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Onze Bijeenkomsten
20 april 2017  Afdelingsledenvergadering en 10-minutenpraatjes
   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.

Lezingenavonden in het volgende seizoen
Dit zijn de data voor de lezingen in het volgende seizoen die u alvast in uw 
agenda kunt zetten. De nadere bijzonderheden zoals de naam van de spreker en 
een korte opgave van de inhoud van de lezing krijgt u, zoals gebruikelijk, in het 
volgende nummer van Koggenland.
26 oktober 2017 1
6 november 2017
25 januari 2018
22 februari 2018
22 maart 2018
26 april 2018. 

In dit nummer

De start van het nieuwe jaar is veelbelovend. Koggenland is rijk gevuld met 
afdelingsnieuws als onderlegger voor de jaarlijkse ledenvergadering op 20 april. 
Verder bieden wij u een drietal genealogische bijdragen: Bart Vrouwe vertelt 
over de familie Kunst, Maarten van Rossem schetst waar genealogie volgens hem 
om draait en zoals gebruikelijk kunt u uw kennis van oud schrift op peil houden 
door de nieuwe opgave te transcriberen. Daartussendoor vindt u informatie over 
de lezing over de familie Van Nassau, over mogelijk voor u interessante artikelen 
in andere afdelingstijdschriften en over de grondslagen van het beoefenen van 
genealogie.
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Van de bestuurstafel

In het laatste nummer van Koggenland van 2016 vertelde 
ik dat ons Verenigings Centrum zou gaan verhuizen naar 
Utrecht en wel naar het gebouw van “De Munt”. Doordat het 
gebouw een andere eigenaar heeft gekregen en er andere 
plannen zijn, zijn wij genoodzaakt te zoeken naar een 
andere locatie. Mogelijk krijgen we een plek in Bunnik. De 
onderhandelingen zijn ver en het wachten is op de benodigde handtekeningen. 
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.
Wanneer u dit leest hebben we de lezing van maart weer achter de rug. Niemand 
minder dan Maarten van Rossem heeft zijn visie gegeven op de genealogie. Een 
verslag hiervan vindt u elders in deze uitgave en op de website van het Westfries 
Archief. 
De samenwerking met het Westfries Archief verloopt nog steeds naar beider 
tevredenheid. Met plezier maken we gebruik van de faciliteiten van het archief 
en met datzelfde plezier werken nog steeds leden van de NGV als vrijwilliger voor 
het archief. 
In datzelfde archief staat voor oktober/november weer een cursus Genealogie 
voor Beginners op stapel. Cursisten kunnen zich nog opgeven. Er zijn nog vijf 
of zes plaatsen vrij. Dus als een kennis van u toch iets aan genealogie wil gaan 
doen, wijs deze dan op de cursus en adviseer gelijk om lid van de NGV te worden. 
Een vereniging die de omslag aan het maken is van aanbieder van informatie 
naar het voldoen aan de vraag van de genealoog, de onderzoeker van zijn/haar 
familiegeschiedenis.
In het beleidsplan voor 2017-2020 werd het omschreven als:

Visie: in ieder huis een stamboom
Meer en meer mensen zijn geïnteresseerd in hun familiegeschiedenis. Ze willen 
weten van wie ze afstammen en uit welke stad of regio ze afkomstig zijn. In een 
steeds verder globaliserende en individualiserende samenleving groeit hun 
behoefte om zich te identificeren met een bepaalde bevolkingsgroep of locatie. 
Kennis van de eigen geschiedenis helpt daarbij. Dat familiegeschiedenis populair 
is, is ook te zien aan het toenemende aantal televisieprogramma’s waarin bekende 
of minder bekende personen op zoek gaan naar hun voorouders.
Wie op zoek gaat naar de geschiedenis van de eigen familie – of die van een 
ander – kan steeds meer gebruik maken van technologische vernieuwingen 
en ontwikkelingen. Dankzij de mogelijkheden van internet en verdergaande 
digitalisering komen steeds meer bronnen beschikbaar voor onderzoekers. 
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Ook het gebruik van DNA-technieken voegt een nieuwe dimensie toe aan de 
zoektocht naar de voorouders.

Missie: leren
Wie zich verdiept in de geschiedenis van een familie moet kunnen beschikken over 
kennis van en ervaring met bronnen, onderzoeksmethoden en hulpmiddelen. 
De Nederlandse Genealogische Vereniging heeft deze kennis en ervaring in 
huis en stelt deze beschikbaar aan de leden van de vereniging. De missie van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging is in één zin samen te vatten: “Wij leren 
je familiegeschiedenis onderzoeken.”

Hoofddoelen: leren, creëren en beoordelen
Met de bovengenoemde visie op familiegeschiedenis en de missie van de 
vereniging in het achterhoofd onderscheiden we voor de vereniging drie 
hoofddoelen:
-  leren: we vergaren, ordenen, delen en publiceren onze kennis van en  
 ervaring met familiegeschiedenis
- creëren: we genereren informatie uit onze unieke genealogische en  
 heraldische collectie
- beoordelen: we beoordelen software, websites, hulpmiddelen,   
 onderzoekers en publicaties en adviseren hierover.
Deze doelstellingen worden uitgewerkt in concrete activiteiten voor de komende 
jaren. Bij het maken van keuzes over bestaande of nieuwe activiteiten en plannen 
zijn de hoofddoelen richtinggevend.

Op 20 april vindt de afdelingsledenvergadering plaats. Ik nodig u hierbij van 
harte uit om deze bij te wonen. Deze (korte) vergadering wordt gevolgd door de 
West-Friesland quiz en, tradietiegetrouw, een of meerdere 10-minutenpraatjes.
U kunt zich nog aanmelden.

Met hartelijke groet,
Uw voorzitter
Dick Waalboer
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Agenda Jaarvergadering 2017

Het bestuur nodigt de leden hierbij uit tot het bijwonen van de 
afdelingsledenvergadering 2017.
Datum: donderdag 20 april 2017
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, Hoorn

De zaal is open vanaf 18.30 uur. U kunt dan ook de bibliotheek raadplegen. Het 
verslag van de jaarvergadering 2016 is geplaatst in Koggenland 2016/3, blz. 60-
62. De jaarverslagen treft u aan in deze editie.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Bespreking van het verslag van de jaarvergadering van 28 april 2016
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Financieel jaaroverzicht van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Rooster van aftreden en verkiezing bestuursleden. 
9. Afdelingstijdschrift Koggenland.
10. Programmaoverzicht van de lezingen van het seizoen 2016-2017
11. Rondvraag
12. Sluiting van de vergadering

PAUZE

10 minutenpraatjes : Presentatie van de West-Friesland quiz
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Concept Jaarverslag 2016 
NGV afdeling Oostelijk West-Friesland

Het jaar 2016 is succesvol verlopen voor onze afdeling. De lezingen werden goed 
bezocht. Voorouderspreekuur en cursus(sen) trokken ruime belangstelling.
Het bestuur heeft echter (net als in 2015) dringend behoefte aan uitbreiding van 
het aantal leden. 
De penningmeester heeft zijn taak, zoals afgesproken, na twee jaar neergelegd. 
Aangezien er nog steeds geen penningmeester is heeft Dick Waalboer tijdelijk de 
taak op zich genomen.
Gelukkig heeft aan het einde van het jaar 2016 een nieuw bestuurslid zich 
aangemeld.

Bestuur
De taakverdeling was als volgt:
Dick Waalboer; voorzitter, afgevaardigde en redactie afdelingstijdschrift, 
waarnemend penningmeester.
Dick Westhoven; secretaris, facebook community manager.
Ben Leek; notulist en redacteur “Koggenland”.
Marijke Teunenbroek-Land; organisatie lezingavonden en e-mail service.
Erik Brouwer; bestuurslid, per 24 november 2016

Medewerkers
Webmaster: Remco Ooijevaar
Bibliotheek: Gerri Kind en Tiny Kraakman-de Jong
Lezingen: Aad Goossens en Anneke Veenstra

Naast frequente communicatie via telefoon en e-mail kwam het bestuur vier keer 
in vergadering bijeen, te weten 8 maart, 18 mei, 13 september, 15 november.
De landelijke jaarvergaderingen van de NGV werden bezocht door de voorzitter 
Dick Waalboer.

Lezingen
Er werd in 2016 op vijf avonden een lezing gegeven:

28 januari de heer A. Hogendoorn met als onderwerp “De familie Van Nassau 
Zuilenstein: the naughty Nassau’s”.
10 maart de heer H. de Vos met als onderwerp “VOC fluytschip ‘De Brug’ uit 
Enkhuizen”.
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22 september de heer Paul Tjeertes met als onderwerp “De Nederlandse 
Schutterij door de eeuwen heen”.
27 oktober mevrouw Annemieke van der Vegt met als onderwerp “Hoe heette 
Christiaan?”.
24 november de heer Prof. dr. D. de Boer met als onderwerp “Die poot kan ik 
niet lezen”.

De Afdelingsjaarvergadering werd gehouden op 28 april en 24 november.
De bijeenkomsten werden via posters, het afdelingsblad  “Koggenland”, de 
website, de regionale kranten en e-mail aangekondigd. Ook werd een begin 
gemaakt met de bijeenkomsten via facebook aan te kondigen.

De bibliotheek, die op de galerij van het WFA staat, bevat heel wat interessante 
boeken. De catalogus staat op de website en ligt ook in de bibliotheek. De meest 
geraadpleegde uitgaven zijn de genealogieën; vele in eigen beheer gepubliceerd 
door onze leden. Er wordt weinig uitgeleend aan de leden op de lezingavonden 
en tijdens het voorouderspreekuur. Tijdens de openingstijden van het WFA kan 
iedereen de boeken raadplegen. Hoe vaak dat gebeurt weten we niet. Wel merken 
we dat het gebeurt, want de boeken staan soms scheef of staan niet op de goede 
plaats. Helaas missen we ook twee publicaties: nummer 140.07 “Vlakbij maar 
niet vrij”, samengesteld door Hans van den Broek en de stamboom Leeghwater, 
nummer 250.leeghw. Hopelijk worden die nog teruggebracht!

Publiciteit
De PR van onze afdeling werd door alle bestuursleden verzorgd aangezien er in 
het jaar 2016 geen PR functionaris was.

Cursussen
Het voorouderspreekuur werd in het jaar 2016 5 keer gehouden op de tweede 
vrijdag van de maand januari, maart, mei, september en november van 14.00-
16.00 uur.
Het bezoek varieerde vam één tot zes personen.
Op 12 oktober en 30 november 2016 werd een informatiemiddag gehouden over 
het genealogisch software programma Gens Data Pro. In beide bijeenkomsten 
waren er negen belangstellenden.

Afdelingsblad “Koggenland”
Als onderdeel van ons gezicht naar buiten en binnen de overige activiteiten speelt 
het afdelingsblad een belangrijke rol.
Het blad verscheen dit jaar 4 keer met totaal 112 pagina’s.
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Behandelde onderwerpen waren onder andere: genealogieën, paleografie, 
kwartierstaten, onze bibliotheek en onderzoek via internet. Het tijdschrift werd 
gedrukt bij Op/Maat en de redactie en verzending was in handen van Ben Leek.
Het blijft moeilijk om geschikte kopij te vinden. De aanwas daarvan laat te 
wensen over.

Leden
Op 31 december 2016 telt de afdeling 129 leden en 12 bijkomende leden, totaal 
141.

Tot slot
Het jaar 2016 is voor onze afdeling, ondanks een tekort aan bestuursleden, 
succesvol verlopen.
De lezingen werden relatief goed bezocht. Voorouderspreekuur en verdere 
informatie over genealogie en data verwerking stond in de belandstelling.
In oktober 2016 heeft Eric Brouwer zich als nieuw bestuurslid aangemeld. Zijn 
taak binnen het bestuur moet nog worden besproken.
Alle leden die vrijwillig een bijdrage leverden wil ik namens het bestuur hartelijk 
danken voor hun inzet.

Dick Westhoven
afdelingssecretaris
december 2016

Onze website wordt verzorgd door Remko Ooijevaar
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Financieel jaaroverzicht 2016
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Verslag lezing  door de heer Jan Hogendoorn 
op 26 januari 2017 over Prins Maurits en zijn nakomelingen. 
Prins Maurits (1557-1625), de oudere broer van prins Frederik Hendrik, zoon 
van Willem van Oranje en Anna van Saksen is ongetrouwd gebleven. De politieke 
alliantie die tot het huwelijk van zijn ouders had geleid, en de onaangename 
sfeer in zijn ouderlijk huis waren daar, volgens de spreker van deze avond, debet 
aan. Het belette hem evenwel niet om voor zeer vele nakomelingen te zorgen, 
zowel bij adellijke dames als bij meer volkse types. Onder de adellijke dames 
was Margaretha van Mechelen zijn favoriet; hun kinderen functioneerden in 
de kringen rond het hof, evenals de telgen uit andere adellijke relaties. Bij zijn 
dood dwingt Maurits zijn broer Frederik Hendrik te trouwen, omdat anders 
de familiebezittingen van Oranje Nassau naar de familie van Margaretha van 
Mechelen zullen overgaan. Binnen een week is Frederik Hendrik getrouwd met 
Amalia van Solms!
Al die bastaarden (waarnaar nog nooit serieus onderzoek is gedaan, volgens 
Hogendoorn) trouwen, krijgen kinderen en vormen de aanzet tot uitgebreide 
genealogieën. Zoals bijvoorbeeld die van Lodewijk van Nassau en van Willem van 
Nassau La Lecq. Omdat adellijke families meestal de naam van hun belangrijkste 
bezit in hun titulatuur opnemen, kom je naast La Lecq ook Nassau Ouwerkerk of 
Nassau Beverweerd tegen. Nakomelingen van een aantal van deze takken leven 
tot op de dag van vandaag en hebben, zo liet de spreker zien, gezorgd voor veel 
Nederlands bloed in menige bekende  buitenlandse familie.

Maarten van Rossem over genealogie 
lezing 9 maart 2017

Hoewel de spreker aan het begin van een drukbezette lezing (‘Wat weten wij 
van onze voorouders’, donderdag 9 maart in het Westfries Archief) met een licht 
ironische toon stelde dat hij nooit genealogisch onderzoek had gedaan en zich 
daar ook helemaal niet mee verbonden voelde, bleek uit het vervolg van zijn 
betoog natuurlijk dat hij als historicus wel degelijk een visie had over genealogie 
als hulpwetenschap en affiniteit voelde voor genealogen.
Nadat hij gememoreerd had dat een achterneef van zijn opa al een publicatie over 
de familie had laten uitgeven in een prestigieuze reeks, die bij een bezoek aan 
het hoofdkwartier van de Mormonen in Salt Lake City ook daar op de planken 
bleek te staan, en nadat ook Maartens deelname aan het populaire programma 
Verborgen Verleden aan de orde was geweest, kwam hij tot zijn eigenlijke punt.
Genealogie is leuk zo lang de mondelinge overlevering binnen je familie 
levend blijft en je zo een emotionele verbondenheid kunt blijven voelen met je 
voorouders.
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Hoe langer je (groot)ouders leven, des te beter kun je je een beeld vormen van 
hun leefomstandigheden. In zijn geval vooral handelaren in koloniale waar (Van 
Rossems Troost in Rotterdam) en dominees. 
Toename van het aantal voorouders door het eindeloos zoeken naar namen en 
generaties die steeds verder teruggaan in de tijd, leidt volgens hem niet meer 
tot emotionele betrokkenheid. Dat bij Verborgen Verleden was uitgezocht dat 
hij onder andere van de zeeheld Maarten Harpertsz Tromp afstamde, zij het via 

een bastaard, zei hem niets omdat hij zich daar niets bij kon voorstellen. Aan 
deze zoektocht naar ‘deftigheid’, die hij bij menig genealoog bespeurde, wil 
hij niet meedoen en al helemaal niet zich daarop laten voorstaan. Genealogie 
koppelen aan historisch belangstelling levert extra inlevingsvermogen op, maar 
daar moet het wel bij blijven.
De Nederlandse archieven zijn volgens Maarten uitstekend geoutilleerd voor 
genealogisch onderzoek en kunnen daarom ook bijdragen aan historisch 
onderzoek, maar je moet je als onderzoeker altijd blijven realiseren dat ons 
geheugen ons vaak bedriegt. De immense complexiteit van het verleden kan 
op allerlei manieren gedeeltelijk worden opgeroepen door ruïnes, schilderijen, 
tekeningen, verhalen e.d., maar het blijft een selectief beeld dat wordt 
teruggewonnen. De historische sensatie die je opdoet bij een bezoek aan een oude 
stad, door veel historische boeken te lezen of door te luisteren naar je opa, geeft 
slechts een deel van de historische werkelijkheid prijs. Hoe verder je teruggaat in 
het verleden, des te fragmentarischer dat beeld wordt. 
Terug naar de genealogie: genealogie bedrijven in combinatie met historisch 
onderzoek helpt je een beter beeld te krijgen van de leefwereld van je voorvaderen. 
Maar als dat beeld niet meer op te roepen valt, kun je maar beter stoppen met het 
verder graven in je genealogische verleden. Je weet bovendien zeker dat die lijnen 
bijna nooit zuiver vallen te trekken. Het etaleren van lange familielijnen leidt tot 
niets anders dan ijdelheid! Een prikkelende stelling die op een cabareteske wijze 
en met het hem typerende taalgebruik werd betrokken!
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Misschien zit er wat voor u bij

Korte signaleringen van de binnengekomen afdelingstijdschriften. Met ingang 
van deze nieuwe jaargang van Koggenland attendeer ik u alleen nog op voor 
genealogen interessante artikelen, zoals kwartierstaten en genealogieën. 
Uitgebreide signaleringen van ook allerlei historische artikelen nam in de vorige 
jaargang te veel ruimte in. In de meeste gevallen kunt u ook via het raadplegen van 
een afdelingswebsite aan de weet komen welke inhoud de afdelingstijdschriften 
hebben. Omdat niet alle afdelingen van de NGV hun afdelingsblad nog per post 
opsturen, waardoor ze in onze afdelingsbibliotheek kunnen worden opgenomen, 
vermeld ik voortaan de digitaal toegezonden afdelingsbladen apart; deze zijn via 
de website van de betreffende afdeling in te zien (zie hieronder).
Mededelingenblad, afd. Rijnland, jg. 25, 2016, nr.3 en 4: de geschiedenis 
van het geld ( wordt nog vervolgd).
11 en 30, afd. Friesland, jg.22, 2017, nr.1: themanummer ‘familienaam De 
Vries’; kwartierstaat van Tettje Jelles de Vries, geb. 26-03-1870 Warns, overl. 20-
12-1947 Sneek); kwartierstaat van Gurbe van der Wijk en Loltje Grupstra, geb. 
resp. 03-07-1877 Jubbega en 15-05-1881 Hoornsterzwaag; kwartierstaatfragment 
Egbert de Vries geb. 17-01-1869 Bergum.
Threant, afd. Drente en Noordwest-Overijssel, jg. 27, 2016, nr.4: 
kwartierstaat Gerrit Strijker geb. 07-01-1885 Hoogeveen, overl. 16-06-1957 
Hoogeveen; de oudste inwoners van Hoogeveen vanaf 1810. 
Jg.28, 2017, nr.1: kwartierstaatfragment Egbert Reinds geb. 27-08-1803 
Hardenberg, overl. 01-12-1874 Zuidwolde.
Bulletin, afd. Achterhoek en Liemers, jg. 24, 2016, nr.5: genealogie 
Derk Giebink geb.circa 1580 De Heurne (wordt vervolgd); genealogie Albert 
Simmelink (slot).
Twente genealogisch, afd. Twente, jg. 32, 2016, nr. 4: identiteitsfraude in 
de 19de eeuw.

Aanwinst in de bibliotheek 

Van Peter Swart kregen we het boek “Was getekend, Jacob Braaff” cadeau voor 
onze bibliotheek. Het boek heeft als ondertitel: Medemblik door de ogen van een 
negentiende-eeuwse schilder. Auteur is John R. Brozius, kunsthistoricus. Vele 
schilderijen en de daarop voorkomende gebouwen en plaatsen worden in detail 
besproken. Voor genealogen is de beschrijving van de familierelaties het meest 
interessant. Het boek vindt u in de kast bij nummer 250 Braaff. 

Gerri Kind-Renskers
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Kwartier van Nijmegen, jg.25, 2016, nr.4 (jubileumnummer 100): 
kwartierstaat Maria Canisia Bosch (geb. 20-01-1913, overl. 04-05-2005 
Nijmegen) en Johanna Elisabeth Bosch (geb. 20-01-1013, overl. 04-08-2004 
Nijmegen).
Stichtse Heraut, afd. Utrecht, jg. 28, 2016, nr.4: lezing over My Heritage; 
opnames Algemeen Ziekenhuis 1858 – 1862; aanvulling circeldiagram 
Maarseveen (jg.28, nr.3).
Genealogica, afd. Flevoland, jg.32, 2016, nr.3: familiegeschiedenis op 
Facebook; Sonttolregisters online; auteursrechtclausule bij publiceren van een 
familiegeschiedenis matriarchale lijn Willibrorda Hermina Jaqueline van der 
Most, geb. 25-01-1961 Zwollerkerspel.
Amstelland, afd. Amsterdam e.o., nr.104, 2016: lopend DNA Onderzoek 
Leuven (Zonen van Adam in Nederland); databank Ecartico; fotoherkenning.
Afdelingsblad West Noord-Brabant, jg.26, 2016, nr.4: wanneer zijn 
afbeeldingen vrij van rechten?; Roosendaalse Begijnen in Diest.
Afdelingsblad land van Cuijk en Ravenstein, jg.25, nr.74, 2016: 
kwartierstaat Theodorus Johannes Janssen, geb. 04-02-1940 Oeffelt; 
koekoekskinderen in een stamboom; een bijzonder bidprentje als basis voor 
familieverbanden in de 18de en 19de eeuw (Andreas van der Meulen, molenaar 
te Oss, en Maria Elisabeth van Londen); puzzelen in oude handschriften met de 
nieuwe website www.watstaatdaer.nl
De Twee Kwartieren, afd. Kempen- en Peelland, jg.24, 2016, nr.3: 
bidprentje van Petrus Johannes Coovels (1850 – 1901).
GeneVer, afd. Zuid-Limburg, jg.19, 2016, nr.4: fragmentgenealogie 
Petrus Königstein (geb. ca. 1600 Aldenhove); genealogisch onderzoek op 
internet; kwartierstaat Elisabeth Maria Geertrudis Pittie, (geb. 14-09-1907 St. 
Geertruid, overl. 13-01-2001 St. Geertrtuid); aanvullingen derde Limburgse 
kwartierstatenboek; kwartierstaat Roger van den Broek (aflevering 4); 
Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister (Luik) in de periode 1900 – 1970.
Afdelingsblad afd. Amersfoort e.o., jg.21, 2016, nr.3: fragmentgenealogie 
Christiaan Geurts (geb. 02-09-1818 Beekbergen, overl. 28-12-1908 Apeldoorn).
Aqua Vitae, afd. Betuwe, jg.19, 2017, nr.1: familie Tepper (een stamboom in 
beeld via familiefoto’s).
Gepermeteerd, afd. ’s-Hertogenbosch-Tilburg, jg.18, 2016, nr.72: 
het kadaster en eigendommen van voorouders; Delpher, de krant als hulp bij 
stamboomonderzoek; dé genealoog bestaat niet (publieksgeschiedenis en 
genealogie); literatuuroverzicht van de genealogie van de Tilburgse familie Van 
Beurden.

vervolg op pagina 16
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transcriptie op pagina 26
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Heraldisch Tijdschrift, jg.22, 2016, nr.4: (nieuwe) wapenregistraties; de 
gemeentewapens van Rhoon, Berg en Dal en ’s-Gravenzande.
Uitsluitend digitaal te raadplegen zijn de volgende afdelingstijdschriften
Met ingang van 1 januari 2017 ontvangen wij de tijdschriften van de afdelingen 
Groningen, ’s-Hertogenbosch-Tilburg (Gepermeteerd), Rijnland, Zaanstreek/
Waterland, Zeeland (Wij van Zeeland) alleen nog maar in digitale vorm. Om 
onze lezers die geen toegang hebben tot websites van de NGV toch te blijven 
bedienen, zal ik ook van die tijdschriften relevante artikelen blijven signaleren.

Via een ruilabonnement krijgen wij 
Westfriese Families, jg.57, 2016, nr.3: genealogie van Pieter Jansz Bijl (geb. 
1705 Enkhuizen, overl. 24-02-1759 Enkhuizen); aanvulling genealogie  Pieter 
Jansz  Roos en Ida Wiebes (zie jg.57, nr.2); genealogie Klaas Doef (geb. 06-12-
1755 Enkhuizen, overl. 09-08-1812 Enkhuizen).
Vierkant, cultuurhistorisch tijdschrift van het Westfries Genootschap, jg.16, 
2016, nr.3: biografische schets Nanne Sluis met genealogische gegevens.
Berichten uit het Koggehuis, historische vereniging Suyder Cogge,jg.57, 
2016, nr.57: een schoolfoto uit 1932 weer ‘leesbaar’.
Oud Hoorn, jg.38, 2016, nr.4: verliefd op Leo, geschiedenis van de familie 
Vleeschdraager in Hoorn.

De zeven pijlers van de genealogie

Op 21 maart 2015 werd in het voorzittersoverleg van genealogische verenigingen  
in Nederland ‘De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’ onderschreven.
Het CBG formuleerde ze op verzoek van het voorzittersoverleg.
De deelnemers aan het overleg zullen het gebruik van de pijlers promoten in het 
kader van de bevordering van de kwaliteit van genealogisch onderzoek.

Aan dit voorzittersoverleg werd deelgenomen door HCC!genealogie, Hollandse Vereniging 
voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 
Nederlandse Genealogische Vereniging, Sectie Genealogie van het Kon. Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap, Vereniging Veluwse Geslachten. Verder de Bracheorganisatie 
Archieven in Nederland (Brain), CBG, Centrum voor Familiegeschiedenis.
Hieronder volgt een samenvatting.

1. Bereid je genealogisch onderzoek goed voor
Stamboomonderzoek is nauw verwant aan het onderzoek dat historici verrichten. 
Stel jezelf een duidelijke vraag wat je wil onderzoeken. Begin met een oriëntatie 
over de wijze van het onderzoek en vervolg dan met een bronnenonderzoek. 
Zorg er voor dat een bestendige lijn gevolgd wordt. Wijk daar vooral niet 
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vanaf. Verwerk de gevonden informatie, bij voorkeur in een database van een 
genealogisch computerprogramma. 

2. Ga kritisch om met je bronnen van informatie
Een bron is kort gezegd elk object en elke persoon waaraan informatie wordt 
ontleend. Het is belangrijk dat de bronnen kritisch worden bestudeerd. Ga er 
vooral niet vanuit dat alles wat geschreven of gezegd wordt juist is. Vraag je af 
of er sprake is van een originele bron, bijvoorbeeld: een geboorte-, huwelijks- of 
overlijdensakte, een notariële akte enzovoort.
Een originele bron is de eerste vorm, waarin de informatie is vastgelegd. 
Er zijn ook afgeleide bronnen, bronbewerkingen, zoals afschriften van een 
bron waarbij de tekst geheel of gedeeltelijk is overgeschreven. De foutkans 
neemt hierbij toe. Andere afgeleide bronnen zijn bijvoorbeeld stambomen en 
familiegeschiedenissen. Hierbij kan er niet zonder meer vanuit gegaan worden 
dat de informatie juist is.

3. Verantwoord de bron van de informatie
Bij het opnemen in de database van de informatie is het van belang dat de bron 
van deze informatie duidelijk wordt vastgelegd. Met de juiste bronvermelding 
kan later nog worden bekeken waar de informatie vandaan komt. Oma vertelde 
op 10 januari 2014 dat…..(de informatie zal misschien niet helemaal juist zijn, 
maar de bron is duidelijk), WFA BS G1819 akte 24 (Westfries Archief Burgerlijke 
Stand Geboorte 1819 akte 24, nu kan de informatie nog verkeerd overgenomen 
zijn, maar de bron is duidelijk en te verifiëren). 
Gebruik maken van afgeleide bronnen, zoals bronbewerkingen en stambomen 
van derden, kan geen kwaad. Ga daarna wel op zoek naar de originele bron. 
Worden gegevens overgenomen uit online bewerkingen zoals van WieWasWie.nl 
of Archieven.nl vermeld dít dan als bron. Als de akte waarnaar verwezen wordt 
niet zichtbaar is, kan deze ook niet als primaire bron vastgelegd worden.

4. Bouw een solide bewijsvoering op
Voor de periode van de Burgerlijke Stand (BS) zal het geen probleem zijn om 
de ouders-kind relatie aan te tonen. Voor het bewijs hiervan zal aangetoond 
moeten worden dat een bepaald feit bij een bepaalde persoon hoort. Doop- en 
huwelijksakte kunnen hiervoor goed van dienst zijn.
Vóór de BS wordt het wat lastiger. Soms zullen er meerdere bronnen geraadpleegd 
moeten worden.
Het soort bron is dan van belang. Is het een primaire of secundaire bron, 
bijvoorbeeld een doopboek (primair) of is het ‘van horen zeggen’ (secundair). 
In dat laatste geval zal er gezocht moeten worden naar een primaire bron. 
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Het kan zijn dat bijvoorbeeld een overlijdensdatum niet bekend, maar dat wel 
aangetoond kan worden dat iemand vóór of ná een bepaalde datum is overleden. 
Maak hiervan dan een duidelijke bronnotitie.
Indien voor een feit gebruik gemaakt moet worden van meerdere bronnen, maak 
hiervan dan een duidelijke notitie, zodat ook later altijd de bewijsvoeringsterk 
gemaakt en een conclusie getrokken kan worden.

5. Respecteer privacy en de persoonlijke levenssfeer
Het feit dat het recht op privacy zo belangrijk is, wordt aangetoond doordat 
het opgenomen is in de Grondwet. Het recht is uitgewerkt in de Wbp (Wet 
bescherming persoonsgegevens). 
Ook bij het publiceren van resultaten uit genealogische onderzoek dient met 
deze wet rekening gehouden te worden. Het staat de onderzoeker vrij om voor 
persoonlijk gebruik informatie te verzamelen over levende mensen en deze 
informatie te verwerken in een stamboom of familieverhaal. Op het moment 
dat deze informatie, op welke manier dan ook, verspreid wordt, is de Wbp van 
toepassing.

Voor het stamboomonderzoek zijn op zijn minst onderstaande regels van 
toepassing:
Verifieer bij de onderzochte personen de informatie die je hebt en vraag eventuele 
aanvullingen of wijzigingen. Hiermee wordt dan tevens de ‘juistheid’ van de 
informatie bevestigd. Dit verbetert tevens de kwaliteit van de informatie.
Vraag toestemming voor publicatie van de gegevens. Bij gedrukte publicatie zal 
deze toestemming eerder gegeven worden dan bij publicatie op het internet. 
Voor publicatie van gegevens van minderjarigen zal toestemming van de ouders 
verkregen moeten worden.
De gegeven toestemming geldt alleen voor de gelegenheid en de vorm waar 
iemand mee akkoord gegaan is. Het is altijd prettig wanneer de toestemming 
vastgelegd is in bijvoorbeeld een e-mail. Bewaar deze bij de documentatie.
Veel genealogische computerprogramma’s geven de gelegenheid om personen 
die na een bepaalde datum geboren zijn af te schermen en dus niet in de publicatie 
op te nemen. Soms is dit niet zo gewenst, maar tegelijkertijd wel zo gemakkelijk 
en veilig. Zeker wanneer de publicatie op het internet terecht komt.
Zijn familieleden overleden dan blijft er altijd nog een vorm van respect ten 
opzichte van de nabestaanden. Terughoudend met publicatie is gewenst wanneer 
daar familieleden mee gekwetst kunnen worden.
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6. Respecteer het auteursrecht
Een stamboom valt niet onder het auteursrecht. Dit is informatie over feiten 
die iedereen kan verzamelen. Het wordt anders als de stamboom onderdeel 
uitmaakt van een familiegeschiedenis. Dan nog mogen de stamboom-gegevens 
overgenomen worden, maar de foto’s, tot 70 jaar na het overlijden van de 
fotograaf, en de verhalen, biografieën en dergelijke worden beschouwd als een 
eigen creatieve schepping.
Wanneer van anderen substantiële genealogische informatie wordt 
overgenomen, vermeldt dan de auteur van deze informatie. Het is niets meer 
dan het tonen van respect voor andere onderzoekers en past volledig in het kader 
van bronvermelding.
De enige zekere manier om te voorkomen dat stamboomgegevens niet door 
derden gekopieerd worden is deze niet publiceren. Misschien eens even aan 
iemand laten zien, maar verder goed wegstoppen.

7. Deel het resultaat van je genealogisch onderzoek
Het is een heel werk om tot een goed resultaat van het stamboomonderzoek te 
komen. Er gaan veel uren en net zo veel werk in zitten. Archiefbezoek, bezoek 
aan en gesprekken met familieleden, onderzoek op websites, verwerken in een 
genealogisch computerprogramma en nog veel meer. Er ontstaat een stevige 
band met het opgebouwde resultaat en de verdere aanvulling daarvan. Dit wil 
niet zeggen dat de informatie niet geopenbaard zou moeten worden.
Al tijdens het onderzoek kan het uitwisselen van informatie met andere 
onderzoekers tot verbetering van het eigen onderzoek en dat van anderen leiden. 
Voor beiden een prettige situatie. Wordt er gewacht tot het boek klaar is, dan 
kan de informatie van die ander daar niet meer in verwerkt worden. Een gemiste 
kans. Een boek is een boek en daar kun je niets in veranderen.
Anders wordt het wanneer gebruik gemaakt wordt van een webserver zoals de 
stamboomcontainer van de NGV, van Geneanet of Genalogie Online, een eigen 
website of andere mogelijkheden. Het blijft dan wel zaak om met enige regelmaat 
de informatie bij te werken.

Dick Waalboer
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De familie Kunst in West-Friesland. 

De oudst bekende stamvader is Jacob Kunst, geboren vóór 1700; verder zijn er 
geen gegevens over hem bekend. Hij had een zoon Jan Kunst die trouwde met 
Trijn Arientsz. Hierna volgden meer geslachten Kunst tot weer een Jan Kunst,  
die trouwde met Grietje Vader in 1857. Zij kregen o.a. een zoon Cornelis, die de 
stamvader zou worden van de ‘Streker’ tak (tussen Hoorn & Enkhuizen).
Deze Cornelis Kunst, geb. 22-09-1863 te Hoogwoud, trouwde in Hoogwoud op 
03-05-1888 met Bernardina Stokman, geb. 09-09-1863 te Hoogwoud. Zij staan 
ingeschreven in de gemeente Wervershoof op 06-03-1889, huizing B41/ B95 en 
woonden in Onderdijk. Cornelis was smid van beroep, en had daar waarschijnlijk 
een eigen smederij. Zij kregen daar 8 kinderen, 4 jongens en 4 meisjes. Het gezin 
verhuisde op 5 mei 1918 (einde 1e wereldoorlog) naar Lutjebroek- gemeente

Zo te zien een markant en stevig persoon die vader Cornelis! Het gezin v.l.n.r. 
1) Steven trouwde met Richtje Bakker en met Anne Hoekstra. ( over dit gezin 
wordt uitgebreid verslag gedaan in deze familiegeschiedenis) 
2) Piet, geb. in 1900, trouwde met Elisabeth Ligthart in 1928 te Grootebroek.       
3) Jan, geb. in 1889, trouwde met Elisabeth Meester in 1913 te Hoogkarspel.         
4) Agie, geb. in1903, trouwde met Martinus Kampstra in 1927 te Bovenkarspel.          
5) Arie, geb. in 1895, trouwde met Margaretha Tiet in 1919 te Andijk.      
6) Betje, geb. in 1891, bleef ongehuwd.                                                                        
7) Trien, geb. in 1902, trouwde met Cornelis Heddes in 1935 te Blokker.      
8) Grietje, geb. in1893, trouwde  met Freek Peerdeman in 1918 te Bovenkarspe
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Het gezin vertrok uit Onderdijk op 1 mei 1918 naar Lutjebroek, huizing nr. 81, 
(later P.J. Jongstraat 146) met de kinderen Steven, Piet, Betje, Trien en Agie. 
De oudste kinderen waren de deur al uit. Voor zover bekend ging vader Cornelis 
(op 55 jarige leeftijd) werken bij Smederij Schaap in Grootebroek. Zijn vrouw 
Bernardina was ziekelijk, had volgens overlevering reuma en overleed 1 jaar later 
in 1919. Agie (16 jaar) ging het huis uit, naar Bovenkarspel. De dochters, Betje 
en Trien woonden toen nog thuis bij hun vader. Vader Cornelis overleed op 15 
-03-1944 op 80 jarige leeftijd.

Uit het leven van Steven Kunst 
Stephanus Kunst, roepnaam Steven, geboren 27-09-1897 te Wervershoof, groeide 
op in Onderdijk. Hij stond te boek als smid maar ook als veldarbeider. Hij werd 
opgeroepen om de militaire dienstplicht te vervullen in 1917. 
Dat waren bange tijden, want de eerste wereldoorlog was 
aan de gang en Nederland moest gemobiliseerd worden. Zijn 
soldaten-zakboekje is bewaard gebleven en daarin lezen we 
dat hij op 5 januari 1917 ingelijfd is als gewoon dienstplichtige 
en ingedeeld bij het 21e REGIMENT INFANTERIE, gelegerd 
in Amersfoort. Onder ‘Aantekeningen’ staat dat hij 1,67.9 m 
lang is. Merkbare teekenen: Geen. (merkwaardig, want een 
“Kunstenkop” en donkere wenkbrauwen zijn uniek). Hij heeft 
de opleiding ‘Korporaal’ gevolgd en is op 14 Juli 1917 geslaagd. 

                    
Staande,  4e van rechts, is Steven Kunst. ( oefenterrein Amersfoort?)
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Zijn eerste weekendverlof was waarschijnlijk omstreeks 20 maart 1917. Hij 
schreef  aan zijn ouders, op 26 jan. 1917, dat het verlof wéér uitgesteld was. Hij 
schreef ook dat hij de wanten nog niet ontvangen had, die zijn ouders zouden 
sturen, omdat hij last van winterhanden had. Hij vond het jammer dat hij daar 
niet op schaatsen kon, want dat deed hij erg graag.

Een nader adres was kennelijk niet nodig: C.Kunst in Onderdijk was voldoende! 
Uit het zakboekje blijkt dat hij ruim 2 jaar in militaire dienst is geweest! Hij ging 
met kort verlof, O.K.V., op 17 feb. 1919 en met groot verlof op 1 okt, 1919.
Het gezin was ondertussen verhuisd naar Lutjebroek en daar kwam Steven, na 
zijn diensttijd, terug in het gezin en ging als smidsknecht of veldarbeider te werk. 
Twee jaar later, op 27 april 1921, trouwde hij met Richtje Bakker uit Hoogkarspel.  
Zij kochten daar een huis aan De Streekweg, wijk A, nr.67a. Op 3 feb. 1922 werd 
hun zoon Cornelis Jacobus geboren. Tien maanden later overleed Richtje (in het 
kraambed?) en kwam Trien Kunst in dienst bij haar broer Steven om de zorg voor 
het gezin over te nemen. Dit duurde tot mei 1925, want toen verhuisde Steven 
met zijn 3 jarige zoon naar Bovenkarspel, woning B-156 (Broekerhaven volgens 
ingewijden); waarom is niet bekend. Zij hebben hier slechts 1,5 jaar gewoond en 
zijn op 18-09-1926 naar Lutjebroek verhuisd en gingen inwonen bij vader/opa 
Cornelis Kunst, P.J. jongstraat nr. 146.
Steven kreeg verkering met Antje Hoekstra. In de strenge winter van 1929 
was het IJsselmeer helemaal dichtgevroren. Op 21 feb. schaatsten zij over het 
IJsselmeer naar Urk. Op 18 feb. kocht Steven tegelijk met zijn schoonvader een 
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stukje grond, groot 1 are en 60 centiare, in de Van Kleefstraat voor 304 gulden, 
waarna hij daarop een huis liet bouwen door Joh. Desaunios. Zijn schoonvader 
deed hetzelfde en bouwde een huis aan overkant.

Op 29 mei 1929 hertrouwde Steven met Anne Hoekstra, geb.30 -09-1901 in 
Lutjebroek, dochter van Ypke Hoekstra en Elisabeth Sijm. Het huis in de Van 
Kleefstraat was toen nog niet in aanbouw, dus moeten zij eerst tijdelijk ergens 
anders gewoond hebben. De bouwvergunning is op 27 maart 1929 verstrekt. Zijn 
zoon Cor kwam later bij hun inwonen, maar na enige tijd is Cor terug gegaan naar 
zijn opa, omdat het niet klikte met zijn stiefmoeder. In mei 1930 werd het eerste 
kind van Steven en Anna geboren en weldra kwam er vrijwel elk jaar een kind 
bij. Niet eenvoudig, omdat het volop crisis was en Steven de kost alléén moest 
verdienen. Aan het begin van de 2e wereldoorlog in 1940 waren er 8 kinderen 
geboren en werd het huis in de van Kleefstraat te klein. In 1942 werd een ander 
huis gekocht, in de 1e Rozenstraat nr.29, in Lutjebroek, kadastraal bekend, sectie 
D, nr.2787. De vorige bewoner was, (vlgs. Ignas in 2009) Jan Duin, bijgenaamd 
“Eusie”. Dit was een vrijstaand huis, direct grenzend aan de straatweg maar met 
een diepe achtertuin. Op het woongedeelte was een zadeldak met daaronder 
een zolder/ slaapruimte. Aan de achterzijde was een aanbouw als bijkeuken, 
met 2 bedsteden, waaronder een voorraadkelder/opslagruimte en een smalle 
trapopgang naar de slaapzolder. Tegen de keuken  was een schuur gebouwd met 
achterin een ‘poepdoos’. Naast de schuur bevond zich een waterbak voor opvang 
van regenwater. Tegen de schuur was een ‘pisbak’ aangebracht.                 
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Op een keer was opa Yp naar de pisbak geweest en had de peuk van zijn sigaar 
achteloos weggegooid, precies op het hooi van kleinzoon Jan dat lag te drogen 
voor de konijnen. Resultaat: Jan in mineur, hooi verbrand, maar bijna ook de 
schuur van het huis! Achter het huis waren een bleekveld en een groentetuin tot 
aan de sloot. Er was een brongasinstallatie aanwezig. (later werd dat verboden)
In oktober 1942 werd het negende kind geboren en in 1943 het laatste. De oorlog 
werd steeds heviger en de Duitsers steeds strenger. In 1941 werden alle jongens 
die in 1924 geboren waren opgeroepen om in Duitsland te gaan werken. Er was 
een avondklok ingesteld en er moest verduisterd worden. Op een keer was Jan 
met tarwe naar de molen in Bovenkarspel om te laten malen, maar kwam hij niet 
op tijd thuis! Zijn zusjes gingen op zoek, maar waren doodsbang. Uiteindelijk 
liep het allemaal gelukkig goed af. In 1944 werd moeder Anne (met haar jongste 
dochter op de arm) meegenomen naar huize Nicolaas voor verhoor, want de 
bezetter was op zoek naar onderduikers en verzetsmensen. Gelukkig wist zij 
niets en mocht ze gauw weer naar huis.

Het laatste oorlogsjaar werd de voedselschaarste steeds groter, veel artikelen 
waren ‘op de bon’ of gewoon niet te krijgen, alle melk moest aan de melkfabriek 
worden geleverd. Later werd de melk vervangen door melkpoeder. Er werd ook 
een gaarkeuken ingesteld, maar het gezin heeft daar gelukkig geen gebruik van 
hoeven maken.
Uitgezocht en opgesteld door Bart Vrouwe, schoonzoon van Steven & Anne. Obdam, 2015- 2016. 
Aanvullingen/ opmerkingen zijn van harte welkom.
Het vervolg over `De familie Kunst in West-Friesland komt in nummer 2017/2.
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Nieuwe cursus stamboomonderzoek
In oktober gaat er weer een cursus ‘Stamboomonderzoek voor beginners’ van
start. De cursus duurt vier middagen en vindt plaats in het Westfries Archief. Het 
maximum aantal deelnemers is 16 personen. Aanmelden is vanaf nu mogelijk 
bij Dick Waalboer voorzitter@owf.ngv.nl of Gerri Kind-Renskers, gerrikind@
quicknet.nl.
De 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.

Mutaties op de ledenlijst
(december 2016 - februari 2017)

In Koggenland 2016.4 is de naam van een van onze nieuwe leden verkeerd 
gespeld. De juiste spelling is G. M. Meyjes, dus een j i.p.v. een i.

De afgelopen maanden zijn 2 leden van de NGV door van afdeling te wijzigen lid 
geworden van OWF, te weten mevr. A. J. Carsjens-Grotewal en dhr. Dhr A. G. 
van Dalen. 
Als nieuwe leden hebben zich aangemeld, dhr. J. G. C. Schilder en mevr. M. ten 
Hoeve-Cleton.
Vijf leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, mevr. L. Oud, mevr. H.S. Kossen 
en de heren  A. Beunder, M. C. Snel, D. TH. M. van der Gulik.
Tenslotte moeten wij u het overlijden melden van dhr. A. A. G. Smit uit Wognum, 
sinds jaar en dag een trouwe bezoeker van al onze activiteiten en samensteller 
van vele genealogieën. 

Met 131 leden en 12 bijkomende leden is er sprake van een lichte stijging van ons 
ledental aan het begin van dit nieuwe jaar. 

Onze bibliotheek wordt verzorgd door Gerri Kind en Tiny Kraakman
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Transcriptie
van pagina 70-71
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Aan dit nummer werkten mee...........
Bart Vrouwe, Gerri Kind, Ben Leek, Dick Westhoven, 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
Het vervolg van “De familie Kunst in West-Friesland”.
Er is nog ruimte om uw kwartierstaat, genealogie of interessante ontdekking te 
plaatsen.



 

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

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
15 juni 2017

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 
Dick Westhoven, Hertog Albrechtstraat 53, 1611 GC Bovenkarspel  0228 - 51 40 56
e-mail: secretaris@owf.ngv.nl
Penningmeester (waarnemend)
Dick Waalboer
e-mail: penningmeester@owf.ngv.nl 
Algemeen bestuurslid,werkgroep bibliotheek, opvang nieuwe leden
vacature
Algemeen bestuurslid, Communicatiefunctionaris
vacature
Algemeen bestuurslid, organisatie lezingen 
Marijke van Teunenbroek-Land, Robert Stolzhof 292, 1628 XA Hoorn  0229 –23 84 82 
e-mail: lezingen@owf.ngv.nl
Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn     0229 - 23 29 35
e-mail: hoofdredacteur@owf.ngv.nl
Algemeen bestuurslid
Erik Brouwer, ‘t Grachtje Over 43, 1625 PH  Hoorn    0229 - 84 11 75
erik.brouwer58@hotmail.com
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Remco N.M. Ooijevaar
Vogelkers 27
1964 LA  Heemskerk
tel. 0251-20 83 43
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