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Onze bijeenkomsten

Helaas kunnen er nog geen bijeenkomsten gehouden worden. We kijken er naar uit  u 
weer in het Westfries Archief te kunnen ontmoeten. We houden u op de hoogte via de 
nieuwsbrief.

Van de redactie 
Uw redactie is door de voorraad artikelen heen is. Hierbij de dringende oproep om voor  
publicatie in Koggenland artikelen over uw onderzoek(en)  aan ons te sturen
Wij ontvangen heel graag uw artikelen om die te kunnen publiceren, maar wij vragen u 
om de volgende richtlijnen in acht te nemen: 

• aanleveren in Word. Teksten in Pdf etc. moeten we helaas terugsturen. We 
benaderen dan natuurlijk wel de schrijvers van die artikelen voor aanlevering in 
Word. 

• géén in de tekst vastgezette noten, notenapparaat of andere opmerkingen. De 
redactie moet de tekst over de beschikbare bladzijden kunnen verdelen en bepaalt 
dan waar de noten etc. geplaatst worden. 

• dit laatste geldt ook voor illustraties: niet in de tekst vastzetten, maar separaat 
toezenden en aangeven waar zij in de tekst geplaatst kunnen worden.

• Het bovenstaande geldt ook voor vastgezette lijnen in de tekst. Deze lijnen 
verstoren het tekstbeeld en kunnen we niet verwijderen. 

• de tekst niet uitvullen maar altijd kiezen voor tekst links uitlijnen. 
 
In deze aflevering van Koggenland een genealogische bijdrage van Jan Overman, een 
kennismaking met nieuwe leden, een paleografische oefentekst, twee pleidooien 
om meer gebruik te maken van beeldbanken en daar ook zelf als vrijwilliger aan bij 
te dragen, een bespreking van recente publicaties over stamboomonderzoek in twee 
landelijke kranten, een impressie van de digitale voorjaarsvergadering en de lezing 
van onze voorzitter, een signalering van binnengekomen tijdschriften, nieuws uit het 
Wesfries Archief, mooie illustraties, dus wat let u om er eens goed voor te gaan zitten! 
Wij wensen u ook nu weer veel leesplezier. 
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Van de bestuurstafel
De Algemene Vergadering van 29 mei in Bunnik verliep af en 
toe wat tumultueus. Het enige belangrijke onderwerp betrof 
de financiën van de NGV. Met name de grote uitgaven voor 
ICT en digitalisering  en de huisvesting hadden de bijzondere 
aandacht.
Nu het einde van de bouw van de website in zicht is, zal deze 
kostenpost hopelijk afnemen. Ook de post huisvesting zal 
ten opzicht van 2020 lager zijn. De penningmeester werd 
over de jaren 2019 en 2020 gedechargeerd voor de gevoerde 
boekhouding. Met een zeer krappe minderheid (49,6%) vóór 
werd het HB niet gedechargeerd voor het gevoerde beleid over 2020. Een overtrokken 
en onbegrijpelijke reactie van de Algemene Vergadering, omdat het bestuur langere 
tijd uit twee, soms één, personen bestond. Op meerdere verzoeken van het HB om 
aanmeldingen voor dit bestuur werd door de afdelingen op geen enkele nuttige wijze 
gereageerd. De twee bestuursleden hebben getracht de vereniging door een moeilijke 
periode te loodsen, waarin zij naar mijn mening ook geslaagd zijn. Gelukkig bestaat 
het hoofdbestuur sinds 29 mei weer uit vijf personen en een aantal adviseurs. Allemaal 
vrijwilligers, die wekelijks veel uren maken om de NGV in de lucht te houden.
Als we de cijfers mogen geloven is COVID-19 behoorlijk op zijn retour. We zullen nog 
wel een tijdje gedisciplineerd met elkaar moeten leven, maar er is toch hoop op een 
wat normalere omgang. Wie weet kunnen we elkaar in oktober weer begroeten in het 
Westfries Archief bij onze eerste lezing van het komende seizoen. 
Tijdens de coronaperikelen heeft het bestuur, na de quiz in februari, een poging 
gedaan om elkaar op een digitale wijze te kunnen ontmoeten aan de hand van een 
korte presentatie over bijzondere bronnen. Met acht leden aanwezig en het voltallige 
bestuur werd deze bijeenkomst magertjes bezocht. Jammer, maar we houden vol. 
Binnenkort zal er een bijeenkomst georganiseerd worden over GensDataPro 3.0. U 
krijgt hiervoor een nieuwsbrief toegestuurd. In september zal een digitale bijeenkomst 
georganiseerd worden met een lezing. Ook hierover wordt u doormiddel van een 
nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Op 24 augustus zullen de bestuursleden van onze 
afdeling weer digitaal bijeenkomen. Mocht u voor deze vergadering onderwerpen 
hebben waarvan u wilt dat we die bespreken, stuur dan een e-mailtje naar secretaris.
Hopelijk kunnen we in het najaar weer een cursus Genealogie, kapstok voor 
familiegeschiedenis geven aan de hand van splinternieuw cursusmateriaal. Afhankelijk 
van de dan geldende coronamaatregelen is de cursus bestemd voor maximaal 16 
deelnemers. De cursus gaat door bij een minimum van tien deelnemers. De kosten 
bedragen € 70 inclusief cursusmap. De cursus bestaat uit 6 dagdelen van ongeveer 
twee uur.
De leden  van de NGV hebben een gemiddeld vrij hoge leeftijd. Mede door deze 
vergrijzing loopt het ledenbestand al jaren terug. We proberen door middel van 
bijeenkomsten, cursussen, aanwezigheid bij Kunst- en Cultuurmarkt en andere 
activiteiten nieuwe leden te werven.
Het zou bijzonder fijn  zijn indien u hieraan mee wilt werken. 
Er zijn heel veel mensen op een goede manier met genealogie bezig, maar er wordt 
ook veel in het wilde weg gekopieerd. 
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Voor die laatste groep zou meer kennis over gedegen genealogisch onderzoek geen 
luxe zijn. 
De eerste groep kan best wat ondersteuning gebruiken van andere genealogen. 
De NGV bezit enorm veel kennis bij de leden, in de bibliotheken en op haar website. 
We hopen van ganser harte dat u zo af en toe eens wat reclame maakt voor onze 
vereniging, waardoor de terugloop van het aantal leden gestopt kan worden. Een 
tweetal landelijke dagbladen is u al voorgegaan! (zie verderop in dit nummer).

uw voorzitter
Dick Waalboer

De digitale ledenbijeenkomst 12 mei 2021
Nadat de verslagen van de secretaris en de penningmeester over  het afgelopen 
jaar eerst waren gepubliceerd in ons afdelingsblad en de leden vervolgens de 
gelegenheid hadden gekregen hierop te reageren, werd op 12 mei tijdens een digitale 
ledenbijeenkomst een laatste kans geboden het bestuur te corrigeren. Daarvan maakte 
een van de acht aanwezige leden gebruik door uitleg te vragen over de kostenpost 
voor het drukken van Koggenland. 
Ons afdelingsblad wordt sinds begin 2020 digitaal verzonden, maar voor 
ruilabonnementen met lokale en regionale historische en genealogische verenigingen, 
exemplaren voor archiefdiensten, het verenigingscentrum van de NGV, de Koninklijke 
Bibliotheek en verder voor promotionele activiteiten laten wij nog 15 exemplaren 
drukken.

Hierna verzorgde onze voorzitter, Dick Waalboer, een korte presentatie over een 
gedeelte van de geschiedenis van zijn familie. Zijn stelling is dat een familiegeschiedenis 
schrijven veel leuker  is dan alleen een stamboom maken, “omdat je jezelf en je lezers 
onderdompelt in heel veel verschillende bronnen”. Hoe dat in zijn geval uitpakte lichtte 
Dick daarna toe door aandacht te vragen voor een van zijn voorvaderen, Cornelis 
Waalboer, die getrouwd was met Pieternella Nelemans. Dit echtpaar woonde in 
Zevenbergen. Na het overlijden in 1842 van Cornelis bleef Pieternella achter met vijf 
kinderen. 
De kerkeraad (bron 1) weigerde hulp omdat Pieternella haar hulpvraag niet openbaar 
wilde maken en gaf opnieuw niet thuis toen haar oudste dochter, Anna, in 1843 een 
zoon kreeg zonder dat zij getrouwd was.
De plekken waar dit alles zich afspeelde en de plek waar die zoon later een huis kocht 
liet hij met behulp van kadasterkaarten en kadastrale hulpkaarten (bron 2) zien. 
Bouwaanvragen, bouwvergunningen en bouwtekeningen (bron 3) leverden informatie 
op over bijvoorbeeld de precieze indeling van het pand. Via de beeldbanken van 
lokale heemkundige of historische verenigingen kon hij verder ook nog afbeeldingen, 
aanzichtkaarten e.d. (bron 4) bemachtigen. Door nauwgezet de repertoria van lokale 
of  regionale notarissen (bron 5) door te lezen vond hij de data van koopcontracten, 
waarna bij de archiefdienst een scan kan worden aangevraagd als de betreffende akte 
nog niet gedigitaliseerd blijkt te zijn. Met behulp van de gerechtelijke archieven (bron 
6) kon hij processtukken over bijvoorbeeld ruzies achterhalen.
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Kortom, de moraal van dit verhaal is op zoek te gaan naar zo veel mogelijk informatie 
over je familie door vanuit hun situatie (geloofsrichting, notariële bemoeienissen, 
woningen, geboorte, trouwen  en overlijden etc.) alle mogelijke bronnen aan te 
boren. Het resultaat wordt dan wellicht een rijk geïllustreerd en leesbaar geheel, 
waarin de genealogische gegevens het uitgangspunt vormen voor een levendige 
familiegeschiedenis, met de nadruk op geschiedenis. 

Over de vraag van een van de deelnemers aan deze bijeenkomst om dit soort sessies 
in de toekomst vaker te organiseren zal het bestuur binnenkort overleg plegen en u 
daarna zo spoedig mogelijk informeren. Door digitale bijeenkomsten wordt het immers 
ook voor leden die verder weg wonen of geen gelegenheid hebben bijeenkomsten te 
bezoeken, mogelijk contact te hebben met andere leden binnen onze afdeling.

Beeldbank Vereniging Oud Hoorn
Naar aanleiding van de digitale vergadering van 12 mei j.l. wil ik inhaken op de 
presentatie die onze voorzitter Dick Waalboer heeft verzorgd. Terecht liet hij zien hoe 
je een stamboom kunt verlevendigen met beeldmateriaal van zowel personen als de 
woonomgeving. 
In de loop der jaren heeft de vereniging Oud Hoorn vele prentbriefkaarten, foto’s 
en afbeeldingen van schilderijen en tekeningen geplaatst op hun Beeldbank. Sinds 
eind 2018 is men begonnen deze grote hoeveelheid beeldmateriaal te ordenen 
en te beschrijven, wat onder meer inhoudt:  dubbelen eruit halen, juiste adressen 
aanbrengen, dateren, gebouwen beschrijven en afgebeelde personen uit vroeger 
tijden voorzien van enige informatie en gegevens zoeken over degene die een eerste 
steen heeft gelegd bij de bouw van een huis. 

Het is een enorme klus die door een klein aantal vrijwilligers met veel plezier, 
grotendeels of geheel van huis uit, wordt gedaan. Daar kan nog wel wat hulp bij 
gebruikt worden en omdat genealogen gewend zijn en het leuk vinden om het een en 
ander uit te zoeken door hun nieuwsgierigheid naar het verleden, is dit misschien iets 
voor onze leden. Het betreft niet alleen Hoorn maar ook de inmiddels geannexeerde 
dorpen Zwaag en Blokker. 
Tevens wil ik bij deze aandacht vragen voor Stichting Vrienden van de begraafplaats 
Keern te Hoorn. Deze oude openbare begraafplaats wordt opgeknapt en men 
is begonnen met beschrijvingen van de personen die daar liggen begraven. Een 
interessant project waar hulp zeer welkom is. 
Als u zich wilt aanmelden bij een van de hier beschreven projecten of  informatie wilt 
opvragen,
dan graag een bezoek aan de site  
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl
of een berichtje naar
vriendenkeern@hotmail.com

Janna Selie
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Jan Overman
“Voorheen begon mijn stamboom in 1759 met het huwelijk van Jan Overman en Grietje 
Valk.
Van de tijd daarvoor was niets te vinden”, aldus Co Overman in de aanhef van zijn mail 
aan de redactie. Menig genealoog zal dit herkennen. Toch hoeft dit geen ‘einde oefening’ 
te zijn, zoals blijkt uit zijn verhaal.

Sinds oktober 2019 is de site Matricula met kerkboeken van het bisdom Osnabrück 
online. (https://data.matricula-online.eu/de/)  Ik heb daar veel gegevens van families 
Överman vanaf 1650 gevonden en zo de stamboom kunnen uitbreiden  naar Duitsland 
en de V.S.

De eerste generaties van de stamboom Overman heb ik teruggevonden in 
Neuenkirchen, een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De gemeente 
bestaat grotendeels uit boerenland.
In het zuidwesten ligt een hoogveengebied. De families bestonden voor het merendeel 
uit landarbeiders en waren lid van de RK parochie Sint Bonifatius.

Geschiedenis van de  St. Bonifatius (Neuenkirchen) 
 
In 1426 werd een gotisch 
kerkgebouw gebouwd, dat in 
1659 werd uitgebreid
en in 1738 werd gerenoveerd. 
Deze kerk werd gebruikt van 
1651 tot 1889 als
een gelijktijdige kerk van 
katholieken en protestanten. 
In 1891 ging de kerk over in het 
enige bezit van de katholieke 
gemeenschap en werd in 1902 
gesloopt. Van 1902 tot 1905 
werd het huidige kerkgebouw 
gebouwd. Het oudste stuk 
in de kerk is een doopvont 
gemaakt van Bentheim 
zandsteen uit het einde van de 
12de  eeuw, die al in de oude 

kerk stond. 
In de kerkboeken van deze parochie is vanaf 1650 heel wat terug te vinden. Vanaf ca. 
1750 komen we van sommige families de namen ook in Nederland tegen. Deze blijven 
dan soms geruime tijd in West Friesland traceerbaar, bijvoorbeeld de familie Overman 
in Zwaag/Hoorn.
In het doopboek van de parochie Sint Bonifatius in Neuenkirchen wordt vermeld dat 

https://data.matricula-online.eu/de/
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op 30-12-1653   Joan Överman wordt geboren,  zoon 
van Hendrik en Christina Överman. Via hem heb ik zijn 
vader en grootvader terug  kunnen vinden.
Zijn zoon Hermen Hendrik Overman vertrekt na het 
overlijden van zijn eerste vrouw, Anna Catharina 
Huesman te Neuenkirchen in 1741, als landarbeider 
met zijn kinderen naar Nederland.  Hij blijkt later 
woonachtig te zijn op het Keern in   Zwaag.  
doop 1653   
 In 1750 trouwt hij daar met Anna Maria Thaman, 
weduwe uit Neuenkirchen. Zijn oudste dochter is dan 
21 en jongste zoon 13.  De kinderen zijn bij hun eigen 
huwelijk allemaal woonachtig op het Keern. 

Anna Maria Thaman had uit haar eerste huwelijk met Philippus Eickelman  4 kinderen. 
Zij  is in Neuenkirchen 23-09-1753 doopgetuige van haar kleinzoon Joan Henricus 
Eickelman.

stamreeks van mijn vader, Adrianus Joseph Overman 

Generatie X

Adrianus Joseph Overman, geboren te Hoorn 
op 19 maart 1911, hoofdonderwijzer, zoon van 
Nicolaas Overman en Alida Margaretha Fijma, 
overleden te Hoorn op 13 mei 1974, trouwt te 
Hoorn op 4 juli 1940 met Edmuntinga Cornelia 
Maria de Haan, dochter van Antonius de 
Haan en Catharina Molenaar, geboren te Zwaag 
op 12 februari 1912, overleden te Hoorn op 
11 december 2001.                     

Generatie IX 

Nicolaas Overman, geboren te Hoorn op 
13 november 1882, tuinman, zoon van Arien 
Overman en Jantje Veeken, overleden te 
Hoorn op 6 februari 1959, trouwt te Hoorn 

Huwelijk Overman - de Haan
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op 19 mei 1910 met  Alida Margaretha Fijma, dochter van Eelke Fijma en Christina 
Catharina Leewen, geboren te Enkhuizen op 23 april 1886, overleden te Hoorn op 
12 oktober 1951.
 
Generatie VIII

Arien Overman, geboren te Blokker op 30 januari 1836, tuinman, zoon van Willem 
Overman en Antje Meissen, overleden te Hoorn op 28 april 1916, trouwt te Blokker 
op 1 mei 1862 met Jantje Veeken, dochter van Pieter Veeken en Reinouwtje Stam, 
geboren te Zwaag op 10 september 1840, overleden te Hoorn op 4 januari 1918.
 
Generatie VII
 
Willem Overman, geboren te Zwaag op 17 september 1799, tuinman, zoon van Jan 
Jansz. Overman en Maartje Willems Stam overleden te Blokker op 15 mei 1874, 
trouwt te Hoorn op 18 februari 1827 met Antje Meissen, dochter van Jan Gerrits 
Meissen en Trijntje Ariaanse Breed, geboren te Westerblokker op 17 december 1807, 
overleden te Blokker 3 augustus 1876.
 
Generatie VI 

Jan Jansz Overman, gedoopt r.k. te Hoorn op 11 april 1768, zoon van Jan Overman 
en Grietje Cornelisd. Valk, overleden te Zwaag op 13 juni 1808, begraven te Zwaag op 
15 juni 1808, trouwt r.k. te Zwaag op 24 mei 1789 met Maartje Willems Stam, dochter 
van Willem Janse Stam (bulloper) en Trijntje Jacobs Dekker, gedoopt te Berkhout 
op 3 november 1764, overleden te Blokker op 13 december 1849. Zij  trouwt r.k. 
(2) te Zwaag op 5 februari 1809 met Jan Frederiksz. Wagemaker, zoon van Fredrick 
Beerepoot en Dieuwertje Konijn, geboren te Benningbroek in 1768, overleden te 
Hoorn op 28 oktober 1847.
 
Generatie V 

Jan Overman, gedoopt r.k. te Osnabrück Neuenkirchen [Duitsland] op 15 augustus 1737, 
zoon van Hermen Hendrick Overman en Anna Catharina Huesman, overleden te Hoorn 
op 17 februari 1798,trouwt r.k. te Hoorn op 5 augustus 1759 met Grietje Cornelis/
Crelis Valk, dochter van Cornelius Jansz. Valk en Aefje Cornelis, geboren te Zwaag op 
13 maart 1730, overleden te Zwaag op 15 maart 1807.
 
Generatie IV 

Hermen Hendrick Overman, gedoopt r.k. te Neuenkirchen (D) op 
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30 maart 1684, zoon van Joan Överman en Catharina Bücker, overleden te Hoorn op 
5 november 1755, trouwt r.k. (2) te Zwaag in november 1750 met Anna Maria Thaman, 
gedoopt r.k. te  Neuenkirchen (D) op 21 september 1696.
Hij trouwde r.k. (1) Anna Catharina Huesman, dochter van Christiaan Huesman en 
Angela Gertrude, gedoopt r.k. te Neuenkirchen (D) op 9 februari 1705, 
overleden Neuenkirchen (D) in 1741, begraven te Neuenkirchen (D) op 3 juli 1741. kerk.
huw. r.k. te Neuenkirchen (D) op 24 januari 1729
Anna Maria Thaman trouwde r.k. (1) te Neuenkirchen (D) in februari 1723 met Philippus 
Eikelman.  

Generatie III 

Joan Överman, gedoopt r.k. te Neuenkirchen (D) op 30 december 1653, zoon 
van Hendrick Överman en Christina, overleden te Neuenkirchen (D) in 1710, 
begraven Neuenkirchen (D) op 8 maart 1710, 
Hij trouwt r.k. (1) te Neuenkirchen (D) op 13 november 1679 met Catharina 
Bücker, geboren circa 1665, overleden te Neuenkirchen (D) in 1698, begraven 
te Neuenkirchen (D) op 11 juni 1698.
Hij trouwt r.k. (2) te Neuenkirchen (D) op 6 oktober 1699 met Anna Gausekuell, 

Generatie II 

Hendrick Överman, geboren circa 1630, zoon van Henric Överman en B. Ellerbroek, 
overleden te Neuenkirchen (D) in 1684, begraven te Neuenkirchen (D) op 
9 februari 1684.
Hij trouwt R.K.(1) te Neuenkirchen (D) op 6 oktober 1652 met Christina, overleden 
te Neuenkirchen (D) in 1657, begraven te Neuenkirchen (D) op 20 februari 1657.
Hij trouwt r.k. (2) te Neuenkirchen (D) op 30 augustus 1659 met Annike (Anna, Maria, 
Margaretha), overleden te Neuenkirchen (D) in 1668, begraven te Neuenkirchen (D) 
op 16 april 1668.
Hij trouwt r.k. (3) te Neuenkirchen (D) op 17 september 1668 met Anna, overleden 
te Neuenkirchen (D) in 1671, begraven te Neuenkirchen (D) in september 1671.
Hij trouwt r.k. (4) te Neuenkirchen (D) op 15 februari 1672 met Maria.
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Generatie I 

Henric Överman, trouwt met B. Ellerbroek.

Toegift
Niet alleen in Nederland zijn katholieke Duitse families Overman neergestreken. Uit het  groothertogdom 
Oldenburg emigreerden zij vanaf het begin van de 19de  eeuw ook naar de Verenigde Staten. Zij zijn 
bijvoorbeeld te vinden in Stearns County, een provincie in de Amerikaanse staat Minnesota. Dat gebied werd 
vroeger bewoond door tal van inheemse stammen zoals de Sioux, Chippaway en Winnebago.

John H. Överman, zoon van John A. Överman  en Adella Z. Rademacher, geboren te 
Freeport [Verenigde Staten] op 11 juni 1935, overleden te Freeport [Verenig-
de Staten] op 31 augustus 1999, trouwt met Margaret R, geboren in 1937.   

 Uit dit huwelijk:

1. Gregory John, geboren op 9 juli 1959, overleden op 18 janua-
ri 1989.

2. Mark L., geboren op 4 september 1960, overleden op 20 decem-
ber 2002.

3. Joel T., geboren op 5 januari 1972, overleden op 7 novem-
ber 2018.

Overgrootvader van John is Joseph Overman geboren te Neuenkirchen 16-07-1860

Een andere (?) familie woont in [Index]Maria Stein, een gemeenschap in het centrum 
van Mercer County in de Amerikaanse staat Ohio. Een landelijke boerengemeenschap 
met een geschiedenis vanaf het begin van de19e eeuw. De bewoners van die gemeen-
schap en de omliggende regio hebben ook grotendeels Duitse katholieke wortels.

Joannes Bernardus Henricus Overman, zoon van Joan Hendrick Overman   en Mar-
garetha Maria Westerhaus, gedoopt r.k. te Osnabrück Neuenkirchen [D.] 
op 14 juni 1803, overleden te Maria Stein [U.S.] op 8 maart 1878, trouwt 
te Cincinnati [U.S.] op 12 juni 1838 met Maria Agnes Boeckman, gebo-
ren te Damme [D.] op 7 februari 1816, overleden te Maria Stein [U.S.] op 
5 mei 1904.

 Uit dit huwelijk:

1. Maria Elisabeth, geboren te Maria Stein op 24 mei 1839, overle-
den te Maria Stein op 22 mei 1910.



Koggenland 2021/2

39

2. Henry, geboren in 1841, overleden te Maria Stein in 1854.

3. Bernard, geboren te Maria Stein op 8 maart 1843, overleden te 
Maria Stein op 6 januari 1930.

4. Frederick, geboren in 1845, overleden te Maria Stein in janua-
ri 1866.

5. Carolina, geboren te Maria Stein op 5 mei 1847, overleden te 
Maria Stein  op 9 mei 1922, trouwt in 1866 met Johann Henry 
Brackman, geboren te Maria Stein op 14 april 1845, overleden te 
Maria Stein op 24 juli 1911.

6. Anton, geboren te Maria Stein op 6 mei 1849, overleden te Ma-
ria Stein  op 5 januari 1927.

7. Agnes, geboren te Maria Stein in september 1851.

8. Elizabeth, geboren te Maria Stein op 22 februari 1854, overle-
den op 23 november 1940, trouwt met Henry Goettemoeller, 
geboren te St Rose [U.S,] op 6 april 1840, overleden te St Hen-
ry [U.S.] op 27 maart 1927.

9. Johann, geboren te Maria Stein op 16 maart 1856, overleden te 
Maria Stein op 8 november 1933.

10. Joseph Gerhard, geboren te Maria Stein in september 1858.

Dat ook artikelen in kranten veel informatie kunnen opleveren, laat onderstaande 
transcriptie nog maar eens zien van een ‘in memoriam’ in The Minster Post van 1 
oktober 1930, verschenen naar aanleiding van het overlijden van Bernard Overman, 
het derde kind van bovengenoemd echtpaar.
Het opschrift luidt ‘Aged citizen died’, een hoogbejaarde medeburger is overleden.

Mr. Bernard Overman, who had lived in this community for more than four score years, 
died on Monday, January 6, 1930, at the home of his son Leo and family. His age was 86 
years, 9 months and 28 days and for a long period he was known as the oldest citizen 
of the Maria Stein locality.
He was born at Maria Stein on March 8, 1842, and was identified with the people of this  
vicinity from his youth tot he tune of old age. He was received into the memberschip 
of St. John Catholic congegration in his early days and took part in the activities of this 
body whenever his services were required.
The funeral was held on Thursday morning at the St. John church and the mass was 
read by Rev. Otto Missler. Mr. Overman was identified with the St. Joseph men’s society 
of that congregation and the organisation took customary action in recognition of 
the sad visitation of the gruff reaper. The remains were interred in the 
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church cemetery in the home village.
Mr. Overman was a son of Mr. Henry Overman and Mrs. Agnes Overman, who had 
a part in the early affairs of this locality. The members of their family established 
themselves in divers channels als they advanced to maturity and all made splendid 
records in their plans. 
John Overman, who is a brother of the subject of these paragraphs resides at Maria 
Stein, while Mrs. Elisabeth Goettemoeller, who is a sister, lives at St. Henry. These are 
the only living members of the family of the revered.
Mr. Overman is survived by the following son and daughters: Mrs. Agnes Buening at 
Egypt, Mrs. Joseph Gehle at St. Henry. Leo Overman who resides on the farm where 
his parents made their home during a long period. One son, Anton Overman, died at 
Ottawa, Ohio, about two years ago, while the following other children died during 
their youth. Mary, Elizabeth, Joseph, John, Aloys, Ann and Josephine.
Thirty-three grand children and thirty- nine great grand childrern are living,
Mr. Overman was twice married and his companion  through the second union is living 
to share the sorrow with his daughters and son. His first marriage was to Miss Ann 
Goercke and it took place at the St. John Church in Maria Stein on May 14, 1867. Within 
a few  years death removed this woman from the household and on September 26, 
1882 he was again united in marriage to Miss Bernardine Buddendick, this ceremony 
als taking place at St, John church.
During the closing period of this man’s life he and his venerable wife shared their 
home with their son Leo and his family. He spent his years as a farmer and he had an 
interesting and profitable experience among the people of his native locality. For seven 
years he served as one of the warders of the St. John church and was identified with that 
particular body when the house of worship that is now being used was constructed. He 
also held membership on the board of education of this district for many years.

Uit dit artikel kunnen o.a. de volgende gegevens worden gehaald:
• Geboortedatum, sterfdatum, leeftijd, woonplaats, beroep, religie, 

begrafenisplechtigheid en begraafplaats  van Bernard Overman
• De naam van zijn ouders, die kennelijk tot de vroegste bewoners van Maria Stein 

behoorden
• Eén broer en één zus van hem zijn nog in leven in 1930.
• Twee dochters en één zoon overleven hem; de zoon, Leo, heeft de boerderij 

overgenomen en heeft met zijn gezin zijn ouders in huis genomen. Ook een 
andere zoon, Anton, is volwassen geworden, zeven kinderen zijn al in hun jeugd 
overleden. 

• De vier volwassen geworden kinderen brachten hem en zijn vrouw 33 kleinkinderen 
en 39 achterkleinkinderen.

• Zijn eerste vrouw, Ann Goercke, overleed binnen een paar jaar, de tweede 
echtgenote, Bernardine Buddendick, overleefde hem.

• Hij maakte zich verdienstelijk binnen zijn woonplaats: hij was betrokken bij 
de bouw  van een nieuwe kerk, functioneerde zeven jaar als kerkvoogd en zat 
jarenlang in het bestuur van de regionale onderwijscommissie.

Op- en aanmerkingen, vragen of aanvullingen graag via de redactie.  
Co Overman



Transcriptie op pagina 50

Paleografie
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Kennismaken met nieuwe leden
Mijn naam is Emmy Miltenburg.

Na een cursus Genealogie voor beginners in 2005, gegeven door Hetty Venema van de 
NGV te Utrecht, ben ik met  dit virus besmet geraakt en direct lid geworden van deze 
vereniging.
Omdat ik toen nog werkte als wijkverpleegkundige, was ik af en toe bezig met het 
zoeken naar mijn voorouders. Na mijn pensionering in 2008 ben ik actiever de avonden 
gaan bezoeken en werd ik bestuurslid van de NGV afdeling Utrecht. Hier heb ik veel 
geleerd, zeker omdat de huidige bestuursleden heel veel kennis in huis hebben.
Met deze functie ben ik gestopt door de verhuizing samen met mijn echtgenoot naar 
Medemblik. 
Ik blijf lid van de afdeling Utrecht en ben dat nu ook van de afdeling Oostelijk West-
Friesland.
Ik gebruik het programma GensDataPro om al mijn gegevens vast te leggen. 
Ik zoek naar afstammelingen van de families Miltenburg, Dirksen (mijn grootvader 
is in Hoorn geboren) Steenbrink en Smits (beide grootmoeders) en de familie Hagen 
van mijn echtgenoot.
Ik heb inmiddels 2300 personen in mijn stamboom staan en probeer ook zoveel 
mogelijk foto’s erbij te zoeken en de verhalen uiteraard. Een hobby waar nooit een 
stop op zit!
Hopelijk komen er betere tijden zodat de fysieke avonden weer door kunnen gaan, 
maar gelukkig kunnen we online toch verder met onze hobby!

Mijn naam is Marian Schol

Mijn vader, Wim Johannes Siewers, bankwerker/seinwerker bij de NS, is geboren op 
14 juli 1914 in Apeldoorn. Diens vader Sijbrand Cornelis, machinist bij de NS, werd 
rond 1883 geboren in Anna Paulowna. Ja, en dan komt het leuke, zijn vader is geboren 
in Zijpe als zoon van Willem ’t Hart Siewers en Johanna (Anna)  van Foreest. Zij is 
in 1812 geboren in Amsterdam en is, na moeder te zijn geworden van 10 kinderen, 
overleden in 1867 in Wieringerwaard, gemeente Zijpe. Hoewel ik in het bezit ben van 
de Inventaris van de  archieven van de familie Van Foreest, heb ik Johanna Maria nog 
niet kunnen vinden. 
Verder moet ik de kwartierstaat van mijn vaderskant nog maken. Wat mij interessant 
lijkt, is hoe de eerste Siewers (waarschijnlijk een Duitser) in Noord-Holland beland is.
Van de familie van mijn moeder weet ik nog minder. Mijn moeder heette Klazina 
Snel en is geboren in Den Helder op 11-08-1914. Op 19-jarige leeftijd verloor zij haar 
moeder.
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Nieuws van het Westfries Archief

Suzanne Jansen, schrijfster Pauperparadijs, te gast in het 
archief
Op maandag 19 april was Suzanne Jansen op bezoek in 
het Westfries Archief. Op uitnodiging van de Westfriese 
Bibliotheken vertelde zij over haar boek Het Pauperparadijs. 
Het boek verhaalt over de fascinerende familiegeschiedenis 
van Jansen die zich voor een groot deel afspeelt in het Drentse Veenhuizen. In de 
negentiende eeuw werden daar duizenden armelui, zwervers en weeskinderen 
uit heel Nederland naartoe gebracht. Onder hen waren ook Westfriezen. 
Het gesprek met Suzanne Jansen was live via internet te volgen. U kunt de uitzending 
terug kijken via YouTube: https://youtu.be/d9bHyUyt02I

Alle gezinskaarten ingevoerd
In het voorjaar van 2019 startte een groepje vrijwilligers met het invoeren van 
gegevens vanaf de gezinskaarten. De gezinskaarten maken onderdeel uit van de 
bevolkingsregisters en bevatten gegevens van personen die in de periode 1919-
1939 in de aangesloten gemeenten woonden. Bijna twee jaar werkte een groep 
vrijwilligers aan het invoeren van de gegevens. Ze noteerden van elke kaart de namen 
en de geboortedatums van de personen die op de kaart staan. Zodoende werden vele 
duizenden kaarten en namen ingevoerd.
Let op: vanwege de privacyregels zijn de kaarten met daarop gegevens van 
personen die nog geen 100 jaar oud zijn niet gepubliceerd.
De scans van de gezinskaarten kunt u op de website van het archief bekijken. Hier kunt 
u onder het blok ‘personen’ ook de gezinskaarten op naam doorzoeken. 

Nieuwe aanwinst: zeegezicht bij Hoorn

https://youtu.be/d9bHyUyt02I
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In mei is de collectie van het Westfries Archief uitgebreid met een fraaie aquarel: een 
zeegezicht met Hoorn op de achtergrond. Het werk dateert vermoedelijk uit de late 
achttiende eeuw. De stichting Vrienden van het Westfries Archief wist de aquarel te 
verwerven op een veiling van Veilinghuis De Zwaan in Amsterdam. De zaak kwam aan 
het rollen na een tip van Peter Swart, medewerker bij het archief. Hij ontdekte iets dat de 
veilingcatalogus niet vermeldde: op de achtergrond van de aquarel zijn de Hoofdtoren, 
de Grote Kerk en andere Hoornse gebouwen te zien. In de schepen herkennen we een 
fluitschip of katschip (rechts), een jacht (links) en een jachtje (midden). De aquarel zit in 
een oude lijst en zal zorgvuldig worden onderzocht. Hopelijk kunnen we de naam van 
de kunstenaar nog achterhalen, bijvoorbeeld door vergelijking met werken in andere 
collecties. Voorzitter van de Vrienden Michiel Bartels heeft de aquarel inmiddels 
overhandigd aan directeur Dirk Dekema.

Nieuwe oorlogsbronnen op
geschiedenislokaal.nl

Aan het thema Tweede Wereldoorlog 
op de educatieve website www.
geschiedenislokaalwestfriesland.nl zijn nieuwe 
bronnen toegevoegd. Laura Vriend, stagiaire bij 
het Westfries Archief, selecteerde en beschreef 
de bronnen. Er staan nu al meer dan honderd 
bronnen op geschiedenislokaal Westfriesland, 
verdeeld over vier thema’s. alle bronnen, foto’s, 
brieven, rekeningen en andere archiefstukken, 
komen uit de collectie van het Westfries Archief. 
Een van de bronnen die Laura heeft beschreven 
is een programmaboekje van de bevrijdingsrevue 
in Hoorn. Deze theatervoorstelling ging op 31 
augustus 1945 in première en keek terug op de 
vijf oorlogsjaren. De heer J.M. Ridderikhoff was 
hoofdauteur, regisseur en kostuumleverancier. 
Ook Gré de Reus, beter bekend als schrijfster 
Margreet van Hoorn, leverde een bijdrage. 
Met 15 uitverkochte voorstellingen in de oude 
Parkschouwburg was de revue een groot succes. 
De titel van de bevrijdingsrevue luidde: ‘Het gaat 
goed!’.

Sanne Maasbach

http://www.geschiedenislokaalwestfriesland.nl
http://www.geschiedenislokaalwestfriesland.nl


Koggenland 2021/2

45

Snuffelen in beeldbanken

Als genealoog doen wij er alles aan onze stamboom zo compleet mogelijk te maken. 
Een leuke puzzel zolang je steeds nieuwe gegevens kunt vinden. Alles neem je mee, 
want alles is interessant en geeft je boom steeds nieuwe bladeren. Je stamboom begint 
echt te bloeien als je de vergaarde informatie van afbeeldingen en foto’s voorziet.
Vaak maken wij tijdens onze speurtocht gebruik van genealogische sites en archieven. 
Wat prijzen wij ons gelukkig dat vandaag de dag zoveel digitaal doorzoekbaar is. 
Via Gens Nostra worden wij door Antonia Veldhuis geïnformeerd over interessante 
websites. Een rubriek die ik graag lees. 
Zo wil ik mijn mede genealogen ook graag tips van digitale bronnen geven. Want heeft 
u er wel eens over nagedacht om sites van historische verenigingen of heemkunde 
kringen te raadplegen? Zij beschikken vaak over plaatselijk materiaal, documenten, 
artikelen en foto’s over personen die daar wonen of woonden. 

De Historische Stichting De Cromme Leeck (werkgebied Nibbixwoud, Wognum en 
Zwaagdijk-West) waar ikzelf aan verbonden ben, beschikt ook over materiaal dat een 
genealoog zou kunnen gebruiken. Een beeldbank met meer dan 12.000 foto’s waar je 
makkelijk in kan snuffelen. De gevonden foto kan daarna worden opgevraagd en wordt 
door de beheerder in de juiste resolutie gemaild. Alle artikelen die gepubliceerd zijn in 
een van onze jaarboeken zijn op titel terug te vinden op de site. Veel personen maar 
ook gebeurtenissen staan beschreven. Omdat De Cromme Leeck ook een historische 
bouwcommissie heeft, staan inmiddels diverse panden en bewoners beschreven op de 
pagina huisbeschrijvingen. Op deze pagina zoekt u op adres. 
Niet alle historische verenigingen hebben eenzelfde aanbod. Binnen West-Friesland 
zijn in elke gemeente historische verenigingen of heemkundekringen bereikbaar via 
een website. Even snuffelen op internet en je vindt ze zeker. 
Maar natuurlijk kunt u op alle plaatsen in Nederland, ja zelfs over de grens , naar 
historische verenigingen of heemkundekringen snuffelen.
Ik wens u veel succes.

Trudy Schouwe- Schouten

Redactionele aanvulling
Met het intypen bij Google van  ‘oud + plaatsnaam + beeldbank’ vindt u gemakkelijk de  
website die u wilt raadplegen, zoals
https://maritiemportal.nl/beeldbank-westfries-archief/

https://beeldbank-oudhoorn.nl
https://www.oudenkhuizen.nl/archief
https://www.beeldbankwervershoof.nl/cgi-bin/beeldbank
https://www.oud-stedebroec.nl/cgi-bin/beeldbank.pl
https://www.decrommeleeck.nl/cgi-bin/beeldbank.pl

van deze laatste een voorbeeld:

https://beeldbank-oudhoorn.nl
https://beeldbank-oudhoorn.nl
https://www.decrommeleeck.nl/cgi-bin/beeldbank.pl
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Foto 1379 uit de beeldbank van de Historische Stichting De Cromme Leeck.
Kinderen van de rooms katholieke meisjesschool die vroeger naast het klooster Sint Agnes 
aan de Kerkstraat stond, 1906.

Achterste rij vlnr: 1. Agie Oud, 2. Jans Pronk, 3. Jans Stam, 4. Jans Schouten, 5. Louisse Plaggenborg, 
6. Christien Tool 7. Truus Tool, 8. Annie Jong, 9. Trien de Boer, 10. Truus Buis, 11. G. Smit. 
Tweede rij vlnr: 1. Juffr. Engelhart, 2. zuster Ambrosia, 3. Jan Nipshagen, 4. Lucie Huiberts, 5. Jaap Huiberts, 
6. Simon Korver, 7. Jaap Bleeker, 8. Dirk Schouten (weth.), 9. 
Piet Sijm, 10. Tinus Peerdeman, 11. M. Starmans, 12. N. Smit. 
Derde rij vlnr : 1. Wim Starmans, 2. Jo Starmans, 3. Geertje Groen, 4. Truus Botman, 5. 
Cees Bleeker, 6. Alie Sijm, 7. Nico Kooter, 8. Matheus Bleeker, 9. Simon Bleeker, 10. Anna 
Korver, 11. Klaas Nipshagen, 12. Geertje Korver vastgehouden door zuster Egbertina. 
Vooraan vlnr: 1. Gré Kuip, 2. Hester Kuip, 3. Jan Houtman, 5. Marijtje Deugd, 6. Lies Starmans.
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Lijnen in de genealogie

Wim de Jong, redacteur bij de NRC, koesterde jarenlang de illusie dat hij van bijzondere 
afkomst is (Stamboom? Ik heb een compleet woud, NRC 29-05-2021, katern Leven pg. 
6-7). Uit het verslag van zijn genealogisch onderzoek blijkt zijn afkomst “nauwelijks 
tot de verbeelding sprekend en allesbehalve een kosmopolitische kluts” te zijn. Zijn 
kinderen spreken dan ook liever van een ‘boeren-stamboom’. Menig genealoog zal dat 
beeld herkennen, we komen  niet allemaal voort uit een adellijke familie, laat staan dat 
we afstammen van Karel de Grote of andere regionale grootheden.. 
In het vervolg van zijn verhaal schetst De Jong een wat negatief beeld van zijn 
stamboomonderzoek: hij wordt geconfronteerd met hiaten, hij kan niet alles vinden 
wat hij zoekt, het kost hem allemaal veel tijd en het uiteindelijke resultaat is niet 
bijzonder spectaculair. Het DNA-plaatje levert ook al nauwelijks iets opzienbarends op 
over de herkomst van zijn familie. Voorvallen in het leven van zijn voorouders tot op de 
bodem uitzoeken met behulp van secundaire bronnen “vreet nog meer vrije uren op” 
en leidt vermoedelijk alleen maar tot nog meer tegenvallers. 

Die laatste verzuchting was tegen het zere been van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap van Geslacht- en Wapenkunde. In een reactie op Facebook (30-05-
2021) wijzen zij erop dat het louter noteren van  namen en data inderdaad weinig 
sprankelends oplevert, maar dat nu juist een onderzoek naar “het wel en wee, het reilen 
en zeilen van je voorouders” de meeste voldoening geeft. Dergelijke détails brengen 
hen weer tot leven. Diepgaand speurwerk in allerlei bronnen mag een genealoog niet 
afschrikken, maar moet hem juist aantrekken en enthousiast maken.

Een andere benadering komt naar voren in een ingezonden brief van Tanny Dobbelaar 
(NRC 04-06-2021) onder de titel ‘Familie moderne genealogie is niet zo onschuldig als 
het lijkt’. 
Zij wijst op verdriet en teleurstelling die op de loer liggen bij DNA-analyses als er 
veel migraties in je familie plaats hebben gevonden of wanneer je op voorouders 
stuit die nooit in bevolkingsregisters werden opgenomen , omdat zij als bezit golden, 
niet als burgers. Wie geen kinderen heeft, krijgt geen mooie tak aan een stamboom. 
Voorvaders of voormoeders worden liever niet vermeld. Volgens mevrouw Dobbelaar 
geeft genealogie meestal “een mager en vooral bureaucratisch idee van wat een  familie 
is of kan zijn en herhaal je de patronen die kerk en staat vroeger hebben vastgelegd”.
Ook haar oordeel over het gebruik van onderzoek naar DNA  is niet mals, “een 
rammelend verhaal, uitgedrukt in zielloze percentages, dat wel de fantasie prikkelt, 
maar weinig feitelijkheid biedt”.
Zij geeft dan ook het advies de invuloefeningen van de genealogische schema’s links 
te laten liggen en je uitsluitend  te concentreren op wat je zoekt, de feiten en de 
omstandigheden. Het resultaat zal volgens haar “mooier en authentieker zijn dat dat 
van welke database ook”.

De bovenstaande twee reacties op het artikel uit de NRC stemmen overeen in het 
advies om je bij je genealogisch en historisch onderzoek vooral te richten op de tijd 
waarin je voorouders leefden en hun persoonlijke leefomstandigheden, niet uitsluitend 
op namen en data. 
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“Onderzoeken hoe iets echt geweest is, inzoomen op details en je afvragen waarin 
onze omstandigheden verschillen van die van vroegere generaties” (Arnon Grunberg 
in Wordt Vervolgd, Magazine van Amnesty International, juni/juli 2021) is de taak van 
historici en schrijvers.  Alleen zo krijg je uiteindelijk een verhaal waarin voorouders 
levensecht naar voren zullen komen. 
Natuurlijk ligt de waarheid in het midden en moeten namen en data de basis blijven 
vormen van ieder genealogisch onderzoek. Maar minder strak vast houden aan 
‘genealogische invuloefeningen’ en juist ook veel aandacht besteden aan nader 
onderzoek via het gebruik van secundaire bronnen zal een familiegeschiedenis alleen 
maar verlevendigen en leesbaarder maken. 

Ook de Volkskrant besteedde twee weken later uitgebreid aandacht aan 
stamboomonderzoek (Schudden aan de boom, 15-06-2021, katern V, pg. 4-6).  In een 
interview met Wim Kros en Yolanda Lippens komt de huidige populariteit van onze 
hobby aan de orde. Wim Kros is de uitgever van het tijdschrift Familie in beeld, in zijn 
woorden ‘een rijkelijk geïllustreerde handleiding om de levens van voorouders te 
visualiseren met algemene tijdsbeelden’. Hij kleedt dus stambomen aan, wat iedere 
stamboomonderzoeker zou moeten doen, “omdat je wilt zien wat die gasten allemaal 
hebben uitgespookt”. Yolanda Lippens schrijft over stamboomonderzoek op haar 
website yory.nl en is moderator van stamboomforum.nl. Zij noemen drie redenen voor 
de huidige grote belangstelling voor genealogisch onderzoek. Als eerste de tijd die 
veel mensen konden vrijmaken ten gevolge van de ‘loc downs’ door Covid-19, maar 
verder toch ook vooral door de snel toegenomen digitalisering van archiefstukken / 
informatiebronnen.  De populariteit van het Tv-programma Verborgen Verleden en 
de zoektocht daarbinnen naar spraakmakende voorouders, beaamt Monique Zwart 
namens het CBG, speelt ook een belangrijke rol in dit geheel, want “mensen zijn hun 
zolder gaan opruimen en stelden zich de  vraag wat zij eigenlijk weten van hun familie” 
en of zij ook over dergelijke voorouders beschikken.
Het artikel eindigt met de opmerking van Wim Kros dat stamboomonderzoek 
gelijkstaat aan historisch onderzoek en dat deze zoektocht de rode draad vormt in 
zijn leven. De vraag “Wie waren mijn voorouders?” is daarbij net zo belangrijk als de 
vragen “Hoe leefden zij, wat wisten zij, hoe is onze wereld ontstaan en wat hebben 
mijn voorouders daaraan bijgedragen?”

Wim de Jong eindigt zijn artikel met een oproep  aan de  lezers. Ging u ook opzoek naar 
uw voorouders? En waar kwam u toen achter? Laat het ons in maximaal 150 woorden  
weten via leven@nrc.nl onder vermelding van stamboom. 
Twee weken later hebben al meer dan 100 lezers gereageerd en publiceerde de krant 
15 columns (NRC 12-06-2021, Tijdreizigers, katern Leven pg. 10-13). Het redactionele 
commentaar daarbij onderstreept nog eens dat de ware familiechroniqueur ook een 
fervente amateurhistoricus is. “Stamboomonderzoek is een reis door de tijd” schreef 
een van de inzenders.
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De redactie van Koggenland roept onze lezers ook op een bijzondere of onverwachte 
ervaring, teleurstelling, vreugde etc. bij het onderzoek naar voorouders met ons in 
een korte column te delen. Iedere onderzoeker komt toch wel eens iets onverwachts 
tegen? De redactie is altijd bereid u te helpen met het opschrijven daarvan.

Ben Leek

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.
Afdelingsblad HNK (Hollands-Noorderkwartier, afd. Alkmaar e.o. jg. 35, nr. 2, juni 
2021)
Emanuel Moffie (Amsterdam 02-06-1920 -  Amsterdam 11-04-1992)
Droogmakerijen in Noord-Holland, deel 2, de Zijpe
Reacties op de vraag naar dominee Bölger (jg. 34, nr. 4, pg. 139)

Via een ruilabonnement beschikken wij ook over
Westfriese Families (tijdschrift van de stichting Westfriese Families) jg. 62, nr.1, april 
2021
De kwartierstaat van Anna Karel, geboren Broekerhaven 01-03-1898, overleden  
Bovenkarspel 18-04-1989; zij trouwt Bovenkarspel 20-04-1922 met Johannes 
Buisman.
(een combinatie van nieuw archiefonderzoek en gegevens uit (on)gepubliceerde 
genealogisch onderzoek)
Aanvullingen op de Genealogie Koedoder (n.a.v Westfriese Families 2020 nr. 2) 
waarmee  nu de reconstructie gemaakt kan worden van het gezin van Jan  Gerrits 
Koedoder, overleden Lutjebroek 04-02-1694, en Neeltje Dirks, overleden Lutjebroek 
26-09-1714; gevolgd door de parenteel van Jan Evertsz Koedoder, geboren voor 1582, 
die trouwt in Enkhuizen 01-09-1600 met Lijsbeth Cornelissen, geboren  in Enkhuizen 
voor 1582. 
De familie Oomes (vervolg van jg. 61, dec. 2020, nr. 3)
Genealogie en de erfelijke hartspierziekte PLN: wie kan helpen met het leveren van 
gegevens over relaties tussen de bron, het echtpaar Kist / Ruiter (Medemblik 1770/1780) 
en de families Glijnis en Botman (denk daarbij ook aan eventuele emigranten).

Oud Hoorn (kwartaalblad van de vereniging Oud Hoorn) jg. 43, nr.2, juni 2021
Martinus Kind, kapper in Hoorn (geboren ca. 1881)
De geschiedenis van de Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel tot 
liefde van ‘t Gemeenebest (oprichter dominee Cornelis Ris in 1777)
De oorlog van twee Hoornse kolenboeren, Louis van Kleef en Siebren Alkema
Een bezoek aan het bedelaarsgesticht van Hoorn in 1823, deel 1.
Verlangen naar een eigen kerkhof, 150 jaar RK begraafplaats in Hoorn
Rijksstraatwegen 1821-2021: waarom de verbinding met West-Friesland zo lang 
uitbleef.
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Transcriptie
van pagina’s 41
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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.

Aan dit nummer werkten mee

Ben Leek, Sanne Maasbach, Co Overman, Trudy Schouwe - Schouten, Janna Selie en 
Dick Waalboer

Mutaties ledenlijst
(stand 30 juni 2021)

Met één nieuw lid, 137039 dhr A. Wessels uit Hoorn 
en één opzegging, 136926 dhr A.R.P. de Groot uit Hauwert 
is ons ledental de afgelopen drie maanden stabiel gebleven.



 

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

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende reguliere nummer is
15 september 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/

mailto:voorzitter-owf%40ngv.nl%20?subject=
mailto:secretaris-owf%40ngv.nl%20?subject=
mailto:voorzitter-owf%40ngv.nl%20?subject=
https://www.westfriesarchief.nl/
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