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Onze bijeenkomsten

23 januari 2020  Harmen Snel:  Droogkokers en andere
      vastlopers
24 januari 2020                   GensDataPro zie pagina 126

27 februari 2020 Dick Westhoven Heksenvervolging en heksen-
      processen
19 maart 2020  Arjen Versloot  Frysk út Noord-Holland út
      de 17e iuw?
16 april 2020  Afdelingsjaarvergadering met 10-minutenpraatjes  
   door leden van de afdeling OWF,  aanvang 19:15 uur

De bijeenkomsten worden gehouden in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c te 
Hoorn. 
Aanvang (tenzij anders vermeld) 19.30 uur. De afdelingsbibliotheek is open 
vanaf 18.30 uur. 

In dit nummer
 
Een terugblik op onze jubileumviering in de opening van het nummer door onze 
voorzitter en een impressie van de overhandiging van het eerste exemplaar aan 
Jan de Bruin. Verder treft u een verslag aan van de najaarsledenvergadering en 
de gebruikelijke bijdrage uit het Westfries Archief. 
De redactie schotelt u ook weer een paleografische tekst voor om eventuele 
rustige momenten tijdens de feestdagen door te komen.
Een drietal nieuwe leden stelt zich voor en vertelt met welke namen zij in hun 
onderzoek bezig zijn. Wellicht hebt u nog informatie voor hen.
Veel leesplezier!
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Van de bestuurstafel

Voor u ligt het laatste gedrukte exemplaar van ons afdelingsblad 
‘Koggenland’.
We hebben er lang over nagedacht en ook met u tijdens de 
laatste jaarvergaderingen overleg gepleegd over het al of niet 
digitaal publiceren van ons blad.
Er waren veel redenen om met de papieren versie te stoppen en 
met een digitale verder te gaan. Ik noem er enkele:
We hebben geen papier en drukinkt meer nodig en sparen de 
kosten van verzenden uit.
Met de uitgespaarde druk- en verzendkosten kunnen we andere nuttige dingen 
voor de afdeling doen
We hebben geen maximum aantal pagina’s meer en de publicatie kan volledig in 
kleur geschieden
Verwijzingen naar websites kunt u aanklikken en dan direct naar de betrokken 
site gaan. U hoeft de URL niet meer helemaal over te tikken op uw webbrowser.
Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor e-mailadressen
Uw blad verschijnt in PDF-formaat, zodat u eventueel kunt vergroten om een 
foto beter te kunnen bekijken of de tekst beter te kunnen lezen
Door het PDF-formaat is ‘Koggenland’ doorzoekbaar geworden. Met Ctrl+f 
kunt u zoekwoorden intikken en de resultaten bekijken. Ook kunt u digitaal 
aantekeningen maken om deze later nog eens terug te kijken
U kunt ‘Koggenland’ natuurlijk op de harde schijf van uw computer opslaan, 
maar nodig is dit niet. Opslag gebeurt ook op de websitepagina van onze afdeling. 
U kunt daar, na ingelogd te zijn, ook oude ‘Koggenlandjes’ downloaden

Er zijn vast nog wel een paar andere punten op te noemen, maar het bovenstaande 
lijstje is al heel wat.
Door sommigen wordt het als een nadeel beschouwd dat ons blad niet meer 
gezellig in een luie stoel of op de bank gelezen kan worden. Ik kan me daarbij 
zeker wat voorstellen. Toch zijn er heel veel, ook oudere, mensen, die een 
heleboel informatie lezen op hun tablet, IPad, laptop of PC.
Van al onze 135 leden lieten twee personen weten er moeite mee te hebben dat 
de papieren versie niet meer in de bus zal vallen. Ik ben ervan overtuigd dat ook 
zij na enige tijd eraan gewend zullen zijn om ‘Koggenland’ digitaal te ontvangen 
en te lezen.
De voorbereidingen voor de digitale versie zijn in volle gang. Er zal een lijst 
van e-mailadressen opgesteld moeten worden van onze leden, 
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andere afdelingen en organisaties waarmee we een ruilabonnement delen.
De eerste digitale ‘Koggenland’ zal ongeveer half maart 2020 voor de eerste keer 
in uw mailbox ‘op de mat vallen’.

Met veel plezier kijken we terug op onze jubileumbijeenkomst. Samen met de 
bezoekers kunnen we spreken van een geslaagde bijeenkomst. Voor en na de 
lezing van Jos Kaldenbach werd er gezellig met elkaar gesproken onder het genot 
van een gebakje, een kopje koffie of thee, een glas fris of wijn. Het onderwerp dat 
we kozen voor de speciale uitgave van ‘Koggenland’ en de lezing was de rebellie 
rond het naar Veenhuizen sturen van weeskinderen in Hoorn in 1825. Een stukje 
Westfriese geschiedenis dat we lardeerden met genealogieën van meerdere 
hoofdpersonen. Het maken van de glossy door een zestal mensen van onze 
afdeling was een buitengewoon leuke genealogische oefening met als resultaat 
de bijzondere aflevering van ‘Koggenland’ nummer 2019/3. Alom ontvingen we 
hierover lovende woorden van binnen en buiten de afdeling.
 
Om zo’n blad vol te krijgen heb je veel kopij nodig en dat geldt voor iedere 
aflevering van ‘Koggenland’. Denk dus niet: ik stuur niets in, want het is zo’n slap 
verhaal of ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken. De redactie wil u hierbij graag 
van dienst zijn. Een genealogie rolt zo uit uw genealogisch computerprogramma. 
Dat geldt natuurlijk ook voor een parenteel, kwartierstaat of stamreeks. Stuur 
er gerust wat foto’s van personen en documenten bij en geef aan waar u deze 
hebben wilt. Wij zorgen met u voor een goede publicatie. Misschien krijgt u er 
reacties op of helpt u anderen verder met hun onderzoek. Heeft u vragen over uw 
onderzoek? Publiceer ze in ‘Koggenland’ en wie weet heeft u binnen de kortste 
keren een antwoord.

Hopelijk zien we elkaar in het Westfries Archief tijdens de lezing op 23 januari 
door Harmen Snel van het Stadsarchief te Amsterdam.
Namens het bestuur wens ik u prettige kerstdagen en een goed 2020 toe.

Uw voorzitter
Dick Waalboer
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Overhandiging eerste exemplaar Koggenland 2019/3

Tijdens de jubileumbijeenkomst in het Westfries Archief op zaterdag 16 november 
is het eerste exemplaar van de nieuwe Koggenland (2019.3) overhandigd aan 
Jan de Bruin, adjunct-directeur het WFA en aanspreekpunt voor de activiteiten 
aldaar van onze afdeling. 
Voor wie die middag niet aanwezig kon zijn, volgt hier de tekst die bij de 
overhandiging werd uitgesproken namens het afdelingsbestuur door Ben Leek 
en een foto van de gebeurtenis.

Dames en heren,
OWF, de afkorting van Oostelijk West-
Friesland, onze afdeling van de NGV, de 
Nederlandse Genealogische Vereniging, 
kan niet zonder het Westfries Archief. 
Weliswaar worden genealogische bronnen 
in rap tempo gedigitaliseerd, maar wie wat 
verder teruggaat in de tijd of met meer 
specifieke bronnen te maken krijgt, moet 
nog steeds zelf naar het archief komen. 
Andersom geredeneerd kan het archief 
ook eigenlijk niet zonder de leden van 
onze afdeling. Vele onderzoekers maken 
gebruik van de faciliteiten die het archief 
biedt en vele leden van onze afdeling 
helpen als vrijwilliger mee om de digitale 
toegankelijkheid van steeds meer bronnen 
mogelijk te maken. Dat wij hier ook 
mogen vergaderen en lezingenavonden 
organiseren en soms zelfs ook een 
jubileumfeestje mogen vieren, stemt ons 
tot grote dankbaarheid.  Het WFA is – om een vergelijking met de Oosterkerk 
hier in Hoorn te maken – onze huiskamer geworden. Onze boeken staan hier, 
onze spullen liggen hier.
Daarom leek het ons een goed idee om het eerste exemplaar van de nieuwe uitgave 
van ons kwartaalblad Koggenland te overhandigen aan een van de gezichten 
van het WFA, Jan de Bruin. Het is een speciale uitgave geworden, een glossy, in 
groot formaat en met veel illustraties, waaraan door de bestuursleden, versterkt 
met Klaas Bant, de laatste maanden hard is gewerkt. Het is een 
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cadeau van het bestuur aan de leden ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan 
en het is een voorbeeld van wat een combinatie van historisch en genealogisch 
onderzoek kan opleveren. 
Ik moet er direct bijzeggen dat het onderzoek niet af is, er zijn nog vele open 
eindjes. Dat heeft te maken met de tijd die wij hadden en met de mankracht die 
kon worden ingezet. Wij hopen wel dat het resultaat van onze arbeid anderen zal 
aanzetten tot nader onderzoek, opdat er ooit een volledig verslag zal ontstaan 
van de gebeurtenissen in Hoorn in 1825, toen vele weeskinderen tegen hun zin 
weggevoerd werden naar het verre Veenhuizen in Drente. Onze spreker van 
vandaag, Jos Kaldenbach, zal daar straks nog uitgebreid op ingaan.
Ons archief is bij het onderzoek een onmisbare bron gebleken en daarom, en 
om alle hier eerder genoemde redenen, wil ik nu graag het eerste exemplaar 
overhandigen aan Jan de Bruin onder dankzegging voor de prettige samenwerking 
en in de hoop dat die nog lang mag voortgaan.

Na de overhandiging van ons jubileumnummer kreeg de afdeling een cadeau 
van het WFA in de vorm van de mededeling door Jan dat de scans van de door 
leden van onze afdeling geïndexeerde familieberichten uit allerlei lokale kranten 
nu integraal te raadplegen zijn binnen het archief. Buiten het archief gelden de 
regels van de persoonsbescherming en zijn op de site van het WFA alleen de 
doopadvertenties niet zichtbaar.

Najaarsledenvergadering OWF van 28 november 2019

De najaarsledenvergadering, die op donderdag 28 november in het Westfries 
Archief plaatsvond, telde ongeveer 25 aanwezigen. 

Na de opening verontschuldigde voorzitter Dick Waalboer zich namens het 
bestuur bij de leden voor het feit dat door omstandigheden de ledenvergadering 
deze keer plaats had na de Algemene Ledenvergadering (AV) van het NGV.
Dick stelde vervolgens vast dat er geen ingekomen stukken zijn en ging over 
tot de toelichting van de belangrijkste punten die in de AV aan de orde waren 
gesteld.
Het hoofdbestuur heeft flink in de begrotingen van de afdelingen gesneden en 
ook onze afdeling ontkomt niet aan deze bezuinigingen. 
Een ander onderdeel van de bezuinigingen betreft de vergaderlocatie van het 
NGV. Er is besloten alle vergaderingen voortaan in het gebouw in Bunnik te 
houden en geen geld meer uit te geven aan externe vergaderlocaties. Ook zal bij 
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de NGV-vergaderingen de afvaardiging uit de afdelingen beperkt worden tot één 
persoon. 
Op de financiële administratie van de afdelingen kan bespaard worden door 
de afzonderlijke rekeningen bij de ING op te zeggen en de facturen vanaf één 
centrale rekening te betalen. Naast de vaste kosten per rekening worden ook 
kosten per transactie betaald. Met het opheffen van de afdelingsrekeningen 
wordt in totaal een bedrag van ongeveer € 5.000 bespaard.
Deze actie heeft tot gevolg dat de functie van de penningmeester een wijziging 
ondergaat: hij betaalt de facturen niet meer zelf maar stuurt ze digitaal naar 
de penningmeester van de NGV. De jaarrekeningen van de afdelingen en het 
hoofdbestuur worden uit hetzelfde boekhoudprogramma gedestilleerd, wat 
ook een verlichting voor de penningmeester betekent. Het hoofdbestuur stelt 
voor om de functie van penningmeester te veranderen in ‘budgethouder’, maar 
afdelingen die daar bezwaar tegen hebben, zijn vrij om de huidige functienaam 
te handhaven.
Ook onze afdeling ontkomt niet aan de bezuinigingen. De oorspronkelijke 
begroting werd teruggebracht naar € 2.967. Dit jaar liggen de reguliere uitgaven 
rond de € 3.200.  
Het hoofdbestuur hoopt met de verlichting van de taken van de penningmeesters 
ook de afdelingsbesturen te ontlasten en wijst op de mogelijkheid van herverdeling 
van de taken om zo het permanente gebrek aan (nieuwe) bestuurders op te 
vangen.
Er wordt niet alleen bezuinigd maar ook aan de inkomstenkant wordt actie 
ondernomen. Met ingang van 2021 wordt de contributie van zowel het papieren 
als het digitale abonnement met € 3 per jaar verhoogd. Hiermee vindt tevens een 
inhaalslag plaats van de hogere kosten in de laatste 5 jaar.
Op de drukkosten en verzending van de afdelingsbladen kan bespaard worden 
door de periodieken alleen nog in digitale vorm te verzenden. Enkele afdelingen 
hebben in de AV laten weten voorlopig vast te houden aan de gedrukte vorm. 
Onze afdeling heeft al in een eerdere bestuursvergadering besloten om met 
ingang van het eerste nummer van 2020 Koggenland alleen nog in digitale 
vorm beschikbaar te stellen. Dick roept de leden op om een bijdrage te leveren 
aan het laatste gedrukte nummer van Koggenland en gebruik te maken van de 
gelegenheid om zo hun familieonderzoek nog in druk verspreid te zien.
De jubileumbijeenkomst op 16 november in het Westfries Archief is goed bezocht. 
Het bestuur mocht ruim 40 belangstellenden verwelkomen. De reacties waren 
over het algemeen positief en vooral voor het themanummer van Koggenland 
hebben we van leden, andere afdelingen en hoofdbestuur complimenten 
ontvangen. Het bestuur heeft in samenwerking met Klaas Bant 
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met veel plezier aan deze glossy gewerkt en is blij met dit mooie resultaat.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en Dick sluit de vergadering om 
plaats te maken voor Ad Geerdink, die onder vrolijk gezang van een toepasselijk 
lied door de aanwezigen de zaal betreedt voor zijn lezing over de geschiedenis 
van Sinterklaas. 

De geschiedenis van Sint Nicolaas

Ad Geerdink, geboren op 6 december, 
‘klaasoloog’ en directeur van het Westfries 
Museum in Hoorn hield een lezing over 
De geschiedenis van Sinterklaas. Een 
uitleg over een goedheilig man, die 
geboren werd in Patara, in de buurt van 
Myra (nu Demre in het huidige Turkije) 
en uiteindelijk geheel of gedeeltelijk 
herbegraven werd in Bari in Italië. Sint 
Nicolaas was een bisschop compleet met 
mijter, staf en ring, wiens handjes soms 
wat los zaten. Hij leefde in de vierde eeuw 
na Christus en schijnt tijdens het concilie 
van Nicaea in 325 zelfs een confrater Arius 
genaamd, wiens leer hij verfoeide, met de 
vuist van repliek gediend te hebben. Hij 
is de beschermheilige van menige aan een water gelegen stad, onder andere 
Amsterdam, en verder van schippers, vissers, scheepsbouwers enzovoort.
Nicolaas werd dus geboren in Patara (Lycië) omstreeks 280 na Christus. Hij was 
een kind van welgestelde en zeer gelovige ouders. Hij overleed op 6 december 
342 of 352 in Myra (Lycië). Tot zover de genealogie, omdat er verder niets over 
zijn familie bekend is. Zes december is overigens niet de verjaardag van Sint 
Nicolaas, maar de dag waarop wij zijn leven en sterven herdenken. Al vroeg kon 
Nicolaas wonderen verrichten. Kort na zijn geboorte kon hij zelfstandig in zijn 
badje staan, de handen omhoog geheven om God te danken voor zijn geboorte 
en op woensdag en vrijdag – vastendagen – wilde hij niet van moeders borst 
drinken. 
Voor de lezing werden 12 blaadjes uitgedeeld met vragen die gesteld konden 
worden om de toehoorders bij het verhaal te betrekken. Ook een quiz maakte 
onderdeel uit van de lezing. Door terug te grijpen naar schilderijen (een 

onderdeel van het vak van Geerdink) illustreerde Ad hoe diep 
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de traditie van het Sinterklaasfeest geworteld is in de Nederlandse samenleving. 
Onder andere werd het schilderij ‘Het Sint Nicolaasfeest’ van Jan Steen getoond 
met al haar symboliek. Het oudste kind, te oud voor het feest huilt om zijn lege 
schoen. De jongste krijgt een pop in de vorm van een heilige. Op de voorgrond 
enkele voorbeelden uit het leven van Sint Nicolaas. Ook werden illustraties en 
gedichtjes uit recenter tijden behandeld. 
Na een korte pauze behandelde Ad het ontstaan van zwarte Piet en de evolutie 
van deze behulpzame knecht. Zonder een hard oordeel te geven over meningen 
die sinds ongeveer 2012 opgang doen gaf hij aan geen moeite te hebben met 
roetveegpieten. 
Hoewel het onderdeel genealogie zeer beperkt was, heeft iedereen zeer genoten 
van dit ‘heerlijk avondje’, dat helaas door tijdgebrek abrupt moest worden 
beëindigd.

Nieuw in onze afdelingsbibliotheek

Restaureren…Hoe zo? Hoorn’s Stadsherstel in de praktijk ( Groot, N.J., 
Saaltink, H.W., Hoogeveen, L.P.M., Boezaard, A., Hoorn 1985, uitgave Stichting 
Stadsherstel Hoorn)
De gegevens en beschouwingen over de door de Stichting Stadsherstel Hoorn 
gerestaureerde panden in de periode tussen 1972-1985 beginnen met een 
stuk stadsgeschiedenis. De achterliggende gedachte hierbij is dat de loop van 
de geschiedenis invloed uitoefent op het ontstaan, veranderen, restaureren of 
verdwijnen van bouwwerken. Met restaureren streeft men tegenwoordig naar 
het behoud van datgene uit het verleden dat het behouden waard is, terwijl in de 
negentiende en begin twintigste eeuw de gangbare gedachte was dat wat oud was 
en in slechte staat verkeerde zo snel mogelijk moest verdwijnen. 
Nadat dus een inzicht gegeven wordt in de bewoningsgeschiedenis van de buurten 
waarin een aantal door Stadsherstel gerestaureerde huizen staat, worden die 
betreffende panden uitgebreid besproken. Als toetje voor de genealogen volgen 
aan het einde nog de overzichten van de bewoners (met huisnummer en beroep) 
van een aantal straten.

(geschonken door Tiny Kraakman- de Jong)
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Nieuwe leden stellen zich voor

De rubriek waarin nieuwe leden de kans krijgen zich voor te stellen en zo 
wellicht aanvullingen of tips binnen te halen voor hun onderzoek.

Even voorstellen (1)
Ik ben kort geleden lid geworden van de NVG in West-Friesland. Ik ben geboren 
in 1949 in Heiloo als Tineke van Dijk en woon nu al jaren in West-Friesland. In 
mijn werkzame leven stond ik o.a. voor de klas in het basisonderwijs. 
Een zwager van me gaf ooit in 2006 de aanzet tot de hobby stamboomonderzoek. 
Hij was vaak naar archieven geweest, omdat dat vroeger vaak de enige manier was 
om iets uit te zoeken over je voorouders. Hij zei: “Bewaar jij dit maar, misschien 
dat je er ooit nog eens iets mee doet. Ik weet zeker dat jij het goed bewaart” en 
hij overhandigde mij 4 uitgeprinte stambomen. Waarop ik antwoordde: “Maar 
Kees, wat moet ik ermee?” In 2012 begon er toch iets te smeulen. Ik werd zo 
gegrepen door deze nieuwe hobby, dat mijn man vaak riep: “Hoe lang blijf je nog 
zitten achter dat ding?”(computer)
Kort daarna overleed - kinderloos- een achternicht van mijn man en werd ik 
werd gebeld door een neef van haar. Hij wilde de erfenis eerlijk verdelen. Hij 
had er zelf geen recht op omdat hij van de ‘kouwe kant’ was. Ik kende die man 
helemaal niet, maar samen met de notaris hebben we de wettelijke erfgenamen 
gevonden. 
Kortgeleden heb ik de cursus gedaan voor beginnende stamboomonderzoekers 
om mijn geheugen weer wat op te frissen. 
Uitgezocht zijn inmiddels door mij en gedeeltelijk gecontroleerd de stambomen 
van Kaat (contact gekregen met Jacques Kaat, neef in de 4de graad van mijn man 
via My Heritage), Hekelaar (met dank aan H. Sinkeldam), Konstapel, Van 
Dijk, de Jong, Stoop, Overman, Scholder, Bleeker en Kok.
Binnenkort wil ik beginnen met Hooiveld en Hoogland, voorouders van mijn 
vriend.
Naast deze hobby zing ik bij een koor en geef les aan ’Nieuwe Nederlanders’.

Even voorstellen (2)
Mijn naam is Hanny Sinkeldam-Buschmann en al bijna 40 jaar ben ik 
bezig met voorouderonderzoek. Toen ik er in februari 1980 mee begon had ik 
van het woord genealogie nog nooit gehoord. Ik schreef gewoon een briefje naar 
het stadhuis van Amsterdam, afdeling Burgerlijke Stand, want in die stad werd 
mijn grootvader, Weiert Gottfried Buschmann, geboren. Ik wilde graag weten 

waar toch die twee puntjes vandaan kwamen die er volgens 
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mijn vader toch echt op hoorden te staan en die ze bij officiële documenten altijd 
weglieten. Vroeger stond er ook gewoon Büschmann op het naambordje van de 
voordeur en het zal niemand verbazen dat dat op school al gauw ‘Buustemann’ 
werd. Verschrikkelijk vond ik dat! Om een lang verhaal kort te maken, de puntjes 
hoorden er gewoon niet op. Pas geruime tijd later kwam ik erachter dat het 
ook mogelijk was zelf onderzoek te doen. Dat deed ik dan ook en bezocht veel 
archieven. 
Natuurlijk begon ik met mijn eigen voorgeslacht: Buschmann, Buijs, 
Koomen, Heekelaar en nog veel meer namen kwam ik tegen. Later breidde 
ik het uit met de voorouders van mijn man en daar bleef het niet bij: toen onze 
dochter trouwde kwam ook het voorgeslacht van onze schoonzoon aan de beurt. 
Al met al werden dat behoorlijk wat namen.
In de loop der jaren is het een hobby geworden die behoorlijk uit de hand is 
gelopen: ik heb meerdere kwartierstaten gemaakt en enige genealogieën (o.a. 
Buschmann, Heekelaar, Sinkeldam en Ratelband), Ook heb ik familieverhalen 
opgeschreven die zo mooi zijn dat ze niet verloren mogen gaan.
Het aantal namen dat ik ben tegengekomen is te groot om op te noemen, zie 
daarvoor de index op echtparen (http://home.kpn.nl/hasibu/kwartierstaten.
htm).

Even voorstellen (3)
In het najaar van 2019 heb ik bij het Westfries Archief de cursus 
stamboomonderzoek gevolgd. Erg leuk om te doen en na afloop ben ik lid 
geworden van de vereniging. Dick Waalboer heeft me toen gevraagd of ik voor 
de laatste editie van het afdelingsblad Koggenland een stukje wilde schrijven om 
me voor te stellen. 
Mijn naam is Ellen Kragting (1969) en ik werk 18 uur bij de gemeente Hoorn 
als Ambtelijk Secretaris van de Ondernemingsraad. Daarnaast ben ik ook 
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand bij dezelfde gemeente. De 
andere 18 uur van mijn werkweek werk ik bij de Brandweer (Veiligheidsregio).
Ik werk in het team Risicobeheersing en geef onder andere voorlichting over 
‘Brandveilig Leven’ aan vooral kinderen op school en ouderen. Wij proberen met 
onze voorlichting branden te voorkomen. Daarnaast maak ik deel uit het van 
Regionaal Operationeel Team. Bij echt grote incidenten in onze regio komt dit 
team bij elkaar in de crisisruimte op het hoofdkantoor in Alkmaar. Vanaf daar 
wordt er dan leiding gegeven aan zo’n groot incident. 
Ik heb een achternaam (Kragting) die niet zo heel veel voorkomt en na het 
overlijden van mijn vader realiseerde ik me dat ik niet zo heel veel wist van de 
familie van mijn vader. Via de site van My Heritage ben ik toen 

http://home.kpn.nl/hasibu/kwartierstaten.htm
http://home.kpn.nl/hasibu/kwartierstaten.htm


Koggenland 2019/4

126

begonnen met het uitwerken van mijn stamboom. 
Dat ging eigenlijk best heel goed, want tegenwoordig kun je vrijwel alles online 
vinden. Ik vond de site van My Heritage erg leuk omdat je ook in contact kunt 
komen met mensen die een link hebben in hun stamboom met die van jou. Ik 
was de eerste periode erg fanatiek bezig met de stamboom. Het leek wel een 
verslaving, want je bent steeds op zoek naar nieuwe puzzelstukjes. En heb je 
weer een nieuw stukje gevonden, dan kun je zomaar weer een stukje van je 
stamboom invullen. Ook vond ik het leuk om via Facebook contact te leggen met 
verre familieleden en de stamboom met hen te delen. Dat leverde leuke nieuwe 
contacten op. Op een gegeven moment maakte ik de ‘fout’ om ook mijn twee 
zoons in de stamboom te zetten. Leuk voor hen, dacht ik. Ook werkte ik van 
onder naar boven. En van boven weer naar beneden. Alles wat ik kon vinden, 
nam ik op in de stamboom. En ook doordat mijn jongens uit twee huwelijken 
voortkomen, werd de stamboom opeens heel groot en onoverzichtelijk. Het werd 
tijd om eens hulp te vragen aan deskundigen en te leren hoe je een stamboom 
nu echt hoort te maken. En zo kwam ik bij de cursus terecht. Ik doe in principe 
onderzoek naar de achternamen Kragting (van mijn vader) en Schipper (van 

Bijeenkomst GensDataPro

Op 24 januari 2020 wordt in het Westfries Archief van 14:00 uur tot 16:15 uur een 
bijeenkomst gehouden met uitleg over het genealogisch computerprogramma 
GensDataPro (GDP). De bijeenkomst is bedoeld voor beginnende gebruikers van 
GDP. Gezien het beperkt aantal plaatsen wordt belangstellenden gevraagd zich 
ruim tevoren op te geven via voorzitter-owf@ngv.nl of telefonisch 06 8307 1726.

http://voorzitter-owf@ngv.nl
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vervolg op 

mijn moeder). 

Koggenland digitaal

Met ingang van 2020 zult u ons afdelingsblad Koggenland digitaal ontvangen.
Het eerste nummer zal tegen half maart bij u in de digitale brievenbus vallen.
De voorbereidingen om ‘Koggenland’ zo goed mogelijk bij u te bezorgen zijn in 
volle gang.
Zoals eerder in enkele ledenvergaderingen besproken heeft een digitale uitgave 
best veel voordelen. 
Maar laten we met de nadelen beginnen:

- u kunt ‘Koggenland’ niet meer in uw stoel of op de bank in de papieren 
versie tot u nemen, tenzij u de aflevering door uw printer heen haalt. 

- de rij papieren ‘Koggenlandjes’ ergens op een plank wordt niet meer 
dikker.

Dan ook maar de voordelen:

- ‘Koggenland’ verschijnt voortaan volledig in kleur
- verwijzingen naar websites kunt u aanklikken en dan direct naar de 

betrokken site gaan. U hoeft de URL niet meer helemaal over te tikken 
op uw webbrowser

- het bovenstaande geldt uiteraard ook voor e-mailadressen
- uw blad verschijnt in PDF-formaat, zodat u eventueel kunt vergroten 

om een foto beter te kunnen bekijken of de tekst beter te kunnen lezen
- door het PDF-formaat is ‘Koggenland’ doorzoekbaar geworden. Met 

Ctrl+f kunt u zoekwoorden intikken en de resultaten bekijken. Ook kunt 
u digitaal aantekeningen maken om deze later nog eens terug te kijken

- u kunt ‘Koggenland’ natuurlijk op de harde schijf van uw computer 
opslaan, maar nodig is dit niet. Opslag gebeurt ook op de websitepagina 
van onze afdeling. U kunt daar, na ingelogd te zijn, ook oude 
‘Koggenlandjes’ downloaden.

- de reactie is niet meer gehouden aan een maximum aantal pagina’s in 
verband met de verzending

- er vindt een besparing van papier en inkt plaats
- met de uitgespaarde druk- en verzendkosten kunnen we andere nuttige 

dingen voor de afdeling doen
Er is vast nog meer op te noemen, zowel in het voor- als in het nadeel van een 
digitale uitgave. 
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Paleografie
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Nieuws van het Westfries Archief

Fotocollectie Friethoff
Op 4 juli heeft de heer Friethoff zijn digitale fotocollectie 
van de gemeente Opmeer overgedragen aan het Westfries 
Archief. Op de foto’s zijn talloze activiteiten in Aartswoud, 
Gouwe, Hoogwoud, Opmeer, Spanbroek, Wadway, De 
Weere en Zandwerven vastgelegd over de periode 2005-
2017: de jaarlijkse Landbouwdag, de Mijl van De Weere, 
carnaval, het kinderdorp, Koninklijke onderscheidingen 
en nog veel meer. De collectie telt ruim 69.000 beelden (ruim 222 GB) en zal 
op de studiezaal te zien zijn. Beelden die zonder beperkingen online geplaatst 
kunnen worden, worden op termijn op de website van het Westfries Archief 
gepubliceerd en mogen dan vrij gebruikt worden. Door ze op een goede manier 
te conserveren blijven de beelden beschikbaar voor toekomstige generaties.

Bijzondere bouwtekeningen
In september is een bijzondere collectie bouwtekeningen, geveltekeningen 
en stadsplattegronden door de gemeente Hoorn aan het Westfries Archief 
overgedragen. De honderden tekeningen geven een beeld van de ruimtelijke 
ontwikkeling, bouwactiviteiten en monumentale gevels in Hoorn. De nadruk 
ligt op de eerste helft van de twintigste eeuw. Een deel van de collectie 
is door de opeenvolgende gemeentearchitecten van Hoorn vervaardigd. 
De gemeentearchitect hield toezicht op alle gebouwen en objecten die de 
gemeente Hoorn in eigendom of in onderhoud had. Een ander deel bestaat 
uit opmetingstekeningen van gevelwanden in de binnenstad. Deze zijn 
oorspronkelijk vervaardigd in 1944, in opdracht van het Rijksbureau voor de 
Monumentenzorg. U kunt de tekeningen bekijken op de website van het Westfries 
Archief. U vindt hier bijvoorbeeld de tekeningen van het Openbaar Slachthuis in 

Hoorn, het buitenbadhuis, de brandweergarage en veel meer. 

Het bestuur hoopt oprecht dat u aan de nieuwe vorm van ‘Koggenland’ minstens 
net zoveel plezier zult beleven als aan de papieren versie.
De redactie zal haar best doen om de inhoud van ‘Koggenland’ op een goed 
niveau te houden. Tegelijkertijd hoopt de redactie dat u uw collega-genealogen 
nog meer dan in het verleden op de hoogte zult stellen van uw onderzoek. Dit 
komt zowel de andere leden als uzelf ten goede.
Het afdelingsbestuur en de redactie wensen u voor de toekomst veel leesplezier.
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Vrijwilligerswerk
Een groepje vrijwilligers van het Westfries Archief heeft in september een 
omvangrijk project afgerond. Zij hebben ervoor gezorgd dat scans van 
notariële boeken van vóór 1811 zijn gekoppeld aan de namenindex van 
deze bron. Deze gegevens waren jaren geleden al ingevoerd door een oud-
medewerker, maar nog niet gekoppeld aan de juiste scans. Dat is nu wel 
gebeurd. Als u dus op onze website een verwijzing vindt naar een naam in 
een oude notariële akte, gaat u voortaan met één muisklik naar de juiste scan.  
Het merendeel van de notariële akten moet nog worden ingevoerd. Dit gebeurt 
momenteel via het VeleHanden-project Compareerden voor mij. In dit project 
wordt de invoer meteen gekoppeld aan een scan. 

Lezingenreeks Gouden Eeuw
In december is een lezingenreeks over de Gouden Eeuw gestart. Het Westfries 
Archief heeft verschillende interessante sprekers uitgenodigd die in zullen gaan 
op een onderwerp wat te maken heeft met de Gouden Eeuw. Na elke lezing worden 
enkele relevante stukken uit de collectie van het archief getoond en toegelicht. 
De eerste lezing werd gehouden door Henk van Nierop en ging over Romeyn de 
Hooghe, een creatieve en productieve prentmaker. De volgende lezing is op 6 
februari 2020. Dan spreekt Alexander van der Haven over Jodenvervolging in 
Hoorn in 1615. De lezing vindt plaats op het Westfries Archief. Meer informatie 
kunt u te zijner tijd lezen op de website. Toegang tot de lezing is gratis, u kunt 
zich aanmelden via de website of per telefoon (0229-282500).

Cursus schrijven over geschiedenis
Voor wie zich graag in het verleden verdiept en er zelf over wil schrijven 
organiseert het Westfries Archief een praktische cursus. Na afloop van de cursus 
weten de deelnemers hoe zij hun historische verhaal kunnen vertellen en hoe zij 
er informatie voor kunnen vergaren. Ook krijgen ze tips om verder te lezen. Van 
de deelnemers wordt verwacht dat ze bereid zijn van tevoren enig ‘huiswerk’ te 
maken. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan. De 
cursus wordt gegeven door Mirjam Janssen. Zij werkt al jaren als eindredacteur 
van historische tijdschriften en is schrijfdocent. Daarnaast vertelt Elsbeth 
Groothedde van het Westfries Archief hoe u zelf archiefonderzoek kunt doen.
De cursus wordt gegeven op vrijdag 28 februari 2020 van 10.00 uur tot 15.00 
(inclusief lunch) in het Westfries Archief. Opgeven kan tot 14 februari via info@
westfriesarchief.nl. 
Kijk voor meer informatie op https://www.mirjamjanssen.com/schrijven-over-
geschiedenis/Boekbandenexpositie

mailto:info@westfriesarchief.nl
mailto:info@westfriesarchief.nl
https://www.mirjamjanssen.com/schrijven-over-geschiedenis/
https://www.mirjamjanssen.com/schrijven-over-geschiedenis/
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In de expositieruimte van het Westfries Archief kunt u momenteel een aantal 
bijzondere boekbanden bekijken. Schrijver André Nuijens en boekbindster Marja 
Wilgenkamp hebben een groep boekbinders gevraagd om een ambachtelijke 
boekband te maken. De boekbanden zijn allemaal geïnspireerd op het nieuwe 
boek De Belofte van André Nuijens. Bij de expositie liggen formulieren, waarop 
u kunt aangeven wat u favoriete boekband is. De winnaar wordt half januari 
bekend gemaakt. 

Cursus Stamboomonderzoek voor beginners

Op 7 februari 2020 start onze afdeling in het Westfries Archief weer een cursus 
Stamboomonderzoek/familiegeschiedenis voor beginners. De cursus duurt vier 
middagen en wel op 7 en 21 februari en op 6 en 20 maart 2020 steeds van 14:00 
uur tot 16:15 uur. De kosten bedragen € 30,-- inclusief cursusmap.
Onderwerpen: zijn:
• methodiek onderzoek
• basisbronnen 19e en 20e eeuw
• basisbronnen 17e en 18e eeuw
• informatie op het internet
• genealogische computerprogramma’s
• familiegeschiedenis

De cursus wordt gegeven door Dick Waalboer en Gerri Kind. 
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Misschien zit hier iets voor u bij

Korte signalementen van binnengekomen afdelingstijdschriften. Alle overige, 
reeds  gedigitaliseerde,  tijdschriften kunt u raadplegen via de site van de NGV.

Hollands Noorderkwartier (afd. Alkmaar e.o.) 
Jg. 33, nr. 2, juni 2019: stamboomonderzoek is van alle tijden (rouwborden in 
de Grote Kerk); reizen per postkoets deel 3; software programma Transkribus; 
herkomst van de familie Kostelijk.
Jg. 33, nr. 3, sept. 2019: reizen per vlot naar Nederland (met houtvlotten 
stroomafwaarts); Hendrik Bouman, een meesterkuiper op de Achterdam in 
Alkmaar.
Jg. 33, nr. 4, dec. 2019: Twee verhalen met uitgebreide toelichting over een 
onderzoek naar naamsveranderingen (‘Geboren als Jantje Hillen, overleden als 
Jannetje Volkers’ en ‘ Van Dieuwertje Voogt naar Dieuwertje Boom’); verslag 
van een lezing over ‘persoonsbewijzen en distributiekaarten’; verslag over het 
Myheritage-congres in Amsterdam, 6-8 september 2019.

11 en 30 (afd. Friesland, mededelingenblad 95)
Jg. 24, nr. 3, juli 2019: familiegegevens bij portret van Trijntje Rinzes Hooyenga, 
geb. Eastermar 26-09-1820 en overl. Oudega 19-03-1908; via Lolcke Abbez niet 
naar Grutte Pier (reactie op 11 en 30 nr. 94); geneagram Wendy Boterhoek en 
Ilona Jaspers; digitaal zoeken in kranten; de familie Henstra in Sneek + parenteel 
van Anne Arjensz van Klinken.
Jg. 24, nr. 4, oktober 2019: de enquête-commissie Veenderijen 1891 (namen 
en getuigenverslagen in een enquête naar de situatie in de veengebieden); 
kwartierstaat Waling Dijkstra, geb. Vrouwenpolder 14-08-1821; voorouders van 
Ruurd Wiersma, geb. Rinsumageest 20-02-1904.

Genealogie langs Maas en Peel (afd. Land van Cuijk en Ravenstein) jg. 28, 
nr. 81, aug. 2019: familiegegevens bij portret van Antonius Martinus Huberts 
geb. Gassel 05-01-1851 en overl. Gassel 27-04-1925; kwartierstaat Catharina 
Maria Morlog, geb. Reek 16-01-1928 en overl. Grave 23-08-2014; van tienden, 
cijnzen en renten; Brabants katholiek offensief in Amerika in de 19e eeuw.

Gens Propria (afd. Kennemerland) nr. 96, sept. 2019.3: de historie van de 
Nederlandse ridderordes; geschiedenis van de heerlijkheden Houtrijk en Polanen 
(twee buurtschappen aan het IJe, nu onderdeel van de Spaarndammerbuurt in 
Amsterdam.
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Via een ruilabonnement beschikken wij ook over
West-Friesland Oud en Nieuw 2019, jaarboek nr. 86 van het Westfries 
Genootschap met artikelen over betonnen voersilo’s uit Spanbroek, de 
Westfriese streekromans, metamorfose van het Westfriese landschap door de 
ruilverkavelingswet, de Oost-Friezen in Noordwest Duitsland, de achttiende-
eeuwse veepest in oostelijk West-Friesland, een aanvulling op de reeks 
‘rechtvaardigen binnen de omringdijk’, een overzicht van Holland en West-
Friesland in de middeleeuwen, en de beleefdheidsvorm in het Westfries. Ook 
een kroniek van West-Friesland in het jaar 2018 ontbreekt niet.

Westfriese Families jg. 60, nr. 2, sept. 2019: genealogie Pieter Claasz van 
der Oort, overl. Schagen ca. 1717; genealogie Pieter Claas de Boer (vervolg); 
kwartierstaat Agatha Maria Potter, geb. Sijbekarspel 08-10-1914; parenteel 
Lammert Huijsman (slot).

Parenteel van Aafje Som
Ruimtegebrek noopte de redactie van het jubileumnummer (2019.3) om onderstaande 
parenteel even op de plank te laten liggen. Daarom bij deze alsnog dit gedeelte van de 
bijdrage van Marijke van Teunenbroek als aanvulling op bladzijde 92 van de glossy.

Generatie I

I. Dirk Cornelus Som, gedoopt te Grootebroek op 30 september 1787, over-
leden te Hoorn, Koepoortsvest op 16 april 1823, getrouwd te Bovenkarspel 
op 18 november 1810 met Dieuwertje Klaasdochter Tijssen.
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 Uit dit huwelijk drie kinderen:

1. Aafje, geboren 04-11-1811 te Bovenkarspel, volgt II

2. Aaltje, geboren te Hoogkarspel op 6 juni 1814

3. Crelisje, geboren te Hoorn op 16 maart 1819.

Generatie II

II. Aafje Som, geboren te Bovenkarspel op 4 november 1811 en overleden te 
Berkhout op 29 jul 1868, getrouwd te Berkhout op 20 maart 1836 met Wil-
lem Beek,  geboren te Berkhout in 1806, arbeider, zoon van Teeuwis Beek 
en Aafje De Geus. Willem is overleden op 07-01-1878 te Berkhout.

 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Teeuwis, geboren te Berkhout op 20 maart 1837, overleden te 
Berkhout op 25 maart 1837.

2. Aafje, geboren te Berkhout op 23 jun 1843, overleden te Hens-
broek op 22 jul 1892.

Generatie III

III. Aafje Beek, dochter van Willem Beek en Aafje Som (II), geboren te Berk-
hout op 23 jun 1843,  overleden te Hensbroek op 22 juli 1892, getrouwd te 
Hensbroek op 22 januari 1865 met Jacob Nierop, zoon van Cornelis 
Nierop en Jantje Komen, geboren te Hensbroek, overleden te Hensbroek op 
19 augustus 1905.
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 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Dieuwertje, overleden te Hensbroek op 27 februari 1877.

2. Cornelis, overleden te Hensbroek op 12 mei 1866.

3. Jantje, overleden te Zwaag op 10 mrt 1938, volgt IVa .

4. Aafje, geboren te Hensbroek op 16 jun 1874, overleden te 
Hensbroek op 21 januari 1933, volgt IVb .

Generatie IV

IVa. Jantje Nierop, zoon van Jacob Nierop en Aafje Beek (III), overleden te 
Zwaag op 10 maart 1938, getrouwd te Hensbroek op 1 mei 1898 met Jan 
Mol, overleden te Hensbroek op 26 jun 1919.

 Uit dit huwelijk een zoon:

1. Jan Mol.

IVb. Aafje Nierop, dochter van Jacob Nierop en Aafje Beek (III), geboren te 
Hensbroek op 16 juni 1874, overleden te Hensbroek op 21 januari 1933, ge-
trouwd te Hensbroek op 3 mei 1896 met Albertus Volkers, zoon van Jan 
Volkers en Wilhelmina Stroomer, geboren te Oterleek op 21 januari 1873, 
overleden te Hensbroek op 13 december 1946, begraven te Hensbroek op 
16 december 1946.

 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Wilhelmina, geboren te Oterleek op 8 april 1897, overleden 
te Oterleek op 9 juli 1976, volgt Va.

2. Jan, geboren te Hensbroek op 14 mei 1902, overleden te Alk-
maar op 25 oktober 1985, volgt Vb.

Generatie V

Va. Wilhelmina Volkers, dochter van Albertus Volkers en Aafje 
Nierop (IVb), geboren te Oterleek op 8 april 1897, overleden te Oter-
leek op 9 juli 1976, getrouwd te Hensbroek op 1 juli 1917 met Teunis 
Neij, zoon van Wiebe Neij en Geertje Battem, geboren te Oterleek op 
24 april 1892, overleden te Alkmaar op 9 september 1973.
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 Uit dit huwelijk een zoon:

1. Albertus, geboren te Schermerhorn op 28 november 1917.

Vb. Jan Volkers, zoon van Albertus Volkers en Aafje Nierop (IVb), geboren 
te Hensbroek op 14 mei 1902, overleden te Alkmaar op 25 oktober 1985, 
relatie met Neeltje Dekkers, dochter van Pieter Cornelisz. Dekkers en 
Maartje de Beurs, geboren te Venhuizen op 4 februari 1902, overleden te 
Obdam op 28 februari 1995.

 Uit deze relatie 3 kinderen:

1. Maartje Aafje, geboren te Hensbroek op 8 oktober 1928, 
overleden te Medemblik op 7 januari 2014, getouwd te Hens-
broek op 12 mei 1955 met Jacob van der Molen, geboren te 
Obdam op 26 oktober 1925, overleden te Den Oever op 24 au-
gustus 2009. 

2. Doodgeboren zoon, te Hensbroek op 25 oktober 1934.

3. Aafje Albertina, geboren te Hensbroek op 3 augustus 1936, 
overleden te Hensbroek op 18 maart 1937.
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Foto’s 35 jaar OWF

de voorbereiding

Jan Buzepol secr. NGV

Jos Kaldenbach over Rebellion

meer foto’s op
 https://photos.app.goo.gl/g6U16ECVaMN3gf5r8

https://photos.app.goo.gl/g6U16ECVaMN3gf5r8 
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volle zaal

gezellige 
receptie

Koggenland 
2019/3, een
mooi exem-
plaar
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Transcriptie van pagina 128-129
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Aan dit nummer werkten mee:

Tineke van Dijk, Joke Ignjatovic, Ellen Kragting, Ben Leek, Marijke van            
Teunenbroek, Hany Sinkeldam- Buschman en Dick Waalboer

In het volgende nummer

kunnen we uw bijzonder op prijs gestelde kopij plaatsen, zoals:
stamreeks, kwartierstaat, genealogie, parenteel of gedeelten daarvan, vragen 
aan leden en zovoort.

Mutaties

Sinds de vorige opgave in Koggenland 2019.2 hebben zich zeven nieuwe leden 
voor onze afdeling aangemeld. Wij eindigen het jaar 2019 dus voorlopig met 137 
leden.

136739 Dhr. Drs. F. Koster (Zeist)
136801 Mw.  C.M. van Dijk (Wervershoof) 
136802 Mw. A.E.M. van Braam (Hoorn) 
113180 Mw.  H. Sinkeldam-Buschmann (Zuidoostbeemster) 
136814 Dhr. H.F.M.G. Eeldert uit (De Bilt)
136827 Mw. E.F.M. Kragting uit (Spanbroek)
136842 Dhr. W. Loos (Zwaag)

Van twee leden is het lidmaatschap beëindigd
124463 Dhr. J.H.L. Vermaas (Oostwoud)
124461 Mw. L. Hoogland (Hoorn)

Helaas moeten wij u het overlijden melden van
136376 Dhr. J. de Jager (Wijk bij Duurstede)



 

Koggenland 
verschijnt in 2020 in de maanden maart, juni, september

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
15 maart 2020

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 op dindsdag en vrijdag van

 09.00 uur tot 17.00 uur.
Voor het lenen van materiaal kunt u terecht tijdens de 

bijeenkomsten en het Voorouderspreekuur.

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

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

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

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



Bestuur en functieverdeling

Voorzitter 
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek      0229 - 59 17 46
e-mail: voorzitter-owf@ngv.nl
Secretaris 
Joke Ignjatovic-Schrama, Klagerstuin 150, 1689 JX Zwaag     06 51 34 81 89 
e-mail: secretaris-owf@ngv.nl
Penningmeester 
Henk Flierman, Kloosterpoort 1, 1613 EV  Grootebroek      0228 - 51 31 05
e-mail: penningmeester-owf@ngv.nl 
Algemeen bestuurslid,werkgroep bibliotheek, opvang nieuwe leden
vacature
Algemeen bestuurslid, Communicatie/ PR
vacature
Algemeen bestuurslid, organisatie lezingen 
Marijke van Teunenbroek, Robert Stolzhof 292, 1628 XA Hoorn     06 22 34 25 98 
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

Homepage: https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/
oostelijk-west-friesland/

Webmaster
Dick  Waalboer

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

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