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Onze bijeenkomsten
Onderstaand overzicht is onder voorbehoud van de coronamaatregelen binnen 
het WFA en de beschikbaarheid van de sprekers. Wij houden u via de mail en/of 
nieuwsbrief op de hoogte.

7 oktober 2021    Arjen Versloot
   Hoe het echte Fries verdween uit Noord-Holland
4 november 2021  J. Broekhuizen
   Sporen van Sinjoren
13 januari 2022   W. Deckers
   Geneanet
17 februari
   Klaas Bant
17 maart 2022   Dieuwertje Duijn
   Een huwelijk aan diggelen
21 april 2022 V  Voorjaarsledenvergadering
   Dick Waalboer
   10-minutenpraatjes
Zie ook pagina  67

In dit nummer
Twee lezersvragen om aanvullingen op hun genealogische verhaal, het verschijnen van 
een boek over een Westfriese familie, informatie over Gens Data Pro, over de situatie 
binnen het bestuur van de NGV, het verslag van de digitale ledenvergadering van 23 
september, wetenswaardigheden over genealogie in de krant en in tijdschriften, een 
paleografische  tekst ter oefening en- onder voorbehoud- de data en de korte inhoud 
van de geplande lezingen in 2021/2022.
De redactie wenst u weer veel leesplezier met deze nieuwe editie van Koggenland.

Zie pagina 56 en 57
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Van de bestuurstafel
Het zal u niet ontgaan zijn dat de website van de NGV sinds 
6 augustus ‘op zwart staat’. Om toch enige communicatie 
mogelijk te maken is er een voorlopige voorziening gemaakt in 
de vorm van een nieuwe website.: https://hoofdbestuur-ngv.nl/. 
Hierop vindt u de voor nu belangrijkste informatie.
Het hoofdbestuur streeft ernaar om de website ngv.nl weer zo 
snel mogelijk operationeel te krijgen, maar de juridische weg 
kan helaas nog wel enige tijd vragen.

In de vorige uitgave van Koggenland heb ik u  toegezegd dat er een uitnodiging 
verstuurd zou worden voor een bijeenkomst over GensDataPro 3.0. Dat is nog niet 
gebeurd en belofte maakt schuld. De laatste maanden zijn vrij hectisch geweest in 
verband met het lidmaatschap van de kascommissie, het vrij intensieve overleg met 
het HB en de ontwikkeling van de nieuwe cursus.
De uitnodiging voor GDP komt eraan. 
De bijeenkomst zal dan niet plaats vinden via Teams maar in het Westfries Archief. We 
mogen weer….. al is het niet met een ongelimiteerd aantal personen.

Bij voldoende inschrijvingen zal vanaf 8 oktober de nieuwe cursus Genealogie voor 
beginners, kapstok voor familiegeschiedenis, in het archief gegeven worden. De cursus 
zal bestaan uit 6 dagdelen, steeds op vrijdagochtend. Voor meer informatie kunt u een 
e-mail sturen naar cursus NGV  of bellen met 06 8307 1726. Natuurlijk hopen we en 
zullen we er aan werken om cursisten ook lid van de NGV te laten worden. Kent u in uw 
omgeving mensen die belangstelling hebben, laat ze dan contact met ons opnemen. U 
helpt dan gelijk mee aan ledenwerving en dat is hard nodig.

Gelukkig komt er voor mij weer wat meer tijd om aan genealogisch onderzoek te doen. 
Daarvoor ben je lid van de NGV. De archieven zijn een tijdje potdicht geweest, maar 
tot mijn grote plezier zag ik dat het Cultuurhistorisch Documentatiecentrum van het 
Museum Hoeksche Waard weer mensen kan ontvangen, zij het op afspraak en onder 
bepaalde voorwaarden. Dat geldt niet alleen voor de Hoeksche Waard maar voor de 
meeste archieven. Het documentatiecentrum beschikt over enkele miljoenen, voor 
een groot deel met de hand geschreven, kaartjes. De kaartjes zitten in lange rijen 
archiefkasten met schuifladen. Gelukkig op alfabet geordend. 
Een kennis van me, helaas is de man twee jaar geleden overleden, heeft onderzoek 
gedaan naar de familienaam Waleboer en veel varianten van die naam. Zijn onderzoek 
vond hoofdzakelijk plaats in de Hoeksche Waard, waar ook mijn voorvaderen vandaan 
komen. We hebben samen lang gezocht naar de verbinding tussen beide familienamen 
en die niet kunnen vinden. Ongeveer een jaar voor het overlijden overhandigde hij 
mij, tijdens mijn bezoek aan hem in Spijkenisse, vier boekjes met zijn genealogische 
resultaten. 
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Na verdere bestudering van beide genealogieën heb ik toch vermoedelijke een 
verbinding gevonden. Mogelijk heb ik er dan weer een heleboel familie bij. Ik zal 
de gegevens wel allemaal moeten controleren. Want klakkeloos overschrijven is er 
natuurlijk niet bij. Digitaal zijn deze genealogieën volledig uitgekauwd.
Dus op naar het archief!!!!

uw voorzitter
Dick Waalboer

Verslag van de ledenvergadering via Teams op 23-09-2021
Aanwezig waren vier bestuursleden en zeven leden; een bestuurslid en twee leden 
waren afwezig met bericht van verhindering

Dick Waalboer (vz) begint de vergadering om 19.30 uur met een drietal mededelingen
1. de techniek is vanavond in handen van Remko Ooijevaar
2. er wordt een punt 4a ‘lezingen’ toegevoegd aan de agenda
3. de website van de NGV is weer in de lucht, voorlopig alleen voor zaken van het 
hoofdbestuur (www.hoofdbestuur-ngv.nl) 

Daarna geeft hij een kort overzicht van de recente ontwikkelingen binnen de NGV. Hij 
begint met het beantwoorden van de vraag hoe het  afgelopen is met de rechtszaak. 
Vrijwel alle eisen van de NGV zijn toegewezen: de vorige penningmeester mag in 
geen enkele functie de NGV meer vertegenwoordigen, en hij moet alle stukken en 
bescheiden waarover hij beschikt ter hand stellen aan de NGV.
Vervolgens schetst hij nog een keer hoe het zover heeft kunnen komen:
- Doordat de kascommissie voor het jaar 2019 in november 2019  vond dat ze te weinig 
inzage kreeg in de boekhouding stapte ze op. Een nieuwe kascommissie voor 2019 
en 2020 constateerde in maart hetzelfde euvel doch hield aan om inzage te krijgen. 
Over het jaar 2019 en 2020 schreef ze een rapport waarin geconstateerd werd dat voor 
een zeer groot deel van de uitgaven van met name ICT geen documentatie aanwezig 
was. De begroting voor ICT werd óf opgerekt óf overschreden. Ook de uitgaven voor 
huisvesting overschreden de begroting. 
- Decharge van het HB werd aan de Algemene Vergadering afgeraden. Wel werd de 
penningmeester gedechargeerd voor de gevoerde boekhouding.  
- Deze constateringen hebben ertoe geleid dat uiteindelijk de toenmalig voorzitter van 
de NGV in de AV van 10 maart uit zijn functie werd ontheven. Omdat enkele dagen 
vóór deze vergadering het Hoofd ICT als HB-lid was opgestapt, was er even geen 
bestuur meer. In dezelfde vergadering is een nieuw HB benoemd van drie personen. 
De opdracht luidde: beheer de lopende zaken en schrijf voor november een nieuwe AV 
uit om een definitief bestuur te benoemen. 

Naar aanleiding van vragen uit de ‘zaal’  komt ook het volgende nog aan de orde;
- welk gevolg heeft de aan alle leden gestuurde mail van Philip de Jel gehad? 
Geen, behalve dan voor hemzelf, want hij is ontheven van al zijn taken, omdat hij in 
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strijd met de wet op de privacy gebruik heeft gemaakt van de gegevens uit de ledenlijst 
van de NGV.
- zijn naast de gewezen penningmeester ook de andere oud-bestuursleden 
aansprakelijk gesteld voor hun handelen? 
Dat zal in de toekomst eventueel gaan gebeuren als er van laakbare nalatigheid 
sprake zal zijn, maar eerst moet worden vastgesteld in hoeverre de uitgaven van de 
penningmeester niet gerechtigd waren  en in welke mate de voormalige leden van het 
HB daarbij betrokken waren.
- kan er beslag worden gelegd op de bescheiden van de NGV als de gewezen 
penningmeester in gebreke blijft?
Ja, dat kan en dat middel zal bij ernstig in gebreke blijven zeker worden ingezet.
- hoe ernstig is de financiële situatie van de NGV? 
Van een naderend faillissement is geen sprake. Een groot legaat heeft de vereniging 
daarvoor behoed. De begroting voor volgend jaar is sluitend. Met  de huidige drie 
nieuwe hoofdbestuursleden en de drie nieuw te benoemen bestuursleden bij de 
algemene vergadering in november kan er aan een herstel van de oude situatie 
gewerkt gaan worden, kan de website met alle bestanden weer open gaan en kan er 
gewerkt gaan worden aan het opnieuw opbouwen van financiële buffers. 

Tenslotte komen een aantal zaken aan de orde, die onze eigen afdeling OWF betreffen.

(agendapunt 4) De door Henk Flierman opgestelde begroting voor 2022 wordt in orde 
bevonden en kan doorgestuurd worden naar het HB. Een paar praktische vragen over 
de opbouw van sommige posten worden door Henk adequaat beantwoord, waarna uit 
allerlei huis- en studeerkamers het ‘akkoord’ klinkt.

(punt 4a) Marijke Teunenbroek geeft een overzicht van het programma van de 
lezingenavonden. Alles is nog onder voorbehoud, omdat op dit moment nog niet 
duidelijk is welke spelregels er binnen  het WFA gaan gelden na 25 september. Ook 
willen sommige sprekers niet voor een kleine groep optreden en willen sommigen ook 
niet dat hun verhaal tegelijkertijd ook via de computer te zien is en te beluisteren valt. 
“Zij zijn bang voor hackers die hun verhaal op internet zetten!”  Dick blijft in overleg 
met het WFA en Marijke gaat nog eens rustig praten met die sprekers.

(punt 5) Met de verlenging van het mandaat van onze afdelingsafgevaardigde Dick 
Waalboer gaat iedereen akkoord. Op de vraag of er ook andere leden mee mogen naar 
dergelijke vergaderingen om de bekendheid onder de leden en hun betrokkenheid 
te vergroten, antwoordt Dick dat zij besloten zijn in die zin dat zij alleen voor 
afdelingsafgevaardigden toegankelijk zijn, ook in verband met de coronaregels, maar 
dat hij bij het nieuwe hoofdbestuur de vraag zal neerleggen of streaming van zo’n  
bijeenkomst  mogelijk is omdat er in principe niets geheim is binnen de NGV.
Overigens zou hij het zelf wel prettig vinden als er volgend jaar een andere 
afdelingsafgevaardigde wordt gekozen, omdat hij, gezien zijn andere functie binnen 
de NGV, daar nu soms met een dubbele pet zit.

(punt 6 ) Bij de rondvraag meldt Ben Leek dat er na dit weekeinde een vrij dunne 
Koggenland zal uitkomen. Er is heel weinig kopij binnengekomen en hoewel we de 
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kopijdatum al een maand hebben opgeschoven, heeft dat niet geholpen. Op een vraag 
over de inhoud van de kopij waarnaar gezocht wordt, antwoordt Ben dat die tweeledig 
is: naast bestuurlijke informatie en genealogisch interessant nieuws uit de media 
vragen wij vooral aan onze leden om resultaten van hun genealogisch onderzoek  met 
ons te delen. Stukjes uit genealogieën waar nog niet alles op zijn plaats is gevallen en 
waar je om meer informatie vraagt, kwartierstaten, parentelen, leuke verhalen waarop 
je stuit tijdens je onderzoek, bijvoorbeeld in notariële archieven, etc. etc.

(punt 7) Na de opmerking van een van de deelnemers aan deze digitale bijeenkomst 
dat hij de voorzitter alle steun toewenst bij zijn zware taak in deze moeilijke tijd binnen 
de NGV en dat hij het bestuur van de Afdeling OWF prijst voor de rust waarmee zij hun 
taken zijn blijven uitoefenen, sluit Dick om 20.30 uur de bijeenkomst.

Wie kan mij helpen? 
Kunt u mij informatie verstrekken  over: 

1.      het leven van Adriaen Roothaes, van 1641 tot  eind 1654 en mogelijk in het eerste 
halfjaar 1656 woonachtig aan de Luyendyck in Hoorn. Als zeekapitein zal hij weinig in 
Hoorn aanwezig zijn geweest
2.      het leven van zijn vrouw Marite (Maertje) Pieters, woonachtig in Hoorn van 1641 
tot overlijden (mogelijk 1690 – 1692)
3.      Zoon Cesar Roothaes in Hoorn, kort aanwezig in Hoorn in 1670 (mogelijk bij zijn 
oma Marite Pieters). Hij kwam alleen om zijn huwelijk te ‘betekenen’, te voltrekken in 
Amsterdam maar woonde in Breukelen. Waarom dan een aangifte in Hoorn?
4.      de Luyendyck in Hoorn van 1651 – 1656, bijvoorbeeld in boeken, tijdschriften, 
databases of anderszins.
 
Bekend is:
a.      zij kwamen in Hoorn in 1641 als lidmaat Gereformeerde kerk met attestatie
b.      zij kregen in 1643 en 1646 in Hoorn een dochter, die beide in Hoorn zijn  getrouwd 
en heel hun leven in Hoorn zijn blijven wonen (DTB Hoorn)
c.      Adriaen Roothaes was in 1653 kapitein op de vloot van Admiraliteit van Amsterdam 
o.l.v. Jan van Gaalen
d.      Adriaen Roothaes vertrok naar Batavia in december 1654, was kort terug in 
Nederland en vertrok weer in augustus 1656 naar Batavia en bleef in de Oost. Hij 
overleed daar in 1672.
 
Gedurende ruim 10 jaar heb ik informatie over genoemde personen verzameld. Ik 
probeer ontbrekende perioden zoals die in Hoorn duidelijk te krijgen, omdat ik aan het 
begin sta van de uitwerking in een verhaal. Sinds ongeveer 2 jaar is er al een Wikipedia 
pagina over hem.
Het is mij welkom als iemand mij verder kan helpen. Bij voorbaat dank.
 
H.P. de Haan 3.hapaul@planet.nl

mailto:3.hapaul%40planet.nl%20?subject=
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Lezersvraag over een familie Oudt

Mijn voorouders aan mijn vaders kant komen uit Groningen en Zeeland. In mijn 
kwartierstaat is Oostelijk West-Friesland een witte vlek. Maar bij het zoeken naar 
paternale voorouders van mijn schoondochter J. Oudt kom ik toch uiteindelijk in 
Medemblik terecht.
De eerste vermelding in Medemblik van de familienaam tot nu toe is in 1790 bij het 
huwelijk van Pieter Evertsz. Oudt. Halverwege de 18de eeuw loop ik vast. 
Hopelijk kunnen de lezers van Koggenland mij helpen met het completer maken van 
de eerste twee generaties. Wie van u kan onderstaande gegevens aanvullen?
Eventuele reacties graag aan J.D. Jager, Wamberg 48, 5653 KV Eindhoven of via 
dikjager@gmail.com

Generatie I

I. Jan Evertsz, tr. met Jannetje [ook Arents, Aris] Aarjens, dr. van Aarjen 
Jansz en Diewertje Klaas.

 Uit dit huwelijk:

 1.       Evert Jansz. Everts, ged. te Medemblik [NH] op 1 okt 1738, volgt 
II.

2. Aarjen Jans, ged. NG te Medemblik [NH] op 22 dec 1740 (getui-
ge: Ariaantje Pieters).

3. Diewertje Jans, ged. NG te Medemblik [NH] op 22 aug 1742 (ge-
tuige: Maartje JORDAAN).

4. Jan Jans, ged. NG te Medemblik [NH] op 27 sep 1744 (getuige: 
Johanna WASLANDER).

5. Claas Jans, ged. NG te Medemblik [NH] op 2 feb 1747 (getuige: 
Trijntje JORDAAN).

6. Trijntje Jans, ged. NG te Medemblik [NH] op 1 jan 1750 (getuige: 
Trijntje JORDAENS).

7. Klaas Jans, ged. NG te Medemblik [NH] op 2 okt 1754 (getuige: 
Marijtje Christiaans).

8. Trijntje Jans, ged. NG te Medemblik [NH] op 12 aug 1756 (getui-
ge: Marijtjen Christiaens).
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Generatie II

II. Evert Jansz. Everts, zn. van Jan Evertsz. (I) en Jannetje Aarjens, ged. NG 
te Medemblik [NH] op 1 okt 1738 (getuige: Hillegont Hendriks), otr. te Me-
demblik [NH] op 23 apr 1757 met Jannetje Pietersd. de JONGE, dr. van 
Pieter Maartensz. en Trijntje Reijnders, ged. NG te Medemblik [NH] op 
25 sep 1735 (getuige: Bregjen Reijnders), ovl. na 1793.

 Uit dit huwelijk:

1. Jaapje [ook wel eens Jacoba] Evertsd, ged. NG te Medem-
blik [NH] op 13 feb 1759 (getuige: Duijfjen Maartens de JONG), 
begr. aldaar op 2 okt 1797 [als Jacoba Evertsd. Everts], kerk.
huw. aldaar op 2 feb 1783 met Frederik Christiaansz. BAKKER, 
ged. NG te Westzaandam [NH] op 7 sep 1760.

2. Evertje Evertsd, ged. NG te Medemblik [NH] op 6 aug 1760 (ge-
tuige: Duijfjen Maartens de JONG).

3. Pieter Evertsz, ged. NG te Medemblik [NH] op 25 okt 1761 (ge-
tuige: Duijfjen Maartens de JONG), ovl. aldaar voor mrt 1768.

4. Jan Evertsz, ged. NG te Medemblik [NH] op 11 dec 1763 (getui-
ge: Duijfjen Maartens de JONG), ovl. aldaar voor feb 1765.

5. Jan Evertsz, ged. NG te Medemblik [NH] op 7 feb 1765 (getuige: 
Duijfjen Maartens de JONG), ovl. aldaar voor okt 1770.

6. Pieter Everts OUDT, ged. te Medemblik [NH] op 23 mrt 1768, 
ovl. aldaar op 11 nov 1852, volgt III.

7. Jan Evertsz, ged. NG te Medemblik [NH] op 24 okt 1770 (getui-
ge: Lijsbeth Pieters de JONG).

Generatie III

III. Pieter Everts OUDT, zn. van Evert Jansz. Everts (II) en Jannetje Pietersd. 
de JONGE, ged. NG te Medemblik [NH] op 23 mrt 1768 (getuige: Lijsbet 
Pieters de JONGH), meestertimmerman [1815]; timmerman [1820], ovl. te 
Medemblik [NH] op 11 nov 1852, tr. (1) te Medemblik [NH] op 16 mei 1790 
met ws. Lammertje Cornelis HOORNSTRA.

 Uit dit huwelijk:

1. Evert, ged. NG te Medemblik [NH] op 27 jun 1790 (getuige: Lijs-
beth Pieters de JONG).
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 Pieter Everts OUDT, tr. (2) te Medemblik [NH] op 11 aug 1792 met Hielkje 
Andries SCHIERE, dr. van Andries Dirks SCHIERE en Jetske Jacobs BAK-
KER, geb. te Harlingen [fr] circa 1767, ovl. te Medemblik [NH] op 7 feb 1840.

 Uit dit huwelijk:

1. Evert OUDT, geb. te Medemblik [NH] op 29 jan 1793, timmer-
man [1815,1841], ovl. te Medemblik [NH] op 30 mrt 1870, tr. 
(1) te Medemblik [NH] op 5 nov 1815 met Engeltje van der MO-
LEN, dr. van Dirk van der MOLEN en Catharina KROOKS, geb. 
te Medemblik [NH] op 20 mei 1792, ovl. te Medemblik [NH] op 
11 okt 1826, tr. (2) te Medemblik [NH] op 3 mei 1829 met Johan-
na VELTKAMP, dr. van Hendrik VELTKAMP en Hilletje GROE-
NEWOUD, geb. te Zwolle [ov] op 6 jan 1802, wed. van Gerrit Jan 
LUTTENBERG, ovl. te Medemblik [NH] op 12 jan 1872.

2. Andries OUDT, geb. te Medemblik [NH] op 31 mrt 1797, grut-
tersknecht [1820,1833], broodbakker [1857], ovl. te Medem-
blik [NH] op 17 mrt 1859, tr. te Medemblik [NH] op 13 feb 1820 
met Maria Catharina SIEGERIST (Segerist), dr. van Johan Coen-
raad August SIEGERIST en Hendrica de WOLFF, geb. te Enkhui-
zen [NH] op 10 dec 1795, ovl. te Medemblik [NH] op 15 mei 1856.

3. Jan OUDT, geb. te Medemblik [NH] circa 1800, ovl. aldaar op 
27 apr 1815.

4. Pieter Pieters OUDT, geb. te Medemblik [NH] op 
6 aug 1803, timmermansknecht [1834], huistimmerman [1849], 
waagmeester, ovl. te Amsterdam [NH] op 5 feb 1894, tr. (1) te 
Medemblik [NH] op 18 mei 1828 met Christina Maria Jannetta 
van GELDER, dr. van Andries van GELDER en Anna Maria GRE-
VING, geb. te Amsterdam [NH] op 2 sep 1800, dienstbode, ovl. 
te Medemblik [NH] op 12 nov 1831, tr. (2) te Medemblik [NH] 
op 11 mei 1834 met Everdina Carolina SIEGERIST, dr. van Jo-
han Coenraad August SIEGERIST en Hendrica de WOLFF, geb. 
te Enkhuizen [NH] op 20 okt 1807, dienstbode (1834), ovl. te 
Medemblik [NH] op 31 mrt 1848, tr. (3) te Medemblik [NH] op 
2 dec 1849 met Antje RIESEBOS, dr. van Hermen RIESEBOS en 
Antje SOERS, geb. te Medemblik [NH] op 9 jul 1824, ovl. te Me-
demblik [NH] op 9 mei 1890.

5. Jannetje OUDT, geb. te Medemblik [NH] op 10 mei 1805, ovl. 
te Oudendijk [NH] op 31 aug 1899, tr. te Medemblik [NH] op 
18 mei 1828 met Teunis ten HEUVEL BROUWER, zn. van Jan 
BROUWER en Maria Catharina ten HEUVEL, 
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geb. te Medemblik [NH] op 3 sep 1803, onderwijzer der jeugd 
[1828], ovl. te Oudendijk [NH] op 18 jun 1841.

6. Dirk OUDT, geb. te Medemblik [NH] op 18 apr 1813, DG, wijn-
kopersknecht [1838], rijksveldwachter [1870], brigadier-ma-
joor [1872] stadsbode, ovl. te Purmerend [NH] op 3 jun 1902, 
tr. (1) te Medemblik [NH] op 18 nov 1838 met Elizabeth RUS, 
dr. van Frans RUS en Aaltje SMIT, geb. te Medemblik [NH] 
op 22 okt 1813, naaister (1838), ovl. te Purmerend [NH] op 
4 feb 1869, tr. (2) te Purmerend [NH] op 3 sep 1870 met Trijntje 
KOBUS, dr. van Jacob KOBUS en Marijtje LEEBOUWER, geb. te 
Purmerend [NH] op 14 jul 1819, wd. van Jan LANDSMAN (1818-
1868), zadelmaker, ovl. te Purmerend [NH] op 20 jan 1898.

7. Jeske OUDT, geb. te Medemblik [NH] op 7 nov 1814, ovl. te 
Medemblik [NH] op 27 nov 1903, tr. te Medemblik [NH] op 
6 jun 1847 met Jan SMIT, zn. van Rijk SMIT en Dirkje VERHUI-
ZEN, geb. te Medemblik [NH] circa 1816, huistimmermans-
knecht (1847), ovl. te Medemblik [NH] op 3 feb 1897.

Aanvullende informatie:

Dirk OUDT.

In het Algemeen Politieblad van 1861 wordt vermeld dat door de officier van 
justitie te Hoorn machtiging verleend is aan de brigadier der rijksveldwacht 
D. Oudt en aan de rijksveldwachter G. Schippers, beiden gestationeerd te 
Purmerend, tot het aannemen ener gratificatie, elk van fl. 5,-, hun toegekend 
wegens buitengewone dienstijver in het opsporen van de dader van een 
gepleegde diefstal bestaande uit bank- en muntbiljetten ter waarde van fl. 370,32. 

Dik Jager, secretaris afd. NGV-KPL Eindhoven
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Polanders zijn doeners, genealogie van twee families Po-
land

Rond 1580 werd nabij de buurtschap Poolland in 
West-Friesland Reijer Janszn Molenaar geboren. Een 
eeuw later leefde Cornelis Jacobszn Weever in de 
Heerhugowaard, eveneens in West-Friesland. Twee 
verschillende voorouders van wie hun nazaten in de loop 
der tijd de achternaam POLAND zijn gaan gebruiken. 
Van deze beide families zijn hun gegevens verzameld in 
het boek ‘Polanders zijn doeners’. Poland is een bekende 
familienaam in West-Friesland. Vele Polanders zijn er 
geboren, opgegroeid en er blijven wonen. 
In 1665 verhuisde Willem, een zoon van Reijer Janszn, van 
Poolland naar de Heerhugowaard. De eerste generaties 
waren veelal boer, nazaten van hem werden molenaar, 
timmerman en molenmaker. Zo woonde het gezin van 
Klaas Poland (1791-1854) en zijn partner Antje de Wit 

(1803-1881) bijna 20 jaar in strijkmolen L aan de Noordschermerdijk. 
Cornelis Jacobszn Weever trouwde met Antje Crol, eveneens uit Heerhugowaard. Een 
tiental jaar later verhuisde het paar naar Hoogwoud waar ze een boerderij kochten in 
de Lage Hoek. Beiden overleden echter jong en hun twee kinderen – Maartje (9) en 
Jacob (3) - bleven als jonge weesjes achter. Maartje trouwde met Pieter Swerver en 
Jacob met Lijsbeth Mettes. Nakomelingen van Jacob werden veelal boer in regio De 
Weere en soms rietdekker. 
Een geweldig naslagwerk dat prettig is om te lezen, geschreven door Ank Poland. Het 
is gedrukt op mooi papier, hard gebonden in een stevige band, voorzien van een fraaie 
kaft,  formaat 210 x 250 mm, 252 pagina’s, en zeer royaal geïllustreerd. 
Te bestellen bij uitgeverij Pirola in Schoorl,  € 37,50.

Ank Poland
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Transcriptie op pagina 72

Paleografie
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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.
Hollands Noorderkwartier (afd. Alkmaar e.o., jg. 35, nr.3, sept. 2021)
- Droogmakerijen in Noord-Holland, deel 3 en 4 (Wieringerwaard, Waardpolder, 
Groetpolder,  Anna Paulownapolder)
- het Amsterdamse Stadsarchief biedt vele ingangen tot leuke ‘vondsten’ (Jos 
Kaldenbach beschrijft er een aantal) 

Via een ruilabonnement beschikken wij ook over

West-Friesland Oud en Nieuw (Jaarboek Westfries Genootschap 2021, nr. 88)
Een aantrekkelijke mix van artikelen, die voor genealogen veel achtergrondkennis kan 
opleveren over leven en werk van hun voorouders in West-Friesland, bijvoorbeeld:
• Van één naar twee dorpen: het ontstaan van Grosthuizen en Oudendijk
• Frederik Pieter Groot (1902-1974), schreef  onder het pseudoniem Ewout Speelman 

vele populaire romans die zich in West-Friesland afspelen.
• Westfriese volksvertegenwoordigers en lobbyisten in Den Haag 
• Het onderzoek naar een Westfries oorlogsschip in de Finse wateren en de 

speurtocht naar bemanningsleden (fregat Huis te Warmelo, vergaan in 1715)
• De tuinbouw in de dorpen van Stede Grootebroek t/m de achttiende eeuw
• In de greep van het water (welke sporen hebben de ontginningen van het veen 

tussen 800 en 1200 nagelaten in het Westfriese landschap)
• De herziening van het Westfries Woordenboek, gevolgd door een serie verhaaltjes 

en gedichten in ons dialect.

Westfriese Families (uitgave van (stichting Westfriese Families) jg. 62, nr. 2, sept. 2021
Kwartierstaat (vijf generaties met toelichtingen en illustraties) van Johanna Guda 
Blaauboer, geboren Wieringerwaard 02-02-1934; zij trouwt Wieringerwaard 16-
06-1956 met Arie Wonder, wiens kwartierstaat in Westfriese Families 2020.2 is 
gepubliceerd.
Kwartierstaat van Anna Karel (vervolg van de publicatie van de generaties 1 t/m 5 in 
WFF 2021.1, in dit nummer generatie 6 t/m 8)
Een ingezonden brief met nadere gegevens over Pieter Gootjes Hovenier en de vraag 
om meer informatie.
Aanvullingen op de parenteel van Jan Evertsz Koedoder (zie WFF 2021.1)

Oud Hoorn jg. 43, nr. 2021.3 (uitgave Vereniging Oud Hoorn)
• Familie Van Riel in Hoorn (pg. 116, via Vrienden van de begraafplaats Het Keern) 
• portretten van Dirk Naber (1864-1948) en Clasina Maria Naber-Bul (1863-1948)
• Hasan Huseyn Senol uit Anatolië (de eerste Turkse slager in Hoorn en zijn familie)
• het bedelaarsgesticht in Hoorn: de omgang met bedelaars in de 19de eeuw.
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GensDataPro 3.0
Eind augustus 2020 verscheen GensDataPro 
3.0

GensDataPro 3.0 is vooral onder de motorkap 
veranderd, veel zaken zijn daardoor
sneller geworden. Omdat de eigenlijke 
website van de NGV momenteel niet werkt 
kan een download van 3.0 of een upgrade 
daarvan besteld worden op de website 
http:/ /www.gdp3.nl/GDP3_0frameset.
htm?GDP3_intro.htm. 

Een paar nieuwigheden zijn:

In het Persoonsbewerkscherm kunnen nu DNA-HAPLO-codes worden ingevoerd. In 
het bewerkhandelingen-menu kunnen die DNA-HAPLO-codes doorgegeven worden 
aan voor- of nageslacht. Alle voorvaders en na-zoons krijgen het Y-chromosoom, en alle 
voormoeders en kinderen krijgen het Mt-chromozoom (per menuoptie uitgesplitst). 
Bij het invoeren van DNA-Haplogroepen wordt het doorgeven gestopt bij een persoon 
die al een andere Haplogroep heeft.

Toegevoegd zijn bij 
de Overlijdensstatus: 
ongehuwd, jong, in het 
kraambed, etc...

http://www.gdp3.nl/GDP3_0frameset.htm?GDP3_intro.htm.  
http://www.gdp3.nl/GDP3_0frameset.htm?GDP3_intro.htm.  
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Bij ‘Adressen – wijs coördinaten aan’ wordt nu meteen de juiste stadskaart getoond, 
indien aanwezig. Hiervoor staan in de submap ‘kaarten’ vier bestanden: ANWB.MB, 
tenbrinks.MB, ANWB.mps en tenbrinks.mps.
Bij ‘Zoek dubbele personen’ de optie ‘Ook namen in bronkoppelingen vergelijken’.
Een nieuwe datumaanduiding: “of het jaar erop”. Wanneer er een leeftijd bekend is bij 
een gebeurtenis met datum (zoals een huwelijk) geeft dit een betere schatting van het 
geboortejaar.

Veel werk is gaan zitten in:

Het sneller maken van de schermen, vooral bij erg grote bestanden van 100.000 
personen en meer..
De GedCom uitvoer beter aan de 5.5.1 standaard te laten voldoen
Het “fuzzy” zoeken naar dubbele personen met een enigszins zelflerend systeem. Nu 
ook op alternatieve schrijfwijzen van namen in de bronkoppelingen.

Door kleine veranderingen en 
verbeteringen van GDP 3.0 kan voor 
de gebruikers van 3.0 een Update 
naar 3.0.3.2 gedownload worden.

Op genoemde website staan ook 
een twaalftal filmpjes over het 
gebruik van GensDataPro. 
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Datums lezingen 2021/2022
Onderstaand overzicht is onder voorbehoud van de coronamaatregelen binnen 
het WFA en de beschikbaarheid van de sprekers. Wij houden u via de mail en/of 
nieuwsbrief op de hoogte.

In 2021 op 7 oktober, en 4 november, in 2022 op 14 januari, 17 maart , 
Tijdens de lezingenavonden is de afdelingsbibliotheek geopend vanaf 19.00 uur. .. 
Tijdens of na afloop van de lezing is er (afhankelijk van de keuze van de spreker) volop 
gelegenheid tot het stellen van vragen.

7 oktober 2021 aanvang 19.30 uur  
Hoe het echte Fries verdween uit Noord Holland, Arjen Versloot

“In Noord-Holland werd tot in de 17e eeuw Fries gesproken en geschreven”, legt  prof. 
dr. Arjen Versloot uit,  hoogleraar Germaanse taalkunde, in het bijzonder de Duitse, 
Scandinavische en Friese talen, aan de Universiteit van Amsterdam, Bij de Friese taal 
denken de meeste mensen aan de provincie Fryslân, in het noorden van Nederland. 
Weinig mensen weten dat het Fries vroeger in een veel groter deel van het huidige 
Nederland gesproken werd. Vrijwel alleen historisch-taalkundigen en dialectologen 
zijn zich daarvan bewust. Aan de hand van met name plaats- en waternamen valt 
te achterhalen dat heel Noord- en Zuid-Holland (ongeveer tot aan de Nieuwe Maas 
bij Rotterdam) in de vroege middeleeuwen friestalig waren. De naam van het ‘IJ’ bij 
Amsterdam is een voorbeeld van zo’n oorspronkelijk Friese waternaam. Niet voor niets 
heet de kop van Noord-Holland ‘West-Friesland’. Het traditionele dialect van de streek 
bevat nog verschillende Friese woorden, maar het is een dialect van het Nederlands en 
niet van het Fries. 
Tot op heden ontbrak een echte tekst in het Fries van Holland. Maar in Minne-Zuchjens, 
een zangbundel, gedrukt in Amsterdam in 1643, staat een – nogal scabreus – liefdeslied 
in een taal die weliswaar Fries oogt, maar qua taal zeer sterk afwijkt van het Fries zoals 
dat in de 17de eeuw in de provincie Fryslân gesproken werd. De bundel geeft helaas 
geen schrijversnaam, maar er zijn sterke inhoudelijke en taalkundige aanwijzingen dat 
deze tekst geschreven is in het Fries van Noord-Holland. Omdat het oorspronkelijke 
Hollands-Fries is uitgestorven, wordt met dit gedicht een nieuwe tak toegevoegd aan 
de Friese taalfamilie.

4 november 2021 aanvang 19:30 uur
Sporen van Sinjoren, dhr J. Broekhuizen

Sinjoren is de (bij)naam voor de inwoners van Antwerpen en dateert uit de periode van 
de Spaanse Inquisitie, afgeleid van het Spaanse señor, wat (deftige) heer betekent. In 
dit geval scharen wij ook bewoners uit andere Vlaamse steden onder deze noemer. 
Wij volgen immigranten die na de val van Antwerpen (1585) naar het noorden zijn 
uitgeweken en die hier hun sporen hebben verdiend. 
Het werk van mannen als cartograaf Petrus Plancius, bouwmeester Philips Vingboons 
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en koopman/banier Dirk van Os is voor Amsterdam zelfs doorslaggevend geweest 
om de economische en culturele koppositie van Antwerpen over te nemen. Tijdens 
de lezing bezien we eerst de achtergrond van de verovering van Antwerpen door de 
Spanjaarden. Daarna kijken we naar de uittocht die volgde.
Na de pauze gaat het vooral over individuele immigranten in Amsterdam. Namen als 
die van Vondel, Six en Van Baerle zijn ieder bekend. Kortom: die Sinjoren hebben in 
hoge mate bijgedragen aan de toptijd die wij de Gouden Eeuw noemen.

13 januari 2022, aanvang 19.30 uur, 
Geneanet, W. Deckers

Geneanet is een organisatie die via haar website toegang biedt tot: genealogische 
informatie die door leden is ingebracht en die verder veel achtergrondinformatie 
levert. Wim zal behalve over de geschiedenis van Geneanet ook over onder andere 
de voornaamste diensten (zoeken, stambomen, familiefoto’s, documenten en akten, 
prentbriefkaarten, foto’s van graven en monumenten, indexen, nieuwsbrieven en 
meldingen), over de Geneanet app en over het maken van je eigen online stamboom 
(grafische opties, privacy-instellingen, snelkoppelingen, cartografie etc.) praten.

17maart 2022, aanvang 19.30 uur, 
Een huwelijk aan diggelen, Dieuwertje Duijn

Enkhuizen is in de zeventiende eeuw een bloeiende stad. In de haven liggen talrijke 
koopvaardijschepen, die goederen uit verre landen aan wal brengen. In de stad zijn 
scheepswerven, touwslagerijen, kuiperijen en smederijen. Er wonen en werken meer 
dan 20.000 mensen. Een van die inwoners is dokter Zacheus de Jager. Hij is getrouwd 
met Margaretha, een dochter uit de rijke familie Van Beresteyn. Het huwelijk loopt 
echter in 1649 uit op een grote ruzie, die in die tijd het gesprek van de dag moet zijn 
geweest. Margaretha verlaat haar man en neemt al haar spullen mee.
Bij een opgraving aan de Torenstraat in Enkhuizen is een afvalput gevonden vol 
met voorwerpen die van het echtpaar zijn geweest, waaronder glaswerk uit de 
dokterspraktijk, bier- en wijnglazen en duur porselein. Dankzij deze vondst en de 
aanwezige archiefstukken krijgen we een bijzondere inkijk in het bewogen leven van 
Zacheus en Margaretha. Het boek van Dieuwertje  zal tijdens de pauze en na afloop te 
koop zijn.

De laatste van de vijf lezingavonden (17 februari) is open gehouden voor een bijdrage 
door Klaas Bant.  

De voorjaarsledenvergadering zal plaatsvinden op 21 april 2022, 19. 30 uur, voor de 10- 
minutenpraatjes heeft Dick Waalboer zich al aangeboden, wie volgt?

Met dank aan Marijke van Teunenbroek 
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Andere naam graag!

Genealogen worden meestal niet blij van verschillende versies van achternamen, laat 
staan van wijzigingen van achternamen. Er is de laatste jaren dan ook veel commotie 
ontstaan naar aanleiding van de regelgeving rond het vaststellen van de achternaam 
van een kind. Krijgt het die van de vader of die van de moeder of van allebei tegelijk? 
En hoe gaat dat dan bij de kinderen van die kinderen? Want je mag niet meer dan twee 
achternamen krijgen. Terwijl hierover nog veel onduidelijkheid bestaat, dient zich 
alweer een nieuw probleem aan.

Onder de titel ‘Leed helen door anders te mogen heten’ verscheen in de Volkskrant (09-
09-2021, blz. 19) een artikel over het bericht dat een aantal grote steden in Nederland 
het gemakkelijker wil maken om achternamen  die verwijzen naar het slavernijverleden 
te veranderen.  De achterliggende gedachte is dat na het afschaffen van de slavernij 
alle tot slaaf gemaakte mensen een voor- en een achternaam moesten krijgen. Er 
werden speciale commissies ingesteld die achternamen bedachten, soms bijvoorbeeld 
afgeleid van hun beroep of bezigheden, of vernoemd naar steden in Nederland. 

In een interview met Monique Zichterman laat de journaliste Mireille Sneekes 
duidelijk zien waar de pijn zit voor veel mensen uit onze vroegere koloniën.  De 
overgrootmoeder van Monique was na de afschaffing van de slavernij in 1863 als een 
soort van compensatie gegeven aan een witte Nederlander. Zij trouwde vervolgens 
met deze gouverneur Sichtman en na diens overlijden behielden zijn nakomelingen 
zijn achternaam. Omdat tot slaaf gemaakten vaak uit heel andere regio’s afkomstig 
waren, bijvoorbeeld uit Afrika of India, verwijst hun achternaam helemaal niet meer 
naar hun land van oorsprong. Veel mensen willen nu die opgelegde achternamen liever 
kwijt dan rijk zijn, zij voelen zich er niet mee verbonden en willen zich liever via een 
nieuwe naam vereenzelvigen met wie zij echt zijn.
Maar daarmee verbonden kosten schrikken hen af. Het indienen van een verzoek tot 
wijziging van een achternaam kost minimaal 835 euro en daar komen dan nog de kosten 
bij van een psychologisch onderzoek om te bepalen in hoeverre de aanvrager echt last 
heeft of hinder ondervindt van de achternaam. Monique Zichterman wil niet betalen 
voor het veranderen van een naam die haar voorouders opgelegd hebben gekregen en 
zij wil daarvoor al helemaal geen psychologische test ondergaan. Dus gebruikt zij nu, 
net als menig ander, een zelf gekozen naam en wil zij deze naam gewoon bevestigd 
zien worden.

De cartoonist Peter de Wit vat de  discussie twee dagen later op treffende wijze samen 
(Volkskrant 13 september).  Psychiater ‘dokter’ Sigmund luistert naar een van zijn 
patiënten, die hem vertelt dat ‘sommige mensen hun achternaam willen wijzigen, 
omdat die naam verwijst naar hun slavernijverleden’. Daar kan de dokter zich wel 
iets bij voorstellen! De patiënt gaat opgewonden verder met ‘maar ze vinden dat de 
overheid de kosten voor haar rekening moet nemen, u en ik dus!’  ‘Rustig maar, zegt de 
dokter, ’waarom windt u zich zo op, meneer Poepjes?’
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Ook dergelijke achternamen zijn ooit opgelegd aan de mensen van nu door hun 
voorouders. Of de voortdurende confrontatie met je slavernijverleden zwaarder moet 
wegen dan de last te dragen van een ‘vervelende‘ achternaam, is mijns inziens lastig 
vast te stellen. 
Ik denk dat in beide gevallen de overheid zich tegemoetkomend moet opstellen, maar 
op de vraag of dat dan kosteloos moet gebeuren, weet ik zo gauw het antwoord niet. 
Er zal bovendien altijd naar verzoeken tot naamswijziging gekeken moeten worden, al 
was het alleen maar om misbruik door criminelen te verhinderen.
Wel vrees ik dat het er voor toekomstige genealogen, als er op grotere schaal volledig 

nieuwe achternamen mogen worden gekozen,  niet gemakkelijker, laat staan leuker 
op wordt hun hobby te bedrijven!

Ben Leek
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Transcriptie
van pagina’s 62/63
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In het volgende nummer

Wij hopen op een wat meer gevuld nummer aan het einde van dit jaar. Laat uw bijdrage 
daar een plaats in krijgen! De kopij datum is 1 december, u heeft dus nog even de tijd 
om aan het werk te gaan.

Aan dit nummer werkten mee

Ben Leek, H.P. de Haan, Dik Jager, Ank Poland, Marijke van Tenenbroek en Dick 
Waalboer

Mutaties ledenlijst
tot en met augustus 2021

Helaas moeten wij u het overlijden melden van
Dhr J. van Diepen uit Oosterblokker  
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Koggenland 
verschijnt in 2021 in de maanden maart, juni, september

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende reguliere nummer is
1 december 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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