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Onze bijeenkomsten

Helaas kunnen er in het Westfries Archief nog geen bijeenkomsten 
gehouden worden

In dit nummer
 
vindt u het jaaroverzicht van onze secretaris, een overzicht van de mutaties en de 
actuele omvang van ons ledenbestand, een terugblik op de enquête en een blik op de 
binnengekomen afdelingsbladen.
Naast het verenigingsnieuws wordt het grootste gedeelte van dit nummer in beslag 
genomen door een bewerkte versie van de vragen en antwoorden van de digitale quiz, 
die in februari door Remko Ooijevaar werd gepresenteerd. Tezamen met het overzicht 
van de nieuwtjes uit het Westfries Archief vormt dit hopelijk een bron van nieuwe 
kennis voor het uitoefenen van uw hobby.
Met een klein stukje actieve beoefening van genealogie (‘toevalstreffer’) komt ook de 
derde rubriek waar ons afdelingsblad op steunt, gelukkig nog aan de orde.

Van de bestuurstafel
Zoals u mogelijk bekend is, bestond tot voor kort ons 
hoofdbestuur (HB) nog maar uit twee personen. Daar houd 
je een landelijk NGV niet mee overeind. Door vrij ernstige 
ziekten was het bestuur behoorlijk ingekrompen. Na meerdere 
noodkreten van het HB is, na lange tijd, het bestuur gelukkig 
weer uitgebreid tot 6 personen. Deze zijn voortvarend te werk 
gegaan om de achterstand op allerlei terreinen weer in te halen.
Door diverse problemen waren de financiële jaarstukken voor 
2019 en 2020 nog niet in orde en de kascommissie 2019 vond 
dat ze haar werk niet goed kon uitvoeren. De stukken zijn nu 
gereed en een nieuwe kascommissie is benoemd om in mei over beide jaren haar 
bevindingen te kunnen geven aan de Algemene Vergadering.
De ontwikkeling van de nieuwe website heeft door allerlei oorzaken, zoals een hack, 
ziekte en onvoldoende vrijwilligers, fors te lijden gehad. Ook in financieel opzicht liep 
het niet goed. Het bouwen van de website, niet alleen door deskundige vrijwilligers 
maar ook door ingehuurde professionals, liet niet alleen digitaal maar ook financieel 
veel te wensen over. Gelukkig ligt die fase nu achter ons. In de nieuwe web-omgeving 
worden de komende weken zo’n 2.000.000 afbeeldingen ingelezen. De rest van 
de afbeeldingen, een veelvoud daarvan, komt spoedig aan de beurt.  Ook wordt de 
complete bibliotheek van Bunnik ingevoerd. Dit betekent dat de leden de verzameling 
van circa 30.000 boeken over enige tijd digitaal kunnen raadplegen. Door medewerkers 
van de bibliotheek is hier keihard aan gewerkt. Het zal niet lang meer duren tot de 
afdelingswebsites weer beschikbaar zijn. We kunnen dan weer zelf de nieuwsbrieven 
maken. Voor die tijd moeten de webredacteuren van de afdelingen nog geïnstrueerd 
worden over de werkwijze. De stamboomcontainers zullen weer geactiveerd worden, 
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zodat de leden hierin onderzoek kunnen doen. 
Zoals eerder gememoreerd heeft het bestuur van OWF meerdere malen een 
vergadering via Microsoft Teams gehouden en dat viel niet tegen. Hoewel het 
natuurlijk een stuk prettiger is om elkaar in levende lijve te spreken. Gevoel en gedrag 
van een gesprekspartner stralen meer uit dan alleen het gesproken woord. We zien 
elkaar natuurlijk wel, maar het is toch anders.
Met het hoofdbestuur en de afgevaardigden is onlangs een schriftelijke algemene 
vergadering gehouden als jaarvergadering. Voor die tijd, in oktober/ november 
2020, zijn de afdelingen uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken bij onze 
vereniging door bijeenkomsten in een zestal regio’s. Het is niet bevorderlijk voor een 
goede communicatie, maar het is beter dan niets. Enkele besluiten die genomen zijn 
betreffen een contributieverhoging. De contributie liep al langer niet meer in lijn met 
de algemene kostenstijgingen. Ook komt er een differentiatie van de contributie. 
U zult hier binnenkort verder over geïnformeerd worden. Op 20 maart was er een 
Algemene Vergadering met de Afgevaardigden van de afdelingen. Deze vergadering 
werd gehouden via Zoom. In de volgende Koggenland zullen we u hiervan op de 
hoogte stellen.

Nu ik het toch over Koggenland heb: 
waardoor komt het toch dat we zo weinig kopij van u krijgen? De redactie snakt naar 
uw onderzoeksresultaten. En of dat nu is in de vorm van een verhaal, een gedeelte van 
een parenteel of een stamreeks, maakt ons niets uit. Een mooie kwartierstaat of een 
cirkeldiagram midden in het blad is natuurlijk nooit weg. Het is voor uw onderzoek en 
voor anderen zeer de moeite waard om uw kennis met anderen te delen. Laat eens wat 
van uw werk zien! U zult hier best reacties op krijgen. Misschien compleet met foto’s. 
Mocht u hulp nodig hebben laat het dan weten aan de redactie (redactie-owf@ngv.nl). 

Onder de bezielende leiding van Remko Ooijevaar als quizmaster hebben we in februari 
door middel van MS Teams een quiz in twee delen georganiseerd. De vragen gingen 
over, u raadt het al, genealogie. Dank aan alle enthousiaste deelnemers. Toch moet 
me van het hart dat de totale deelname aan beide delen naar mijn smaak ver beneden 
de maat was. Ik had meer deelnemers verwacht. De inspanningen van degenen die 
aan het tot stand komen van de quiz hebben meegewerkt waren niet voor niets, maar 
hadden meer deelnemers verdiend. Wat doen wij niet goed? Dat houdt ons wel bezig. 
Heeft u tips, dan vernemen we dat graag.
Ik wens u verder veel plezier met uw genealogisch onderzoek en wat corona betreft, ik 
kan er niet omheen: blijf gezond.

uw voorzitter
Dick Waalboer

mailto:redactie-owf%40ngv.nl?subject=
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Met het jubileumjaar nog in gedachten zou het jaar 2020 goed moeten beginnen. De 
begroting vol ambities, met een lijst van aansprekende sprekers. Hoe anders liep het. 
Na amper 3 maanden zaten we midden in een pandemie, en nu nog. Twee sprekers 
hebben we nog gehad. Harmen Snel, iedereen wel bekend, die het had over onder 
andere vastlopers en droogkokers en onze oud-secretaris die de heksenvervolging 
uit zijn familieverleden behandelde. Totaal uitgaven €144,80. De zaalhuur (over 
2019) van €572,00 betreft die van het WFA. Ons afdelingstijdschrift Koggenland is elk 
kwartaal uitgegeven. Digitaal zoals u weet. Voor enkele leden, archieven en voor de 
bibliotheken worden nog enkele exemplaren gedrukt. Totaal kosten €216,25. Voor 
onze eigen bibliotheek zijn enige boekbinduitgaven geweest, €127,00. Dan nog enige 
bestuurskosten ad. €15,50. En dat was dan de gehele exploitatie over 2020, te weten 
€ 1075,55. Ten opzichte van de begroting heeft de afdeling Oostelijk West-Friesland 

Financieel overzicht 2020 
NGV afdeling Oostelijk West-Friesland
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Jaarverslag 2020 
NGV afdeling Oostelijk West-Friesland 

Woord vooraf
Het is overbodig te melden dat het jaar 2020 in het teken stond van het virus, dat de 
hele wereld in zijn greep had. Naast alle individuele gevolgen voor de Nederlanders 
had Covid-19 ook invloed op het verenigingsleven, wat duidelijk te merken was binnen 
de NGV en ook binnen onze afdeling OWF. Door de regeringsmaatregelen konden 
immers fysieke bijeenkomsten geen doorgang vinden en moesten we de waardevolle 
persoonlijke contacten tussen leden onderling en tussen bestuur en leden missen.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2020 ongewijzigd gebleven. De taakverdeling 
is als volgt.
* Dick Waalboer: voorzitter, webredacteur en redacteur Koggenland
* Joke Ignjatovic: secretaris en opvang nieuwe leden
* Ben Leek: notulist en hoofdredacteur Koggenland
* Marijke van Teunenbroek-Land: organisatie lezingavonden, werkgroep bibliotheek
   en beheer, digitale helpdesk
* Henk Flierman: penningmeester en facebook

De vacature van een algemeen bestuurslid voor communicatie en PR is ook dit jaar niet 
opgevuld. De taken worden waargenomen door de zittende bestuursleden.

Er heeft in 2020 één fysieke bestuursvergadering plaatsgevonden. Voor de overige 
3 vergaderingen heeft het bestuur gebruik gemaakt van Skype. In de tussentijd 
onderhielden de bestuursleden onderling contact via Skype, de e-mail en de telefoon.  

Afdelingsvergaderingen OWF
De afdelingsjaarvergaderingen die gepland stonden voor 16 april en 29 oktober zijn 
vervallen als gevolg van de regeringsmaatregelen in het kader van Covid-19. In de 
OWF-Nieuwsbrief van 10 november heeft het bestuur de begroting 
2021, het exploitatieoverzicht t/m augustus 2020 en het jaaroverzicht 

€2619,45 minder uitgegeven. Ook bij andere afdelingen van de NGV bleek het beeld 
niet veel anders te zijn. Het jaar 2020 startte met een saldo van €404,17 op onze 
rekening en eindigt met €243,87 zoals u op het bijgaand jaaroverzicht 2020 kunt zien. 
Vanwege Covid-19 c.q. het RIVM protocol is de kascommissie niet bijeen geweest. 
Het hoofdbestuur heeft enerzijds vanwege onderbezetting en anderzijds vanwege 
het beperkt bijeen kunnen komen, haar jaarrekening over 2019 en de voorlopige 
jaarrekening 2020 later dan gebruikelijk kunnen opstellen.  In de eerstkomende 
Algemene Ledenvergadering, wanneer dan ook zal het hoofdbestuur verantwoording 
over de betreffende beide jaren afleggen. Onze afdeling Oostelijk West-Friesland heeft 
voor 2021 wel een begroting ingediend. Die kan echter pas goedgekeurd worden nadat 
de genoemde jaarrekeningen zijn vastgesteld door de ALV. Zoals het er nu naar uitziet 
zullen pas in de herfst de eerste activiteiten, hoe beperkt ook en afhankelijk van het 
openingsbeleid van het WFA, kunnen plaatsvinden. 
Met vriendelijke groet, Henk Flierman, budgethouder voor de afdeling OWF-NGV.
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2019 gepubliceerd en de leden verzocht via de e-mail al dan niet akkoord te gaan 
met de begroting. Dit zou het belangrijkste punt van bespreking zijn geweest als de 
bijeenkomst fysiek had kunnen plaatsvinden. Twaalf leden hebben positief gereageerd 
op het concept. Op de vragen die zij daarbij stelden heeft Henk Flierman uitgebreid 
geantwoord. Er zijn geen negatieve reacties op de begroting ontvangen.

Vergaderingen met het hoofdbestuur
Het hoofdbestuur heeft de landelijke jaarvergaderingen met de 
afdelingsvertegenwoordigers, die gepland stonden voor 16 mei en 21 oktober, afgelast. 
Het voorzittersoverleg van 26 september is vervangen door een zestal bijeenkomsten 
in het land, waarvoor de voorzitter en de secretaris de afdelingen, verdeeld in zes 
clusters, hebben bezocht. Onze afdeling vormde samen met Hollands Noorderkwartier 
en Kennemerland een cluster, waarin Dick Waalboer OWF vertegenwoordigde. 
In deze bijeenkomsten heeft het hoofdbestuur de AV-stukken aan de afdelingen 
voorgelegd. 
Bij de bespreking daarvan hebben de afdelingsvertegenwoordigers hun zorg 
uitgesproken over de capaciteitsproblemen van het hoofdbestuur en de perikelen rond 
de goedkeuring van de financiële stukken van 2019, die pas naar verwachting in 2021 
afgerond kan worden. 
Naar aanleiding van de oproep van het hoofdbestuur heeft Dick Waalboer zich in 
december aangemeld als lid van de kascommissie die de jaarcijfers 2019 van het NGV 
controleert, en mogelijk ook  de jaarcijfers 2020.

Financiën
De bezuinigingen die het hoofdbestuur in het vierde kwartaal van 2019 
heeft aangekondigd zijn in 2020 doorgevoerd. Zie verder onder het kopje 
‘Afdelingsvergaderingen OWF’.

Onze leden
We begonnen 2020 met 125 leden en 9 bijkomende leden, in totaal 134. Op 31 december 
telde de afdeling 116 leden en 8 bijkomende leden, dus totaal 124. Het ledental is t.o.v. 
2019 gedaald, een trend die ook landelijk te zien is. We hebben afscheid genomen van 
10 leden (8 opzeggingen en 2 royementen wegens niet betalen contributie) en we 
mochten 2 nieuwe leden verwelkomen.

Ondersteuning van het bestuur
Helaas lagen de activiteiten binnen de afdeling het grootste deel van het jaar stil, maar 
wanneer het verenigingsleven weer op gang komt, dan kan het bestuur in ieder geval 
rekenen op de ondersteuning van de hieronder genoemde leden.

Bibliotheek: Gerri Kind-Renskers, Tiny Kraakman-de Jong en Bert Houter
Lezingen: Marja Waalboer, Bernard Dijkmans, Remko Ooijevaar
Voorouderspreekuur: Gerri Kind-Renskers, Remko Ooijevaar, Klaas Bant
Cursus Stamboomonderzoek: Gerri Kind-Renskers

Het afdelingsblad Koggenland
Na een gedegen voorbereiding in 2019 wordt met ingang van het eerste nummer van 
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2020 Koggenland alleen nog in digitale vorm aan de leden gezonden. 
Slechts twee leden die niet beschikken over een computer en/of e-mail krijgen bij hoge 
uitzondering het blad in geprinte vorm thuis bezorgd. Voor één lid, in bezit van e-mail, 
was de opheffing van de papieren versie reden om het lidmaatschap van de NVG en 
onze afdeling op te zeggen.

Alle nummers van Koggenland zijn inmiddels gedigitaliseerd en te raadplegen op 
onze afdelingspagina van de NGV-website https://www.ngv.nl/. De afdelingspagina’s 
waren, in verband met ingrijpende werkzaamheden aan de website, jammer genoeg 
het grootste deel van 2020 niet beschikbaar.

Nieuwsbrieven OWF
In 2020 zijn er 17 Nieuwsbrieven naar de leden verzonden.

Lezingen bij het Westfries Archief
Er zijn in 2020 voor het op slot gaan van het openbare leven twee lezingavonden 
georganiseerd, die beide druk bezocht werden. 
* 23 januari: Harmen Snel: droogkokers en andere vastlopers
* 27 februari: heksenvervolging en heksenprocessen
Het bestuur hoopt dat er in de 2e helft van 2021 weer lezingenavonden georganiseerd 
kunnen worden. 

Lezingen door bestuursleden
Dick Waalboer heeft op 24 januari in het Westfries Archief een lezing gehouden over 
GensDataPro voor beginners. De lezing over Stamboomonderzoek, die hij in het kader 
van de samenwerking met de Bibliotheek Hoorn op 17 november zou houden is niet 
doorgegaan. 

Beginnerscursus Genealogie
De in het eerste kwartaal geplande Beginnerscursus Genealogie ging wegens gebrek 
aan belangstelling niet door. De uitgebreidere versie die in het najaar zou plaatsvinden 
sneuvelde onder de lock down. De ontwikkeling van een landelijke cursus, die de 
afdelingen op uniforme wijze kunnen presenteren, met uniform materiaal, ging 
gewoon door. Dick Waalboer is de teamleider van dit project.

Voorouderspreekuur
In het eerste kwartaal hebben twee voorouderspreekuren in het Westfries Archief 
plaatsgevonden, met gemiddeld 4 bezoekers per keer.

In het vierde kwartaal van 2019 werd een proef gestart met  spreekuren in de bibliotheken 
van Medemblik, Opmeer en Stede Broec. In 2020 heeft helaas alleen het spreekuur van 
10 januari doorgang kunnen vinden met in Medemblik 1, in Opmeer 3 en in Stede Broec 
1 bezoeker(s). Met het oog op Covid-19 zijn er verder geen spreekuren gepland voor de 
rest van 2020. In maart heeft het bestuur de proef geëvalueerd en vastgesteld dat de 
activiteiten nog niet goed lopen; alleen in Opmeer lijkt de opzet te slagen. We hebben 
afgesproken na de lock down het organiseren van spreekuren in de bibliotheken weer 
op te pakken, waarbij Stede Broec vervangen wordt door Hoogkarspel. Er zal daarbij 
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meer aandacht worden besteed aan publiciteit en informatieverstrekking.
Cultuurmarkt Hoorn
De Cultuurmarkt Hoorn, waaraan het bestuur zou deelnemen, is helaas niet 
doorgegaan. Onze hoop is gevestigd op een Cultuurmarkt in 2021. 

Famillement
Op 27 juni 2020 zou in Amsterdam het Famillement plaatsvinden, het grootste 
evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland, georganiseerd door 
het CBG. Onze afdeling zou daar samen met het Westfries Archief een kraam inrichten 
en bemensen, met als eventuele derde partij de Stichting Westfriese Families. Ook dit 
evenement kon geen doorgang vinden en is verschoven naar een nog nader te bepalen 
datum in 2021. Wel hebben het CBG en het Stadsarchief Amsterdam een digitale 
variant in het leven geroepen, bestaande uit een aantal webinars.
Activiteiten tijdens de lock down
Door de regeringsmaatregelen moesten geplande activiteiten geannuleerd worden en 
was het voor leden en bestuursleden niet mogelijk elkaar fysiek te ontmoeten. Toen 
duidelijk werd dat de coronacrisis langer aanhield dan verwacht, heeft het bestuur 
enkele activiteiten ontplooid om de leden toch van dienst te kunnen zijn.
Zo is er na het wegvallen van de inloopspreekuren een digitale helpdesk in het leven 
geroepen, waarbij leden hun hulpvragen per e-mail aan de bestuursleden kunnen 
voorleggen.  
In Koggenland 2020/4 heeft Marijke van Teunenbroek-Land enkele van de ontvangen 
vragen besproken.
Twee leden hebben tot volle tevredenheid de door Marijke van Teunenbroek-Land 
en Gerri Kind-Renskers georganiseerde boekbindcursus gevolgd, coronaproef wel te 
verstaan. 
In september heeft het bestuur langs digitale weg een enquête onder de leden 
gehouden om te peilen of het bestuursbeleid nog in de pas loopt met de verwachtingen. 
Van de 133 aangeschreven leden hebben er 14 de moeite genomen de korte vragenlijst 
in te vullen. In Koggenland 2020/4 doet Ben Leek verslag van de uitkomst. De in gang 
gezette vervolgacties lopen door in 2021.

Publiciteit
Door het wegvallen van activiteiten en evenementen is er weinig tot geen gelegenheid 
geweest om aan de naamsbekendheid te werken.
Met ongeduld ziet het bestuur uit naar het moment dat de landelijke NGV-website 
helemaal op orde is en ook de afdelingspagina’s weer naar behoren werken, zodat 
langs die weg de publiciteit weer opgepakt kan worden. 

Bibliotheek
Als gevolg van de tijdelijke sluiting van het Westfries Archief, waar onze bibliotheek zich 
bevindt, was het voor de leden niet mogelijk de collectie te raadplegen en boeken te 
lenen. Ook de leden van de Werkgroep Bibliotheek konden voor hun werkzaamheden 
niet in het archief terecht en zijn uitgeweken naar een thuiswerkplek.   
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Tot slot
Met gemengde gevoelens kijken we terug op het afgelopen jaar waarin Covid-19 de 
verenigingsactiviteiten bemoeilijkte en waarin de capaciteitsproblemen binnen het 
hoofdbestuur voor ongerustheid bij onze afdeling gezorgd hebben. Gelukkig ziet het 
ernaar uit dat er adequate versterking is gevonden en is er een begin gemaakt met de 
aanpak van de problemen rond de financiële rapportage. Wat dat betreft treden we 
met voorzichtig optimisme 2021 tegemoet.
Het bestuur ziet de afname van het ledenbestand in het afgelopen jaar met lede ogen 
aan. De bestuursleden zijn van mening dat het behoud van bestaande leden even 
belangrijk is als het werven van nieuwe leden. Naar beide aspecten zal in 2021 dan ook 
de aandacht uitgaan.
We hopen dat onze leden in het afgelopen jaar geen persoonlijke schade van het 
virus hebben ondervonden en spreken de wens uit voor gezondheid voor onze leden, 
onze vereniging en onze afdeling Oostelijk West-Friesland, in het vertrouwen dat de 
regeringsmaatregelen effect hebben zodat we elkaar in de loop van 2021 weer kunnen 
ontmoeten en begroeten.   
Joke Ignjatovic
secretaris

Digitale ledenbijeenkomst

Nergens in onze vereniging is het mogelijk om een reguliere voor- of 
najaarsledenvergadering te organiseren. Bij ons dus ook niet. Statutair zou dat wel 
moeten, maar het wordt ons door Covid-19 uit handen geslagen.

Elders in deze aflevering van Koggenland treft u het jaarverslag van onze secretaris 
Joke Ignjatovic aan en het financieel overzicht 2020, hoe mager dan ook, van onze 
penningmeester Henk Flierman.
Voor deze stukken hebben we graag uw instemming. Naar mijn mening kijken we 
terug op een rampzalig jaar wat betreft de bijeenkomsten en verder contacten zoals 
voorouderspreekuur, cursussen en dergelijke.

Het huidige bestuur beschikt niet echt over de nodige kennis om een digitale 
bijeenkomst te organiseren. Hulp op dit gebied is altijd welkom. Toch gaan we 
proberen u uit te nodigen voor een bijeenkomst via Teams, waarin mogelijk een korte 
presentatie gegeven wordt over een genealogisch onderwerp en waaraan u zelf ook 
kunt bijdragen door bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen.
Ook de genoemde jaarverslagen kunnen hierin behandeld worden. We denken niet aan 
een urenlange sessie maar eerder een bijeenkomst van een half uur of drie kwartier.

Voor Teams hoeft u niets op uw laptop of PC te installeren. U kunt zo op de uitnodiging 
ingaan. We werken er hard aan en zullen u zo spoedig mogelijk door middel van een 
Nieuwsbrief verder op de hoogte stellen. We hopen dat zich veel leden zullen melden 
voor deze digitale bijeenkomst. Wordt het een succesvol contactmoment dan zullen 
we u later weer uitnodigen. 
Dick Waalboer
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Nieuws van het Westfries Archief

Aansluiting bij WieWasWie
Bij veel genealogen is het een bekende website: www.wiewaswie.
nl. WieWasWie is een website vol met digitaal ontsloten 
historische documenten met persoonsgegevens. Hier kunt u met 
één zoekopdracht de gegevens van archiefinstellingen uit heel 
Nederland doorzoeken. In het zoekresultaat staan de belangrijkste gegevens, zoals 
de naam, plaats en datum. Op de bijbehorende scans is nog veel meer te zien. In de 
database van WieWasWie staan meer dan 215 miljoen namen uit heel Nederland. 
De namen zijn afkomstig uit meerdere historische bronnen: akten van de burgerlijke 
stand, doopboeken, militaire bronnen, scheepsoldijboeken, familieadvertenties, 
slavenregisters en nog veel meer. De gegevens van het Westfries Archief zijn nu ook 
doorzoekbaar via WieWasWie. In december 2020 werden meer dan 2 miljoen namen 
uit de bronnen van het Westfries Archief toegevoegd aan de website van WieWasWie. 
Deze worden regelmatig geüpdatet. 
Uiteraard blijft het ook mogelijk om op de website van het Westfries Archief te zoeken 
in de, momenteel, meer dan 3 miljoen ingevoerde personen. 

Geschiedenislokaal Westfriesland
Geschiedenislokaal is een educatief platform waar archieven en andere 
erfgoedinstellingen historische bronnen op een aantrekkelijke manier aanbieden. 
Het Westfries Archief is sinds 2020 bij dit initiatief aangesloten. 

Enquête

In de vorige aflevering van Koggenland (2020.4, pg. 91-92) heeft u de uitkomsten 
van de vorig jaar gehouden enquête kunnen lezen. Omdat de respons teleurstellend 
was, is het lastig de gemaakte opmerkingen in beleid om te zetten. Toch kunnen de 
antwoorden bij de verschillende vragen in zijn algemeenheid gelukkig wel worden 
beschouwd als ondersteuning van het bestuursbeleid. Op een aantal meer persoonlijk 
vragen en opmerkingen hebben bestuursleden gereageerd via telefoon en mail om tot 
specifieke antwoorden te kunnen komen en de vragensteller verder te helpen.
Er blijven vervolgens drie wat meer algemene vragen liggen, waar het bestuur aandacht 
aan wil gaan geven. Dat kan voorlopig nog niet door bijeenkomsten te organiseren, 
maar zou wel goed digitaal kunnen met behulp van Zoom, Skype of Teams. De drie 
onderwerpen die wij voor ogen hebben lenen zich daar goed voor. Als u zich voor een 
of meer van deze drie thema’s opgeeft, proberen wij een ‘meeting’ te organiseren. Het 
gaat dan om werken met GensDataPro of Aldfear, het opzetten van een genealogische 
publicatie en een ‘helpdesk’ om vastgelopen onderzoek weer vlot te trekken. Direct 
contact, zij het digitaal, is naar onze mening een goed alternatief voor de fysieke 
bijeenkomsten die voorlopig nog niet mogelijk zullen zijn.
U kunt zich via het secretariaat aanmelden. Zie voor telefoonnummer en e-mailadres 
het colofon achterin dit nummer.
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De bronnen zijn per thema geordend. Elke bron is voorzien van een toelichting en 
context zodat leerlingen en docenten er snel mee aan de slag kunnen. Het platform 
is vooral gericht op gebruik in het voorgezet onderwijs. De bronnen kunnen 
worden gebruikt voor lessen, werkstukken en presentaties. Uiteraard zijn andere 
belangstellende ook van harte welkom om een kijkje te nemen op de website www.
geschiedenislokaalwestfriesland.nl
In geschiedenislokaal Westfriesland zijn drie thema’s beschikbaar: Tweede 
Wereldoorlog, besmettelijke ziekten en slavernij. In januari 2021 is het thema slavernij 
uitgebreid. Archiefstukken, afbeeldingen en andere bronnen laten zien dat Westfriezen 
bij de trans-Atlantische slavenhandel waren betrokken. Daarnaast worden bronnen 
over slaafgemaakte Westfriezen in Noord-Afrika gepresenteerd. 
In de loop van 2021 worden meer bronnen en thema’s toegevoegd. Het eerste nieuwe 
thema is al op de website zichtbaar: Westfriezen op zee. In dit thema staat de relatie 
tussen Westfriesland en de zeevaart centraal. Tot ver in de achttiende eeuw waren 
scheepvaart en visserij belangrijke bedrijfstakken in de regio. Niet alleen in Hoorn, 
Enkhuizen en Medemblik maar zeker ook in de dorpen.
 
Gepubliceerde indexen
Lockdown of niet, de vrijwilligers werken door aan het invoeren van namen uit 
oude bronnen. Hieronder een greep uit de indexen die de afgelopen maanden zijn 
gepubliceerd op de website van het archief. 
DTB Medemblik 35 t/m 53: impost op trouwen en begraven 1700-1729
DTB Westwoud 6: katholieke doop- en trouwinschrijvingen 1731-1812
DTB Hoorn 3: gereformeerde doopinschrijvingen 1593-1614
Nieuw Notarieel Archief (NNA) Blokker, akten notaris Hulst, 1843-1863
NNA Grootebroek, akten Booy, 1866-1878.
NNA Hoogkarspel, akten notaris Hanegraaf, 1911-1915
NNA Hoorn, akten notaris Tasman, 1843-1849
NNA Hoogwoud, notaris Hendrik de Boer, 1895-1915
NNA Obdam, notaris Johannes Jacobus Haarselhorst, 1843 – 1847, 1850-1874

De geboorteakten van de Burgerlijke Stand worden momenteel ingevoerd door 
een groep vrijwilligers. De eerste resultaten zijn nu te bekijken op de website. Alle 
namen van de geborenen en hun ouders in Abbekerk in de jaren 1811-1852 kunt u nu 
doorzoeken op de website. 

Sluiting studiezaal
Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen is het niet meer mogelijk om de 
studiezaal te bezoeken. Dit geldt in ieder geval tot en met dinsdag 30 maart. Houdt de 
website in de gaten voor de meest recente informatie over opening en sluiting van de 
studiezaal.
In spoedeisende gevallen kan een verzoek om informatie worden  ingediend. Het 
archief probeert zo goed mogelijk te helpen door de inzet van digitale middelen. Via 
telefoon (0229-282500) en mail (info@wfa.nl) blijft het Westfries Archief bereikbaar op 
gewone werkdagen van 9.00-17.00 uur. 

Sanne Maasbach

http://www.geschiedenislokaalwestfriesland.nl 
http://www.geschiedenislokaalwestfriesland.nl 
mailto:info%40wfa.nl?subject=
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Misschien zit hier iets voor u bij

Korte signalementen van binnengekomen afdelingstijdschriften die u kunt inzien in 
onze afdelingsbibliotheek. Alle overige, reeds gedigitaliseerde tijdschriften kunt u 
raadplegen via de site van de NGV.

Genealogie langs Peel en Maas (afd. Land van Cuijk en Ravenstein, jg. 39, nr. 85, jan. 
2021)
Het portret van Gerardus van den Bosch, geboren Cuijk 25-05-1820, overleden 
aldaar 29-03-1885; lijst (met gegevens) van inwoners van Cuijk als ondertekenaren 
van een ‘requeste’ aan de Staten Generaal in april 1760; kwartierstaat van Johanna 
Maria Hendrika (Anna) van Wanroij, geboren Oploo 12-01-1924, overleden Veghel 
16-10-2008, trouwt Oploo 05-06-1909 Martinus Hanenberg, geboren Boekel 25-07-
1918, overleden aldaar 26-10-2017; De nazaten van Gerard Elsenberg (Elsbergen, van 
Elsbergen), geboren Siebengewald 21-10-1783; Amerika deel XXIV, de nazaten van 
Stanislaus van Cooth en Aleida Maria van Rosendael (trouwen 1745 in Harderwijk en 
vestigen zich daarna in Boxmeer).

Hollands Noorderkwartier (afd. Alkmaar e.o.), jg.34, nr.4, aflevering 124, december 
2020.
Vragen om informatie over (1) dominee Bölger in Oudorp (midden 19de eeuw) en (2) 
Dirck Pietersz en zijn vrouw uit Alkmaar (lid van de vroedschap, midden 16de eeuw); 
Informatie over Alkmaarders die voorkomen in de door de Engelsen gekaapte brieven 
(zie ook www.gekaaptebrieven.nl); verslag van een lezing over de bende van Anthonius 
van Eembrugge (valsemunters in de 16de eeuw).
Jg. 35, nummer 1,aflevering 125, maart 2021
De in Westfriesland voorkomende genetische hartziekte PLN in kaart gebracht met 
behulp van genealogisch onderzoek (Dick Kaas, pg. 164 e.v.); droogmakerijen in 
Noord-Holland deel 1  (Jan Breggeman); afstammelingen gezocht van Claas Oudejans, 
zoon van Klasina Wokke en Petrus Oudejans.

Via een ruilabonnement beschikken wij ook over

Westfriese Families (tijdschrift van de stichting Westfriese Families) jg. 61, nr.3, 
december 2020
Een gedeeltelijke genealogie van het  molenaarsgeslacht Van Schagen, te beginnen 
bij Klaas van Schagen, geb. Noord-Scharwoude 26-02-1743, overl. Heerhugowaard 29-
12-1809. Klaas was molenaar in de Middelpolder in Heerhugowaard, kleinzoon Cornelis 
verschijnt als eerste van zijn familie als molenaar op de Kaagmolen in de Kaagpolder.
De familie Oomes, parenteel van de Westfriese tak van de familie O(o) mes, die ca. 
1695 begint bij het huwelijk van Jan Cornelis met Neel Jans. Hun kinderen worden 
gedoopt in Onderdijk.

Oud Hoorn (kwartaalblad van de vereniging Oud Hoorn)
jg. 42, nr. 4, december 2020
Een lichtend voorbeeld en een ingeloste ereschuld (zuster Odile Moereels); Een 
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populaire vroedvrouw in Hoorn (Antje Hilbrands-de Boer); 
De jammerlijke kolonisatiepoging aan de Amazone van Jan Reeps; ‘Ons jegenwoordige 
paus’ (François van Bredehoff); Van Gorredijk naar Hoorn (verwantschappen tussen 
Hoornse middenstanders, o.a. Van Wijk, Eilander, Waerts, Karssen, Osinga, de 
Jong, Jonkman.
Jg. 43, nr.1, maart 2021
Familie Ooms, vier generaties feestartikelen in de winkel met de aap (Cornelis Hendricus 
Ooms, geboren 1882, en Maria Johanna Teelen, geb. 1881, als grondleggers); 
het St. Jansgasthuis in de veertiger jaren van de vorige eeuw in het dagboek van Tiny 
Pater (1928-2014), dochter van Piet Kater en Maria Knijn; 
onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van panden in de binnenstad van Hoorn 
met behulp van de website  werkgroepHHSM@oudhoorn.nl; 
de Hoornse weeshuisvader Jan Willemsz Eswijler (ca. 1633 – 1719) en de invloed van 
zijn boek ‘Ziels eensame meditatiën over de voornaemste waerheden des evangeliums’ 
op de gereformeerde staatskerk.
Cornelis Bloem Az, houtkoper, raadslid in Hoorn, geboren 1827 in Beets en overleden 
1875 in Hoorn en de briefwisselingen rond het uit de Grote Kerk verdwenen grafdeksel 
van Pieter Floris (admiraal en zeeheld, begraven in 1659) met stamreeksen van de 
families Bloem en Mul.
Ben Leek

Een quiz voor leden en niet-leden
In februari heeft het bestuur van OWF op aanraden van en met medewerking van 
Remko Ooijevaar (die ook als quizmaster optrad) op twee avonden een digitale quiz 
georganiseerd. Jammer is het dat de respons niet overweldigend was, terwijl toch 
regelmatig de klacht opklinkt dat onze afdeling veel te weinig zichtbaar is in deze 
coronatijd. Omdat wij denken dat de via de vragen en antwoorden geboden informatie 
voor alle leden nuttig kan zijn, presenteren wij u de vragen en de antwoorden. U kunt 
het spel alsnog meespelen, want de antwoorden staan verderop in dit nummer. 
De prijzen zijn helaas voor u al vergeven. Inga Tessel  en Peter Swart hebben eeuwige 
roem verworven door respectievelijk de eerste en de tweede  avond tot winnaar te zijn 
uitgeroepen!

Omcirkel het juiste antwoord / de juiste antwoorden en raadpleeg daarna het 
antwoordmodel.

Ronde 1: u bezoekt regelmatig de lezingenavonden van de afdeling 
OWF 

1. Wat doen we bij de afdeling OWF van de NGV niet meer in deze coronatijd?

A. we nemen geen nieuwe leden meer aan
B. we geven geen complimenten meer aan elkaar
C. we geven geen tips meer aan elkaar
D. we geven elkaar geen handen meer 

Lees  verder op pagina 18



Transcriptie op pagina 28

Paleografie
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Vervolg van pagina 17

2. De Nederlandse Genealogische Verenging werd opgericht in

A. 1936   
B. 1946   
C. 1964   
D. 1965

3. (NGV-OWF Lezing DNA)  Y -DNA wordt doorgegeven van vader op zoon. Wat 
hebben wij geleerd over het DNA van moeder op  dochter?

A. ook hier kijk je naar het Y-chromosomaal DNA 
B. er is niets dat identiek wordt overgedragen
C. men gebruikt uit de celkern het mitochondriaal DNA
D. men gebruikt materiaal uit de mitochondriën

4. (NGV-OWF Lezing Harmen Snel) In het ondertrouw register van Amsterdam 
staat bij sommige huwelijken een opmerking over de weeskamer wat betekent 
dat?

A. er is een donatie aan het goede doel ‘de weeskamer’  gedaan
B. iemand hertrouwt en heeft stiefkinderen uit een eerder huwelijk van de overleden 
partner
C .iemand hertrouwt en had kinderen uit een eerder huwelijk
D. het echtpaar heeft adoptiekinderen van overleden verwanten

Ronde 2: archievenkennis

1. Wat is niet toegestaan in een archief ? Gebruik van een: 
A. laptop
B. camera
C. balpen
D. potlood

2.  U ziet hier een afbeelding van een perceeltje uit 
Zwaag rond 1592. Waar is deze afbeelding te vinden ?

A. Noordhollands Archief
B. Westfries Archief
C. Gemeentearchief Amsterdam
D. Bibliotheek Hoorn
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3. Wat is een goede plek om meer te weten te komen over de reizen van Oostzee- 
schippers? Meerdere antwoorden zijn goed.

A. Soundtoll.nl (http://www.soundtoll.nl/index.php/nl/onderzoek/zoeken-in-de-
sonttol-database)
B. Nationaal Archief VOC opvarenden (https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/
index/nt00444?searchTerm=)
C. Delpher krantenarchief (https://www.delpher.nl/nl/kranten)
D. Nationaal Archief Sontregisters (https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/
index/nt00338?searchTerm=) 
E. Notariële archieven, bijv. Amsterdam  (https://archief.amsterdam/indexen/
personen)
F. Huygens Instituut, East India company’s  (http://resources.huygens.knaw.nl/das/
voyages)

4. Rangschik de logo’s bij het juiste archief 

1  West-BrabantsArchief
2  Westfries Archief
3  RHC Vecht en Venen
4  Gemeente Archief Zaanstad
         

Van links 
n a a r 

rechts
A. 4 -3 -1 -2
B. 4 -2 -3 -1
C. 3 -2 -4 -1
D. 1 -2 -4 -3

Ronde 3: let op! er staat niet altijd wat er staat!

1. Deze akte is opgemaakt in Utrecht maar welke datum was het in Hoorn?

http://www.soundtoll.nl/index.php/nl/onderzoek/zoeken-in-de-sonttol-database
http://www.soundtoll.nl/index.php/nl/onderzoek/zoeken-in-de-sonttol-database
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00444?searchTerm=
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00444?searchTerm=
https://www.delpher.nl/nl/kranten
ttps://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00338?searchTerm=
ttps://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00338?searchTerm=
https://archief.amsterdam/indexen/personen
https://archief.amsterdam/indexen/personen
http://resources.huygens.knaw.nl/das/voyages
http://resources.huygens.knaw.nl/das/voyages
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 “Op huijden den XXIX Septemb[er] 1647 ouden stijl comparareerden voor mij Nicolaes 
de …”
A. 29-09-1647
B. 09-10-1647                     
C. 10-09-1647
D. 31-09-1647

2. Doopsgezinde Welmoet Cornelisdr Kelderman wordt 23 februari 1806 gedoopt. 
Wanneer is haar moeder Antje Jans Laan ongeveer geboren?

A. tussen 1760-1780
B. tussen 1780-1800
C. tussen 1740-1760
D. tussen 1720-1740

3. Doopnamen en roepnamen kunnen nogal verschillen. Zo vinden we Cunera 
bijvoorbeeld terug als Sijtje en Kniertje. Welke varianten komen er nog meer voor?  
(meerdere antwoorden zijn goed)

A.  Colomba = Duifje
B.  Guiliaume = Gilles
C.  Emmerantia = Immetje
D.  Jeremias = Meus
E.  Theodorus = Dirk
F.  Lucas = Luit
G.  Zacharias = Zeger

4. Het Noordhollands archief heeft: inv. nr. 9 Opmeer dopen 1751-1812.                                                                                           
Het Westfries Archief heeft: inv. nr. 7 Hoogwoud dopen 1751-1812
Deze kopie boeken zijn echter exact gelijk wat is hier aan de hand?

A. in het verleden heeft het NH archief heeft een fout gemaakt bij het indexeren 
B. het boek hoort bij RK 
parochie Hoogwoud en 
bevat dorpen Hoogwoud en 
Opmeer
C. het boek hoort bij RK 
parochie Hoogwoud maar 
bevat enkel dopen uit 
Opmeer
D. het boek hoort bij RK 
parochie Opmeer en bevat 
enkel dopen uit Opmeer.

De quiz op het scherm



Koggenland 2021/1

21

Ronde 4: waar vind je dit? 

1. Van Rijkje Simons en haar man Cornelis Dirksz Makkelijk worden tussen 1724 
en 1738 acht kinderen R K gedoopt in de Parochie van Spanbroek. Waar vind je 
informatie over haar overlijden? (meerdere antwoorden zijn goed)

A.  in het archief van de overheid van Hoorn
B.  in het archief van de RK parochie Spanbroek
C.  memoriaal begraven van de NG kerk van Wadway
D. impost op begraven Spanbroek

2. Waar kun je deze foto van Maartje Hoogland vinden waar zij met andere dames 
vanuit Nibbixwoud op bedevaart gaat naar Het Putje in Heiloo?

A. bij een verwante in het familiealbum 
B. bij de historische vereniging Nibbixwoud
C. in de collectie van het Westfries Archief
D. in de bibliotheek van Hoorn

3. Zeker voor het invoeren van de BS in 1811 vind je heel veel spellingsvarianten in 
achternamen. Wat zijn handige tekens in veel gebruikte zoekmachines? (denk aan 
bijv Claes Noppers = > _la_sNop____)

A. “*” als plaatsvervanger voor een meerdere letters en “!” voor 1 letter
B. “?” als plaatsvervanger voor een meerdere letters en “!” voor 1 letter 
C. “?” als plaatsvervanger voor een meerdere letters en “*” voor 1 letter
D. “*” als plaatsvervanger voor een meerdere letters en “?” voor 1 letter
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4. Op 22-01-1786 trouwen Jacob Ariensz Heddes uit Zuidermeer en Trijntje Jans 
Kleij uit Berkhoutzij voor de RK kerk van Spierdijk. Waar kun je dit huwelijk nog 
meer vinden?

A. ongeveer 14 dagen eerder in Berkhout
B. ongeveer 14 dagen eerder in Spanbroek 
C. op dezelfde datum in Berkhout
D. alle voorgaande

5. In welke bron vind je na de invoering van de burgerlijke stand tegelijkertijd 
betrouwbare informatie over dopen, trouwen en begraven? 

A. stamboomwebsite zoals genealogie online
B. bevolkingsregister (1839-1920)
C. huwelijkse bijlage
D. de boeken van Stichting Genealogie Nederland 

Ronde 5: even wat kennis opfrissen
1.De ‘regels’ rond vernoemingen waren:

A. zoon: 1ste vader van de vader, 2de vader van de moederdochter: 1ste moeder van 
de moeder, 2de moeder van de vader
B. zoon: 1ste vader van de moeder, 2de vader van de vader dochter: 1ste moeder van 
de vader, 2de moeder van de moeder
C. zoon: 1ste vader van de moeder, 2de vader van de vader dochter: 1ste moeder van 
de moeder, 2de moeder van de vader
D. zoon: 1ste vader van de vader, 2de vader van de moederdochter: 1ste moeder van 
de vader, 2de moeder van de moeder

2. Wanneer is het handig om de bron te noteren?

A. alleen als ik de persoon achter de bron persoonlijk ken
B. alleen gegevens van voor de invoering van de BS
C. alleen als ik uiteindelijk iets wil publiceren
D. voor alle gevonden informatie

3. De VIJdedag van 7bris anno XIXcXLI is uiteraard

A. de 7de dag van de herfstmaand in 1941
B. de 7de dag van de hooimaand in 1941 
C. de 7de dag van de herfstmaand in 1961 
D. de 12de dag van de hooimaand in 1961 
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4. In welke periode was in Nederland ouderlijke toestemming voor een huwelijk 
nodig tot het 30e jaar?

A. 1809-1830
B. 1838-1870
C. na 1985
D. nooit

Ronde 6: Heraldiek

1. Welke kleur wordt niet gebruikt in heraldiek?          

A. keel
B. zilver
C. paars
D. rood

2. Welke uitspraak over deze vier dorpswapens klopt?

A. ze zijn allemaal van Nederlandse dorpen             
B. ze zijn allemaal van Noord Hollandse dorpen
C. ze zijn allemaal van West-Friese dorpen 
D. ze zijn niet allemaal bestaand

3. Hoe is dit dekkleed ‘gevoerd’ ?                          

A. met hermelijn
B. door hermelijn
C. van hermelijn
D. met sneeuwpanterprint
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4. Hoe  noemt men een heraldische beschrijving?

A. wapenkunde                       
B. wapenrecht
C .blazoenering
D. chevalier

  

                                      
Einde van de quiz. De antwoorden vindt u verderop in 
dit blad.

Een toevalstreffer voor u?

een notitieboekje van Grietje Beets – Leegwater

“Ooit gevonden bij het oud papier in het verzorgingshuis in Hoorn” vermeldt de 
enveloppe met een aantekeningenboekje, waarin overgeschreven (lied)teksten en 
gebeden staan genoteerd.
Gelukkig staat er ook een naam voorin: Grietje Beets – Leegwater. Dit vormde het 
aanknopingspunt dat leidde naar onderstaande summiere genealogische gegevens.

Klaas Goed, geboren 07-07-1894 in Berkhout, overleden 18-12-1954 in Hoorn, 59 jaar 
oud, arbeider, begraven algemene begraafplaats Hoorn graf nr. 0440.
Hij trouwt 26-06-1917 in Wognum , 22 jaar oud, met Grietje Leegwater, 28 jaar oud, 
huishoudster in Wormerveer, geboren 10-10-1896 in Berkhout, overleden 05-10-1982, 
begraven algemene begraafplaats Hoorn graf nr. 0440.
Grietje is een dochter van Cornelis Leegwater, geboren 05-12-1866, overleden 27-
07-1937, begraven Hoorn algemene begraafplaats graf nr. 0359 en van Grietje Beets, 
geboren 07-08-2868, overleden 11-08-1944.

Als u als familielid graag in het bezit wilt komen van bovengenoemd boekje, kunt u 
contact opnemen met de redactie van Koggenland via het mailadres redactie-owf@
ngv.nl

Ben Leek 

mailto:redactie-owf%40ngv.nl%20?subject=
mailto:redactie-owf%40ngv.nl%20?subject=
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 Antwoorden bij de vragen van de quiz
Ronde 1

1 A we geven elkaar geen handen meer 
2 B oprichting NGV was in 1946
3 D men gebruikt materiaal uit de mitochondriën
Mitochondriaal DNA komt niet uit de celkern maar uit de mitochondriën en wordt bij 
vrouwen identiek doorgegeven. Het Y-Chromosmaal DNA wordt alleen bij mannen 
identiek doorgegeven en bevindt zich wel in de celkern.
4 C kinderen met eerdere partner
Vanwege mogelijke erfenis van de overleden partner moest er een inschrijving worden 
gedaan in het weeskamerarchief bij overlijden van een partner met kinderen. Als er werd 
hertrouwd, werd er, afhankelijk van de omvang van de erfenis, met naaste verwanten 
vastgelegd welk erfdeel toekomt aan de kinderen uit het eerdere huwelijk.

Ronde 2

1 C balpen
2 C gemeente archief Amsterdam
Kaarten werden vaak gebruikt om de belasting op bezit te kunnen waarderen. Deze 
prent is gemaakt voor het Burgerweeshuis in Amsterdam. Zij hadden ook bezit in West-
Friesland. Het kaartenboek bevindt  zich dan ook in het Archief van Amsterdam. Ook 
andere godshuizen en grondbezitters hebben dergelijke kaartjes laten maken en deze 
zijn daarmee soms ver van het werkelijke bezit te vinden. De gebruikers van de gronden 
staan vaak ook als huurders vermeld. Naast gronden werd ook het viswater verhuurd 
door bijvoorbeeld de Waterschappen.
3 antwoorden A C D E
Soundtoll heeft links naar scans met de inschrijving bij het Sont in Denemarken, vaak met 
informatie over vertrekhaven, bestemming en de vracht. Voor een deel is deze informatie 
ook te vinden bij het Nationaal Archief in de Sontregisters, vaak zonder de originele scan. 
In oude kranten op de Delpher-site worden aankomsten en vertrekdata van schepen 
ook vaak vermeld. Het notarieel archief bevat veel scheepsverklaringen over ongevallen 
tijdens de reis en contracten betreffende de lading. Vaak werden deze in Amsterdam 
opgesteld, ondanks dat een thuishaven elders was. Het nationaal VOC archief bevat data 
over zeelieden naar Oost- Indie. Hier zijn ze ook vaak met scans gekoppeld naar de bron. 
Hierin zijn naast het schip waar iemand op heeft gevaren vaak ook thuisblijvers vermeld 
die salaris ontvangen. Informatie over de reis van een schip naar Oost- Indië kan weer 
gevonden worden op de website van het Huygens Instituut (East India Company).
4 C:  3 Vecht en Vennen, 2 Westfriesland, 4 Zaanstad, 1 West Brabant
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Ronde 3

1 B 9 oktober 1647
Oude stijl is een aanduiding voor de Juliaanse kalender die in provincies en landen op 
steeds verschillende data is vervangen door de Gregoriaanse kalender. In Holland was is 
het verschil met Utrecht in 1647 al opgelopen tot 10 dagen. In Rusland vond de invoering 
pas plaats in 1917. De aanleg van het spoor gaf de aanzet om de klokken in Nederland 
te harmoniseren met Amsterdam. Onze huidige midden- Europese tijdzone is in 1940 
ingevoerd met in 1977 een herinvoering van de zomertijd
2 C tussen 1740-1760
Waar katholieken vrijwel vaak al op de geboortedag en gereformeerden binnen enkele 
dagen worden gedoopt, worden de doopsgezinden rond hun 20ste gedoopt. Lijsbeth is 
dan ook in 1783 geboren en haar moeder in 1757
3 antwoorden A, C, E , F, G
Guillaume = Willem, Jeremias = Mijs en Bartholomeus = Meus
4 D RK Parochie Hoogwoud met enkel dopen uit Opmeer
Net als vele kopieboeken is dit boek, gemaakt na 1812, opgesteld als gevolg van de 
gemeentelijke indelingen. Het boek hoort bij de RK parochie van Hoogwoud. Deze 
gemeente behield het origineel. De gemeente Opmeer heeft voor haar eigen administratie 
alleen de dopen van inwoners uit Opmeer overgenomen. Het origineel van Hoogwoud 
was lange tijd zoek en is pas recent opgedoken in de parochie- archieven van het WFA en 
nog niet in te zien. Het zal eerst worden gerestaureerd. RK parochianen uit Hoogwoud zijn 
tot die tijd dus helaas niet te vinden.

Ronde 4

1 antwoorden A. archief overheid Hoorn + B. memoriaal begraven NG kerk Wadway 
Het RK doodboek heeft een hiaat in deze periode, dus hier staat ze niet. Na de reformatie 
beschikten de katholieken niet meer over een eigen begraafplaats. Pas in 1818 wordt 
er in Utrecht weer een RK begraafplaats geopend. Het WFA heeft het vermelde boek 
daarom opgeslagen onder plaatselijke overheid Wadway. Hetzelfde boek is in het NH 
archief geplaatst onder de gereformeerde gemeente van Wognum. Op deze feitelijk 
openbare begraafplaats van de NG kerk van Wadway is de katholieke mevr. Makkelijk dus 
begraven. Impost is betaald in Hoorn waar ook inwoners uit Avenhorn, Beets, Berkhout, 
Grosthuizen, Hauwert, Nibbixwoud, Oudendijk, Schardam, Scharwoude, Wadway en 
Wognum zijn ingeschreven. Kennelijk woonde mevr. Makkelijk dichter bij Wadway dan 
Spanbroek, want daar kon ook impost worden betaald.
2 D bibliotheek Hoorn
Alle antwoorden hadden gekund want via al deze wegen ben ik in het bezit gekomen 
van foto’s. Dit origineel vond ik per toeval in de bibliotheek van Hoorn in een boekje met 
oude foto’s en aanzichtkaarten. Ook historische verenigingen hebben soms een enorme 
collectie aan foto’s.
3 D * voor meerdere letters en ? voor 1 letter
zoek bijvoorbeeld op ?la?sNop* in plaats van Claas Noppers
4 D alle voorgaande
Alle niet- gereformeerde huwelijken waren niet rechtsgeldig, dus vonden die ook plaats 
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voor het gerecht. Het huwelijk vond meestal plaats in de woonplaats van de bruid, in dit 
geval dus Berkhout. Zowel de bruid als de bruidegom moesten ongeveer 14 dagen daarvoor 
ook impost betalen in hun woonplaats. Hierna kon hun huwelijk in beide plaatsen nog 3 
keer worden afgekondigd. De eerste keer na de betaling van de imposten ondertrouw, de 
tweede keer 7 dagen later en de derde keer kort voor of op de huwelijksdag. Soms zijn er 
zoals in Hoorn aparte boeken voor de afkondigingen. Ook na 1811 zijn er aparte boeken 
voor impost en afkondiging en het wettelijk huwelijk. Daarnaast is er een kans dat er voor 
de huwelijksdatum  ook nog een notariële akte is opgemaakt.
5 A huwelijkse bijlage
Op Genealogie Online wordt veel gekopieerd en is de betrouwbaarheid vaak laag. De 
burgelijke stand wordt ingevoerd in 1811 en daarmee valt het bevolkingsregister af. 
Daarbij zijn de data in deze bron geregeld verkeerd genoteerd. De boeken van Stichting 
Genealogie Nederland zijn gemaakt door een oplichter en vaak niet meer dan een 
samenraapsel van het telefoonboek en de functie zoek vervang. Huwelijkse bijlage zijn 
een mooie bron, maar veel van deze bijlagen zijn voor West-Friesland verbrand.

Ronde 5

1 A  zoon 1 vader van de vader, zoon 2 vader van de moeder, dochter 1 moeder van de 
moeder, dochter 2 moeder van de vader
2 D voor alle gevonden informatie
3 A de 7de dag van de herfstmaand in 1941
V=5, met twee keer een I erachter wordt dat 7. 7bris = septembris, de zevende maand als je, 
zoals de Romeinen deden, het jaar in maart laat beginnen. September is de herfstmaand 
en juli de hooimaand. X=10, bij een lager getal ervoor moet je terugtellen: dus XIX = 19. C is 
de afkorting van ‘centum’  = 100. L=50 en met de X ervoor wordt dat dus 40. De I erachter 
maakt samen 41. Behalve XIXCXLI wordt ook  MCMXLI gebruikt (M=1000)
4 B 1838-1870

Ronde 6

1 C paars (keel is rood-paars en behoort tot de kleuren die oorspronkelijk niet gebruikt 
werden
2 A ze zijn allemaal van Nederlandse dorpen (1=het Friese dorp Hijum, 2= Hauwert, 
3=Blokker, 4=Scharwoude) 
3 B van hermelijn
4 C blazoenering



Koggenland 2021/1

28

Transcriptie
van pagina’s 16 en 17
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Aan dit nummer werkten mee:
Henk Flierman, Joke Ignjatovic, Ben Leek, Sanne Maasbach, Remko Ooijevaar en 
Dick Waalboer

In het volgende nummer

nemen wij graag uw deelgenealogie, deelparenteel, kwartierstaat, bijvoorbeeld in de 
vorm van een kwartierblad of cirkeldiagram, stamreeks of een familieverhaal op.
U kunt voor plaatsing altijd contact opnemen met de redactie. Zie achterin dit blad.

Mutaties ledenlijst
(stand 28 februari 2021)

Opzeggingen 
Dhr. J. Marsman uit Noord-Scharwoude
Dhr. P.A.H. van der Sluijs uit Bovenkarspel
Dhr. F.L. Boots uit Lelystad
Dhr. F.P.A. Steijnen uit Borculo
Dhr. R.A. Mazereeuw uit Ermelo
Mw. W.E.J. Warnar-Muller uit Abbekerk
Mw. L.E.C. Verhoeven uit Hoorn
Dhr. M. Root uit Hoorn
Mw. W.M. Koopman uit Middenbeemster
Mw. C.M. Weijers uit Bovenkarspel
Mw. C.M. van Dijk uit Wervershoof
Mw. A.E.M. van Braam uit Hoorn
Mw. E.F.M. Kragting uit Spanbroek
Mw. A.S.M. Dekker-Koopman uit Hoorn

Nieuwe  leden
Mw. M. Schol-Siewers uit Hoorn
Mw. E.P.C.M. Miltenburg uit Medemblik

30 november 2020 telde onze afdeling 134 leden (van wie er 9 een bijkomend 
lidmaatschap hebben), nu (eind februari 2021) is dat teruggelopen tot 124 (115 + 9).



 

Koggenland 
verschijnt in 2021 in de maanden maart, juni, september

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende reguliere nummer is
15 juni 2021.

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 e-mailadres:
redactie-owf@ngv.nl. 

Afbeeldingen dienen apart te worden aangeleverd. Dit kan in de vorm van scher-
pe 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.

mailto:redactie-owf%40ngv.nl?subject=


Bestuur en functieverdeling

Voorzitter 
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek      0229 - 59 17 46
e-mail: voorzitter-owf@ngv.nl
Secretaris 
Joke Ignjatovic,  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: evenementen-owf@ngv.nl 
Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn        0229 - 23 29 35
e-mail: redactie-owf@ngv.nl

Homepage: 
https://www.ngv.nl/

Webmaster
Dick  Waalboer

Redactie Koggenland
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn                                               0229 - 23 29 35
e-mail: redactie-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         0229 - 28 25 00
https://www.westfriesarchief.nl/
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