereist van de redactie en de auteur.

Voorouderspreekuur
elke 2e vrijdag van de maanden

januari, maart, mei, september en november
van 14:00 tot 16:00 uur

Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT  Hoorn

De bibliotheek van onze afdeling
Onze bibliotheek is te vinden in het Westfries Archief.

De bibliotheek is geopend van dindsdag tot en met vrijdag van
 09.00 uur tot 17.00 uur.

Voor het lenen van materiaal kunt u terecht tijdens de 
bijeenkomsten en het Voorouderspreekuur.

Richtlijnen voor auteurs
De kopij dient digitaal aangeleverd te worden in Word, zonder gebruik 

van enige opmaak bij voorkeur via mailadres:
hoofdredacteur@owf.ngv.nl . 

Afbeeldingen dienen apart te worden aangeleverd. Dit kan in de vorm 
van scherpe foto’s of digitaal per e-mail. Digitale afbeeldingen dienen 

van goede kwaliteit te zijn: ten minste 300 dpi op het gewenste formaat.
U kunt altijd op assistentie van de redactie rekenen.



Bestuur en functieverdeling
Voorzitter 
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek  0229 - 59 17 46
e-mail: voorzitter@owf.ngv.nl
Secretaris Gerri C. Kind-Renskers, De Wijzend 44, 1474 PC Oosthuizen 0299 - 40 16 62
e-mail: pr@owf.ngv.nl
Penningmeester
Cor Kind, De Wijzend 44, 1474 PC Oosthuisen   0299 -  40 16 62
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
vacature
Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn    0229 - 23 29 35
e-mail: hoofdredacteur@owf.ngv.nl

Homepage: http://oostelijkwest-friesland.ngv.nl

QR-code
Webmaster
Remco N.M. Ooijevaar
Vogelkers 27
1964 LA  Heemskerk
tel. 0251-20 83 43
ooijevaar@dds.nl

Redactie Koggenland
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn                                              0229 - 23 29 35
e-mail: hoofdredacteur@owf.ngv.nl
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek  0229 - 59 17 46
e-mail: voorzitter@owf.ngv.nl

Verenigingsgebouw: 
Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT  Hoorn  



Verzendadres:
Koggenland
Koperslager 41
1625 AK  
HOORN

TNT Post

Port betaald
Port Payé
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