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Van de bestuurstafel

Met de komende Algemene ledenvergadering op 28 
april hebben we het winterseizoen weer achter de rug. 
Er waren goede sprekers op de bijeenkomsten. Dank 
aan allen die geholpen hebben om de apparatuur en 
het meubilair in orde te maken. Het ouderspreekuur is 
redelijk goed bezocht. Koggenland is steeds verschenen 
met interessante artikelen. Het aantal bestuurleden is stabiel op zes personen 
gebleven en misschien worden het er wel zeven. Dat maakt de werking van het 
bestuur alleen maar beter. Een soort ‘goednieuwsshow’.
Het minder goede nieuws is dat de terugloop van het ledental nog niet gestopt 

Onze Bijeenkomsten

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.

In dit nummer
In deze aflevering vindt u alle informatie die u nodig heeft voor de komende 
jaarlijkse ledenvergadering (28 april): de agenda, het jaarverslag, het financiële 
overzicht, een verslag van een regionale bijeenkomst en een bespiegeling naar 
aanleiding van het slinkende ledental. Hopelijk wilt u het bestuur helpen door 
mee te discussiëren over hoe wij nu verder moeten gaan.
Ook verder in dit nummer veel informatie: een aanmeldingsformulier voor een 
nieuwe cursus, nieuws uit het Westfries Archief, nieuws uit de afdelingsbibliotheek 
en uit afdelingsbladen van andere afdelingen, het verslag van een lezing en tips 
voor GDP-gebruikers. 
Door de vele informatie die in dit nummer moest worden opgenomen bleef er 
weinig ruimte over voor genealogische bijdragen: slechts één onderzoeksresultaat 
kon worden opgenomen, de overige ingezonden bijdragen moeten wij helaas 
doorschuiven naar het volgende nummer, dat in juni zal verschijnen.
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is. Op blazijde 29 van dit blad kunt u de cijfers zien over de jaren 2003 tot en 
met 2015. Een triest geheel. Het bestuur doet er veel aan om de neerwaartse 
beweging te stoppen. Ook dit jaar zullen er weer cursussen gegeven worden en 
het voorouderspreekuur gaat gewoon door. Er zijn plannen om bijeenkomsten 
te houden over genealogie op de websites en met computerprogramma’s. Deze 
bijeenkomsten worden uiteraard in de eerste plaats gehouden voor de leden, 
maar niet-leden zijn ook van harte welkom. Zie ook het aanmeldingsformulier 
in deze editie. We zullen u hierover verder informeren in de volgende editie van 
‘Koggenland’ of via de e-mail. 

Eén van de zeven peilers, de eerste, van het genealogisch onderzoek is: 
- bereid je onderzoek goed voor
In augustus heb ik een brief naar personen met mijn achternaam gestuurd, 
gevonden in het telefoonboek. Ik stelde hierin de vraag of ze bereid waren om 
informatie te verschaffen over hun directe familie tot en met hun grootouders.
Van de tijd daarvoor heb ik het meeste wel gevonden. Uiteraard deed ik dit 
met de belofte van eerbiediging van de wetgeving betreffende de persoonlijke 
levenssfeer. Er gingen 32 brieven de deur uit. Natuurlijk heb ik geprobeerd in 
te schatten wat de reactie zou zijn. Ik had met anderen over hun ervaringen 
hiermee gesproken. Zij waren hierover niet echt enthousiast.
Dat viel tegen. Ruim een half jaar later ben ik nog bezig met verwerking van de 
informatie. Er worden trouwboekjes en foto’s opgestuurd. Ik heb er een heleboel 
familieleden bij gekregen, ze voor een deel ook bezocht, en de genealogie is een 
stukje completer geworden.
Had ik dit stukje onderzoek verkeerd voorbereid of heb ik veel geluk gehad?
Misschien een idee voor u?

Het bestuur nodigt u van harte uit op de komende jaarvergadering op 28 april.
Wij zullen u vragen akkoord te gaan met het gevoerde beleid. Bent u het er niet 
mee eens dan horen wij dat ook graag. 
Als u een tien-minutenpraatje heeft, dan bent u meer dan welkom. Hiervoor is 
altijd ruimte. Het hoeft niet exact 10 minuten te duren, want die zijn zo om. 
Langer mag ook. Andere leden zijn bijzonder benieuwd naar uw ervaringen, naar 
uw vragen, uw oplossingen, naar uw genealogische inzichten. Tot dan.

Uw voorzitter
Dck Waalboer
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Agenda Jaarvergadering 2016

Het bestuur nodigt de leden hierbij uit tot het bijwonen van de jaarver-
gadering over het gevoerde beleid in 2015 en de voorstellen voor 2016. 
Datum: donderdag 28 april 2016. Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, Hoorn.
De zaal is open vanaf 18.30 uur. U kunt dan ook onze afdelings-
bibliotheek raadplegen. Het verslag van de jaarvergadering 2015 is 
opgenomen in Koggenland 2015/2. De overige jaarverslagen treft u aan 
in deze editie.
Agenda

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Bespreking van het verslag van de jaarvergadering van 23 april 

2015
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Financieel jaaroverzicht van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie bestaande uit Kees van Louvezijn 

en Lou Olijve.
7. Verkiezing van de nieuwe kascommissie
8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn penningmeester Cor 

Kind en secretaris Gerri Kind-Renskers; zij legt ook haar functie 
als bestuurslid PR neer. Het bestuur stelt voor Henk Flierman te 
benoemen als penningmeester en Dick Westhoven als secretaris. 
De functie bestuurslid PR is vacant.Tegenkandidaten kunnen zich 
melden bij de secretaris, evenals geïnteresseerden in de functie 
‘bestuurslid PR’. 

9. Afdelingstijdschrift Koggenland.
10. Programmaoverzicht van de lezingen in het seizoen 2016-2017
11. Rondvraag
12. Sluiting van de vergadering.

Na de pauze vervolgen wij de avond met 10 minutenpraatjes of een 
korte lezing.
Gerri Kind-Renskers, secretaris



Koggenland 2016/1

5

Concept Jaarverslag 2015 NGV afdeling Oostelijk West-
Friesland

Bestuur.
De taakverdeling was als volgt:
Dick Waalboer, voorzitter, afgevaardigde en redactie afdelingstijdschrift.
Gerri Kind-Renskers, waarnemend secretaris en PR-functionaris.
Marijke van Teunebroek-Land, 2e secretaris, organisatie lezingavonden en 
e-mail service. 
Cor Kind, penningmeester 
Ben Leek, notulist en redacteur Koggenland
Assistentie door:
Webmaster: Remko Ooijevaar
Bibliotheek: Tiny Kraakman–de Jong
Naast frequente communicatie via telefoon en e-mail kwam het bestuur vijf keer 
in vergadering bijeen, te weten op 13 januari, 14 april, 18 augustus, 13 september 
en 16 december. De landelijke jaarvergaderingen van de NGV in april en 
november werden bezocht door voorzitter Dick Waalboer. Er was dit jaar geen 
landelijke PR dag.

Lezingen, (leden)vergaderingen en andere bijeenkomsten
Er werd in 2015 op zes avonden een lezing gegeven.
22 januari door de heer Siebelink: De Humorenleer. Ruim 70 bezoekers!!
12 maart door mevrouw Sytske Visscher (CBG) WiewasWie. 
23 april: Afdelingsjaarvergadering en lezing door mevrouw Nel van den Os-van 
Leijen over een bijzondere voorouder en de molen waarop hij werkte. 
24 september door de heer H.F.L du Corbier: waar komt mijn Franse achternaam 
vandaan? 
22 oktober door de heer Harmen Snel (stadsarchief Amsterdam): Onze 
voorouders en de rechtelijke archieven.
26 november door de heer Paul Brood (nationaal archief): scheiden doet lijden. 
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.
De bibliotheek is nu tijdens de openstelling van het archief toegankelijk; dit 
is een mooie verbetering ten opzichte van de situatie in De Kleine Ridder in 
Berkhout. We hopen dat de gebruikers volgend jaar de boeken beter op hun 
plek terugzetten want het ordenen is een hele klus. De nummering is duidelijk 
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en logisch en dit kan daarom niet zo moeilijk zijn! De uitleen is uitsluitend aan 
leden en vindt plaats tijdens het voorouderspreekuur en de lezingavonden.

Publiciteit, cursussen, samenwerking
De activiteiten van de PR van onze afdeling hebben in het afgelopen jaar 
plaatsgevonden in het Westfries Archief. Het voorouderspreekuur (vanaf april 
2010) werd dit jaar 5 keer gehouden op de tweede vrijdag van de maand van 
14.00-16.00 uur in de maanden januari, maart, mei, september en november. De 
belangstelling was in 2014 teruggelopen en met deze frequentie was er voldoende 
belangstelling. Met een groep van vijf à zes mensen van het PR team hielpen 
we nieuwelingen op weg en werd vastgelopen onderzoek weer vlot getrokken. 
In dit jaar kwamen er totaal 10 personen. 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 soms werd een berichtje door de regionale pers opgenomen.

Op 6 september namen we deel aan de Kunst- en Cultuur markt in Hoorn. Door 
een power-point presentatie met informatie over de NGV en over onze afdeling 
en cursus kregen we ruime aandacht. Op het showbord presenteerden we foto’s 
van molen De Haan, die voorheen in Benningbroek stond, aangevuld met 
genealogische gegevens van de bewoners.
Het lukte met een kleine groep de hele dag de kraam te ‘bemannen’: Dick 
Waalboer, Marijke van Teunenbroek-Land, Tiny Kraakman-de Jong, Cor Kind 
en Gerri Kind-Renskers. 

Basiscursus genealogie
Op 6 februari 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 werd vanaf 23 
oktober herhaald met 14 personen. De cursus werd gegeven door Dick Waalboer 
en Gerri Kind-Renskers. De deelnemers waren zeer enthousiast en het is 
verrassend dat de interesse nog steeds zo groot is.

Werkgroep in het Westfries archief
Nog steeds werkt een aantal leden mee aan de werkgroep op het archief voor 
het digitaliseren van de DTB. In het project Vele Handen zijn als eerste werk 
de lidmatenboeken ingevoerd. Kijk hiervoor op de website van het Westfries 
archief!
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Tijdschrift Koggenland

Ons periodiek verscheen dit jaar 4 maal. Het totaal aantal pagina’s bedroeg 101.
Aandacht werd besteed aan onder andere genealogieën, paleografie, 
kwartierstaten, onze bibliotheek, onderzoek via internet en onderzoek van 
afdelingsleden. Het tijdschrift werd gedrukt bij Op/Maat en Ben Leek zorgde 
voor de verzending.

Leden
Op 31 december 2015 telt de afdeling 134 leden en 14 bijkomende leden, 148 
totaal. 

Tot slot
Het jaar 2015 is succesvol verlopen voor onze afdeling. De lezingen werden goed 
bezocht. Voorouderspreekuur en cursussen trokken ruime belangstelling. 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. Het bestuur heeft echter dringend behoefte aan 
uitbreiding van het aantal leden. Nu is er veel werk verricht door een kleine groep. 
Het werk is leuk maar de werkdruk is niet altijd prettig. Ook uw aanmelding voor 
incidentele hulp bij activiteiten is zeer welkom.

Gerri Kind-Renskers, secretaris

Nieuwe cursus stamboomonderzoek van start

In oktober gaat er weer een cursus ‘Stamboomonderzoek voor beginners’ van
start. Gerri Kind en Dick Waalboer leggen in vier middagen de basisvaardigheden 
van het genealogisch onderzoek uit. De cursus vindt plaats in het Westfries 
Archief. Het maximum aantal deelnemers is 16 personen. Aanmelden is vanaf 
nu mogelijk bij Dick Waalboer of Gerri Kind-Renskers, zie colofon in dit blad.
Cursusdatums zijn 7 en 21 oktober van 10:00 tot 12:15 uur en 4 en 18 november
van 14:00 tot 16:15 uur. Steeds op vrijdag.
De kosten bedragen € 25,00 inclusief cursusmateriaal. Leden van de NGV
betalen € 20,00.
Kent u mensen, die hun stamboom willen onderzoeken en samenstellen en  
mogelijk een familiegeschiedenis willen schrijven?
Stuur ze dan naar onze cursus. In september zijn ze mogelijk al weer te laat om
zich aan te melden.
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Financieel jaaroverzicht 2015

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

Jaaroverzicht 2015 afdeling Oostelijk West-Friesland

Beginsaldo 1-1-2015 557,84€        
Kasgeld (indien van toepassing) -€              
Ontvangen van penningmeester NGV 2.600,00€    
Van reserverekening -€              

€ 3.157,84
Uitgegeven voor:

1. Zaalhuur 549,73€        
Toegangsgelden -340,00€    

2. Sprekers a. vergoeding € 290,00
b. reiskosten € 152,40

102,40€        
3. Afdelingstijdschrift a. drukkosten € 680,27

b. verzendkosten € 528,84
c. overige kosten € 7,95
d. ontvangen vergoeding € -205,00

1.012,06€    
4. Bestuurskosten a. reiskosten € 0,00

b. overige kosten € 26,85
26,85€          

5. Promotie/activiteiten 84,95€          

6. Bibliotheek en documentatie 6,95€            
7. Diversen a. Bankkosten

b. nieuwjaarsreceptie
c. Jubilea
d. diversen € 77,11

77,11€          
Totaal uitgaven: 1.860,05€    

Beginsaldo 1-1-2015 557,84€        

Eindsaldo 31-12-2015 1.297,79€    

2 februari 2016
De afdelingspenningmeester:

C.E. Kind
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Verslag lezing 28 januari 2016

De familie Van Nassau Zuilensteijn: the naughty Nassau’s

Onder deze pakkende titel gingen 28 januari j.l. een enthousiaste spreker en een 
leuke lezing schuil. De heer A. Hogendoorn vertelde over stadhouder Frederik 
Hendrik, die in 1630 kasteel Zuilensteijn bij Leersum uit een boedelveiling wist te 
verkrijgen, dat transformeerde in een waardig onderkomen voor een renaissance-
vorst en  vervolgens te leen gaf aan zijn enige gewettigde bastaardzoon uit de 
periode voor zijn huwelijk, Frederik Hendrik van Nassau, die hiermee Heer 
van Zuilensteijn werd. Deze jongen was aan het stadhouderlijk hof opgevoed 
en had dus waarschijnlijk een adellijke dame als moeder. Zijn vader benoemde 
hem al op 16 jarige leeftijd tot kapitein binnen de Staatse infanterie en later, in 
het rampjaar 1672, werd hij zelfs generaal. Naast een militaire carrière hield hij 
zich vanaf 1659 ook bezig met de opvoeding van zijn neef, de latere stadhouder 
Willem III. Dat laatste leverde hem nogal wat belangrijke functies op, omdat ook 
Willem de macht graag binnen de familie hield. Gezamenlijk hebben zij hoogst 
waarschijnlijk ook een rol gespeeld in bij de moord op de gebroeders De Witt in 
1672. De inval van de Franse troepen in 1672 werd hem fataal: hij sneuvelde in 
de slag bij Woerden. De Franse bevelhebber had weliswaar bevolen hem in leven 
te laten, maar een soldaat hield zich daar niet aan.
Uit zijn huwelijk met Mary Killigrew, een vooraanstaande adellijke Engelse 
dame, kreeg hij twee zonen, Willem Hendrik van Nassau en Hendrik van Nassau. 
Willem Hendrik kreeg, toen zijn neef Willem III eenmaal koning van Engeland 
geworden was (The Glorious Revolution), de titels Graaf van Rochford, burggraaf 
van Turnbridge en baron van Enfield. Als zodanig is hij de voorvader geworden 
van heel veel Nassau’ s, die in Engeland naam hebben gemaakt en van wie nog 
steeds nakomelingen leven. Via eindeloos archiefonderzoek, zowel in Nederland 
(o.a. het archief van het Koninklijk Huis) alsook in Engeland, heeft de heer 
Hogendoorn heel veel van de geschiedenis van de Van Nassau ’s Zuilensteijn 
boven tafel gekregen.
‘ Naughty ’ (ondeugend, onfatsoenlijk, stout) waren vele leden van de familie 
Van Nassau. Bastaardzonen komen in grote aantallen voor in de archieven, 
maar deze familie vormde echt geen uitzondering: zolang het familiebezit maar 
niet verkwanseld werd, konden de adellijke dames en heren hun gang gaan. 
Dat Stadhouder Frederik Hendrik keurig voor zijn nazaat zorgde en daarmee 
ongetwijfeld de relaties met andere families niet onder druk zette, maakt hem 
in onze ogen hoogstens ondeugend, maar niet onfatsoenlijk. Aan de spreker 
de eer veel van de geschiedenis van deze familie te hebben herontdekt! Wie 
wist bijvoorbeeld dat een lid van deze familie een rol speelde toen de Engelsen 
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de Falklands in handen kregen, waardoor die nu nog steeds Engels zijn; en 
wie dat de beslissende stem in het parlement in Londen bij het onafhankelijk 
laten worden van de VS door een Van Nassau Zuilensteijn uitgebrachtwerd?                                                                                                                                 
Kortom, een boeiende avond. Als het slot Zuilensteijn niet bij een 
bombardement – onder aanvoering van een Van Nasasau !! - aan het einde 
van WO 2  verloren was gegaan, waren wij daar ongetwijfeld zelf gaan kijken! 

Afdelingstijdschriften

Na gedurende een jaar alle binnengekomen tijdschriften minutieus van een 
zo volledig mogelijke inhoudsopgave te hebben voorzien, ga ik het dit jaar 
anders aanpakken. Ik noem nu alleen de genealogische gegevens en signaleer 
interessante of belangwekkende artikelen. Door een opgelopen achterstand in de 
aanvoer van de tijdschriften is mijn verhaal nu wat langer dan gewoonlijk. (B.L.)
Bulletin (afd. Achterhoek en Liemers) jg.23, nr.3, aug. 2015: vervolg 
Nazaten van Henrick te Brummelstroete; een lijst van bronnen die in een 
gemeentelijk archief van belang kunnen zijn voor genealogen.
Jg. 23, nr. 2015/4: kwartierstaat van Rudolf Albertus Loor (geb. Gendringen 09-
11-1888); fragmentgenealogie Hendrik Fransz Spies (geb. Lienden 04-07-1832); 
nazaten van Wander Wevers alias Roerdinkveldboom (geb. Winterswijk?, ca. 
1600); zoeken naar militaire voorouders.
Gepermeteerd (afd. ’s-Hertogenbosch – Tilburg) jg.17, nr.67, sept. 2015: 
Facebook als bron voor genealogen; familiegeschiedenis van Karel Neomagus 
(Nieuwmegen).
Jg. 17, nr. 68, dec. 2015: genealogie Beecken/Becken in Hoogemierde (1586-
1768); stamreeks Maarten van Leeuwen (geb. Oukoop, 03-08-1794).
Gens Propria (afd. Kennemerland) nr.80, sept. 2015: de geneeskunst in 
de late Middeleeuwen; een historisch artikel over een dorpsschool in Spaarndam 
(1804-1805) als bron voor verder genealogisch onderzoek; een overzicht van de 
verzamelingen gegevens van het Noord-Hollands Archief die op het Internet te 
vinden zijn.
Aqua Vitae (afd. Betuwe) jg.18, nr.2015/2: stamreeks bierbrouwersgeslacht 
van Genderen; stamreeks Adriaan van Haeften en zijn correspondentie met 
koning Willem I ten einde in de adelstand te worden opgenomen.
Jg. 19, nr.2016/1: rondtrekkende bendes ‘vagebonden’ in Gelderland aan het 
begin van de 18de eeuw; aanzet tot genealogie van Leendert van der Helden 
(Fort St. Andries, 789).
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Rijnland (afd. Rijnland) jg.20, nr.2015/3: kwartierstaat Monique Oliehoek.
Twente Genealogisch (afd. Twente) jg.31, nr.2015/2: dubbele achternamen 
in De Lutte; problemen met getuigenverklaringen in Twente in de 18de eeuw, 
waarin de naam van een plek verwarring kan opleveren met de naam van een 
huis; de Belgische archieven op het Internet.
Jg. 31, nr. 2015/4: gezinsblad + aantekeningen Jan Geert Borgman (geb. Nieuw 
Schoonebeek 03-12-1854); Heinrich Ruegg, beroepsmilitair (vervolg); Waterloo 
en de dienstplichtigen uit de Franse tijd.
De Twee kwartieren (afd. Kempen- en Peelland) jg.23, nr. 2015/3: 
familiereeks Van Vorst; kwartierstaat Franken – Sanders; admissieboeken in 
Haarlem (18de eeuw) met namen van inwoners, afkomstig uit ’s-Hertogenbosch 
en Helmond.                                                                                                  
nr. 2015/4: Philippus Theewes (tr. 30-03-1806 Aagje Deutekom, ged. De Rijp 
04-02-1781); kwartieren Peter van der Linden; kwartieren Peter Maessen; 
stamreeks Naerebout (vanaf midden 17de eeuw); Jacobus Duncan (1752-1806), 
omzwervingen van een Zeeuw in Brabant; kwartierstaat Reker.
Kwartier van Nijmegen (afd. Nijmegen) jg.24, nr.3, sept. 2015: 
kwartierstaat Frans David van Wijck; familie Zoudenbalch in Neerbosch (17de 
eeuw).
Jg. 24, nr. 2015/4: Kwartierstaat Frans Kellendonk (geb. Nijmegen 07-01-1951); 
relaties tussen Vlaardingen en Nijmegen in de 11de eeuw en de gevolgen voor een 
genealogie (Johanna van der Velden, geb. 1922).
Groningen (afd. Groningen) jg.22, nr.2015/3: aanzet tot een genealogie 
Nap; genealogie Jan Allerts; Egbert Egberts 100 jaar in 1815; genealogie Jacob 
Geerts Papenburg; aanverwanten van de familie Glas in Loppersum.
Jg. 23, nr. 2016/1: register van karspellieden (Slogteren 1740); aanverwanten 
van de Lopster familie Glas (vervolg); Goosen Maurits (Winsum, tr. Warffum 
13-01-1639 Cornelliske Jansens); heeft Lionel Messi Groningse wortels? (nee!)
Stichtse Heraut (afd. Utrecht) jg.27, nr.4, nov.2015: het maken van een 
boek in ‘Word’.
Genealogica (afd. Flevoland) jg.20, nr.4. okt. 2015: een achternaam als 
uitvloeisel van een beloning (van Duijvenbode).
11 en 30 (afd. Friesland) jg.20, nr.4, okt. 2015: matriarchale stamreeks 
Jeltje Hooghiemstra; onderlinge verwantschappen Hoeksma, Nicolai en Atsma; 
opkomst en verdwijnen van de familienamen Toek, Toekstra en Toeksma; 
vernoemingsreeks Gellius Sake de Jong; Friezen op het galgenveld Volewijk in 
Amsterdam; geneagram Van den Berg – Kist – Slof.
Jg. 21, nr.81, 2016/1: themanummer ’ Ommerschans en Veenhuizen’.
Threant (afd. Drente en Noordwest-Overijssel) jg.25, nr.2015/4: paren-
teel Luijtien Jans (Westerbeek); kwartierstaat Wemeltje Nijboer.
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Amstelland (afd. Amsterdam e.o.): jg.25, nr.100, nov. 2015: een 
jubileumuitgave met vele, korte genealogische bijdragen.
1340 (afd. Rotterdam) jg.29, nr.2015/3: zwarte en gekleurde adel in 
Nederland en Europa door de eeuwen heen.
Jg. 29, nr. 2015/4: Wiewaswie, Wiewaswaar en Open acrchieven; verkort 
parenteel van Gerardus Houkes (geb. 05-12-1827).
Wij van Zeeland (afd. Zeeland) jg.17, nr.4, okt.2015: familie vader in 
Wissenkerke; de oorsprong van Gerrit Francken uit Wemeldinge; de afstamming 
van Pieter Janse Finson; de bewoners van de hofstede Botjeszee in Veere.
Mededelingenblad (afd. Delfland) jg.24, nr. 2015/4: de slag bij Waterloo 
(een boekbeschrijving) en een lijst van Delftse soldaten die meevochten.
Afdelingsblad (afd. West Noord-Brabant) jg. 25, nr. 1 t/m 4 (in één 
periodiek): fotodatering; het oude Woensdrechtse kerkhof (met een lijst van de 
begraven personen).
GeneVer (afd. Zuid-Limburg) jg.18, nr. 2015/4: kwartierstaat Zaunbrecher 
(de Limburgse tak); onderzoek in Belgische archieven; Willem Husman, 
mijndirecteur; Nederlandse mijnwerkers bij de firma Wérister nabij Luik in de 
periode 1900-1970.
Hollands Noorderkwartier (afd. Alkmaar e.o.) jg.29, nr. 2015/4: 
fragmentgenealogie Jeltje Barendsma; volle broers met verschillende 
achternamen; bijzonderheden in DTB en BS.
Heraldisch Tijdschrift jg.21, nr.2015/3: de heraldiek van het eiland Goeree-
Overflakkee;
nr. 2015/4: fragmentgenealogie geslacht Vinkhuizen; Bartolo da Sassoferrato, 
rechtsgeleerde van de vroege heraldiek; Deense koningswapens.
Mededelingenblad (afd. Land van Cuijk en Ravenstein) jg. 24, nr.71, 
dec. 2015: een huwelijksketting van acht personen (Blerick, 1795-1869); 
kwartierstaat Johannes Martinus Cornelissen (geb. Rijkevoort 20-08-1891); 
stamboomonderzoek en lichaamslengte; migranten naar de USA, de kruisheren 
(deel 2).
Afdelingsblad (afd. Apeldoorn e.o.) jg. 20, nr. 2015/4: onderscheidingen 
en diploma’s; presentatie Geneanet.

Via een ruilabonnement in ons bezit:
Westfriese Families jg.56, nr.2, sept.2015: vervolg familie van der Heij; 
parenteel Marijtje Hovenier; familiefragment Koorn; de familie Nan in 
Wervershoof.
Jg. 56, nr. 2015/3: aanvulling op parenteel Hovenier; parenteel van Dirk Dirksz 
Broer (geb. Den Ilp ca. 1737).
Berichten uit het Koggehuis nr.55, nov. 2015: mededelingenblad van de 
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historische vereniging Suyder Cogge.
Vierkant jg.15, nr.2015/3: mededelingenblad van het Westfries Genootschap. 
Nieuwsbrief 2015 van het Westfries genootschap.
Oud Hoorn jg.37, nr.2015/2: een bundel met artikelen rond het thema van de 
ontdekking van Kaap Hoorn door Jacob Le Maire en Willem Schouten in 1616.                                                                                
jg.37, nr.2015/3: klooster Bethlehem in de Bangert; hotel-restaurant Het Wapen 
van West-Friesland; Betsy Huitema – Kaiser (1894-1978); Sivert Corten Adeler 
(17de eeuw); een windas in de Boterhal in Hoorn. 
Jg. 37, nr. 2015/4: Belgische vluchtelingen in Hoorn in 1914; Joden en de Joodse 
begraafplaats in Hoorn; Cornelis Wiggerts, een rebelse pre-Arminiaan in Hoorn.

Verder signaleerden wij nog voor u in Ons Voorgeslacht (Hollandse 
Vereniging voor Genealogie) nov. 2015.
De familie Dubbeldekop in Enkhuizen en Oost-Indië, door T.E. de Vroom.
Jacob Willem Dubbeldekop stamde uit een geslacht dat al sinds enkele 
generaties functies bij de VOC had bekleed en afkomstig was van Enkhuizen in 
West-Friesland. De oorsprong van de naam is onbekend. De vroegste vermelding 
van de naam is van 18 mei 1581. Albert Jacobsz. uit de derde genearatie is de 
laatste naamdrager. Hij trouwt in 1633 met Immetje Pennemes en voert behalve 
Dubbeldekop ook regelmatig de naam Pennemes. De vijf kinderen uit dit huwelijk 
gaan door het leven met de naam Pennemes.

Aanwinsten bibliotheek

Door een schenking van overtollige boeken en publicaties uit het 
Verenigingscentrum van de NGV kwamen wij in het bezit van:
Bossen, P. 1938, Kroniek van de dorpen Aartswoud en Hoogwoud 
(Alkmaar, Huize Vertuid). Een uitgebreide geschiedenis van de heerlijkheid 
Hoogwoud en Aartswoud, gevolgd door een beschrijving van de latere dorpen 
Hoogwoud en Aartswoud. Als een van de bronnen is een transcriptie toegevoegd 
van een aantal handvesten en keuren.
100 jaar in Hoorn 1868-1968, uitgegeven door de Raad van Bestuur van de 
Stichting herdenking 1868-1968 van Het Westfriese Lyceum en de HBS te Hoorn 
(N.V. Drukkerij West-Friesland, Hoorn 1968).                                                                                                                                         
Een aantal hoofdstukken over de geschiedenis van de school, herinneringen 
van leerlingen en een lijst met de namen en de geboortedata van de rectoren/
directeuren, de docenten en de leerlingen (van wie bovendien ook de adressen 
zijn opgegeven). 
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West-Friesland in de jaren 40/45, schetsen van het verzet in Oostelijk 
West-Friesland, uitgegeven in 1983 door Comité 1940-1945 te Hoorn en de 
Stichting Vrije Westfriese Krant. Een inleidende tekst van Sjoerd Leiker en bijna 
40 verhalen, die allerlei aspecten van het verzet in WO 2 belichten.
Zoonen, Arie van, 2006, Wat hewwe we d’r an? , uitgave van de Stichting 
Vrienden van het Westfries Archief t.g.v. de opening van het nieuwe gebouw 
op 06-10-2006. Langs de lijnen van de historische ontwikkelingsgang van 
particularisme naar samenwerking, die op zovele terreinen zichtbaar is in West-
Friesland, bespreekt Van Zoonen in een drietal hoofdstukken het ontstaan 
van solidariteit in bestuurlijke zin, in economische zin en op het gebied van 
waterschap en wetenschap. De totstandkoming van het WFA vormt daarvan een 
prachtig voorbeeld.

De volgende vier aanwinsten betreffen de geschiedenis van Onderdijk en 
Wervershoof.
Hamans-Kriesels, L. , Wervershoof in oude ansichten (Zaltbommel 1974).                                                       
Een uitgave in de bekende reeks waarin de periode 1880-1925 wordt vastgelegd. 
Wervershoof, Onderdijk en Zwaagdijk, een kort overzicht van de geschiedenis 
van de dorpen, gevolgd door 76 prachtige, nostalgisch stemmende foto’s. Een 
index van de persoonsnamen ontbreekt, maar dat is niet erg omdat je nu ook alle 
onderschriften moet lezen! 
Dekker, J.G. 1985, Herinneringen aan ‘De Roos’ (uitgave in eigen beheer).                                                     
De auteur beschrijft het wel en wee van café De Roos in Wervershoof tussen 1964 
en 1976, de periode dat hij met zijn gezin het café uitbaatte. De vele voorvallen die 
hij beschrijft geven een prachtig inkijkje in de jaren 1960-1980 in Wervershoof.
Wervershoof 1879-1979, katholiek onderwijs. Een jubileumbundel t.g.v. 
100 jaar rooms-katholiek onderwijs in Wervershoof. Een historisch overzicht 
met een aantal foto’s. (gestencilde, losbladige uitgave) Schaminée, Jac.J. 1979, 
Onderdijk Onderweg, Het samen Kerk Zijn In Onderdijk. Een kijkje in en op 
de kerkelijke historie van de parochie Onderdijk t.g.v. het feit dat de parochie 
60 jaar en de kerk 50 jaar bestond in 1979. De geschiedenis van de katholieke 
geloofsgemeenschap in Onderdijk en die van haar kerk en haar bedienaren.
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Aanmeldformulier cursussen

Bij voldoende aanmeldingen zal het bestuur van de afdeling OWF proberen 
een aantal cursussen te organiseren rond genealogische programma’s als 
GensDataPro, Aldfaer en ProGen en websites als Stamboomforum, 
Familysearch, Wiewaswie en Geneanet. Deze onderwerpen liggen 
waarschijnlijk het meest voor de hand, maar als u een andere suggestie heeft, 
horen wij die graag. Wat het niveau om in te stappen betreft, denken wij aan twee 
groepen: beginner of redelijk ingevoerd. 
U kunt onderstaand formulier kopiëren (of uitscheuren?) en aan Dick Waalboer 
of onze nieuwe secretaris, Dick Westhoven, toezenden of ter hand stellen. U kunt 
ook via e-mail aan een van beiden te kennen geven waar uw belangstelling naar 
uitgaat en welk instapniveau u heeft. 
voorzitter@owf.ngv.nl, secretaris@owf.ngv.nl
Als cursusdag moet u rekening houden met de vrijdag, omdat het archief op die 
dag geopend is.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Ik heb belangstelling voor het volgende onderwerp c.q. de volgende onderwerpen: 

Mijn instapniveau is dat van:

Naam en telefoonnummer:
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Paleografie



Koggenland 2016/1

17

Transcriptie op pagina 30
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Nieuws van het Archief

Op 15 februari nam burgemeester Van der Riet van de 
gemeente Drechterland afscheid van het bestuur van het 
Westfries Archief. Die dag had Van der Riet zijn laatste 
bestuursvergadering voor zijn pensionering als lid van 
het Algemeen Bestuur van het Westfries Archief. Als dank 
voor zijn inzet ontving de burgemeester uit handen van de directeur van het 
Westfries Archief de inventarissen van de archieven van Venhuizen en Hem tot 
1970 in een gebonden exemplaar. Daarna plaatste de burgemeester de digitale 
inventarissen van de archieven met een druk op de knop op de website van het 
Westfries Archief
De archieven van Venhuizen omvatten een lange periode. Op 2 februari 1414 
ontvingen Hem en Venhuizen stadsrechten van Willem VI van Beieren. Vanaf 
dit moment konden deze dorpen voortaan zelf de rechtspraak en het bestuur van 
hun gebied regelen. De stedelijke rechtbank sprak recht in het tegenwoordige 
“Koggehuis”. Daarnaast hadden de dorpen (vanaf 1800 “gemeenten”) Venhuizen 
en Hem ook nog een eigen bestuur. In maart 1811 verdween onder de Franse 
wetgeving de stede Venhuizen en Hem. Later dat jaar werd besloten om de  
afzonderlijke gemeenten Venhuizen en Hem samen te voegen. Zo ontstond 
op 1 januari 1812 de nieuwe gemeente Venhuizen. In 2006 ging de gemeente 
Venhuizen op in de gemeente Drechterland. De archieven tot 1970 liggen in het 
Westfries Archief. 
De dorpen, de stede en de gemeenten hebben veel archief nagelaten. Notulen van 
raadvergaderingen uit de negentiende eeuw, uitspraken van schout en schepenen 
bij strafzaken uit de zeventiende eeuw en besluiten over het onderhoud van 
de polder uit de achttiende eeuw. En ook het besluit van de gemeenteraad 
van Venhuizen om per 10 mei 1871 een stukje gemeentegrond te bestemmen 
voor het stichten van een noodwoning. De bouwkosten bedroegen slechts 100 
gulden. We mogen er wel van uitgaan dat het zelfs voor die tijd een erg sober 
huisje was. Wellicht is in de notulen van de vergaderingen van de raad en van 
de burgemeesters en wethouders terug te vinden welke mensen wanneer en 
waarom gebruik hebben gemaakt van het huisje.
De archieven waren nog niet geïnventariseerd. Maar onlangs is deze klus afgerond. 
De inventarissen van de stede Venhuizen en Hem tot 1811, de dorpsbesturen van 
Venhuizen en Hem tot 1811 en de gemeente Venhuizen van 1812 tot 1970 zijn nu 
doorzoekbaar op de website van het Westfries Archief. De originele stukken zijn 
op de studiezaal in te zien.
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VeleHanden
De lidmatenboeken van het Westfries Archief worden online via 
crowdsourcingswebsite VeleHanden ontsloten. Het project loopt langzaam ten 
einde. Bijna 90% van alle scans is nu dubbel ingevoerd en gecontroleerd. Er 
staan nog 12 boeken open. Aan het begin van het project waren er 141, al heel 
wat boeken zijn inmiddels al ingevoerd. De indexen hiervan zijn te bekijken op 
de website van het Westfries Archief.
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 bij het WFA, van 09.00 tot 13.00. Ook dan bent u van 
harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.

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 boeken op naam geïndexeerd. Momenteel staan er al 
meer dan 1 miljoen namen op de website, alle 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 indexen geplaatst van lidmaten uit 
Enkhuizen, Hoorn, Hauwert, Schellinkhout en Westwoud. 

http://www.velehanden.nl
mailto:vrijwilligers@westfriesarchief.nl
http://tinyurl.com/indexenwfa
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Zoektocht naar aanleiding van een foto van Mien West-
strate

Mijn moeder had destijds een doosje met foto’s met voor mij onbekende personen. 
Inmiddels had ik begrepen dat, als er niet vermeld staat wie erop is afgebeeld, 
de foto later weinig of geen waarde meer heeft. Zodoende hebben wij voor zover 
zij het zich nog kon herinneren deze prentjes van namen voorzien. Nu waren er 
een aantal foto’s bij waarvan ik wel een naam had maar geen idee wat de relatie 
tot mijn familie was. Mijn moeder is al geruime tijd geleden overleden, dus dat 
kon ik niet meer navragen. Zo’n jaar of vier geleden haalde ik de foto’s nog eens 
te voorschijn en bedacht bij mijzelf, indien ik dat nog wil achterhalen, hoe ik dat 
dan moest gaan doen en wat ik moest gaan doen. Zo gedacht zo gedaan! 
Er was een foto van een jonge vrouw voor een landelijke huis en voorzien van 

de naam Mien Weststrate. Aangezien ik 
geen aanknopingspunt had wie het zou 
kunnen zijn, besloot ik op internet te 
zoeken of er iemand bezig was met een 
stamboom van de familie Weststrate. 
Daar vond ik de site van Piet Westrate 
en zocht contact met hem om mij 
behulpzaam te zijn bij het ontrafelen 
wie deze Mien zou kunnen zijn. Enige 
maanden geleden, dus zo’n vier jaar later, 
ontving ik een brief van bovengenoemde 
Piet en hij veronderstelde, dat het 
Johanna Wilhelmina Weststrate, 
geboren in 1913 te Berkhout zou kunnen 
zijn. Zij was gehuwd en had samen met 
haar echtgenoot een kruidenierswinkel te 
Warder, gemeente Zeevang. Nu waren er 
voor mij twee opties:  zij was een bekende 
van mijn oma, die vanaf begin jaren 
dertig in ‘De Beets’,  gemeente Zeevang 
woonde en bij veel jonge gezinnen 
behulpzaam was na de geboorte van een 
kind, de zogenaamde baker,  of zij was  
misschien een collega van mijn moeder 

die in de jaren dertig in  ‘Avondlicht’  in Hoorn werkte. Dus nu op zoek naar een 
van de kinderen van Mien om uitsluitsel te verkrijgen. Ik had begrepen dat er 
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nog een gehuwde dochter in Warder  zou wonen, maar wist niet de achternaam 
van haar echtgenoot. Er verstreken enige maanden voor ik op het idee kwam 
om contact op te nemen met Historische Vereniging Warder aangezien daar al 
eens een artikel was geplaatst over dit kruideniers gezin. Per omgaande kreeg 
ik het telefoonnummer van dochter Thea en in het daarna tot stand gekomen 
telefoongesprek bleek al snel dat haar moeder eveneens in die periode werkzaam 
was in ‘Avondlicht’. De hierna opgestuurde foto bevestigde dat het haar moeder 
was omdat zij ook zo’n zelfde foto heeft. 
Maar nu komt het bizarre van het verhaal: nu ik de achternaam van de echtgenoot 
van dochter Thea wist, stelde ik tevens de vraag of haar man familie in Bandoeng 
had. Nu bleek dat haar schoonvader op latere leeftijd als weduwnaar in 1991 
in Bandoeng was gehuwd met een volle nicht van mijn schoonvader, zij was 
eveneens weduwe. Een groepsfoto van dat huwelijk had ik ook in mijn bezit, 
waarop het bruidspaar met de gasten staan, waaronder Thea en haar dochter.
Moraal van het verhaal: schroom niet om contact te zoeken met andere 
genealogen en historici, want zonder de gegevens van genealoog Piet Weststrate 
was deze zoektocht niet tot een bevredigend einde gekomen.  Maar ook de 
bereidwilligheid van de Historische Vereniging Warder om medewerking te 
verlenen en om contact te leggen met dochter Thea en uiteindelijk natuurlijk 
haar instemming hebben gezamenlijk dit verhaal opgeleverd.

Janna Chün-Selie 

Maakt u ook regelmatig een back-up?
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Kerkenraadboek van Hem
    
Die 9e Meert 1664  Wederom kerkenraat gehouden  

Artic.I

Alzo verstaan ende ter ooren van kerkenraat was gekomen, dat Stijntje eenige 
ontuchticheijt van haar dochter met seker getrouwt manspersoon van de 
meuletjens zoude in haare huijse toegelaaten ende getolereert hebben; Ende 
daeren boven dat zij ook zelve gelijk dit buijten tegen spreekinge bekent was 
int ofte omtrent de bruijloft van sekere Arent in de hout haar in dronkeschap 
verloopen , hadde, zo heeft de E: kerkenraat goet gevonden over het eerste haar 
ook gevoelich ende teundich te vertoonen ende haar daar over ech te sonderen 
ende te ondersoeken met eene haar vermanen de dat zij tot wechneminge van 
quaade suspicie ende we ringe van alle schijn des quaats, voortaan geseijde 
manspersoon niet meer in haar huijs zoude laaten vernachten Ende het tweede 
aangaande datmen haar daar over ern  stich zoude bestraffen en haar tot 
vermijdinge van alle ergernisse ende aanstoot in vermaanen datte de aanstaande 
reijse haar van de cansel des Heeren zoude onthoudenende haar  al  voort 
vermaanen dat zij haar in het toekomende voor diergelijke groove misslaagen 
zouden zoeken te wachten
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Hem is een dorp in de ge-
meente Drechterland, in 
de regio West-Friesland, in 
de Nederlandse provincie 
Noord-Holland. Het dorp 
heeft nu 1220 inwoners 
(2007). 

Samen met het naburige 
dorp Venhuizen heeft Hem 
stadsrechten gehad onder de 
naam Hem. Voor 1 januari 
2006 behoorde Hem tot de 
gemeente Venhuizen. Van 
oorsprong was Hem één 
van de binnenpolders in het gebied. Zo’n binnenpolder kende aanvankelijk een 
natuurlijke afwatering en werd omdijkt om het binnendringend water van een 
dijkdoorbraak te keren. Het is niet helemaal duidelijk of deze binnenpolder van 
oorsprong een aangeslibde landtong was, maar wel is bekend dat het in de hoek 
lag (het toponiem hem of ham wijst op een landtong of een hoek land). In de 
watergebieden van Holland, West-Friesland en Friesland komt deze benaming 
erg vaak voor, een aantal daarvan zijn ook echte woonplaatsen geworden. De 
dijk bij deze Hem is steeds iets verder gelegd waardoor de oorspronkelijke 
binnenpolder verder van het dreigende water, de Zuiderzee, kwam te liggen. De 
plaats Hem wordt in 1343 genoemd als Rottaerdshem en in 1396 als Hem. Hem 
zelf is nooit een al te grote plaats geweest maar de hoek aan de Zuiderzee waar 
de plaats is gelegen was een belangrijk vissersgebied. Daardoor kwam het gebied 
in aanmerking voor bepaalde rechten. Deze rechten werden eerst gedeeld met 
andere plaatsen via een baljuwschap. Hem viel onder het Oosterbaljuwschap; 
dit werd echter in 1413 ontbonden. Een aantal gebieden/plaatsen kregen 
daarvoor in de plaats stadsrechten. In 1414 kreeg Hem samen met naastgelegen 
Venhuizen onder de hoed van Hem stadsrechten. De omliggende kleinere 
plaatsen vielen gerechtelijk onder deze dorpenstad. Opvallend is dat Venhuizen 
later de hoofdplaats en de gemeentenaam werd, maar dit valt mede te verklaren 
dat toen Venhuizen al groter was geworden dan Hem en de stad toen al een tijdje 
niet meer werd uitgedragen.      Bron: Wikipedia

Dirk Mak        
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Lezersreactie en vraag

Ik wil bij deze reageren op het idee van mevrouw Lydia van Altena op blz 62 
van Koggenland 2015-3. Zelf heb ik menigeen als verjaardagspresentje een 
genealogisch fotoboekje gegeven, voorzien van oude foto’s met beschrijvingen, 
aktes e.d. Altijd een groot succes en de jongere generatie begint op deze manier 
nu interesse te tonen voor hun voorouders. En ja ik moet eerlijkheidshalve 
bekennen, dat het door haar genoemde merk (Albelli) voor het vervaardigen van 
deze fotoboeken ook veruit mijn voorkeur heeft. Ik vond het erg leuk te lezen dat 
ik in dat opzicht niet de enige ben.
Ik ben dus niet alleen op zoek naar genealogische gegevens, maar tevens naar 
‘oude’ foto’s van personen, huizen en werkomgeving. Bijvoorbeeld, bij jullie 15 
jarig jubileum in 1999 te Berkhout was ik een van de deelnemers en ontmoette 
daar een andere deelnemer, die een aantal prachtige foto’s had van de familie 
Tros, waarvan ik ook stamboomgegevens heb. Ter plekke werden er kopieën 
gemaakt, waar ik erg blij mee ben. Nu zoveel jaar later is het reproduceren 
van foto’s vele malen vereenvoudigd en verbeterd en zou ik graag alsnog met 
dezepersoon in contact willen komen om een eventueel verbeterde versie te 
kunnen bemachtigen.

Janna Chün-Selie 

Regio Overleg Noord-Holland

Woensdag 17 februari 2016 hebben Ben Leek en Dick Westhoven, als 
afgevaardigden van het bestuur van de afdeling OWF, deelgenomen aan het 
overleg dat de vijf Noord-Hollandse afdelingen van de NGV hadden met Peter de 
Bruin, een van de leden van ons hoofdbestuur. De bedoeling van deze avond was 
tweeledig: het hoofdbestuur wil graag het beleid zo veel mogelijk laten sturen 
door wat er onder de leden leeft en op deze manier hechte verbanden leggen 
binnen de vereniging. De afdelingen willen vooral de mogelijkheden onderzoeken 
om meer samen te doen en zo bezuinigingen helpen te realiseren nu het ledental 
van onze vereniging sterk aan het teruglopen is.
Het eerste punt kwam beter tot zijn recht dan het tweede: Peter de Bruin kon 
vele suggesties mee naar huis nemen over wat er te verbeteren valt. Vooral op 
Gens Nostra en op de activiteiten binnen het verenigingscentrum in Weesp 
werd door sommigen forse kritiek geuit. Peter was dankbaar voor alle kritische 
opmerkingen, maar wees er tegelijkertijd ook op dat het hoofdbestuur al druk 
bezig is de omslag in denken te maken van een papieren archief in een duur 
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verenigingscentrum naar een veel meer digitaal gerichte service en een nog meer 
op wetenswaardigheden en informatie gericht verenigingsblad, Gens Nostra. Op 
de komende Algemene Ledenvergadering zullen daarover allerlei voorstellen 
worden gepresenteerd en zullen nog meer werkgroepen aan het werk worden 
gezet.
Het andere deel van de avond kwam minder goed uit de verf. Dat kwam niet 
onverwacht: al vele jaren praten afdelingsbesturen over manieren waarop nieuwe 
leden binnen kunnen worden gehaald en wisselen zij daarvoor tips en suggesties 
uit. Het aanbod in activiteiten is dan ook bij de verschillende afdelingen vrijwel 
identiek. Mogelijkheden tot verdere samenwerking zijn er door de fysieke 
afstanden nauwelijks. 
Naar bezuinigingen wordt vooral gezocht binnen de post ‘afdelingsblad’. Digitale 
verzending raakt steeds meer in zwang en kan inderdaad, mits het overgrote 
deel van de leden dat zou willen, een bezuiniging opleveren. In combinatie met 
een digitale nieuwsbrief kun je dan als afdeling op ieder moment en heel direct 
communiceren met de leden. Voor het onderlinge contact, het uitwisselen van 
informatie en het aanbieden van lezingen blijft dan wellicht ook wat meer geld 
over.
De belangrijkste vraag blijft evenwel hoe wij meer leden binnen onze afdeling 
kunnen halen. Omdat het op alle mogelijke manieren naar buiten treden met 
activiteiten tot nu toe niet echt tot resultaat heeft geleid, moet je - zo werd 
gesuggereerd – andersom gaan werken. De afdelings- en de verenigingswebsite 
moeten publieksvriendelijker worden gemaakt, beter doorzoekbaar en vooral 
gevuld worden met zoveel mogelijk gedigitaliseerde bronnen, die pas na 
doorklikken alleen voor leden toegankelijk zijn. In samenwerking met de 
regionale archiefdiensten moeten ook nog veel meer bronnen gedigitaliseerd 
worden. Datzelfde geldt voor de collecties in Weesp in ons Verenigingscentrum.
 De afdelingswebsite kan dan als bron voor algemene informatie over de 
activiteiten van de afdeling gebruikt worden en als doorklikmogelijkheid naar 
de eigen collecties en die van de NGV, Delpher, archiefdiensten, etc.  Het moet, 
kortom, zin hebben om lid te worden van de NGV, dan willen geïnteresseerden 
hopelijk wel betalen voor een lidmaatschap en op die manier meebetalen aan al 
het werk dat binnen onze vereniging wordt verzet. 
Het bestuur is benieuwd wat u van deze overwegingen vindt en hoopt ook daar 
met u over van gedachten te kunnen wisselen tijdens de komende jaarvergadering 
in april.

Ben Leek
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GensDataPro→ Gedcom→ Privacy

Zou ik een gedcom-bestand van jouw genealogie mogen hebben?
Met het antwoord op deze vraag heeft u niet zoveel moeite. Ja of nee. Hopelijk 
is het ja.
Maar in uw gedcom-bestand zitten alle personen uit uw genealogie.
Wanneer u niet het risico wilt lopen dat gegevens van mogelijk nog levende 
personen indirect door uw handelen openbaar worden gemaakt kunt u dat als 
volgt ondervangen.
U maakt een gedcom-bestand zonder de nog levende personen. In 
ieder geval met in acht nemen van de wet op de persoonsbescherming.

In GensDataPro gaat u dan als volgt te werk:

Klik op de knop ‘Instellingen’

Op het tabblad ‘Web’ van ‘Instellingen’ zet u onderaan het vinkje bij 
‘Afschermen’, klikt u op ‘Alsof niet bestaat’ en stelt u een jaartal in. Mijn advies 
is 101 jaar vóór nu.

Vervolgens klikt u op ‘Scherm sluiten’.

U gaat nu naar het Selectiescherm door op de knop ‘Selectiescherm’ links van 
de verrekijker van het zoekscherm te klikken.
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In het selectiescherm klikt u links onderin naast ‘Webpubliceerbaren’. 
Dit zijn alle overledenen, alle personen waarbij u heeft aangevinkt 
‘toestemming voor publicatie’ en alle personen die volgens het door u 
ingestelde jaar in Instellingen/Web als overleden mogen worden beschouwd.

U klikt vervolgens op ‘Nieuwe selectie’.

Indien het venster ‘Datumgrenzen bepalen
verschijnt, klikt u op ‘Ja’.

U kiest nu in het menu ‘Bestand’ voor ‘Export’ 
en daarna voor ‘Gedcom van selectie’

Het maken van een ‘Gedcom van selectie’ 
duurt wat langer dan een 
gewone gedcom.

U kunt nu met een gerust hart uw gedcom-
bestand overhandigen.

Dick Waalboer
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Betalen voor overheidsinformatie?

De volgende samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van 
toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.
Stb. 24 juni 2015, 271 Hergebruik van overheidsinformatie
De wet treedt in werking m.i.v. 18-07-2015.
1. De reikwijdte van de richtlijn is uitgebreid naar archieven, musea 
 en bibliotheken (waaronder ook universiteitsbibliotheken) wegens het
 grote potentieel dat de verzamelingen van cultureel erfgoed en de
 daarmee samenhangende metagegevens in zich dragen. Wel krijgen
 deze  instellingen op onderdelen een enigszins afwijkende positie.
2. De keuzevrijheid om hergebruik al dan niet toe te staan, vervalt. Een
 verzoek om hergebruik moet worden ingewilligd, tenzij sprake is van één
 van de limitatief omschreven uitzonderingen. Musea, bibliotheken en 
 archieven hebben daarnaast de bevoegdheid een verzoek af te 
 wijzen als het  informatie betreft waarvan zij over de auteursrechten 
 beschikken.
3. Indien instellingen vergoedingen vragen voor het beschikbaar stellen
 van informatie voor hergebruik, geldt hiervoor een maximum, met 
 enkele uitzonderingen.
4. Instellingen kunnen niet langer volstaan met het langs
 elektronische weg beschikbaar stellen van de informatie maar hebben
 een inspanningsverplichting om de informatie in een open en machine-
 leesbaar formaat aan te bieden en gebruik te maken van open 
 standaarden.

Met dit voorstel moeten archieven, musea en (universiteits)bibliotheken 
meewerken aan het hergebruik van overheidsinformatie. Ook moet een verzoek 
om hergebruik altijd, behalve als er sprake is van een uitzonderingssituatie, 
worden ingewilligd. De hoogte van een eventuele vergoeding voor het beschikbaar 
stellen van de informatie mag niet hoger zijn dat de daadwerkelijke kosten. 
Organisaties die kostendekkend moeten werken zoals het Kadaster, de Dienst 
Wegverkeer (RDW) en de Kamer van Koophandel mogen wel hogere tarieven 
vragen. Digitale informatie moet voortaan in een open en machine- leesbaar 
formaat aangeboden worden.

Marijke van Teunenbroek
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Mutaties december 2015 t/m februari 2016

De volgende leden hebben hun (bijkomend) lidmaatschap opgezegd:

116643 Mw H. Ruder-Bakker, Wallerstraat 5 2613 ZR DELFT 
20123 Dhr J.I.M. Vriend, Oosterblokker 62 1696 BJ OOSTERBLOKKER
127163 Dhr J.F. Riesebos, Gloxiniaweg 17 8042 AS ZWOLLE
127393 Dhr N.J.F. Weel, Waldeck Pyrmontlaan 2 1862 EV BERGEN
128369 Mw A.W.M. Berkhof, Lijndraaier 84 1625 ZP HOORN NH
130568 Mw D.A.G. Peerdeman-Schilder, Dorpsstraat 231-a ZWAAG
131901 Mw C. Overman, Livingstonestraat 31 1827 PW ALKMAAR
131849 Mw A.J. Lubbers-van Viegen, Cole Porterhof 155 1628 TN HOORN

Tot onze spijt moeten wij u het overlijden melden van:
130393 Dhr G.L. Besseling, Ed Hoornikweg 4 1628 VA HOORN NH

Te uwer informatie voeg ik hieronder een overzicht bij van het verloop van het 
ledental binnen de NGV als totaal en binnen onze afdeling OWF.

Overzicht van het ledental van de afdeling OWF vanaf 01-01-2003.

Stand per 01-01-2016: onze afdeling OWF heeft 134 leden en 14 bijkomende 
leden, in totaal dus 148 leden van de NGV die ons afdelingsblad Koggenland 
ontvangen.
Een zorgelijke ontwikkeling die ons bestuur veel hoofdbrekens kost 
en waarover wij heel graag tijdens de komende jaarvergadering met 
u van gedachten willen wisselen!
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Transcriptie van pagina 16-17

 
 
     D' achtbare heeren burgermeesteren ende regeerders deses 
     stadts gelijden ende bekenden dat op den 4en december 
     1664 tenversoecke van Jan Sterck, coopman in cooren 
     tot Amsterdam, uijt crachte van desselfs vonnisse 
5    in dato den 18en februarij 1664 ten laste van Teunis 
     Teunisz. Backer, alias dubbelt de Backer, geobtinert 
     in 't openbaer ende ten aenhooren van eenen ijgelijcken 
     op den raethuijse alhier bij 't rech van executie 
    geveilt is een huijs ende gront des aertrijcx staende  
10   ende gelegen aen den Oude Turfhaven binnen dese 
     stadt, belent Sijmon Adamsz. Backer ten westen 
     ende d'erfgenamen van de heer burgermeester Lambertschen 
     ten oosten, voorts met soodanige wij en gerechticheden 
     als 't bij de voorn. dubbelt Theunisz. is beseten, 
15   ende is naer afslach daer van cooper gebleven 
     Jan Arentsz. Grootschipper voor de somme van 
     twee duijsent en vijf guldens welcke cooppenningen 
     bij hem ten vollen betaelt ende in handen van schepenen 
     geconsigneert sijn ende wederom gegaen ende 
20   bekeert tot afdoeninge van de lasten waer mede het 
     selve huijs beswaert was voor soo veel die daer toe 
     hebben mogen strecken, alles breeder blijkende bij 
     het derde consignatieboeck folio 30 alsoo dat de 
     heeren burgermeesteren in qualite als vooren op de 
25   borchtochte van de ontfangers der penningen haer aldaer 
     afgenomen en na uijtwijsen der reeckeninge beloofden 
    't voorsz. huijs ende de gront vandien te vrijen ende te 
     waren van alle evictien, lasten, beswaernissen op ende 
     aenspraecke als men in gelijcken naer rechten 
30   en coustumen deses stadts schuldich en gehouden 
     is te doen, sonder bedroch etc. Vermogensbrieve 
     in dato den 24en october anno 1672 beginnende: wij 
     Otto Hinlopen ende mr. Nicolaes Rippersz., schepenen ... 
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Aan dit nummer werkten mee...........
Sanne Maasbach (WFA), Klaas Bant, Janna Chün-Selie,  Marijke van Teunen-

broek, Ben Leek, Gerri Kind-Renskers, Cor Kind en Dick Waalboer

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.

In het volgende nummer
In het juni-nummer kunt u de kwartierstaat van Klaas Bant verwachten, alsmede 
een bijdrage van zijn hand over de watersnood van januari 1916; verder tips voor 
handige genealogische websites, een verhaal van Toos Plug over fouten in de 
Burgerlijke Stand en het verslag van de jaarvergadering.



 

Koggenland 
verschijnt in 2016 in de maanden maart, juni, september

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
1 juni 2016.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ondertekende
bijdragen, ingezonden door niet-bestuursleden.

Uw reacties op ‘Vragen’ en andere publicaties plaatsen wij graag in 
 Koggenland opdat 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.

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 op dindsdag en vrijdag van

 09.00 uur tot 17.00 uur.
Voor het lenen van materiaal kunt u terecht tijdens de 
afdelingsbijeenkomsten 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, PR-functionaris
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
Henk Flierman      0228 - 51 31 05  
Dick Westhoven      0228 - 51 40 56  
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-codeWebmaster

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  
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Koperslager 41
1625 AK  HOORN
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