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Onze Bijeenkomsten
24 september 2015 De heer H.L.F. du Corbier: ‘Hugenoten en de   
   Nederlanden’
22 oktober 2015  De heer Harmen Snel: ‘Onze voorouders en   
   rechterlijke archieven’
26 november 2015 De heer Paul Brood: ‘Scheiden doet lijden’. 
Aanvang 19.15 uur Aan deze lezing gaat de najaarsledenvergadering vooraf.
28 januari 2016  De heer A. Hogendoorn: ‘De familie Van Nassau 
   Zuilenstein: the naughty Nassau’s’
10 maart 2016  De heer H. de Vos: ‘VOC fluytschip ‘De Brug’ uit 
   Enkhuizen’ ( Met snee jagt en kake van wint)
28 april 2016  Jaarvergadering van de afdeling en 10 minuten-  
   praatjes.
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.

Van de bestuurstafel

De eerste bestuursvergadering van het nieuwe seizoen zit 
er weer op. Het Westfries Archief houdt de deuren voor het 
publiek nog maar twee dagen in de week open. Zoals u in dit 
blad kunt lezen, kunt u voor onderzoek alleen nog op dinsdag en 
vrijdag in het archief in Hoorn terecht. Verder kan op afspraak 
nog onderzoek  gedaan worden buiten deze twee  dagen. Hoe dit in zijn werk 
gaat leest u verderop in dit blad. Teruglopende bezoekersaantallen in combinatie 
met en ten gevolge van verdere digitalisering zijn voor veel regionale archieven 
aanleiding om de openingstijden aan te passen. Genealogen die hoofdzakelijk 
van het internet gebruik maken zullen hiervan niet veel last hebben. Anderen, 
die diepgaander onderzoek willen plegen, zullen de nieuwe openingstijden 
als belemmerend ervaren. Een discussie die al meerdere jaren gaande is. Nog 
lang niet alles is gedigitaliseerd, dus voor een degelijk onderzoek is bezoek aan 
het archief voorlopig nog onvermijdelijk. Voor de archieven betekent dit dat 
men in het algemeen meer aandacht kan schenken aan digitalisering, wat de 
‘thuisonderzoekers’, en die zijn er steeds meer, ten goede komt.
Voor onze afdeling verandert er in het WFA niets.
Onze bijeenkomsten blijven we op donderdagavond houden en het 
voorouderspreekuur en eventuele cursussen blijven ook op vrijdagmiddag plaats 
vinden.

Daar behoort wel een belangrijke kanttekening bij.

In de laatste bestuursvergadering is zoals in iedere vergadering veel gesproken 
over het wel en wee van onze afdeling. Ook over het wel en wee van het bestuur 
van onze afdeling is uitgebreid van gedachten gewisseld. Zoals bekend hebben 
bestuursleden meer taken dan eigenlijk goed voor hen en onze afdeling is. 
Meerdere malen is de laatste jaren op allerlei wijzen getracht nieuwe bestuursleden 
te werven. Dit heeft niet geleid tot vervanging, laat staan uitbreiding van het 
bestuur. Het is echt hoognodig dat er nieuwe bestuursleden bijkomen. Sommige 
leden van het bestuur doen dit werk al lange tijd en hebben in stilte een 25-jarig 
jubileum ‘gevierd’. De voorzitter, die eerst penningmeester was en later voorzitter 
en penningmeester heeft het penningmeesterschap vorig jaar overgedragen 
aan Cor Kind als plaatsvervangend penningmeester. We hebben voor Cor nog 
steeds geen vervanger gevonden. De secretaris is tegelijkertijd PR-functionaris 
en doet nog een heleboel meer voor de afdeling. Zo kunnen we doorgaan over 
ieder bestuurslid. We geven cursussen, houden een voorouderspreekuur, wonen 
besprekingen bij op landelijk, regionaal en afdelingsniveau. We zorgen voor de 

Aanwinst in onze afdelingsbibliotheek.
Besseling, Alice e.a., De West-Friese Besselingen, van Emmerich naar Wognum. 
(uitgave in eigen beheer, 2015, 583 pg.)
Er zullen weinig mensen zijn in Noord-Holland, die de naam Besseling niet 
kennen. Er zullen ook veel families zijn, waarin iemand met een Besseling 
getrouwd is. Dit fraaie en dikke boek zal dan ook vele genealogen iets te bieden 
hebben.
De vroegst bekende voorvader is Henricus Bisseling, die rond 1660 in Emmerich 
geboren is. Hij trouwde 09-01-1684 in Emmerich met Anna Catharina Scholten, 
eveneens uit Emmerich afkomstig. Een van hun zonen, Gerardus (geboren 04-09-
1694 in Emmerich en overleden 26-03-1753 in Wognum) kwam als smid terecht 
in Edam en ging vervolgens naar Wognum Vrijwel alle West-Friese Besselingen 
stammen van hem af. Dat verhaal levert een prachtig uitgegeven overzicht 
van vele generaties Besseling op, verluchtigd met vele foto’s, afbeeldingen en 
voorzien van een register. 
Minpuntjes zijn er desondanks ook: de inleiding over de herkomst van de 
naam Besseling zou beter af zijn geweest met een eindredacteur, die lijn in het 
verhaal had kunnen brengen. Datzelfde geldt voor de bespiegelingen over het 
familiewapen. De schaarse gegevens over de afkomst van de stamvader Henricus 
Bisseling hadden mijns inziens beter in een appendix geplaatst kunnen worden: 
nu blijft het een opsomming van onsamenhangende gegevens. En tenslotte, een 
goede eindredacteur had ook de slordigheidjes zoals spellingfouten, dubbele 
vermeldingen en verkeerde weergave van in het Latijn geschreven namen 
kunnen voorkomen. Toch is mijn eindoordeel positief: een prachtig boek en een 
sieraad voor de genealogie.                                                                        (Ben Leek)
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Afdelingstijdschriften.

Genealogica (afd. Flevoland) 31.2 : verslagen van lezingen (goud- en 
zilversmeden in Nederland, schutterijen, de Nieuwe Hollandse Waterlinie); 
nadere gegevens n.a.v. uitzendingen van Verborgen Verleden; verschillen tussen 
kalenders.
Kwartier van Nijmegen 24.2 : uitleg over borgerbrieven, een schipmolen en 
hoornwerk; kwartierstaat Jennifer Laarman + toelichtend artikel; historische 
artikelen over de aanleg van schuilloopgraven in W.O.2, het heffen van tol op 
de Waal in de 14de eeuw, het bevorderen van de volksgezondheid in de 19de en 
20ste eeuw; een begrafenisreglement uit 1647 en verordeningen uit 1764 t.a.v. 
besteedsters (die bemiddelden tussen bazen en knechten of dienstboden).
Afdeling Apeldoorn e.o. 20.1 : reacties op artikel over Jan Willem Wimpers; 
informatie over de Vereniging Veluwse Geslachten; verslag van een lezing over 
het (groot)burgerschap van Deventer.
Threant (afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel) 26.2 : correcties 
op jubileumnummer (oct. 2014); verslag van de Dag van de Drentse 
Familiegeschiedenis met veel informatie over Drentse bronnen; ‘een vaste naam’ 
(deel 1 van een serie artikelen voor beginnende genealogen); handige sites voor 
genealogen met (voor)ouders in Drenthe; genealogie Jan Jans Kruit (deel 2).
De Twee Kwartieren (afd. Kempen- en Peelland) 23.2 : vastgelopen onderzoek 
Margaretha Brinkman(n)n ged. Dordrecht 20-09-1793; bijzondere bidprentjes 
( fotobidprentje van Jacob Grohs 1895-1916, bidprentjes van Josephus 
Molenaars 1796-18767 en zijn echtgenote Pleuntje ter Schiphorst 1791-1869 met 
fragmentgenealogie; uit het leven van Theodora Kennis; de familie Mulders uit 
Moergestel (slot).
Gens Propria (afd. Kennemerland) nr.79 : stamreeks Gerardus Philippo en 
stamreeks Wilhelmus Nuijten; Leendert Jurrie als voornaam (en het raadplegen 
van de huwelijks bijlagen!); de zeemeermin van Haarlem in historisch perspectief.
Gepermeteerd (afd. ’s-Hertogenbosch-Tilburg) nr.66 : een interview over de 
werkzaamheden binnen het Regionaal Archief Tilburg; het schrijven van een 
familiegeschiedenis; de familie van den Bout in Nederlands-Indië 1911-1927 met 
fragmentgenealogie; overleven in W.O.1; verlagen van lezingen over genealogisch 
onderzoek in de Meijerij van ’s-Hertogenbosch en in België.
Stichtse Heraut (afd. Utrecht) 27.2 : verslagen van lezingen over Geneanet 
en over weeskamers; circeldiagram Hubertus J. Broekhuijse (geb. 10-11-1937); 
korte signaleringen uit de historische tijdschriften binnen de regio.
GeneVer (afd. Zuid-Limburg) 18.2 : een genealogische zoektocht (deel 3) met 
vele tips, toevallige vondsten en fragmentgenealogieën; de ‘Spaanse Griep’ en 
andere nare gevolgen van W.O.1; genealogisch onderzoek in de gemeente Teuven 

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.

verschijning van Koggenland, schrijven de meeste kopij voor ons blad, verzorgen 
bijeenkomsten en excursies. Op 6 september is onze afdeling aanwezig op de 
Cultuurmarkt in Hoorn in de hoop nieuwe leden te werven.

En van die situatie hebben uw bestuursleden nu genoeg.

Het wordt echt hoog tijd dat er leden opstaan en zeggen: ik wil graag een tijdje 
meedraaien in het bestuur, taken overnemen en meewerken aan een gezonde 
afdeling: ik ben er toch ook lid van? 
Het is echt leuk werk, maar er zijn nieuwe mensen nodig met nieuwe ideeën en 
andere inzichten. 
Moeilijk werk is het ook niet en het kan veel voldoening geven. Er ontstaan soms 
leuke contacten met personen van andere afdelingen. 
Als er nieuwe leden in het bestuur bijkomen, zullen de huidige bestuursleden 
niet zo maar opstappen, maar zorgen voor een gedegen inwerkperiode. Enkelen 
zullen mogelijk aanblijven.
Komen er geen nieuwe mensen bij dan ziet het er voor de afdeling Oostelijk 
West-Friesland van de NGV somber uit.
Ik hoop er oprecht het beste van.
In de komende najaarsledenvergadering op 26 november zal het 
onderwerp bestuurssamenstelling op de agenda staan. Deze vergadering begint 
om 19.15 uur. Ik nodig u hier graag voor uit.

Uw voorzitter

Dick Waalboer
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in Belgisch Limburg.
Hollands Noorderkwartier (afd. Alkmaar e.o.) 29.2 : verslagen van lezingen 
over Het Huis Nijenburg in Heiloo en over wapens in de stad Alkmaar; problemen 
met doopsgezinde dopen en het bepalen van de geboortedata; in steen gebeiteld, 
maar niet altijd juist (fouten op grafstenen); korte signaleringen van artikelen in 
regionale historische tijdschriften.
Bulletin (afd. Achterhoek en Liemers) 23.1 : genealogie Geert Piepers/Pijpers, 
geb. ca.1640. 
Nr. 23.2 : genealogie van Hijndrick Te Bramelstroot/Brummelstroete (geb. 
ca.1625, overl. voor 05-1`2-1652, Winterswijk).
Wij van Zeeland (afd. Zeeland) 17.2 : historisch en genealogisch nieuws uit 
de verschillende Zeeuwse regio’s; een website met fotoalbums http://genealogy.
philipse.info ; uit het Antwerpse voorgeslacht van Susanna Ratel 1642-1680 
(slot); aan boord van de D’Eenigheid 1761-1763; kan een overloper een zwakke 
schakel in de genealogische ketting versterken?
Nr.17.3; Naast regionaal nieuws uit de verschillende regio’s van de grote afdeling 
Zeeland ook enkele genealogische artikelen: Wie was de vader van Mayken 
van der Lisse (ca. 1474-ca.1514), echtgenote van Herman de Huijbert?; Een 
schippersknecht in Zeeland (Bartholomeus Sinjoor, geb. Oosterhout 1827) ; De 
veteranen van Napoleon (Karel Goeree, ged. 09-02-1791, Goes).
Groningen 22.2 : een naamlijst uit Winschoten 1681; fragmentgenealogie Otte 
Lammerts, geb. 13-10-1840 Warfhuizen; notities betreffende de familie Büchli 
als aanvulling op jaarboek Gruoninga 2004; Jannes Mees Kielema, geb. 11-12-
1791 Windeweer, een zoon in Franse dienst gestorven; fragmentgenealogieën 
Willem Lommert, Jan Hindriks, Jacob Harmens Lummert en Claes Lommert als 
mogelijke bouwstenen van een genealogie Lommerts uit Loppersum; stamreeks 
Beatrix Jans, ged. 22-01-1699 Uithuizermeeden + fragmentgenealogie; 
fragmentgenealogie Harke Bonthuis 1834-1919; de rubriek ‘allemaal digitaal’ 
nr.44, voor wie (voor)ouders in Groningen heeft; aanwinsten genealogieën etc. 
in de Groninger archieven.
Rijnland (afd. Rijnland) 22.2 : verslagen van lezingen (o.a. ‘Een boek maken 
in Word’); een verhaal over het verlies van Nederlanderschap door Zouaven 
(Arnoldus ten Ham, geb. 1849) en over een testament dat niet meer rechtsgeldig 
was omdat de opsteller daarvan al voor de definitieve ondertekening overleed 
(Cornelis van der Elst, ORA Noordwijkerhout, inv. Nr. 460, d.d. 17-05-1749). 
Verder nog een overzicht van Latijnse doopnamen en de daarvan afgeleide 
volkse (vulgo) roepnamen.
1340 (afd. Rotterdam) 29.2 : verslagen van bijeenkomsten en lezingen (o.a. over 
familiegeschiedenissen in historische context en over Aldfaere en MyHeritage). 
Verder een fragmentgenealogie van Hendrik Houthuijsen (ondertr. 15-04-1746, 

Amsterdam).
11 en 30 (afd. Friesland) 20.3 : Reindert Jacobus Solkamans (1787-1873) en 
zijn zilveren medaille na de slag bij Waterloo ; Swaantje Aleida Bornaeus (geb. 
24-09-1758, Foudgum, overl. 31-12-1828, Heerenveen) en haar holograaf 
testament, d.w.z. een eigenhandig door de erflater geschreven stuk dat bij een 
notaris gedeponeerd werd); geneagram Petraeus – Gaaikema ; Een familie Valk 
in Leeuwarden ; stamboom Solckema/Solkamans. Verder nog een verhaal over 
de wildgroei in familienamen tijdens de Napoleontische tijd (binnen één familie 
koos men voor allerlei verschillende namen).
Mededelingenblad (afd. Delfland) 24.2 : Op zoek naar de nakomelingen van 
Michiel Cornelisz van der Dussen en Wilhelmina van Setten (tr. 25-05-1640), 
deel 1 ; het verslag van een lezing over het dateren van foto’s.
Heraldisch Tijdschrift (afd. Heraldiek NGV, kwartaalblad voor wapen-, zegel- 
en vlaggenkunde) 21.1 : Prisca van Dessel, heraldisch designer; Heraldische 
stijlen, acht eeuwen heraldiek in vogelvlucht (een uitvoerig kunsthistorisch 
overzicht); overheidswapens worden beschermd door hun koninklijk besluit 
(mogen delen van wapens ‘hergebruikt’ worden?).
Nr. 21.2 : restauratie en interpretatie van de Gulden-Vliesborden in de Grote 
Kerk in Den Haag ; Martin Knoch, grafisch en heraldisch ontwerper. Verder 
artikelen over nieuwe gemeentewapens en een aantal boekbesprekingen.
N.B. Het Mededelingenblad van de afdeling Zaanstreek/Waterland 
wordt alleen nog in digitale vorm toegezonden aan de secretaris onze afdeling. Om 
dat te kunnen lezen moet u de site van de betreffende afdeling opzoeken, omdat 
wij niet de beschikking hebben over een computer, die in de afdelingsbibliotheek 
(op het WFA) permanent beschikbaar is voor onze afdelingsleden.

Via een ruilabonnement beschikt onze afdelingsbibliotheek ook over:
Westfriese families (tijdschrift van stichting Westfriese Families) 56.1 : 
het Enkhuizer vissersgeslacht Van der Heide in zes generaties, te beginnen bij 
Poulus Jans van der Heij, ca. 1710 De Knipe (Heerenveen); aanwinsten in de 
bibliotheek.
Vierkant (cultuurhistorisch tijdschrift van het Westfries Genootschap) 15.1 
en 15.2: verenigingsnieuws, verslagen van werkgroepen, excursies, nieuwe 
uitgaven, museumnieuws, typisch Westfriese spullen en nieuwe bijdragen aan 
het Biografisch Woordenboek (Eduard Stumpel en Jo Immink).
West-Friesland Oud en Nieuw (2015, 82ste jaarboek van het Westfries 
Genootschap) : niet alleen maar een opsomming van wat er allemaal gebeurd is in 
2014, maar vooral ook een bonte verzameling verhalen en artikelen die allemaal 
betrekking hebben op heden en vooral verleden van West-Friesland. Letterlijk te 
veel om op te noemen, maar gaat u vooral lezen! Ieder dag één artikel brengt u 

http://genealogy.philipse.info
http://genealogy.philipse.info
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VeleHanden
De oude lidmatenboeken van het Westfries Archief worden online via het 
crowdsourcingsplatform VeleHanden ontsloten. Hierop staan scans van alle 
pagina’s uit de lidmatenboeken van het Westfries Archief. Het invoeren van de 
gegevens gaat via de website van Vele Handen. De invoerder krijgt telkens een 
scan in beeld; hiervan worden de gegevens ingevoerd. Elke scan wordt door twee 
verschillende vrijwilligers ingevoerd. Een derde vrijwilliger controleert daarna 
de gegevens. De ingevoerde gegevens worden daarna, zodra alle scans van een 
boek zijn ingevoerd, geplaats op de website van het Westfries Archief. Hier zijn 
de gegevens doorzoekbaar voor iedereen. Momenteel is 71% van het project 
afgerond. Wilt u ook meedoen? Meldt u dan aan via www.velehanden.nl. Vragen 
kunt u mailen naar vrijwilligers@westfriesarchief.nl. Elke tweede vrijdag van de 
maand is er een inloopochtend op het WFA, van 09.00 tot 13.00. Ook dan bent 
u van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.
Op de website van VeleHanden staan nog veel meer projecten. Half augustus start 
een nieuw project van HISGIS (HIStorisch Geografisch InformatieSysteem) op 
VeleHanden.  HISGIS is al geruime tijd actief op Vele Handen. Het project waarin 
de Drentse kadastrale registers worden ontsloten is al voor bijna 90% afgerond. 
In het nieuwe project worden ook Westfriese kadastrale bronnen aangepakt, 
mede dankzij financiële steun van het Westfries Archief. Onder andere bronnen 
van Abbekerk, Enkhuizen, Hoorn, Twisk, Ursem en Zwaag staan erin. In het 
project worden OAT’s ingevoerd, dit zijn Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels. 
Hier staat veel informatie in, onder andere de naam en andere informatie over 
de eigenaar van een perceel. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van 
Vele Handen of kijk op www.hisgis.nl. Voor alle duidelijkheid; dit is geen project 
van het Westfries Archief. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de 
projectleiding van HISGIS.

Gepubliceerde indexen
Vrijwilligers van het Westfries Archief zijn al jarenlang bezig met het indexeren 
van gegevens uit de oude Doop-, Trouw- en Begraafboeken. Ooit is deze groep 
begonnen op initiatief van de NGV. In de loop der jaren hebben vrijwilligers 
een enorme hoeveelheid namen geïndexeerd. Momenteel staan er al meer dan 1 
miljoen namen op de website, alles ingevoerd door vrijwilligers. Ook afgelopen 
kwartaal zijn weer vele bronnen gepubliceerd op onze website. De lijst is te lang 
om hier neer te zetten. Op onze website verschijnt maandelijks een nieuwsbericht 
met de verschenen indexen van de afgelopen maand. Het totaaloverzicht vindt 
u hier terug: http://tinyurl.com/indexenwfa. Afgelopen kwartaal zijn op onze 
website onder andere de indexen geplaatst van: lidmaten uit Abbekerk, Ursem 

zo maar twee weken verder.
Oud Hoorn (kwartaalblad van de vereniging Oud Hoorn) 37.2 : een 
themanummer dat geheel gewijd is aan de expeditie die 400 jaar geleden van de 
rede van Texel vertrok en die tot doel had een alternatieve route naar West-Indië 
te vinden om zo het monopolie van de VOC te omzeilen. Met hun tocht rond 
‘Kaap Hoorn’ plaatsten Schouten en Lemaire de naam Hoorn op de wereldkaart.

Nieuws van het Archief

Gewijzigde openingstijden WFA
Met ingang van oktober gaat het Westfries Archief de 
openingstijden van de studiezaal beperken van vier naar 
twee dagen. Onlangs hebben wij een enquête gehouden 
om de voorkeur van onze bezoekers te peilen. Dit leverde 
in totaal 37 reacties op. Een kwart van de respondenten 
geeft aan onze studiezaal meerdere keren per week te 
bezoeken, 22 % eens per week en 53 % incidenteel. Van de vaste bezoekers komt 
één op de drie op vaste en tweederde op verschillende dagen. De meesten hebben 
een duidelijke voorkeur voor de dinsdag als vaste openingsdag. De woensdag 
scoort het laagst, terwijl de scores van de donderdag en de vrijdag dicht bij elkaar 
liggen. Behalve de enquête hebben we ook de bezoekersstatistieken over 2013-
2015 meegewogen. Die laten zien dat de vrijdag meer bezoekers trekt dan de 
donderdag (2068 om 1777). Ten slotte hebben we nog de openingstijden van 
andere archiefdiensten in Noord-Holland bij onze afweging betrokken. Daaruit 
blijkt dat diverse collega’s op vrijdag gesloten zijn.

Open op dinsdag en vrijdag
Het Westfries Archief heeft besloten dat de studiezaal vanaf 1 oktober op dinsdag 
en vrijdag geopend zal zijn. De keuze voor de dinsdag was eenvoudig. Ook met 
de openstelling op vrijdag menen wij recht te doen aan de voorkeur van onze 
bezoekers. Dit biedt tevens de mogelijkheid voor onderzoek in het Westfries 
Archief op een dag dat collega-instellingen gesloten zijn.

Bezoek op afspraak
Naast de reguliere openingstijden start het Westfries Archief op 1 oktober met 
een nieuwe vorm van dienstverlening: bezoek op afspraak. Dit kan op maandag, 
woensdag of donderdag. Het zelfbedieningsgedeelte van de studiezaal is dan 
gesloten. Bezoek op afspraak is bedoeld voor onderzoekers die uitsluitend 
originele bescheiden willen raadplegen. Meer informatie over bezoek op afspraak 
maken wij medio september bekend.

http://www.velehanden.nl
mailto:vrijwilligers@westfriesarchief.nl
http://www.hisgis.nl
http://tinyurl.com/indexenwfa
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en Zwaag, gereformeerde doopinschrijvingen uit Enkhuizen, oud-katholieke 
overlijdensinschrijvingen uit Enkhuizen, trouw- en doopinschrijvingen uit 
Midwoud, overlijdensinschrijvingen uit Twisk en nog veel meer. 

‘t Is maar een idee . . . 

De oproep op blz. 30 van de vorige aflevering van Koggenland ‘creatieve 
genealogen gevraagd’ bracht mevrouw Lydia van Altena ertoe de redactie 
een mooie tip te geven. Wij geven hier haar e-mail in gedeeltelijk aangepaste 
vorm weer.
Dit mailtje is alleen bedoeld om mensen wellicht op het idee te brengen 
genealogie op een wat luchtiger (frivolere) manier te presenteren. 
Ik maakte een fotoboek en plaatste daarin de gevonden gegevens, vulde 
het aan met wat wetenswaardigheden en tijdsbeelden met dit als resultaat:

http://www.albelli.nl/onlinefotoboek-delen/dc2f8399-443f-4567-94a0-
6ed6210d836d

Toegegeven, meer een ‘plakboek’ dan een keurig uitgevoerde kwartierstaat of 
genealogie, maar “om te lezen”, zeggen ‘ze’, en daarom juist wel grappig. Van 
jeugdige nazaten kreeg ik daarbij de opmerking: “Nou, op zo’n manier vind ik 
het nog het wel leuk om iets over vroeger te horen”: een groot compliment uit die 
leeftijdsgroep!
De bladzijden 12 t/m 55 die handelen over mijn in Hem geboren grootvader en 
zijn voorgeslacht, zijn misschien het meest interessant om te bekijken. 
Daaraan voorafgaand staat in het boek iets over mijn familie van vaderskant 
(Hoogland). Omdat ik me er terdege van bewust ben dat ik bij de Hooglandjes 
een ietsje te grote creatieve vrijheid heb genomen voor wat betreft de oudste 
genealogische ‘feiten’, wil ik voorkomen dat dit punt ter discussie zou gaan staan. 
Ik wilde dat boek nu wel eens af hebben, ook mijn paadje wordt dagelijks korter; 
omdat genealogie nooit ‘af’ is, zou het er anders misschien nooit van komen.
Ik ben 67 jaar en heb geen aandelen bij Albelli, de organisatie waarbij ik het boek 
via internet maakte. Geen goedkope grap, zo’n boek. Ik nam het grootste formaat 
(een album met als afmeting 39x29 cm) en vulde het maximale aantal pagina’s 
(120) voor (officieel) € 130, --. Maar omdat men daar met enige regelmaat flinke 
kortingen hanteert (soms zelfs twee boeken voor de prijs van één) is het met een 
beetje geduld wel te doen. Leuke bijkomstigheid is dat zo’n boek erg gemakkelijk 

persoonlijk te maken is door elke keer de namen van de ontvanger te wijzigen als 
men bijvoorbeeld ieder (klein)kind een exemplaar wil schenken.
Naast Albelli is er natuurlijk nog een aantal andere leveranciers van dergelijke 
boeken, zoals Hema, Kruidvat, Lidl, etc. Misschien dat die wat goedkoper zijn. 
Maar omdat ik goede ervaringen met Albelli had bij levering van vakantieboeken 
e.d. en hun systeem en mogelijkheden mij inmiddels vertrouwd zijn, werk ik het 
liefst met hen. “ Da’s een persoonlijke voorkeur vanzelf ”.

Lydia van Altena

Reactie

Een andere inspirerende manier om een stamboom te presenteren trof ik aan 
in een bespreking van een nieuwe bundel sonnetten van Jan Kal (zie: dagblad 
Trouw 25 april 2015). Deze bundel heet Een dichter in mijn voorgeslacht en is 
uitgegeven bij uitgeverij Nijgh en Ditmar (116 blz., €15,50).    
De recensent, Janita Monna, vertelt dat de dichter gegrepen is door 
stamboomonderzoek en citeert in dat verband een uitspraak van hem: “je kunt ook 
leven zonder genealogie (…), maar wat is dat voor leven”? Een gedeelte van deze 
dichtbundel is te zien als de stamboom van Jan Kal op rijm: “ Ik heb een dichter 
in mijn voorgeslacht, (…) Wie had dat gedacht”. Van eenvoudige schoenmakers, 
mannen die vochten tijdens de Tiendaagse Veldtocht, predikanten en lieden die 
hun vrouw op de brandstapel zetten tot Hertog Jan van Brabant. Dat heden en 
verleden op deze manier in elkaar schuiven vindt Janita Monna een aardig aspect 
van de gedichten. Dat kunnen wij als genealogen haar alleen maar nazeggen!
Overigens is ook het bewerken van (een deel van) een genealogie tot een 
familiegeschiedenis een populair genre geworden in de literaire wereld. Schrijvers 
als Adriaan van Dis, Geert Mak , Maarten ’t Hart en Judith Koelemeier wisten 
daar een groot publiek mee te bereiken. Recentelijk heeft de Leidse journaliste 
Yaël Vinckx zich met haar roman De oorlog van mijn moeder (2015, uitgeverij 
Cossee) in dat rijtje gevoegd. Wie daarover meer wil lezen, kan een uitgebreid 
artikel in het NHD van 14-04-2015 (digitaal) opzoeken. Er bestaan zelfs 
cursussen in het schrijven van familiegeschiedenissen: historische verenigingen, 
archiefdiensten en particulieren, zoals mevrouw Vinckx, bieden die aan.
De publicatie van een (deel)genealogie kent vele vormen. Tussen een zuiver 
wetenschappelijke publicatie van alle namen en data en de aankleding van een 
deel van die namen en data ligt een breed terrein voor wie zijn of haar achterban 
wil interesseren voor het eigen verleden.
Ben Leek

http://www.albelli.nl/onlinefotoboek-delen/dc2f8399-443f-4567-94a0-6ed6210d836d
http://www.albelli.nl/onlinefotoboek-delen/dc2f8399-443f-4567-94a0-6ed6210d836d


Koggenland 2015/3 Koggenland 2015/3

64 65

Paleografie

Transcriptie op pagina  74
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In Koggenland 2015.1, blz. 24-25, schreef Janna Selie over de families Selie en 
Viege. In dit nummer brengt zij verslag uit van het vervolg van haar onderzoek. 
Deze keer staat de familie Viege centraal.

Johanna Viege/Fiege

Mijn zoektocht naar de geboorteplaats of doopplaats en doopdatum van 
Johanna Viege duurt al vele jaren, maar bleef tot nog toe zonder enig resultaat. 
Andere genealogen die hun bevindingen waarin dezelfde Johanna voorkomt 
op het internet hebben gezet, komen ook niet verder dan dat zij rond 1776 in 
Breda is geboren. Deze gegevens zijn afkomstig van haar overlijdensakte d.d. 
26 januari 1844 te Hoorn, waarin staat vermeld dat zij 68 jaar oud was en 
geboren te Breda. Ondanks dat zoon Andries Selie en schoonzoon Arie Verwer, 
dus geen onbekenden van haar, dit overlijden hadden aangegeven, wisten zij 
alleen dat haar vader Hendrik Viege heette; de naam van de moeder was aan hen 
onbekend. Tevens staat er In een kerkboek van de Nederlands Hervormde kerk te 
Hoorn genoteerd dat Johanna Fieging komende van Breda op 12 maart 1810 op 
belijdenis was aangenomen. Deze late inschrijving levert wederom een probleem 
op, want vreemd genoeg woonde zij al vanaf 1800 in Hoorn. Misschien had het 
ermee te maken, dat haar echtgenoot de Rooms Katholieke religie aanhing en 
het geloof niet zo’n belangrijke rol speelde in hun leven. 

Zo’n ruim 20 jaar geleden vertelde ik aan de broer van mijn schoonzus, die 
eveneens stamboom- onderzoek deed en woonachtig was in het Brabantse, 
over mijn vruchteloze zoektocht. Hij was toen bezig met een project om oude 
archiefboeken van ‘s-Hertogenbosch te transcriberen. Met de summiere 
informatie, die ik hem gegeven had, was hij het volgende tegen gekomen: 
voor het aangaan van het huwelijk in ’s-Hertogenbosch (oktober 1780) van 
Hendrik Fiege geboren te Rijtenbach in ’t Hessen Darmstadsche, weduwnaar 
van Maria Cornje, met Anna Catharina Kolp, j.d. geboren te Spiegelberge in ’t 
Wurtenbergse en beide wonende in ’s-Hertogenbosch overlegt hij een extract 
uit het doodregister van de Janskerk te ’s-Hertogenbosch, waaruit blijkt dat 
zijn eerdere huisvrouw aldaar op 31 augustus 1780 is begraven. Tevens wordt 
in een acte verwezen naar het gegeven dat hij twee minderjarige dochters heeft 
en naar hun oom Pieter Anold van moederskant. Hij is dan reeds drie jaar uit 
militaire dienst en burger geworden. Beide echtelieden verklaren Luthers te 
zijn gedoopt en opgevoed. (bron: Stadsarchief Den Bosch DTB 301C, fol. 102)

Bij zijn volgende huwelijk in juni 1782 te ’s-Hertogenbosch met Hendrien Pieters, 
overlegt hij het extract uit het doodsregister van de Sint Janskerk, waaruit 
blijkt dat zijn vrouw Catharina Clop op 13 december 1781 is begraven, en de 
poortersbrief van 31 december 1777, zie hieronder. Tevens is er een verwijzing 
naar zijn inmiddels drie kinderen, te weten Barbara, Johanna en Catharina. 
Bij dit huwelijk verklaart hij samen met zijn bruid dat beide gereformeerd zijn 
gedoopt en opgevoed. (bron: Stadsarchief Den Bosch DTB 302A fol.61).

Hendrik Fuegen geboortig van Hessen Darmstad, gewese soldaat onder ‘t 
Regiment Switsers van den Heere Staat Generaal Ekher, is bij appt. van Heeren 
Schepenen van dato de Eenendartigsten December 1700 Sevenenseventig 
(1777) tot poorter aangenomen van ‘s-Hertogenbosch kunnen zijn. (bron: 
poortersboek Den Bosch 1777, blz 105 of zie bijgevoegde scan).
Met behulp van bovenstaande gegevens zocht ik op de site WieWaswie 
naar meer informatie over Maria Cornje en daar vond ik de doop van Johan 
Fiege op 20 september 1778 te ’s-Hertogenbosch, zoon van Johan Henrich 
Fiege en Maria Cornje, religie luthers. Nu zocht ik verder op Johan Henrich 
Fiege en vond de doop van Johannetha Fiege op 9 april 1780, wederom in 
’s-Hertogenbosch en eveneens luthers. Deze keer werd de naam van de moeder 
als Maria Cornie vermeld. Omdat er steeds verschillen in schrijfwijze optreden, 
probeerde ik Cornje qua uitspraak op z’n frans en dus Cornier. Dat gaf 24 hits 
op bovengenoemde site en daar viel mij ene Charlotte Catharine Cornier op 
die aan het einde van de 18e eeuw een aantal kinderen luthers liet dopen in 
’s-Hertogenbosch, van wie de vader Peter of Johan Peter Arnold heette. 



Koggenland 2015/3 Koggenland 2015/3

68 69

Het kan haast niet anders dan dat dit de genoemde oom Pieter Arnold is. 

Daarna heb ik de site Geneanet bezocht en kwam het gezin Arnold-Cornier 
tegen met de gegevens van hun huwelijk in de Waalse kerk op 2 september 
1770 te Rotterdam, waarin de volgende gegevens stonden vermeld: Jean Pierre 
Arnolt van Heimbach huwde met Charlotte Catherine Cornier van Breda, beide 
woonachtig in ’s-Hertogenbosch. Nu weer via WieWasWie achterhaalde ik de 
doop van Charlotte Catherine Cornier te Breda op 5 maart 1747. Deze doop 
werd geregistreerd in de Waals-gereformeerde dopen; de vader was Jean-Louis 
Cornier, soldaat, en de moeder Marie Catharine Maillard. Nu ging ik op zoek 
naar haar zus, de vermeende moeder van ‘mijn’ Johanna Viege, Maria Cornje 
(Cornier). De enige doop in Breda in deze periode betrof ene Jean Marie Cornier, 
kind van Jean Leriys Cornier en Marie Catharine Maillard, op 4 oktober 1750 
te Breda ingeschreven in het boek van de Waals-gereformeerde gemeente. 
Misschien betrof dit een broer, maar gelukkig kun je bij deze beschrijving het 
originele boek bekijken en tot mijn grote verbazing staat daar heel duidelijk 
geschreven: Jeanne Marie fille (dochter) van Jean Louys Cornier, soldat dans le 
Regiment Constant et de Marie Catherine Maillard enz. (ik heb deze fout gemeld 
bij de site, maar helaas, tot op de dag van vandaag is de fout niet gecorrigeerd).

Er komen in die periode meerdere personen met de naam Hendrik Viege (Fiege 
en andere varianten) voor op de beschikbare sites op het internet, maar waarom 
ik denk dat bovengenoemde Hendrik en Maria Cornje/Cornier misschien wel 
eens haar ouders zouden kunnen zijn, is dat de naam van haar moeder onbekend 
was bij de aangifte van haar overlijden; zij zou dan immers ongeveer 4 jaar oud 
geweest zijn toen haar moeder stierf en 6 jaar toen haar stiefmoeder overleed 
en de vader is nog een of meerdere malen hertrouwd. Alhoewel haar eerst 
geboren dochter de voornamen Johanna Maria heeft gekregen, is zij misschien 
vernoemd naar haar vermeende moeder, Jeanne Marie Cornier. En wat betreft 
de vermelding dat zij geboren zou zijn in Breda, bij haar huwelijk in 1795 te 
Zwolle met Carel Selie (Carel Jolij) staat dat zij woonachtig was te Haarlem, 
maar komende van ’s-Hertogenbosch. Indien zij inderdaad rond 1776 is geboren 
en bovengenoemde Hendrik Fiege eind 1777 in ’s-Hertogenbosch als poorter is 
ingeschreven wist zij misschien niet beter dan dat dit haar geboorteplaats was. 
Wat haar zus Barbara betreft, er was een Barbara Fiege, weliswaar geboren te 
Breda in 1768, dochter van Johannes (Wilhelm) Fiege en Joanna Bendermans en 
overleden in 1856 te Woudrichem, gehuwd met Hendrik Niemand (zie Geneanet), 
maar persoonlijk denk ik niet dat dit haar zuster is. Eerder veronderstel ik, dat zij 
de Barbara Viege, dochter van Hendrik Viege is, die op 28 maart 1795 is begraven 
op het St.Janskerkhof te ’s-Hertogenbosch.

En wat betreft Anna Catharina Fiege, dochter van Johan Henrich Fiege en 
Catharina Kolp: zij is op 4 november 1812 te Dordrecht gehuwd met Johannes 
Montfoort en zij hebben daar een gezin gesticht. Of zij nu het halfzusje is van 
mijn Johanna valt alleen te bewijzen indien ik de doopakte van Johanna heb 
gevonden en tot nog toe is het mij, ondanks de vele mogelijkheden van internet, 
niet gelukt deze doopinschrijving te vinden, net zomin als de doopakte van haar 
zus Barbara en de inschrijving van het huwelijk van Hendrik Viege en Maria 
Cornje. Aangezien dit echtpaar respectievelijk een Duitse en een Franstalige 
achtergrond heeft, zijn er legio varianten in de schrijfwijze van hun namen en 
dat bemoeilijkt de zoektocht.

Wie kan mij informatie verschaffen over bovengenoemde personen of over de 
militaire verplaatsingen, zodat ik hiermee verder kan rechercheren? 

Janna Selie (janna.selie@ziggo.nl)

Actaregister Arnemuiden

In de serie ‘Hollandse Bronnen’ werd onlangs door de 
Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ 
deel 9 uitgegeven.
Het betreft: 
Actaregister van de Kerkenraad Nederduits 
Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden (deel 2) 1625-
1640. Bewerkt door mr. A.H.G. Verouden.

Het boekje is gratis bij mij op te halen.
Dick Waalboer
Oosterstraat 56
1654 JM  Benningbroek
te. 0229 591746
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Gerucht uit de herberg in Benningbroek
Uit de handelingen van de kerkenraad in 1690

Den 15 Januarij is wederom het H. Avondmaal in vrede bedient.
                                                                                           

Fragment uit handelingen van de Kerkenraad 1689-1691 in Benningbroek

Niet lange na gemelde Bedieninge liep er een gerugt langs het dorp hoe dat 
Jacob Jansz Sijms en Cornelis Thijsz Groot tot diepe in de nagt in de Herberge 
(op de hoek van de Kerkelaan) waren blijven zitten, na dat de kerkelanden, 
soo ik meen, verhuurt waren, en hoe dat sij daar tot ergernis van de gemeijnte 
vertoeft hadden bij den Wijn: beijde zouden sij dronken geweest zijn. Jacob 
Jansz. zoude op een oneerlijke daad met de waardin betrapt geweest zijn door 
Mr. Jacob onse chirurgijn; en Cornelis Thijsz. zoude geweldig getiert hebben 
met vloeken en schelden en uijtdagen tot een gevegt etc.
Welke saak mij ter oore gekomen zijnde door Mr. Elbert onse Schoolmr. soo 
als wij samen van de Molenbuurt uijt onse Catechetise oeffeninge quamen, 
en mij seer bedroefde, eensdeels om dat wij kort te voren met malkanderen 
Avondmaal gehouden hadden, en dan ook, omdat er soo schandelens onder 
Papisten en andere van gesproken wierd; oordeelde derhalven, dat het 
ganschelijk onse plicht was, om daar na te vernemen, en niet als stomme 
houden in het midden van sulk een gerugt stille te zijn.
De zaak voor kk- raad gebragt hebbende, wierd goet gevonden, dat ik na de 
zaak eens onderstaan zoude, hetwelk ook van mij met alle omsigtigheijt
geschiet is. Jacob Jansz. ontkende de gantsche beschuldiging; zeijde dat hij niet 
dronken geweest en was, dat het ook een vuijle lastering van 

Mr. Jacob was, dat hij in oneerlijkheijt betrapt zoude geweest zijn; dat hij (dat 
was waar) met de waardin, alleen zijnde, gesproken hadde, maar dat het was, 
om haar ergens (aangaande een sekere Weijde) raad in te geven, tot welke sij 
hem alleen ter zijde geroepen hadde; wilde ook met sijn meijd betuijgen, dat 
het soo laat in de nagt niet geweest was, doe hij t’huijs quam; versogt ook op 
mij, om bij anderen, die er bij geweest waren, verder ondersoek te doen, gelijk 
geschiede, en niet bevonden wierd; bekende egter (voor soo veel) ergernisse 
gegeven te hebben, dat hij langer als anderen getoeft hadde. Met Cornelis 
Thijsz. was het na advenand al eens, die ook die beschuldiging ontkende, 
maar beleed, dat hij vroeger na huijs had kunnen gaan, om alle aanstoot te 
vermijden, waar op ik hem nog ernstelijck tot alle voorsigtigheijt maande.
De zaak dus verre uijtgevoerd zijnde, bragt ik hier van rapport aan kerken- 
raad, en wierd geresolveert, dat men in dese gelegenheijt niet verder konde 
procederen.

Dick Waalboer

Kent u haar uit Hem ook?
 
Bij het  samenstellen van de  bronnen in de plaatsnaamregisters voor het 
Verenigingscentrum in Weesp kwam ik de volgende eigenaardige  Hemmers  
tegen:
Catherine  Defrance  á  Hem op 11.4.1676,  met Matthias Deleroeux;
Jean Joveneau, á Hem fils de feu [zoon van wijlen] Pierre Joveneau, de  Etienne, 
21.12.1675.
 Opgedoken in het Franse vakblad  Nord Généalogie nr. 4 van 2009, page  21 en 
32. Notariële regesten uit Lille (Rijssel). 
 
Jos  Kaldenbach (afd. HNK Alkmaar)
 

Handige website. 

Voor leden die zoeken in Limburg:

 http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/persoonu.php?page=1

voor leden die zoeken in Duitsland:

http://www.ahnenlisten.eu/info/links.pdf 

http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/persoonu.php?page=1
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Concept begroting 2016

begroting schatting
2016 2015

Zaalhuur € 450 € 450
Sprekers
a. vergoeding € 300
b. reiskosten € 200

€ 500 € 250
Afdelingstijdschrift
a. drukkosten € 850
b. verzendkosten € 600
c. overige kosten € 0
d. ontvangen vergoeding € 200

€ 1.250 € 1.260
Bestuurskosten
a. reiskosten € 100 € 100
b. overige kosten € 100 € 100

€ 200 € 200
Promotie activiteiten € 100 € 80
Bibliotheek en documentatie € 50 € 30
Diversen € 150 € 65

€ 2.700 € 2.335

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsledenvergadering.
Deze zal worden gehouden op donderdag 26 november 2015.
In tegenstelling tot de gebruikelijke tijd zal deze vergadering beginnen om 19.15 
uur. De vergadering gaat vooraf aan de lezing van de heer Paul Brood, 
‘Scheiden doet lijden’
De agenda voor de vergadering is als volgt:
1. Opening
2. Begroting 2016 (zie hieronder)
3. Mededelingen
4. Bestuurssamenstelling (zie pagina 55 en 56)
5. Rondvraag
6 Sluiting

Het bestuur
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Aan dit nummer werken mee...........
Het Westfries Archief, Lydia van Altena, Janna Selie, Jos Kal-

denbach

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.

Mutaties op de ledenlijst

Nieuw bijkomend lidmaatschap: 
De heer D.C.M. Beemster Dreef 13 1701 GP Heerhugowaard.
Opgezegd: 
Mevrouw M. Pool-Leunis te Hoorn

Transcriptie van pagina 64/65

   Aen mijn edele heeren burgemeesteren
    ende raeden der stede Grootebroeck

   Geeft met behoorlijcke eerbiedicheyt te kennen
   u edele dienstwillighe Pouwels Volckertsz, dat
5  sijne ouderen gelieft hebbende hem suppliant
    van sijne kintsheyt aff met hunne stedighe
    vermaeninghen te doen gedencken dat hij van
    ouder tot ouder uyt de jurisdictie van u edele
    stede gesprooten is, ende van affcoomste ende bij
10 maeghschap aen veele goede ende deftighe
   burgheren aldaer behoort heeft ende noch behoort,
    oock onder andere dat wijlen sijn grootvaeder

    Cornelis Volckertsz saliger ettelijcke veele jaeren
    de eere ende gunste aldaer bij de overicheyt heeft
15 genooten, dat hij als een waerde secretaris
   is gebruyckt geworden, door desen allen in hem
   suppliant gegroeyt is, een vaste geneghentheyt
   om u edele geerne te gehoorsaemen ende dienen
    waer door hij bij raede van sijne ouderen goet
20  gevonden heeft, als nu dewijl het den grooten
   Godt gelieft heeft den geweesene secretaris
    Broer Dirckxsz Ossecoodt saliger gedachtenis van deser
   aerden aff te neemen, hem suppliant hem
   u edele aen te bieden ende ootmoedelijck te versoecken
25  dat u edele gelieve t’ sijnwaerts haere gunste
    te voeghen, ende hem tot het ampt bij het voors.
   overlijden openstaende voort te trecken ende
   bevorderen ofte ten minsten bij provysie’t welck
  hij suppliant voor de hoochste eere ende
30  minne sal ontfanghen, ende bij dien bevlijtighen
   omme ghelijck hij voor desen (doch sonder
   roem ende door dit geval als ter noot gesproocken)
   altoos hem gedraeghen heeft tot genoeghen
   van die hij gedient heeft, oock in desen de
35  goede voetstappen van wijlen sijn grootvaeder
   die hij vertrout met goede aengenaemheyt, de
   voors. plaetse bewaert te hebben, alsoo naer
   te volghen, dat hij suppliant hem sal schicken
   tot u edele dienst ende onder u edele gebiedt, soo dat
40  behoort, ende als een die door ouden affcoomste
   een naetuyerlijcke treck ende affectie tot u edele
    gehoorsaemheyt is hebbende, ende verhoope
   op desen een favorable apostille; dit doende
    etcetra



 

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

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
15 augustus 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
Pays- Bas


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Onze Bijeenkomsten
	Aanwinst in onze afdelingsbibliotheek.
	Van de bestuurstafel
	Afdelingstijdschriften.
	Nieuws van het Archief
	‘t Is maar een idee . . . 
	Reactie
	Paleografie
	Johanna Viege/Fiege
	Gerucht uit de herberg in Benningbroek
	Kent u haar uit Hem ook?
	Handige website. 
	Actaregister Arnemuiden
	Mutaties op de ledenlijst
	Aan dit nummer werken mee...........
	Transcriptie van pagina 66/67

