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Onze Bijeenkomsten

26 januari 2016  De heer Jan Hogendoorn: ‘Prins Maurits en zijn nako- 
                                             melingen’
9 maart 2016  De heer Dick Westhoven ‘Aldfaer’ 
20 april 2016  Jaarvergadering van de afdeling en 10 minuten-  
   praatjes.
   Aanvang 19:15 uur

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  
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Van de bestuurstafel

En zo loopt ook 2016 weer ten einde.
In de Algemene Vergadering (AV) van 26 november heeft 
het Hoofdbestuur (HB) groen licht gekregen om verder 
te gaan met de verkoop van het Verenigingscentrum in 
Weesp en over te gaan tot huur van een gedeelte van het 
gebouw van de Munt in Utrecht. Als dit gerealiseerd is 
zal de vereniging er baat bij hebben, zowel qua gebruik, 
ligging als financieel. De instandhouding van  het huidige 
VC is een kostbare aangelegenheid en het VC voldoet 
niet meer aan de eisen van deze tijd. Met een deel van 
de verkoopopbrengst kan het digitaliseren versneld worden. Dit is nodig om 
bij te blijven en de genealogische informatie die we hebben voor alle leden 
gemakkelijker toegankelijk te maken..
Een ander punt in de AV was het beleidsplan 2017-2020. Een van de 
onderdelen in dit plan is de verandering van opstelling van de NGV. Er zal 
veel meer vraaggericht gewerkt gaan worden. We gaan van halen naar brengen 
van informatie en van passief naar actief contact maken met leden. We zullen 
gaan waarnemen, reageren en helpen.  Hoe kunnen we onze leden beter van 
dienst zijn? Niet alleen met het opbouwen van een genealogie of kwartierstaat, 
maar ook met onderzoeken van een familiegeschiedenis. We zullen met deze 
actievere benadering meer nieuwe leden aantrekken. Bij de NGV vindt men 
advies, begeleiding en ondersteuning.
Op het moment dat ik dit artikeltje schrijf staan de stukken van de vergadering 
nog op de website. Als u ze wilt lezen moet u wel ingelogd zijn. Mocht dat bij 
het lezen van deze ‘Koggenland’ niet meer het geval zijn dan kunt u altijd nog 
een beroep doen op ons secretariaat. 
Het HB heeft ook toestemming gekregen om, in lijn met de nieuwe benadering, 
verder onderzoek te doen naar een ander contributiesysteem. Het idee is 
om het leden mogelijk te maken, naast een basiscontributie, te betalen 
voor datgene wat afgenomen wordt. Gens Nostra gedrukt of digitaal? Geen 
Heraldisch Tijdschrift? Dat komt dan in de contributie tot uitdrukking. Mocht 
het tot een wijziging komen dan zal dat niet eerder zijn dan begin 2018.
Nieuws van onze afdeling is er ook. In de afdelingsledenvergadering van 24 
november zijn bovenstaande onderwerpen ter sprake gekomen. Maar ook 
hebben we tot ons groot genoegen kunnen mededelen dat ons bestuur wordt 
uitgebreid met een nieuw lid. Erik Brouwer zal vanaf nu een plek hebben in ons 
bestuur. 
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Het is nog niet bekend welke taak of taken Erik op zich gaat nemen. Erik 
bij deze van harte welkom en we rekenen op een prettige en langdurige 
samenwerking.
Verder op in dit blad zal Erik zich aan u voorstellen.
Rest mij om, mede namens het bestuur van uw afdeling, u allen prettige 
Kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe te wensen. Van harte een gezond en 
voorspoedig 2017 met wie weet wat voor leuke of bijzondere ontdekking tijdens 
uw speurtocht naar uw familiegeschiedenis.

Uw voorzitter
Dick Waalboer

In dit nummer

In alweer het laatste nummer van dit jaar treft u een verslag aan van de 
najaarsledenvergadering (24 nov.) en van een nieuwe activiteit van de afdeling 
OWF, een eigen pagina op Facebook. Veel informatie is er verder ook te vinden 
over het digitaliseringsproject van de NGV, over mogelijk voor u interessante 
websites en over de inhoud van allerlei afdelingstijdschriften. Voor wie van u veel 
weet van het programma GensDataPro komt de oproep deel te komen uitmaken 
van de Helpdesk wellicht van pas.
Het Westfries Archief wijdt haar bijdrage deze keer aan het overlijden van Piet 
Boon, een bij velen van u bekende oud-medewerker van het archief en een zeer 
actieve genealoog.
Een nieuwe uitnodiging uw kennis van oud-schrift uit te breiden en een verhaal 
over de ankers aan de Dromedaris in Enkhuizen completeren het geheel. Hopelijk 
beleeft u weer veel plezier aan het lezen! 
Rest ook mij mij u en de uwen een gezond en gelukkig 2016 toe te wensen.

Ben Leek

Verslag afdelingsledenvergadering 24 november 2016

Mededelingen
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevr. T. Schouwen, M. van ’t 
Hoenderdaal, G. Dekker, F. de Haas en van de heren B. Vrouwe en E. Brouwer.
Dhr. Erik Brouwer heeft de wens te kennen gegeven deel uit te willen maken 
van het bestuur en hij zal dus voor de volgende bestuursvergadering worden 
uitgenodigd. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
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Mocht hij een functie ambiëren in het dagelijks bestuur, dan zal een volgende 
ledenvergadering daarmee moeten instemmen.

Begroting
Dick Waalboer (vz) licht de begroting van onze afdeling voor 2017 toe, waarna de 
aanwezige leden met een applaus hun bijval laten horen.

Algemene ledenvergadering van de NGV 
In Driebergen op 26 november: er zijn door Dick een aantal punten gedestilleerd 
uit de rondgestuurde vergaderstukken, waarover hij graag de mening van de 
aanwezige leden wil horen alvorens hij als afdelingsafgevaardigde zijn oordeel 
geeft tijdens de algemene ledenvergadering. Op alle onderstaande punten 
reageerden de aanwezige leden in grote meerderheid positief:

- Het eindrapport van de commissie huisvesting. Het verenigingscentrum 
in Weesp kent veel achterstallig onderhoud, omdat het eigenlijk niet 
meer past bij de huidige opvattingen over hoe de NGV zou moeten 
functioneren en omdat het gewoon een oud gebouw is. De commissie stelt 
voor kantoorruimte te huren in het Muntgebouw in Utrecht, waarmee 
veel flexibeler kan worden omgegaan. Dit zal een flinke kostenbesparing 
gaan opleveren in de komende jaren.

- De NGV wil via een structuurwijziging meer vraaggericht dan 
aanbodgericht gaan werken, d.w.z. meer direct contact met de leden 
zoeken, meer hulp bieden bij onderzoek. Kwaliteit leveren en voortgaan 
met het digitaliseren van al het bronnenmateriaal is het nieuwe credo.

- Gens Nostra biedt volgens sommige afdelingen te weinig 
verenigingsnieuws, gebruikt een lettertype dat voor niet iedereen 
goed leesbaar is en levert in het algemeen te lange verhalen die weinig 
diversiteit kennen. Wellicht kan een vernieuwde taakopvatting binnen 
de NGV ook op dit terrein nieuwe voorzetten geven.

- Vraaggericht werken kan ook leiden tot een andere opzet van het 
contributiesysteem. Er komen voorstellen om de leden alleen te laten 
betalen voor wat zij afnemen, bijvoorbeeld wel of niet Gens Nostra 
ontvangen in gedrukte of in digitale vorm. Op zijn vroegst in januari 
2018 zou hiermee gewerkt kunnen gaan worden.

Hierna hield dhr. D. de Boer uit Leiderdorp een voordracht met als titel ‘Die poot 
kan ik echt niet lezen’. 

Aan de hand van documenten uit zijn familiearchief liet hij allerlei vormen van 
oud-schrift zien van de middeleeuwen tot de achttiende eeuw. 
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Een nieuw bestuurslid stelt zich voor

Hallo allemaal,

Ik wil me, op vriendelijk verzoek, even aan jullie 
voorstellen. Ik ben Erik Brouwer, ben sinds 3 jaar 
woonachtig in de wijk Risdam-Noord in Hoorn, 
m’n wieg stond in ‘Andoik’ en ik ben zoon van de 
‘kôleboer’ aldaar. Mij is gevraagd of ik iets binnen 
de vereniging zou willen en kunnen betekenen. 
En dat wil ik wel, alhoewel ik geen bestuurlijke 
ervaring of achtergrond heb. Maar ik geloof wél in 
het gezamenlijk dragen van de taken binnen een vereniging. Dus vandaar dat ik 
hoop iets te kunnen toevoegen. 
Ik ben ruim 30 jaar oud en nieuwsgierig naar de familie van mijn vaders kant, 
genaamd Brouwer. Op dit moment ben ik online nog alles aan het verzamelen 
over de familie Brouwer, en dan vooral de DTB boeken van Andijk. Op dat gebied 
kan en wil ik nog veel van jullie leren. Ik heb de cursus van Dick en Gerrie dit 
najaar met veel plezier mogen volgen. Maar ik heb ook nog een aantal andere 
hobby’s. Ik heb hier in de huiskamer een zelfgebouwd Amazone - aquarium van 
een 2.50 meter lang en 1600 liter inhoud waar ik alle dagen wel een uur mee bezig 
ben. Daarnaast heb ik iedere donderdagavond Djembé – les; ik heb al een aantal 
jaren les van Mouna Hofman hier in Hoorn. We leren traditionele Afrikaanse 
ritmes te spelen. Verder heb ik in september dit jaar een cursus ‘midwinterhoorn 
bouwen’ in Alkmaar gevolgd; ik heb een 1.80 meter lange midwinterhoorn van 
esdoornhout gemaakt en probeer daar op te spelen. Maar dat is best moeilijk. 

Met de ontwikkelingen binnen het schrift illustreerde hij tegelijkertijd ook allerlei 
ontwikkelingen binnen het schoolsysteem en een flink deel van de geschiedenis 
van zijn eigen voorvaderen. 
Het ‘toonschrift’ (de proeve van bekwaamheid) van een van zijn voorvaderen, die 
in Oudendijk solliciteerde naar de vrijgekomen functie van schoolmeester, liet 
zien dat een onderwijzer niet alleen verschillende soorten schrift moest beheersen 
en aanleren, maar ook via de keuze van de teksten morele en didactische doelen 
nastreefde. 
Een boeiende en zeer interessante lezing over een onderwerp, waarover velen 
van de toehoorders graag nog veel meer hadden willen horen!

Ben Leek
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Voor je dit redelijk kunt, ben je 3 á 4 jaar verder. Maar ik heb daar veel lol in. 
Het maken en het leren blazen is geweldig leuk, maar ook het werken met hout 
vind ik erg mooi om te doen. 
Ik ben voor 100 % aangewezen op de WAO wegens een heel zwaar ongeluk 
in het verleden, waarbij ik ternauwernood aan de dood ben ontsnapt. Alle 
werkzaamheden die ik doe moeten gedoseerd, dus niet te lang achter elkaar. Ik 
begon mijn werkzame leven in de vorige eeuw toen ik 16 jaar oud was; gedurende 
6 jaar heb ik in de rozenkassen in Aalsmeer en De Kwakel gewerkt, waarbij ik 
door de week in de kost was in Uithoorn. Ook de 3 jarige tuinbouwschool in 
Aalsmeer werd in de avonduren gehaald. Daarna heb ik ruim 14 jaar gewerkt in 
de wereld van de wedstrijd-zeilboten, zoals de 420 en de 470 klasse, om daarna 
voor 6 jaar over te stappen naar de wereld van de luxe jachtbouw in Medemblik. 
Daar werkte ik standaard tussen de 50 en 80 uur. Mijn laatste werkgever 
was binnen de wereld van Zorg en Welzijn, waar ik coördinator was bij een 
vrijwilligersorganisatie hier in Hoorn, genaamd ‘Steunpunt Zorg voor Welzijn’. 
Ik werkte daar voor 50%, de andere helft liep ik al in de WAO wegens het ongeluk 
in de jaren ‘90. Tegenwoordig valt dit Steunpunt onder organisatie De Wering. 
Na 6 jaar bij het Steunpunt gewerkt te hebben, raakte in plotseling verlamd aan 
beide benen, en moest met redelijke spoed in Alkmaar geopereerd worden. Aldus 
geschiedde, en ik ben daarna, na een jaar van revalidatie en oefenen, volledig 
afgekeurd. 
Nou, verder ben ik gek op m’n grote liefde Annemieke, maar ook planten 
verzorgen ( cactussen en vetplanten), tuinieren en ‘Jan van Haasteren – 
legpuzzels’ maken mag ik graag doen. Ik ben redelijk ruim geïnteresseerd in de 
rest van de wereld. Ook m’n vrouw werkt binnen de wereld van Zorg en Welzijn, 
voor de Prinsenstichting in Oosthuizen; zij werkt met verstandelijk beperkte 
mensen. 
Er is ongetwijfeld nog veel meer te vertellen, maar voorlopig is dit even genoeg 
lijkt me. Ik heb met Dick afgesproken dat ik op 17 januari 2017 aanschuif tijdens 
de bestuursvergadering. 
Met vriendelijke groet, 

Erik Brouwer  
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Het digitaliseringsproject van de NGV in Weesp

In de loop der jaren zijn door de NGV bidprentjes, advertenties, geboortekaartjes, 
trouwkaarten e.d. verzameld, met als gevolg dat in Weesp een megagrote collectie 
te vinden is. In het verleden werden deze documenten gesorteerd en in bakken 
verzameld en als u die collectie wilde raadplegen moest u naar Weesp om de bak 
met de gezochte naam te doorzoeken. 
De vereniging gaat echter mee met haar tijd. Een paar jaar geleden zijn enkele 
technische mensen begonnen met een pilot om de documenten te scannen, 
apparatuur aan te schaffen, software te ontwikkelen om deze megacollectie 
ook digitaal toegankelijk te maken. De pilot bleek succesvol en ging over in een 
digitaliseringsproject. 
In Weesp is wekelijks een groep vrijwilligers bezig met het verzamelen en 
voorbereiden van de documenten die gescand moeten worden. Daarna worden 
de documenten gescand met geavanceerde scanapparatuur. (U kunt op Youtube 
een filmpje zien hoe razendsnel dat scannen in zijn werk gaat.) De gescande 
documenten worden in bundels van ca. 50-70 stuks aangemaakt. Maar wat 
we natuurlijk willen is dat die scans ook toegankelijk worden, zodat je ze kunt 
vinden als je naar een bepaalde familienaam op zoek bent. De namen die op 
die scans voorkomen moeten daarom worden opgenomen in een database en 
dat gaat niet vanzelf. Er is een computerprogramma ontwikkeld waarmee je op 
je computerscherm zowel de scan kunt zien als de velden waarin je de namen 
kunt typen. Op deze manier worden de namen die op de scan staan ingevoerd. 
Momenteel zijn er ca. 200 vrijwilligers in het land bezig met dat invoeren. Dat 
gebeurt gewoon thuis achter de pc via internet. Ze ‘pakken’ een bundel scans, 
typen bij iedere scan de namen in en als de bundel klaar is melden ze hem gereed. 
De ene vrijwilliger doet elke dag wat invoerwerk, de andere af en toe. De een 
doet veel, de ander wat minder. Het voordeel is dat je het werk kunt oppakken 
wanneer je wilt en kunt stoppen wanneer wilt. De meeste documenten bevatten 
drukletters en zijn gemakkelijk te lezen.  
Door ervaren vrijwilligers worden alle opgeleverde bundels nogmaals 
gecontroleerd en evt. gecorrigeerd. En daarna worden ze vrijgegeven voor de 
database. We houden dagelijks de meterstand bij en het is motiverend om te zien 
hoe de database groeit. In grote lijnen komen er namen van ca. 1000 personen 
per dag bij. 
Om u een indruk te geven hoeveel de vrijwilligers al hebben gedigitaliseerd: 
Op 12 oktober 2016 bevatte de database 2,4 miljoen personen en 635.000 scans! 
U kunt het beste zelf een kijkje nemen. Ga daarvoor naar de NGV-site en log in. 
Op het hoofdscherm ziet u middenboven in de groene balk de tekst ‘Zoeken in 
Bronnen’. Als u die tekst aanklikt komt u op een scherm met in de linkerkolom: 
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‘Zoeken in de nieuwe DB’ en daaronder ‘Zoeken(+scans)’. Klikt u dit aan, dan 
verschijnt het scherm waarmee u kunt zoeken op familienaam.  
Maar.... we zijn er nog lang niet. Om de duizenden scans toegankelijk te 
maken moet er nog héél veel werk verzet worden en we kunnen daarbij alle 
hulp gebruiken. Denk niet: die 200 vrijwilligers redden het wel. Ik moet u 
teleurstellen: we kunnen nog wel 200 vrijwilligers gebruiken! Met af en toe een 
uurtje invoeren levert u al een bijdrage aan het project. Het werk is niet moeilijk. 
Het zou toch jammer zijn als we allemaal nog jaren moeten wachten totdat we de 
gehele collectie kunnen doorzoeken?
Bent u ook zo ongeduldig? U kunt zich aanmelden bij vcescanbeheer@gmail.com. 
U  ontvangt daarna  een handleiding en ik ga u autoriseren om mee te helpen. 
Bovendien kunt u op hetzelfde e-mailadres al uw vragen, op- en aanmerkingen 
kwijt. De mail wordt dagelijks gelezen en beantwoord. 

Mevr. M.C. Luken-Sluis
lukensluis@kpnmail.nl
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Medewerkers GensDataPro Serviceteam gevraagd

De NGV Dienst ComputerGenealogie is al een paar jaar op zoek naar uitbreiding 
met nieuwe medewerkers. We zijn op zoek naar GensDataPro gebruikers met 
een gedegen kennis van de mogelijkheden van het programma. De Dienst 
ComputerGenealogie maakt deel uit van de NGV, de grootste genealogische 
vereniging van Nederland, die volledig draait op vrijwilligers.

De activiteiten betreffen het deelnemen aan de GensDataPro helpdesk, 
telefonisch en per e-mail en het geven van informatie over GensDataPro. Dit kan 
gebeuren bij afdelingsavonden van de NGV afdelingen, maar ook bij informatie 
bijeenkomsten over het programma. Ook voor het bemensen van de stand van 
de Dienst ComputerGenealogie tijdens genealogische bijeenkomsten, voor 
informatie over de NGV, haar producten, waaronder natuurlijk GensDataPro, 
en over computer genealogie in het algemeen , hebben we momenteel te weinig 
medewerkers om dit goed te kunnen doen.

In de loop der jaren hebben we als Helpdesk GensDataPro een goede naam 
opgebouwd en staat GensDataPro intussen bekend om de uitstekende hulp aan 
gebruikers. Nieuwe medewerkers zijn hierbij gewenst om ons serviceniveau te 
kunnen handhaven. De uitbreiding van het aantal medewerkers voor het geven 
van informatie over GensDataPro kan ook zorgen voor meer verkoop van het 
programma, wat dan weer inkomsten voor de NGV genereert en mogelijk ook 
nieuwe leden.We hopen op deze wijze de noodzakelijke uitbreiding van het 
aantal medewerkers te bereiken.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Dhr. de Fouw, via een e-mail 
naar de secretaris van de NGV Dienst ComputerGenealogie: secr-oenp@ngv.nl 
We vertellen u dan graag meer over alle mogelijkheden. Mocht u nog vragen 
hebben naar aanleiding van dit bericht, dan horen wij dat graag.

Jaap de Rooij      Aad de Fouw
Hoofd van Dienst      Secretaris 
hvd-oenp@ngv.nl     secr-oenp@ngv.nl
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Facebook: een introductie        
                              
De afdeling Oostelijk West-Friesland van de NGV heeft sinds kort een eigen 
Facebook pagina waar we u op de hoogte houden van nieuws op genealogisch 
gebied en wetenswaardigheden in onze regio. 
Facebook is met meer dan een miljard leden wereldwijd ontzettend populair. 
U gebruikt dit sociale netwerk bijvoorbeeld niet alleen om in contact te komen 
en te blijven met bekenden, maar ook om mensen op te sporen en spelletjes te 
spelen. U kunt er ook een eigen pagina aanmaken met allerlei informatie, zoals 
foto’s en berichtjes.
Facebook is dus een sociaal netwerk waar u informatie over uzelf op kwijt kunt, 
zoals hobby’s, interesses en vakantiefoto’s. U zoekt bekenden op en nodigt ze uit 
voor een digitale vriendschap. Zij kunnen de informatie bekijken die u op uw 
persoonlijke pagina hebt gezet. Mensen kunnen niet ongevraagd vrienden met u 
worden, u moet vriendschapsverzoeken van anderen bevestigen en als u mensen 
uitnodigt moeten zij uw invitatie accepteren. 

Waarom is het leuk?
U kunt Facebook, behalve voor genealogie, ook voor heel veel andere doeleinden 
gebruiken: 
anderen laten weten hoe het met u gaat, kijken hoe het met anderen gaat, oude 
bekenden opsporen, spelletjes met andere bezoekers spelen, zoals schaken, 
Monopoly etc.
Dankzij Facebook onderhoudt u gemakkelijk contact met vrienden en familie en 
spoort u oude bekenden van vroeger op. U ziet wat voor werk ze tegenwoordig 
doen en waar ze wonen, en misschien zijn er ook nog foto’s. Het is erg simpel 
om contact te leggen. U reageert bijvoorbeeld op een foto of u verzendt een 
persoonlijk berichtje. Het is natuurlijk ook leuk om het wel en wee van uw (klein)
kinderen via deze weg bij te houden. 

Site en apps
Facebook is de naam van de dienst. U kunt Facebook online gebruiken op 
uw computer, via internet. Maar er zijn ook apps gemaakt voor op tablets en 
smartphone. Ook daar gebruikt u de internetverbinding. De apps werken anders 
dan de site, al komt het op hetzelfde neer: contact houden met bekenden.
Alle toegevoegde personen komen in uw contactenlijst te staan. Hierdoor 
ontstaat er een sneeuwbaleffect, omdat u ook de gelegenheid hebt om 
vrienden van vrienden uit te nodigen. U hebt al snel een hele lijst vrienden!  
U communiceert met uw contactpersonen door berichtjes te verzenden of te 
chatten. Leuk is de mogelijkheid om een statusupdate te plaatsen. 
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U typt simpelweg een tekst over iets wat u op dit moment bezighoudt, en waar 
vervolgens iedereen op kan reageren.

Een film over Facebook
In 2004 is Facebook opgericht door de Amerikaan Mark Zuckerberg. Op 
negentienjarige leeftijd lanceerde de toenmalige Harvard-student samen met 
drie klasgenoten een sociale netwerksite. Facebook (letterlijk ‘smoelenboek’) was 
bedoeld voor zijn medestudenten van Harvard College, om zichzelf te kunnen 
presenteren en contact met elkaar te onderhouden. Over de oprichting is in 2010 
een film verschenen onder de naam The Social Network . 
Facebook heeft Zuckerberg tot één van de rijkste personen op aarde gemaakt. 
Zijn vermogen wordt geschat op maar liefst 17,5 miljard dollar. Het geld wordt 
vooral verdiend met advertentie-inkomsten. Mark Zuckerberg heeft momenteel 
meer dan 3.000 mensen in dienst die werkzaam zijn in kantoren in acht 
verschillende landen. Op het succes van Facebook lijkt dan ook geen enkele rem 
te zitten. Inmiddels hebben meer dan ander half miljard personen, organisaties 
en bedrijven een Facebook-pagina. 

U ook op Facebook?
Als u een digitale vriendschap wilt afsluiten met bekenden via Facebook, dan 
moet u een account aanmaken. Daarna kunt u een eigen pagina op Facebook 
creëren. U mag helemaal zelf bepalen welke informatie u met anderen deelt. U 
bezoekt de website www.facebook.com waar u alle gevraagde gegevens invult. 
Vervolgens gaat u op zoek naar vrienden, kennissen en familie. Er zijn in 
de boekhandel diverse boeken te koop waar het werken met Facebook wordt 
uitgelegd. Met zo veel gebruikers is de kans aanwezig dat al enkele of veel van uw 
bekenden op Facebook aanwezig zijn. Vooral jonge mensen zijn er actief, maar 
ook vijftigplussers gebruiken het in toenemende mate. 

Privacy-problemen
De afgelopen jaren raakte Facebook enkele keren in opspraak, omdat het de 
privacy van de gebruikers niet voldoende zou beschermen. De werknemers van 
de profielenwebsite maakten in het verleden de fout door zonder toestemming 
persoonlijke informatie voor iedereen toegankelijk te maken. Dit heeft ertoe 
geleid dat sommige gebruikers hun account opzegden. Gelukkig is het privacy 
beleid inmiddels verbeterd, waardoor u zelf nauwkeurig bepaalt welke gegevens 
er zichtbaar zijn voor uw vrienden en andere bezoekers van Facebook. Wanneer 
u Facebook gebruikt, gaat u met de gebruikersvoorwaarden akkoord: → lees dus 
de gebruikersvoorwaarden en beleidsregels van Facebook ! 
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U kunt onze Facebook pagina bereiken via onderstaand website adres:
https://www.facebook.com/ngv.owf 
De NGV heeft zelf ook een Facebook pagina:
https://www.facebook.com/genealogie.ngv

Dick Westhoven

Nieuws uit het Westfries Archief

Verdrietig nieuws overschaduwt deze keer andere 
ontwikkelingen bij het Westfries Archief: het overlijden 
van Piet Boon op 26 oktober 2016. Voor veel genealogen 
en andere studiezaalbezoekers was Piet lange tijd het 
vaste aanspreekpunt bij het Westfries Archief. Piet 
beoefende het vak van archivaris vanuit een grote passie 
voor geschiedenis. Die kwam min of meer toevallig tot bloei. Genealogisch 
onderzoek naar de voorouders van zijn echtgenote leidde tot de ontdekking dat 
een groot deel van de mannelijke bevolking van het Westfriese platteland actief 
was in de Europese koopvaardij. Archieven lieten hem daarna niet meer los. Piet 

liet zijn loopbaan in het sociaal-maatschappelijk werk 
voor wat het was en solliciteerde als 36-jarige naar een 
stageplaats bij de toenmalige Archiefdienst Westfriese 
Gemeenten, de voorloper van het Westfries Archief. In 
1978 volgde zijn benoeming tot archiefambtenaar.
In het archief kon hij zijn historische interesse 
combineren met het handwerk van de archivaris. Dat 
sloot in veel opzichten perfect aan bij wie hij was. Zijn 
nieuwsgierigheid, zijn fenomenale geheugen, zijn 
vermogen om vanuit zijn grote beheersing van bronnen 
en literatuur verbanden te leggen, en om de geschiedenis 
op allerlei niveaus toegankelijk te maken. Wie je ook 
spreekt over één op één contacten met Piet Boon, iedereen 
roemt zijn benaderbaarheid, zijn behulpzaamheid en 
zijn opbouwende kritiek. Tallozen heeft hij wegwijs 
gemaakt in de bronnen of geholpen als meelezer van 

een manuscript. Bij hem gingen de archivaris en de historicus hand in hand. 
Als schrijver was hij zeer productief. Er staan tientallen wetenschappelijke en 
populairwetenschappelijke publicaties op zijn naam. Zo schreef hij boeken en 
artikelen over economische, sociale en agrarische geschiedenis, gezondheidszorg, 

vervolg op pagina 98
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cartografie, waterstaat en genealogie, alles van hoge kwaliteit en in een heldere 
en toegankelijke stijl. En met oog voor het kleine, veelzeggende detail, opgediept 
uit een van de mooie archieven die hij zelf als eerste mocht inzien. Zijn betekenis 
voor de geschiedschrijving van Westfriesland is niet te onderschatten.
Ook op genealogisch gebied was Piet actief. In de periode 1974-2004 maakte 
hij deel uit van het bestuur van de Stichting Westfriese Families. Van 1974-
1997 was hij redacteur van het kwartaalblad Westfriese Families. Meer dan 90 
afleveringen kwamen onder zijn verantwoordelijkheid tot stand. In  de serie 
Westfriese Geslachten publiceerde hij de genealogie Breebaart en (samen met P. 
Kistemaker) de genealogie Mantel. Dankzij zijn grote kennis van de Westfriese 
bronnen wist Piet anderen vaak op het spoor te zetten van nieuwe informatie. Ook 
de achtergronden van families konden zo worden ingekleurd. Na het overlijden 
van voorzitter Bert Wit in 1997 is Piet Boon hem als voorzitter opgevolgd. Ook 
in deze functie heeft Piet zijn steentje aan de stichting bijgedragen. In 2004, 
toen de stichting het 50-jarig bestaan vierde, was voor Piet de tijd gekomen om 
met Westfriese Families te stoppen. Als dank voor zijn werkzaamheden voor 
Westfriese Families heeft het Westfries Genootschap Piet Boon benoemd tot lid 
van verdienste.
Zijn belangrijkste onderzoeksterrein bleef de Westfriese zeevaart in de zeventiende 
en achttiende eeuw. Op het gebied van de maritieme geschiedenis geldt hij, ook 
internationaal, als een autoriteit. Dankzij de hoogleraren L. Noordegraaf en 
J.R. Bruijn werd Piet in staat gesteld om in 1990 via een speciaal programma 
af te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend startte zijn 
promotieonderzoek, dat in 1996 resulteerde in het proefschrift Bouwers van de 
Zee. Zeevarenden van het Westfriese platteland c. 1680-1720.
Bij zijn pensioen in 2005 wilde Piet van geen afscheid weten. Hij bleef archieven 
inventariseren en deed daarnaast onderzoek. In 2014 kwam de waardering 
waar Piet zelf nooit om zou vragen, maar die hij zo verdiende: de benoeming tot 
Ridder in de orde van Oranje-Nassau. In augustus 2016 gaf Piet aan dat hij zou 
stoppen met zijn inventarisatiewerk. Hij zou voortaan nog maar één dag in de 
week komen en zich dan volledig richten op zijn onderzoek naar de bevolking van 
Schellinkhout sinds de zestiende eeuw. Het mocht niet zo zijn. De eerste tekenen 
dat er iets mis was met zijn gezondheid kondigden zich aan. In september kwam 
de diagnose alvleesklierkanker met uitzaaiingen in de lever. Hoop op genezing 
was er niet. Piet overleed slechts luttele weken later, op 26 oktober, op 76-jarige 
leeftijd.
Piet was bovenal een fijn mens. Betrokken, behulpzaam, bescheiden, relativerend 
en hartelijk. Wij zullen hem vreselijk missen.
 
Jan de Bruin
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De ankers aan de Drommedaris te Enkhuizen

Samenvatting van een sage over de slag tussen de Enkhuizers en de Geldersen: 
Erik in de Bok ontdekt dat de hertog van Gelre met een grote vloot voor 
Enkhuizen ligt om de stad te plunderen. Hij roept de burgers op ten strijde te 
trekken en daar schrikken de Geldersen zo van, dat ze halsoverkop wegvluchten 
en hun ankers achterlaten. Als trofee worden die aan de Drommedaris, de 
gevechtstoren van Enkhuizen, vastgemaakt. Vroeger hingen ze aan de Engelse 
of Oost-Indische toren, maar sinds die is geslecht bezit de Drommedaris deze 
zegetekenen. 

Op een ochtend lag de Hertog van Gelder met een grote vloot voor Enkhuizen. 
Om de stad te plunderen natuurlijk. Maar de hertog had niet gerekend op de 
kordaatheid van Erik in de Bok. Want toen Erik die morgen bij de Engelse toren 
kwam en die vloot zag dacht ie: zo’n grote vloot, vlak voor de stad, dat is niet in orde. 
Even uitvissen, wat dat voor lui zijn. En hij praaide ze. “He daar, wat lading hebben 
jullie in?” Nou en de Geldersen antwoordden dadelijk gehoorzaam: “Mout.” 
Mout, dacht Erik, mout, voor wie zou dat kunnen zijn, en luid riep ie: “En voor 
wie is die mout dan wel bestemd?”  “Voor de oud burgemeester Jan Groot Albert,” 
schreeuwden ze van uit zee terug. Erik krabde zich achter het oor en dacht: dat is 
gauw genoeg uitgezocht. En daar had ie gelijk in want zijn eigen zoon was getrouwd 
met een dochter van Jan Groot Albert. Hij liep dus, om zo te zeggen, in en uit bij 
Jan Groot Albert. Hij dus op een draf je naar de vader van zijn schoondochter en 
vroeg: “Ben jij mout te wachten?” - “Ikke,” vroeg Jan Groot Albert stom verbaasd, 

“ikke, hoe kom je er bij?” 
En nu wist Erik in de Bok 
genoeg.
Hij riep de burgers te 
wapen. “De Geldersen 
liggen op de ree, op, op! 
Verjagen wij de Gelderse 
vloot!” En op het horen 
van deze kreet gordden de 
burgers hun zwaarden aan 
en stormden met groot 
gedruis naar de zeekant. 

Ze dromden bijeen rond de Engelse toren en schrikkelijk was de dreiging die in 
hun ogen brandde. Ze trokken de sabels en zwaaiden de speren en wilden met 
leeuwenmoed de aanval beginnen, maar het was niet nodig, want de Geldersen 
wachtten de bui niet af. 
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Zodra ze de krijgshaftige burgerij van Enkhuizen naderen zagen met Erik in 
de Bok voorop, kapten ze in allerijl de ankertouwen door, hesen de zeilen en 
verdwenen zo gauw ze konden uit het gezicht van deze gevaarlijke stad.
Er ging een groot gejuich op uit het Enkhuizens burgerleger en veel dappere 
mannen wierpen zich in de boten om de vluchtende vloot te achtervolgen. Toen 
ze weer in de haven terug kwamen, hadden ze als teken van de overwinning de 
afgekapte en in de steek gelaten ankers van de Geldersen aan boord. In optocht 
werden die oorlogstrofeeën door de stad gedragen en later tot een eeuwig teken 
van de dapperheid der oude Enkhuizers aan de muren van de Engelse toren 
gehangen. En toen die gesloopt werd kreeg de Drommedaris ze. Daar hangen 
ze nu nog altijd te roesten en vertellen van vroeger, hoe het er toen doorging en 
hoe die Enkhuizers vochten. Maar de Geldersen zeiden later dat er geen sprake 
was geweest van vluchten voor de Enkhuizers. Ze hadden halsoverkop moeten 
wijken voor een plotseling opstekende storm. Tja, wie van de twee moet men nu 
geloven?

Noot ter toelichting: 
De Drommedaris in Enkhuizen is in 1540 gebouwd. Hij heeft deel uitgemaakt 
van de stadsmuur en was ooit de stadspoort met toegang tot de stad vanaf de 
zeezijde. De Drommedaris bestaat uit een cirkelvormige toren met kanonkelder 
en een halfcirkelvormig gedeelte die door middel van een overbouwde 
poortdoorgang met elkaar verbonden zijn. Buiten op de kap van de toren hangt 
het zogenaamde beurtschippersklokje. De Drommedaris is strategisch gelegen 
bij de haveningangen. In 1649 is het bouwwerk met twee verdiepingen verhoogd 
en een klokkentorentje completeert het geheel. Boven de doorgang bevindt 
zich een cel voor gevangenen. Aan de Zuidoostzijde hangen de twee ankers die 
herinneren aan een aanslag van de Geldersen. Of is het verhaal toch anders? 
Het Noordhollands Dagblad meldt op 25 augustus 2006: “In 1908 verjoeg 
een Enkhuizer visservloot twee Harderwijkse botters voor de kust van Noord-
Holland. Ze waren het meer dan zat dat Harderwijk altijd zoveel succes had met 
de vangst op ansjovis. In hun haast om te vluchten sneden de Harderwijkers snel 
de ankertouwen door. De Enkhuizers dregden de beide ankers op en voerden 
ze als trofeeën mee naar huis. Daar kregen ze een ereplaats aan de muur van de 
Drommedaris, waar ze altijd zijn blijven hangen.”

Dick en Corry Westhoven
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Misschien zit er voor u wat bij

Korte signaleringen van de binnengekomen afdelingstijdschriften.

Weet u het nog? Alle binnengekomen tijdschriften kunt u inzien tijdens de 
openingsuren van onze bibliotheek in het Westfries Archief (zie de voorlaatste 
bladzijde van ons eigen afdelingstijdschrift Koggenland). 

Hollands Noorderkwartier (afd. Alkmaar e.o.) nr.106, jg. 30, nr. 2, juni 
2016: geschiedenis van de ‘Wijkplaats’(deel1); namenlijsten uit 1813 uit het 
archief in Alkmaar; indexeren is niet eenvoudig (wat doe je met ‘fouten ’ in een 
document?);
nr.107, jg. 30, nr.3, sept. 2016: stamreeks van de architect Jan Wils.
nr.108, jg. 30, nr.4, dec. 2016: geschiedenis van de ‘Wijkplaats’(deel 2); 
ervaringen bij het werken aan het digitaliseringsproject van de NGV; voor- en 
nageslacht van Rembrandt’s Oopjen Coppit in Alkmaar;  Alkmaarders in het 
stadsarchief in Amsterdam;  voorouders uit de zuidelijke Nederlanden + handige 
websites.

Land van Cuijk en Ravenstein, jg.25, nr.73, aug.2016: de gebeurtenissen 
in 1674 in Grave en het optreden van Gerit Joosten de Lith en Hendrijck 
Janssen, stamvader van de latere familie Roefs; fragmentgenealogie van 
Johannes Egidius Hubertus Puts (tr. 06-01-1879 Johanna Franciska van 
der Poel); emigranten naar de V.S. (hoofdstuk 13); kwartierstaat Wilhelmus 
Antonius Alphonsus Hendriks (geb. 19-01-1909 Wanroij); naamgeving op 
IJsland; werken met de beeldbank cultureel erfgoed.

Amstelland (afd. Amsterdam), nr.103, aug.2016: mijn potentiele borgen (hoe 
vind je mogelijke onbekende verre familieleden?); kwartierstaat van Petrus 
Josephus Maria Schuijt (geb. 28-05-1870 Rotterdam); kiezerslijsten als 
bron.

Aqua Vitae (afd. Betuwe), jg.18, nr.2: het proces tegen Willem Hermense 
alias Stille Willem (deel 2); kwartierstaat Nicolaas P.J.Daalderop 
(geb. 30-03-1912, Tiel); stamreeks Gerardus van Ooijen (geb.  1961, Tiel); 
burgemeesters Van Ooijen in Tiel; 

Groningen (afd. Groningen), jg.23, nr.2, mei 2016: Register ‘onvermogende 
schatgeveren van Siddebuiren doende in een ordinaris verpondinge 500 guldens’ 
1740; aanverwanten van de Lopster familie Glas (vervolg 2); herkomst van de 
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familie Waan (Siddeburen); inleiding + genealogie van Jacob Harms Hutting 
(ged. Slochteren 29-01-1763); een naamsverandering in 1921 (van Palland naar 
Sillje); nieuwe internetbronnen om criminele Groningers te vinden.
Jg.23, nr.3, sept. 2016: over Wederdopers en de herkomst van de naam Arkema 
in ’t Zandt (Groningen); onderzoek naar de afkomst van Pieter Pieters van 
Bolhuis (overl. Groningen, 1774); drie generaties Valat; de familienaam 
Saterdag; fragmentgenealogie Antonie Kielema (geb. 14-07-1859, Farmsum); 
het eerste huwelijk van Lubbartus van Duinen, huwelijksproblemen rond 
1800 + fragmentgenealogie Tonnis Jans (tr. Groningen 1732); allemaal 
digitaal, tips voor wie zoekt in Groningen e.o.

1340 (afd. Rotterdam e.o.), jg.30, nr.2, zomer 2016: het bewijs in de genealogie.
Jg.30, nr.3, herfst 2016: een misverstand bij de Burgerlijke Stand of een foutje 
van de aangever? + verkort parenteel van Gerardus Houkes (geb. 06-12-1827, 
Rossum); de website Open Archieven (https://www.openarch.nl).

Gepermeteerd (afd. ’s-Hertogenbosch-Tilburg), jg.18, nr.70, juni 2016: 
Paapse stoutigheden als vast agendapunt bij de bijeenkomsten van de classis 
van ’s-Hertogenbosch in de 18de eeuw; Bosschenaren in 16de eeuws Amsterdam; 
archiefonderzoek doen in Antwerpen.
Jg.19. nr.71, sept. 2016: informatie over de Kadaster Archiefviewer; genealogisch 
werk in uitvoering, de familie Van Beurden; samengestelde voornamen 
in Noord-Brabant in de 19de eeuw (de familie Van Steenes – Smitmans te 
Waalwijk).

Gens Propria (afd. Kennemerland), nr.84, aug., 2016-3: onderzoek naar 
militaire voorouders; fragmentgenealogie Hendrik Werk (geb.1826, Leiden). 
nr. 85, nov., 2016-4: sodomievervolging in Haarlem in de 18de eeuw; kwartierstaat 
(circeldiagram) + toelichting van Margaretha ven der Schinkel (geb. 16-09-
1872, Zandvoort).

Genealogica (afd. Flevoland), jg.32, nr.2, mei 2016: familienaam Koolemans; 
Liekele Cruijff, een achter-achter oom van Johan Cruijff; voormalig kamp 
Amersfoort als bron voor genealogen.

Threant (afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel), jg.27, nr.3, 2016: Watwaswaar 
en het huidige onderzoek naar kadastergegevens; Joodse genealogie (de Drentse 
familie Denneboom).

Kwartier van Nijmegen (afd. Nijmegen), jg.25, nr.3, sept. 2016: het 
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smedengilde; arm en rijk, prijzen uit ongeveer 1700; kwartierstaat van H.W. 
van Haarst (geb. 25-07-1946 ,Arnhem); kwartierstaat J.E.M.Wüstefeld-
Bergervoet (geb. 27-03-1931, Babberich).

Stichtse Heraut (afd. Utrecht), jg.28, nr.3, aug. 2016: circeldiagram 
Maarseveen + toelichting; persoonskaart Johan Herman Harmsen (geb. 
16-05-1891, Deventer); waar een vraag aan Stamboomforum toe kan leiden (was 
Gerrit Verkerk, geb, 11-10-1777 Houten,  wel de vader van de kinderen die hij 
bij zijn huwelijk erkende?).

Bulletin (afd. Achterhoek en Liemers), jg.24, nr.2, juli 2016: genealogie 
van Henrick Teunisz Arinck (geb. Zwolle ca. 1690); genealogie Tenten 
(Herman Tenten , geb. ca.1665); genealogie Albert Simmelink ( geb. ca. 
1600, Eibergen).
Jg.24, nr.3, sept. 2016: de problemen van de gebroeders Nijenhuis met de 
Burgerlijke Stand in Winterswijk + fragmentgenealogie; parenteel van Julius 
Lieber (geb. Werningrode ca.1770, overl. Dinxperlo 05-08-1848).

Afdelingsblad Apeldoorn e.o., jg.21, nr.2, 2016: de Nederlandse schutterij door 
de eeuwen heen (een uitgebreid verslag van een lezing door Paul Tjeertes). Een 
aanrader voor wie deze lezing in september in Hoorn gemist heeft!

11 en 30 (afd. Friesland), jg.21, nr.3, juli 2016: van Laurens Nak naar ( de 
overgrootvader van) Abe Lenstra; het voorgeslacht van Foeke Visser (geb. 
16-11-1844, Sneek); Johannes van Emmenes ( geb. Utrecht, burgerrechten 
in 1648 in Leeuwarden) en zijn vrouw Rinske Accema (ged. Leeuwarden 15-
05-1629).
Jg.21, nr.4, okt. 2016: wat een huwelijk in 2014 in Delft (Arvid de Groot en 
Nathalie Marie-Claire Chün) te maken heeft met enkele dominees van de kerk 
in Drogeham + stamreeksen Judocus Heringa (geb. 03-02-1704, Minnertsga) 
en Atzo Claasses Nicolai (geb. ca.1639, Franeker); Friezen in de notariële 
archieven in Amsterdam; fragmentgenealogie  Jolle van der Wal (geb.03-08-
1845, Oudega); het uitgebreide gezin (18 kinderen) van Catharines Doetjes 
(geb. 01-04-1859, Opeinde) en Neeltje van Dijk (geb. 31-03-1862, Marrum); 
Ynschje Moerman (geb. 27-07-1881, Gersloot) en het genealogisch onderzoek 
naar de contribuanten in haar poesiealbum.

Amersfoort e.o., jg.25, nr.3, sept.2016: een jubileumnummer met zeventien 
stukjes uit de familiegeschiedenis van afdelingsleden en een korte bespreking 
van twee belangrijke websites: Open Archieven en StamboomVragenForum.
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Mededelingenblad (afd. Delfland), jg.25, nr.2, juni 2016: Arie van der 
Kraats (vervolg).

De twee Kwartieren (afd. Kempen- en Peelland), jg.24, nr.2, juni 2016: 
reacties en aanvullingen op de rubriek ‘Ik ben het spoor bijster van’ w.b.t. (1) de 
naam Boterenbrood en (2) de voorouders van Johannes van der Linden en 
Albert van Puijfelik; predikanten in de 18de eeuw in de Meierij; een acte van 
notoriteit en in het algemeen het belang van schepenrollen.
Jg.24, nr.3, sept. 2016: bidprentje + gezinssamenstelling van Adrianus 
Alouisius van Puijfelik (Tilburg, 1861-1937); uitgebreide reactie n.a.v. de 
vraag over Alida van der Lugt/Logt (zie blz.54, nr2, juni 2016); staatsloterij 
en stambomen, onderzoek naar de familie Bodaen.

Wij van Zeeland (afd. Zeeland), jg.18, nr.3, juli 2016: wie zijn de ouders van 
Apollonia Anthonis, geb. ca.158, + fragmentgenealogie; een acte van consent 
uit 1602 van Henrica van Wijngaerden uit Popkensburg; een schoone wel 
geboude hoffstede, Botjeszee (vervolg).
Jg.18.nr.4, okt. 2016: de genealogie van de familie Backer in Tholen; fouten 
op internet en in kwartierstatenboeken; genealogie familie Klercq; familie Van 
Hole uit Vlissingen; de hofstede La Maison De Haute Montagne (Vlissingen).

GeneVer (afd. Zuid-Limburg), jg.19, nr.2, mei 2016: aanwijzingen bij 
genealogisch onderzoek in de driehoek Weert, Roermond en Maaseik; 
aanvulling op kwartierstaat Lambriks-Huinen (nr.78 in het Derde Limburgs 
Kwartierstatenboek; kwartierstaat Roger van den Broek (vervolg); namenlijst 
Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik in de periode 1900-
1970 (vervolg).
Jg.19, nr.3, aug. 2016: een familie Bemelmans te Heerlerheide; twee keer 
Johannes Vossen en Maria Muitjens in Bunde in de eerste helft van de 
18de eeuw; moordkruisen; kwartierstaat Roger van den Broek (vervolg); 
Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister…(vervolg).

Afdelingsblad (afd. West Noord-Brabant), jg.26, nr.2, juni 2016: een 
bijzondere Franstalige akte uit Zundert in 1813; Schotse sporen in literatuur en 
archief (vervolg).
Jg.26, nr.3, sept. 2016: Schotse sporen ... (vervolg); de voorouders van Jan de 
Rover (ca. 1520-1580). 
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Rijnland (afd. Rijnland), jg.21, nr.2, juni 2016: Willem Veldhuijzen (vragen 
rond herkomst en voorgenomen huwelijk, Hoogmade ca.1761).
Jg.21, nr.3. sept. 2016: drie kinderen met dezelfde voornaam in één gezin; het 
doopboek, de dominee en (vermeend) overspel rond 1750 in Noordwijk aan Zee.

Twente Genealogisch (afd. Twente), jg.32, nr.2, 2016: huisvesting rond het 
jaar 1770 in Twente; Wegdam alias Wekdam alias Wijkdam alias? (katholiek 
doopregister Hengevelde 1791).
Jg.32, nr.3, 2016: hoe doe je onderzoek naar Duitsers in jouw voorgeslacht?; het 
pachtboek van de Boeren Erven onder ’t Hoff Boekelo; wat de pastoor niet wist 
en ook niet kon weten, het overlijden van Jans Molthof uit Epe (Duitsland) in 
1814.

Heraldisch Tijdschrift (periodiek voor wapen-, zegel- en vlaggenkunde van 
Heraldiek NGV), jg.22, nr.2, april 2016: Hendrik van Heessel, een Gelderse 
heraut in keizerlijke en Bourgondische dienst (midden 15de eeuw); logo’s als 
vervanging van wapens; Albrecht Dürer, een uitstekend heraldisch tekenaar; het 
wapen van de nieuwe gemeente Schagen.
nr.3, aug. 2016: gemeentewapens bij samenvoeging van gemeenten en het beleid 
van de Hoge Raad van Adel; overheidsheraldiek: Alkmaar.
nr.4, okt. 2016: beschrijvingen van allerlei oude en nieuwe wapens; NGV afd. 
Heraldiek voortaan het centrale adres voorde registratie van wapens: NGV + Ons 
Voorgeslacht vormen samen het Nederlands College voor Heraldiek.

Via een ruilabonnement kregen wij ook de beschikking over:

Berichten uit het Koggehuis (historische ver. Suyder Cogge), nr.56, juni 
2016: verenigingsnieuws.

Westfriese Families (st. Westfries Families), jg.57, nr.2, sept. 2016: 
kwartierstaat Klaas Roos (geb. Oosterleek, 17-07-1954); genealogie Gerrit 
Jacobsz Bankert (ged. Andijk, 19-08-1742).

Vierkant (cultuurhistorisch tijdschrift van het Westfries Genootschap), 
jg.16, nr.1, april 2016 en nr.2, juli 2016; verenigingsnieuws, cultuurhistorische 
wetenswaardigheden en signalering van boeken, biografieën, tentoonstellingen 
e.d.

West-Friesland Oud & Nieuw (Westfries Genootschap), jaarboek nr.83, 
2016: zoals gebruikelijk een rijke verscheidenheid aan historische getinte 
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artikelen over West-Friesland in heden en (vooral) verleden.

Oud Hoorn (historische ver. Oud Hoorn), jg.38, nr.2, 2016; het woonhuis van 
Jan Albertsz Rotius (1624-1666) aan het Grote Noord; Picasso in Hoorn; 150 jaar 
Teekengenootschap Debutade.
Jg.38, nr.3, 2016: de migratie van Noorse vrouwen naar Hoorn in de 17de en 18de 
eeuw; het Soute Eylant, een beeld van de Westfriese zouthaalders uit de gouden 
eeuw.

Ben Leek

Zit hier een handige website voor u tussen?

België
http://www.historischekranten.be/
http://bidprentjes.historischekringlosser.nl/index.php/ .
http://www.archiefbankbrugge.be/
de virtuele leeszaal van het Stadsarchief van Brugge. Hier kan je online akten 
van de burgerlijke stand (tot 1915) en bevolkingsregisters van de stad Brugge 
doorzoeken en bekijken. Je hoeft je dus voor deze archiefdocumenten niet 
langer te verplaatsen naar Brugge. Voortaan kan je van huis uit dit alles volledig 
kosteloos opzoeken, consulteren, afdrukken of in je eigen digitaal dossier 
bijhouden. Om dit alles te kunnen doen, moet je je wel registreren. Geen paniek: 
dit duurt slechts enkele seconden en is volledig gratis.

Duitsland
http://historischesarchivkoeln.de/lav/index.php
Burgerlijke Stand en duplicaten van het bevolkingsregister (Keulen).
http://grabsteine.genealogy.net/last_20.php?lang=de
grafstenen in Duitsland
https://www.its-arolsen.org
bij de International Tracking Service (in Arolsen) kun je informatie opvragen 
over tijdens WO 2 vervolgde personen.
http://www.kurtbegemann.de/kirchenbuch.htm :
De gedigitaliseerde kerkelijke registers van Heiden vanaf 1642 t/m 1941 (zie 
voor een opsomming van alle andere plaatsen rond Detmold, waarvan de 
digitaliseringen al gereed zijn, de bovengenoemde website).
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Nederland
 http://www.genealogiedenhelder.nl/
voor wie zoekt in de omgeving van Den Helder.
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/emigranten
hier is van alles te vinden over geëmigreerde Nederlanders.
http://search.findmypast.com.au/search-australia-and-new-zealand-records
deze site biedt uitgebreide zoekmogelijkheden naar voorouders in Australië of 
Nieuw Zeeland.
http://soldaten.16mb.com/solgen.htm
heel veel zoekmogelijkheden via het BHIC (Brabants Historisch Informatie 
Centrum) naar soldaten.

http://www.zeemansleed.nl/  : geboren of overleden aan boord.

Marijke Teunenbroek – Land

Atelier van Rembrandt: 
De aanbidding der koningen 17e eeuw Hermitage
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Aan dit nummer werkten mee:
Erik Brouwer, Jan de Bruin, Ben Leek, Marry Luken- Sluis, Jaap de Rooy, 
Marijke Teunenbroek- Land, Dick Waalboer, Dick en Corry Westhoven

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

De afgelopen maanden is de afdeling OWF gegroeid met drie leden: twee NGV-
leden zijn door een adreswijziging lid geworden van onze afdeling, 
mevrouw G.M. Meyies uit Medemblik en de heer M. Hoekstra uit De Weere. 
Als nieuw lid mogen wij ook mevr. T. Rademaker uit Waskemeer verwelkomen 
en de heer P.J.J. Vreeker uit Hoorn. 
Daarnaast moeten wij u het overlijden melden van de heer J.W.F. Blok uit Den 
Haag en van de heer J. de Reus uit Avenhorn (abonnee van ons afdelingsblad).

In het volgende nummer

In het volgende nummer kunt u o.a. een bijdrage verwachten van Bart Vrouwe, 
die een gedeelte van zijn familiegeschiedenis aan ons presenteert.
Wilt u zelf gaan publiceren, dan is de update van de afspraken over genealogisch 
onderzoek in de vorm van ‘de zeven pijlers van de genealogie’ voor u van belang.
Verder zullen u ook de stukken voor de jaarvergadering worden aangeboden.



 

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

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
15 maart 2016.

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.
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