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Onze Bijeenkomsten

De bijeenkomsten worden gehouden in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c te 
Hoorn. 
Aanvang (tenzij anders vermeld) 19.30 uur. Zaal open 18.30 uur. U kunt dan 
gebruik maken van de bibliotheek van onze afdeling.

Lezingenavonden in het komend seizoen
Nadere bijzonderheden zoals de naam van de spreker en een korte opgave van de 
inhoud van de lezing vindt u op pagina 30.

26 oktober 2017 
16 november 2017

25 januari 2018
22 februari 2018
22 maart 2018
12 april 2018. 

In dit nummer

In dit nummer een drietal bijdragen op genealogisch gebied: over West-Friezen 
in het leger van Napoleon, het tweede deel over de familie Kunst en het eerste deel 
over de familie Kreuk. Verder nieuws vanuit de afdeling OWF: het verslag van 
de voorjaarsledenvergadering, de agenda voor het volgende seizoen, mutaties in 
het ledenbestand en verwijzingen naar mogelijk voor u interessante artikelen in 
andere afdelingstijdschriften. Ook het Westfries Archief levert een bijdrage met 
een verslag van de voortgang in het digitaliseringstraject en de introductie van 
de Westfriese Kaart. Met een nieuwe paleografische tekst, nu voorzien van een 
korte toelichting (zoals gevraagd tijdens de ledenvergadering) en informatie over 
Open Data, HCC en de recent verschenen Atlas van de Nederlandse Taal kunt u 
weer aan het werk!
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Van de bestuurstafel

De verhuizing naar ons nieuwe verenigingscentrum (VC) is 
achter de rug. Al onze spullen zijn door beroepsverhuizers en 
vrijwilligers, daar draait onze vereniging op, overgebracht 
van Weesp naar ons nieuwe onderkomen in Bunnik. Alles 
is schoongemaakt en na aflevering van het meubilair, 
opruimen en inrichten, hebben we een piekfijn VC. Een 
miljoen bidprentjes zijn in de nieuwe archiefruimte geplaatst. 650 strekkende 
meter boeken hebben een nieuwe plek gevonden in Bunnik. De omvangrijke 
collectie handmerken, de voorlopers van de handtekening, heeft ook een plaats 
gekregen. Met onderzoek aan de hand van deze handmerken kunnen familielijnen 
dikwijls met eerdere generaties worden uitgebreid.
De vereniging heeft veel vrijwilligers die in Weesp en de directe omgeving 
wonen. Voor veel collega’s is het niet mogelijk om het vrijwilligerswerk in Bunnik 

voort te zetten. Dat geldt in het 
bijzonder voor de knipseldienst en 
de digitaliseringsgroep. Hiervoor is 
in Weesp tijdelijk nog een bescheiden 
ruimte gehuurd en wel in ons oude 
VC.
Vanaf 1 juli zijn de bibliotheek en de 
heraldische verzameling weer voor u 
beschikbaar en bent u weer welkom 
in het VC, maar dan wel in Bunnik, 
Kosterijland 3. Vanaf 1 augustus zijn 
de andere diensten aanwezig.

Met plezier kan ik u melden dat Henk Flierman terug is als bestuurslid. Over 
wat zijn taak zal worden moeten we nog spreken. Henk, van harte welkom. We 
rekenen op een prettige samenwerking. 
Mijn eigen genealogie heb ik indertijd onderverdeeld in een Brabantse, Hollandse 
en Arnhemse tak. Met personen van die laatste tak kreeg ik al jaren maar geen 
contact. Een tijdje gelden stuitte ik op een op een website voor familieberichten 
op een overlijdensadvertentie van een Waalboer die overleden was in Noord-
Holland en geboren in Gelderland.
Contact denk je dan. Na verloop van tijd kwam ik inderdaad in contact met 
een van de nazaten van deze Waalboer. Hierdoor komen binnenkort meerdere 
gesprekken met nog andere voor mij onbekende verre familieleden. Er begint al 
wat informatie los te komen en er komt nog meer. Dus weer genoeg zaken om te 
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onderzoeken. Een kwestie van zoeken en toevalstreffers. Ik wens u dit ook van 
harte toe.
Mocht u in de komende maanden met vakantie gaan dan wens ik u mooi weer 
en een prettig verblijf waar u ook bent. Neem deze Koggenland gerust mee op 
vakantie. Er staat weer genoeg interessants in te lezen.

Uw voorzitter
Dick Waalboer

Overzicht van de lezingenavonden 2017-2018

donderdag 26 oktober 2017, Sander Gerritsen, projectleider Archeologie bij 
de gemeente Hoorn.
Een verhaal over recente opgravingen en vondsten in West-Friesland. 
Sander Gerritsen zal vertellen over en één en ander en iets laten zien van recente 
opgravingen en vondsten in West-Friesland.

donderdag 16 november 2017, Peter Swart (medewerker WFA)
Aanvang 19.15 uur. De lezing wordt voorafgegaan door najaarsledenvergadering
Yes, we have found your ship! Een West-Fries oorlogsschip in Finse wateren
Op de bodem van de Finse Golf ligt een uitzonderlijk goed geconserveerd 
oorlogsschip uit het begin van de achttiende eeuw.
De houten constructie is grotendeels in tact, zelfs de kanonnen staan nog op het 
bovendek. In 2016 is dit scheepswrak geïdentificeerd als de Huis te Warmelo, 
een fregat van de Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier.
Peter Swart vertelt hoe een e-mailbericht uit Nederland tot de identificatie van 
het schip leidde. Aan de hand van foto- en filmbeelden maakt hij u deelgenoot 
van de bijzondere ontdekking. De lezing geeft een beeld van de West-Friese 
admiraliteit, het schip en zijn bemanning en de missie van het fregat Huis te 
Warmelo in het Oostzeegbied.

donderdag 25 januari 2018, Walter Haentjens.  
Enkhuizen Haringstad….hoezo?                                                                                              
Het geheim van de drie haringen.  Willem Beukelszoon van Biervliet vond in 
1400 het haringkaken uit. Kort daarvoor, in 1356, kreeg Enkhuizen een eigen 
stadswapen met drie haringen en stadsrechten.  In die die tijd zwom er echter nog 
geen haring in de Zuiderzee. Toch heeft de stad een rijke geschiedenis wat betreft 
de visserij en haringhandel. Hoe dat allemaal in elkaar zit komt u vanavond te 
weten. 



Koggenland 2017/2

31

donderdag 22 februari 2018, dhr. Dick Westhoven (bestuurslid OWF)
Aldfaer, een gratis genealogieprogramma

donderdag 22 maart 2018, Harmen Snel (Gemeente Archief Amsterdam)
Joodse genealogie 
Harmen Snel zal ons een verhaal vertellen over Joodse genealogie: het aannemen 
van namen, het zeer moeilijke opzoeken van voorouders etc.

donderdag 12 april 2018
Afdelingsledenvergadering. (gebruikelijke aanvangstijd) 19.30 uur 
10 minuten praatjes door de leden van OWF. 

Verslag van de jaarvergadering op 20 april 2017

Negen leden, twee koffieschenkers en vier bestuursleden vormden het decor 
voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de afdeling Oostelijk West-
Friesland van de NGV. Bericht van verhindering is ontvangen van Cor en Gerri 
Kind, Aad Goossens, Gretha Dekker, Dick Appel en Marianne van ’t Hoenderdaal.
Dick Waalboer (vz) opent de vergadering met de mededeling dat het 
verenigingscentrum in Weesp intussen gesloten is, dat van de kopende partij 
een gedeelte van een kantoorpand in Bunnik gehuurd wordt voor 10 jaar met 
een optie voor nog 5 jaar en dat het nieuwe verenigingscentrum in Bunnik op 
1 augustus a.s. de poorten zal openen. Er zijn verder geen ingekomen stukken. 
Het verslag van de vorige jaarvergadering (28-04-2016) wordt in orde bevonden. 
Ook over het jaarverslag van de secretaris komen geen opmerkingen. Het in 
Koggenland gepubliceerde financieel jaarverslag van de penningmeester blijkt 
een oude versie te zijn, waarin één uitgave niet was meegenomen. Aan de 
kascommissie was wel de juiste versie overhandigd, zodat de twee leden daarvan, 
de heren Bant en Van Louvezijn, toch hebben kunnen vaststellen dat de uitgaven 
“doelmatig en rechtmatig in overeenstemming met de begroting zijn gedaan en 
dat de kas correspondeert met de bankafschriften”. Zij stellen voor het bestuur 
te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. 
Over de precieze hoogte van de zaalhuur in het WFA wordt nader gesproken: 
er is nog een verschil van inzicht over de afdracht van de BTW. De kostenpost 
voor de sprekers op de lezingenavonden is iets verhoogd om wat meer armslag te 
krijgen bij het incidenteel aantrekken van een duurdere spreker.
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Klaas Bant en Kees van Louvezijn krijgen van de aanwezige leden toestemming 
om ook volgend jaar de kascommissie te bemannen. Dick Waalboer en 
Dick Westhoven zullen onze afdeling vertegenwoordigen bij de landelijke 
ledenvergaderingen. Van de bestuursleden is niemand vrijwillig of statutair 
aftredend, zodat het huidige bestuur in ieder geval nog een jaar blijft zitten. Toch 
zouden wij graag ons bestuur uitbreiden met een paar leden om het bestuurswerk 
beter te kunnen verdelen: wie meldt zich daarvoor aan???

De voorbereiding van de algemene ledenvergadering van de NGV (22-04-2017) 
is toegevoegd aan de al eerder gepubliceerde agenda. Vooral de vraag of onze 
afgevaardigden mogen instemmen met de plannen om met ingang van 2018 
te beginnen met het introduceren van keuzemodellen bij het heffen van de 
contributie, is van belang. De vergadering is het daarmee na de toelichting door 
Dick Waalboer eens!

Ook ons afdelingstijdschrift Koggenland valt in de smaak. Er vallen geen 
aanmerkingen te noteren, wel de opmerking om iets meer met de paleografische 
teksten te doen: een inleidende alinea om de tekst een historische inbedding 
te geven, enige toelichting bij het gebruikte schrift en ruimte in de volgende 
aflevering van Koggenland voor (eventuele) discussie over de transcriptie. De 
redactie zal proberen daaraan te voldoen.

Het programma voor de lezingenavonden in het volgende seizoen staat nu vast. 
Marijke van Teunenbroek geeft een korte toelichting bij haar keuzes. Zie elders 
in deze Koggenland voor de lijst met data en onderwerpen.
De excursie naar het archief van het koninklijk huis in Den Haag is wel 
aangevraagd, maar nog niet toegezegd. Nadere informatie krijgt u zo snel 
mogelijk. De excursie naar de abdij van Egmond op 6 mei gaat in ieder geval 
door.

Bij de rondvraag merkt onze voorzitter op dat de NGV sterk in beweging is 
gekomen. Maar een veel intensiever gebruik maken van social media, een nieuw 
verenigingscentrum, een plan om gedifferentieerd contributie te heffen, een 
sterkere gerichtheid op de vragen van de leden en een versnelde uitvoering van 
het digitaliseren van de bestanden op het VC vragen veel van de vrijwilligers op 
wie onze vereniging draait. Dat geldt mutatis mutandis ook voor de vrijwilligers 
van de afdeling OWF. Hulde dus aan hen voor hun inzet!

Na de pauze hielden Marijke van Teunenbroek en Tiny Kraakman de zaal bezig 
met een quiz, waarin vooral de historische kennis over West-Friesland werd 
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getoetst aan de hand van fraaie plaatjes. Indachtig de stelling dat de grote lijnen 
van de geschiedenis beter beklijven, als die kunnen worden opgehangen aan 
gedetailleerde feitenkennis (zij bijvoorbeeld de grote geschiedenisquiz), werd er 
door beide dames diep ingegaan op de stof. Uw nederige notulist wist daarna de 
hoofdprijs in de wacht te slepen.

Ben Leek

OWF op Facebook

Onze afdeling heeft, zoals u allen ongetwijfeld weet, sinds enige tijd ook een eigen 
pagina op Facebook. Toch vragen wij u nogmaals aandacht voor deze nieuwe 
mogelijkheid tot communicatie met leden en andere belangstellenden. 
Door u aan te melden kunt u niet alleen berichten over genealogische onderwerpen 
laten plaatsen of zelf lezen, maar ook onderling elkaar berichten toesturen. De 
communicatie verloopt vele malen sneller en u kunt bij wijze van spreken, direct 
weer verder gaan na het oplossen van een probleem. ‘Vragen staat vrij’ is een oude 
zegswijze die met Facebook een nieuwe dimensie gekregen heeft.  Bij voorlopig 
onoplosbare genealogische problemen kan uw vraag zelfs nog doorgestuurd 
worden door de Facebookbeheerder naar de landelijke Facebookpagina van de 
NGV. 
U kunt ook via het sturen van een bericht naar de Facebookbeheerder, ons 
bestuurslid Dick Westhoven, andere leden of belangstellenden van evenementen 
op de hoogte brengen, die voor hen interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld 
aankondigingen van lezingen, het verschijnen van boeken, het vermelden van 
een excursie e.d. 
Wij hopen dat u de voordelen van deze nieuwe service leert inzien en dat u er 
dankbaar gebruik van gaat maken.

Interessegroep genealogie van de HCC

Het rijke westen in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was in de 
Gouden Eeuw steenrijk, zeker in vergelijking met de arme grensgebieden in 
oostelijke richting. Ondanks actieve tegenwerking van de overheid kwamen er 
jaarlijks vooral in het zaai- en oogstseizoen tienduizenden mannen, vrouwen 
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en kinderen naar de Nederlanden, later gevolgd door hun familieleden en 
dorpsgenoten. Naast arbeiders in de land- en tuinbouw vormden handelaren 
(lappen- en koperpoepen), artiesten, criminelen en gelukszoekers grote groepen 
binnen deze massa’s. De bijna 500.000 VOC-dienaren uit Duitsland komen 
daar nog bovenop. Later volgden de talloze oorlogsverplaatsingen en werden 
bijvoorbeeld Duitse dienstboden van harte in de Nederlanden ontvangen.
Hoe al deze migranten in de archieven zijn te vinden en te documenteren, vormt 
binnen de NGV het onderzoeksgebied van Jos Kaldenbach uit Alkmaar, die bij de 
NGV ook jaarlijks de bijeenkomsten organiseert voor genealogen die voorouders 
in de Duitse gebieden hebben. Bij de afdeling OWF heeft hij ons al eens uitgebreid 
geïnformeerd en in zijn kennis laten meedelen. 

Ook bij de Hobby Computer Club (HCC) sprak hij onlangs over deze materie. 
Dat leek ons een mooie gelegenheid u te attenderen op het bestaan van deze 
club. De Interessegroep Genealogie van HCC is sinds 1986 een levendige 
groep die adviseert over bijvoorbeeld genealogische softwarepakketten en de 
mogelijkheden van internet op dit gebied. De groep biedt een omvangrijk netwerk 
om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door 
heel het land. Het is een grote groep mensen die elkaar steunt en stimuleert in 
hun onderzoek. Daarnaast exploiteert zij een tweetal websites, de nieuwssite 
www.genealogie.hcc.nl en www.stamboom.nl

Informatie over Open Data

Met de snelle groei van het aantal gedigitaliseerde gegevens is het mogelijk 
geworden (wetenschappelijk) onderzoek te doen met gebruikmaking van veel 
meer archiefbestanden of boeken dan vroeger. Wetenschappelijke tijdschriften 
komen steeds vaker online beschikbaar. Steeds meer archieven in Nederland zijn 
bovendien al enkele jaren bezig om (een deel van) hun online databases als open 
data beschikbaar te stellen.
Open Data is openbare informatie van de overheid die hergebruikt mag worden. 
De afdeling ‘s-Hertogenbosch en Tilburg van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging had zaterdag 20 mei de bijeenkomst ‘Open Data, wat kunnen we 
ermee?’ georganiseerd. Het lijkt nu soms nog een pad met veel obstakels en 
het gaat soms gepaard met veel tegenwerking. Desalniettemin heeft een aantal 
sprekers zijn licht laten schijnen over ook voor genealogen belangrijke nieuwe 
mogelijkheden en daarmee duidelijk proberen te maken dat er een positief 
antwoord mogelijk is op de vraag, waarom wij dat nieuwe pad wel moeten gaan 
bewandelen. Als voorbeelden daarvan de volgende twee uitwerkingen.
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De tegenwoordig beschikbare Open Data is niet alleen handig voor genealogische 
websites, maar kan ook worden gebruikt voor grootschalig historisch onderzoek. 
Willem Vermeulen is een student in Computational Science aan de Universiteit 
van Amsterdam. Zijn scriptie-onderzoek naar migratiestromen in de regio 
Tilburg en Rotterdam tussen 1815 en 1900 kwam tot stand door gebruik te maken 
van Open Data. Hij koppelde gegevens van de personen die vermeld worden in 
de akten van de Burgerlijke Stand automatisch aan elkaar en kon zo met een 
uitgebreide database onderzoek doen.
Wat kun je dan doen als je alle historische persoonsgegevens hebt die alle 
Nederlandse archiefinstellingen ter beschikking hebben? Bob Coret is er vanuit 
zijn informatica- en genealogieachtergrond van overtuigd dat je met deze 
gegevens leuke en nuttige dingen kunt doen die tot nu nog niet mogelijk werden 
gemaakt. Zijn website Open Archieven brengt het zoeken naar historische 
persoonsgegevens en daarmee het verkrijgen van meer inzicht een stap verder 
en koppelt de gegevens ook aan andere gegevensbronnen, zoals historische 
gegevens over het weer, gepubliceerde stambomen, teksten op graftomben en 
biografische gegevens.

De Atlas van de Nederlandse taal

Met verschillende manieren van taalgebruik en schrijven word je als genealoog 
voortdurend geconfronteerd. Wie geïnteresseerd is in de achtergronden van 
dergelijke verschillen, kan wellicht zijn voordeel doen met een recent verschenen 
studie over onze taal.
De Atlas van de Nederlandse taal is een nieuwe vraagbaak op het gebied van 
de Nederlandse taal, wetenschappelijk onderbouwd, maar geschreven met 
humor en een vlotte pen. De talrijke infographics en illustraties en de tientallen 
taalweetjes maken van deze ‘atlas’ een toegankelijk boek en een lust voor het oog.
Alledaagse taalvragen vormen de leidraad. Zoals: waar ter wereld spreken 
mensen Nederlands? Waarom verstaan we zo gemakkelijk Afrikaans? Waarom 
schrijven we niet zoals we spreken? Mag je je kind eigenlijk noemen zoals je wilt? 
Wat betekent mijn familienaam? Hoeveel dialecten bestaan er? Hoe ontstaan 
nieuwe woorden? Of: waarom maken we dt-fouten en waarom ergeren veel 
mensen zich daaraan?
Uitgever: Lannoo
Auteur: Mathilde Jansen, Nicoline van der Sijs, Fieke Van der Gucht, Johan De 
Caluwe
ISBN: 9789401442053
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Tijdschriften

In de volgende aflevering van Koggenland bespreek ik ook de digitaal 
binnengekomen afdelingstijdschriften. Door plaatsgebrek was daar nu geen 
ruimte voor.

Twente Genealogisch 2017 (afd. Twente), jg.33, nr.1: criminaliteit in de 
Enschedese volksbuurt De Krim; Herman Nijhoff Sanderszoon (geb.ca.1720), 
koopman in Enschede.

GeneVer (afd. Zuid-Limburg), jg.20, nr.1, febr. 2017: suggesties bij genealogisch 
onderzoek op internet; kan dat wel kloppen? drie personen met exact dezelfde 
voornamen in één gezin; kwartierstaat Roger van den Broek (slot + aanvullingen); 
genealogische links via Family Search; Nederlandse mijnwerkers bij de fa. 
Wérister 1900-1970 (vervolg).

1340 (afd. Rotterdam), jg.30, nr.4, winter 2016: migratiegolven tussen 1500 en 
1700 in Frankrijk en de Nederlanden.

De Twee Kwartieren (afd. Kempen- en Peelland), jg.25, nr.1, maart 2017: een 
bijzondere genealogische bron (kohier van huizen).

Mededelingenblad (afd. land van Cuijk en Ravenstein), jg.26, nr.75, febr. 
2017: een bijzondere genealogisch bron (borgbrieven); fragment genealogie 
Frans Karel Hubert Esser, geb. Venray 09-12-1825; cirkeldiagram Martinus 
Jacobs geb. Rijkevoort 30-06-1895; Henricus van de Weijenberg, geb. 1785 
(emigranten naar Amerika).

Stichtse Heraut (afd. Utrecht), jg.27, nr.1, febr. 2017: 14 generaties afstamming 
van Utrechtse burgemeesters bij Jansen- Schram; cirkeldiagram Marcel van de 
Krol, geb. 11-02-1946.

West-Brabanders Onder Elkaar (afd. West Noord-Brabant), jg.27, nr.1, 
jan. 2017: kwartierstaat Hubertus Cornelius Antonius Ernst, geb. Breda 08-04-
21917; de rol van sociale media, vooral Facebook,  binnen genealogie.

Gens Propria (afd. Kennemerland), nr.86, febr. 2017: onderzoek naar 
studentenpopulatie in leiden 1575-1812; gedeeltelijke stamboom Pieter Cornelis 
Jacobus Perger, geb. Amsterdam  21-09-1948.
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Kwartier van Nijmegen, jg.26, nr.1, febr. 2017: genealogie Dirk Jansz van 
Haarst, ged. Hasselt 12-04-1665; cirkeldiagram Klaas Vet, geb. 06-12-1903.

Heraldisch Tijdschrift jg.23, nr.1, jan. 2017: een heraldisch dorado 
(geschiedenis, eigenaren en bewoners van kasteel De Haar); verder de 
beschrijving van veel oude en nieuwe wapens.

Ben Leek

Nieuws van het Westfries Archief

Op de website van het Westfries Archief kunt u zoeken 
in veel bronnen. Zo heeft een groep vrijwilligers al 
meer dan 1.3 miljoen namen ingevoerd uit de Doop-
, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van het Westfries 
Archief. Ook de scans van de DTB kunt u op de website 
van het Westfries Archief bekijken. Maar er is meer, 
onder andere een beeldbank, bouwdossiers en scans van 
kranten en resoluties. 

Scans bevolkingsregisters online 
In februari 2017 is gestart met het plaatsen van de scans van de 
bevolkingsregisters van oostelijk West-Friesland op de website van het 
Westfries Archief. Dit gaat in delen. Regelmatig verschijnen weer nieuwe 
scans op de website. Maar liefst 220.000 scans uit de bevolkingsregisters 
van de West-Friese gemeenten kunnen binnenkort doorgebladerd worden. 
Vanaf 1850 zijn de Nederlandse gemeenten gestart met het bijhouden 
van grote registers met informatie over de mensen die in hun gemeente 
woonden. Gezinssamenstellingen met gegevens over o.a. geboorte, burgerlijke 
staat, beroep, adres en godsdienst kwamen aanvankelijk In boekvorm te 
staan. Rond 1920 gingen de gemeenten over op een losbladig systeem van 
gezinskaarten. De scans van de gezinskaarten tot aan 1939 zijn binnenkort ook 
te zien op de website van het Westfries Archief. In mei zijn de scans van de 
bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten Hoogkarspel, Schellinkhout 
en Westwoud geplaatst. De scans van de (voormalige) gemeenten Enkhuizen, 
Opmeer, Hoogwoud, Spanbroek en Stede Broec waren al beschikbaar. 
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Nieuw VeleHanden project: Westfriezen Geregistreerd 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen kunt u al (deels) bladeren door de 
bevolkingsregisters. Met het nieuwe VeleHanden project zal ook het mogelijk 
worden om op naam te zoeken in de bevolkingsregisters. VeleHanden is een 
crowdsourcingswebsite: het publiek kan op deze website online genealogische 
bronnen invoeren. Iedereen kan meedoen.  
 Op 6 juni start het nieuwe project van het Westfries Archief op VeleHanden: 
Westfriezen Geregistreerd. Alle scans van de bevolkingsregisters worden online 
door vrijwilligers ingevoerd. Elke scan wordt tweemaal ingevoerd waarna een 
derde vrijwilliger de scan controleert. Na invoer en controle wordt het resultaat 
op de website van het Westfries Archief gepubliceerd waarna de gegevens 
doorzoekbaar zijn voor iedereen. 
Wilt u ook meedoen? Meldt u dan aan op www.velehanden.nl. Hierna kunt 
u zich aanmelden bij het project Westfriezen Geregistreerd dat op de dezelfde 
website staat. Elke tweede vrijdag van de maand is er een inloopochtend voor 
deelnemers van het project Westfriezen Geregistreerd bij het Westfries Archief, 
van 09.00 tot 13.00 uur. U bent dan van harte welkom om eens een kijkje te 
komen nemen.
Sanne Maasbach

Westfriese Kaart 
West-Friesland is een regio in Noord-Holland met als bekendste plaatsen 
Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Het gebied wordt omsloten door de West-
Friese Omringdijk. De mooiste West-Friese verhalen worden nu letterlijk op 
deze kaart gezet. Het Westfries Archief heeft een nieuwe, interactieve website 
gelanceerd, waarop in thema’s een verzameling van verhalen geprikt staat. U 
kunt deze nieuwe ‘Westfriese Kaart’ vinden op https://www.westfriesekaart.nl/
Op de kaart ontdekt u de ontwikkeling van het oostelijke gedeelte van West-
Friesland in de twintigste eeuw. Bekijk de digitale kaarten vol met historische 
verhalen uit de regio West-Friesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap 
en lees de bijzondere verhalen. Op de Westfriese Kaart komen verschillende 
historische thema’s tot leven. Het thema Tweede Wereldoorlog is het eerste 
thema dat is uitgewerkt. Samen met erfgoedpartners worden volgende thema’s 
en kaarten verder ingevuld. Daar kunnen de leden van de afdeling OWF van de 
NGV dus ook actief aan meewerken!
Hebt u opmerkingen over de kaarten? Mist u verhalen, vooral oorlogsverhalen, 
of wilt u meewerken aan het vullen van de kaart bij andere thema’s of wilt u 
ambassadeur worden van de Westfriese Kaart? Neem dan contact op met: 
secretaris@owf.ngv.nl. Het Westfries Archief zal een zestal deelnemers vanuit 
OWF met open armen verwelkomen!
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Inleiding op de transcriptie van de paleografi-
sche tekst

De West Indische Compagnie 

Vanaf augustus 1634 werd voor het eerst in de geschiedenis Curaçao Nederlands 
toen de Spanjaarden de overgave van het eiland tekenden ten gunste van De 
West-Indische Compagnie (WIC). De reden voor de aanval en verovering was 
dat de WIC op zoek was naar een uitvalsbasis voor handel en kaapvaart. Curacao 
lag gunstig ten opzichte van de Spaanse koloniën op het vasteland. Ook had het 
de beste haven tot dan toe bekend in het Caraïbisch gebied. Daarnaast zocht 
de WIC naar een goede bron van zout. Zowel op de kust van Venezuela als op 
Bonaire waren goede zoutpannen te vinden. Op Curacao zelf was campêchehout 
(een grondstof voor een natuurlijke verf), vee, kalk en brandstof te vinden.
Na de verovering consolideerde de WIC zijn aanspraken door fortificaties te 
bouwen. Omdat drinkwater van levensbelang was werd in 1634-35 een fort 
gebouwd bij de waterbron aan de noordoostkant van de Sint Annabaai. In 
1635-36 werd begonnen met de bouw van Fort Amsterdam op Punda. De eerste 
bouwfase werd onder leiding van admiraal Johan van Walbeek aangelegd.
In de eerste drie jaren waren de leefomstandigheden voor de WIC’ers slecht. 
Voor voedsel en bouwmateriaal was men grotendeels afhankelijk van import 
uit Europa. De toevoer was zeer onregelmatig; er kon meer dan een half jaar 
voorbij gaan zonder aanvoer. Gevolg was dat veel loslopend vee werd gevangen 
en geslacht. Ander voedsel ging op rantsoen. Water moest vanaf de bron naar 
de Punda gebracht worden. Soldaten en oversten sliepen in uiterst eenvoudige 
behuizing; zeildoek werd opgespannen op een aantal palen. Een deel van de 
soldaten werd door barre woonomstandigheden, slechte voedselvoorziening 
en het harde werk maar vooral door de eentonigheid en verveling ontevreden. 
Er leek muiterij op handen, maar dit werd door verhoging van rantsoenen 
en drankuitgave afgewend. Van Walbeek schreef naar de Heren XIX, dat hij 
aanraadde om de salarissen en rantsoenen te verhogen, omdat de soldaten niet 
waren aangenomen om fortificaties te bouwen.
In januari 1635 vragen de bewindhebbers van de WIC aan de Hoge Mogende 
Heren van de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden om een extra bijdrage 
omdat de kosten van consolidatie van het nieuwe wingewest veel hoger uitvallen 
dan men begroot had. Bij deze gelegenheid worden ook de voordelen voor de 
republiek van het bezit van Curaçao nog eens duidelijk aangegeven.
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De familie Kunst in West-Friesland
(vervolg van het verhaal uit Koggenland 2017-1)

Na de oorlog kwam langzamerhand het gewone leven weer op gang. De oudste 
kinderen kwamen van de lagere school en sommigen gingen al werken op de 
bouw of ‘in betrekking.’ Zoon Jan ging naar de ambachtschool voor metaal- 
bewerker. Steven werkte ´op de bouw´ en was lid van de landarbeidersbond, St. 
Deus Dedit. Werkelozen moesten bij hem komen stempelen t.b.v. een uitkering. 
Later, toen het hem ‘op de bouw’ te zwaar werd, ging hij naar Verkade en reisde 
hij dagelijks met de trein naar Zaandam. Toen in 1960, ( hij was inmiddels 62 
jaar) ook nachtdiensten gedraaid moesten worden bij Verkade, nam hij ontslag 
en ging hij tot zijn pensioen bij smederij Schaap in Grootebroek werken. Daar 
werden gereedschappen en werktuigen voor de landbouw gemaakt. Intussen 
kreeg hij hartproblemen en had hij een brommer aangeschaft. Op een keer was 
hij onverwachts naar Assendelft gegaan. Zijn dochter was niet thuis, maar de 
deur was los (dat kon toen nog) en Steven was mooi in de kamer gaan zitten. 
Even later kwam Liesbeth thuis en schrok zich een hoedje! Als er wat met zijn 
brommer was, belde hij aan (want hij kon de hoge trap niet meer op) bij Jan, 
die toen boven de brandweergarage woonde en werd het mankement verholpen. 
Hij heeft nog 3 jaar van zijn pensioen kunnen genieten voordat hij ziek werd. 
Behalve hartproblemen had hij een slechte doorbloeding in de benen, wat erg 
pijnlijk was. Uiteindelijk is hij op zoon Jan z’n verjaardag overleden, op 5 juni 
1968. Op zijn sterfbed sprak hij herhaaldelijk over zijn zoon, Cor, die wel in een 
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grote car zou rijden. Hij was een nauwgezet mens, muzikaal, had droge humor, 
kon goed koken en broodbakken, was akelig precies op etenswaren. Hij hield van 
het leven en van feestjes.

Het leven van alledag 
Steven en Anne waren streng in de leer van het katholieke leven. Zij geloofden 
onvoorwaardelijk in wat de kerkelijke overheid vertelde en voorschreef. Omgang 
met andersdenkenden was niet gewenst, er mee trouwen was onvoorstelbaar! Er 
waren altijd twee belangrijke vragen wanneer er een nieuwe vrijer was: (1) is hij/
zij wel Rooms? en (2) wat doet zijn/haar vader?, want ook standsverschil speelde 
een belangrijke rol in die tijd. Dochter Liesbeth werd verliefd op de slagersknecht 
in Enkhuizen waar zij werkte. Toen haar ouders er achter kwamen dat hij niet 
Rooms was, moest zij het uitmaken en ging moeder Anne mee naar zijn huis om 
dat te regelen, want anders kon zij vertrekken! 
Moeder Anne was een echte volksvrouw, gastvrij. Zij keek hoog op tegen mensen 
die gestudeerd hadden of ondernemer waren. Zij was altijd in voor een bakkie of 
een praatje. Als de bakker of de kruidenier aan huis kwam en Anne stond buiten 
te praten, zei ze: “de portemonnaie ligt op tafel”. Ook dát kon toen nog! Als er 
hulp nodig was in het dorp, kon er altijd wel een beroep worden gedaan op een 
van de kinderen uit het gezin. Maar als het over het geloof of zeden ging was er 
geen discussie mogelijk. Een korte broek voor de meisjes was een schande!
Na de oorlog werd de kinderbijslagwet vanaf het 1e kind ingevoerd en kregen de 
gezinnen het een stuk beter. Daarbij gingen de lonen ook versneld omhoog. Het 
ouderdomspensioen werd ingevoerd voor 65 jarigen en ouder, zodat zij nog van 
het leven konden genieten. In 1953 verloren zij een dochter, Greetje, door een 
ongeluk, zij was slechts 12 jaar. Dit trok een zware wissel op het héle gezin.
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Kort na het overlijden van Steven, in 1968, is Anne in huize ‘Het Hiemert’ 
(gebouwd in 1970) in Lutjebroek gaan wonen. In die tijd werden ouderen 
gestimuleerd om in het bejaardenhuis te gaan. Zij had het daar goed naar haar 
zin en werd op haar wenken bediend. Ze hoefde alleen nog maar voor haar visite 
te zorgen. Wél naaide ze, tot op hoge leeftijd, haar eigen kleding, zoals zij eerder 
voor haar kinderen deed. Ze heeft daar bijna 20 jaar gewoond, tot haar overlijden 
op 18 september 1989.

Hoewel zij in Grootebroek geboren is, 
ging zij graag naar haar Friese familie. 
Zij sprak veel over pater Titus Brandsma 
(familie van de Friese Hoekstra’s), 
die in de oorlog door de Duitsers is 
omgebracht.  Er woonde een nicht 
van Anne in Warga, Taetske Hoekstra, 
gehuwd met Floris Sinnema, naar wie 
wij (Liesbeth & Bart) jaarlijks met haar 
naar toe gingen. Vooral het ‘opsteken’ 
bij hotel Friesland in Wieringerwerf was 
een feest voor haar. Ook na de dood van 
Taetske worden de jaarlijkse bezoeken 
nog steeds voortgezet, nu bij de dochter 
van Taetske, Geeske Bijlsma-Sinnema, 
die ook op de Hillenburen woont. 

Uitgezocht en opgesteld door Bart Vrouwe, schoonzoon van Steven & Anne. 
Obdam, 2015- 2016. Aanvullingen/ opmerkingen zijn van harte welkom. 
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Mijn motivatie om stamboomonderzoek te doen

Het begon zo’n 1 ½ jaar geleden met een verzoek van Bep de Haan van de stichting 
Hoochhoutwout (www.hoochhoutwout.nl ) om informatie voor een verhaal 
dat zij wilde schrijven over mijn opa en oma, Jan Kreuk en Martha Molenaar 
(afkomstig uit de Streek). Bep vond het zo bijzonder dat in die moeilijke tijd mijn 
vader en moeder het geen probleem vonden om een jaar lang met 13 personen 
in een klein huurhuisje samen te leven. Tegenwoordig vindt men het al te klein 
voor een eengezinswoning!
Jan en Martha verlieten in 1956/1957 het Cafe de Hoop (nu het Café Huis van 
Egmond in Hoogwoud) en gingen samen met hun nog thuiswonende kinderen 
(3 à 4 van de 13) tijdelijk inwonen bij mijn ouders, Cees Schilder en Marie Kreuk, 
met hun kinderen (destijds 6, uiteindelijk 8).

Zomer 1957. Oma en Opa-Kreuk met kinderen inwonend bij Cees en Marie Schilder-Kreuk en hun 

kinderen op de Kerkstraat in Hoogwoud.
Bovenste rij v.l.n.r.: Corry Kreuk, Theo Kreuk, Marth Hoek (†) verloofd met Nico Kreuk (†), Tiny 
kreuk (†), Simon Kreuk.
Middelste rij v.l.n.r.: Oma Martha Molenaar(†), Opa Jan Kreuk(†), Marie Schilder-Kreuk(†), Cees 
Schilder(†).
Onderste rij v.l.n.r.: Marga Schilder, Hans Schilder, Peter Schilder, Gerard Schilder, Louis Schilder 
(eigenaar van het Huis van Egmond!), Thea Schilder.

Naar aanleiding van het verzoek van Bep ben ik foto’s en informatie gaan 
verzamelen bij de verschillende ooms en tantes die nog leven en neven/nichten 
van anderen die reeds zijn overleden. Toen bleek dat een oom reeds begonnen was 
met een stamboomonderzoek, op papier en nog met de typemachine gemaakt. 
Dit was natuurlijk op die manier een onbegonnen klus en het onderzoek lag 



Koggenland 2017/2

46

al een aantal jaren stil. Omdat ik sinds een jaar met vervroegd pensioen ben 
gegaan en geïnteresseerd ben in geschiedenis, vond ik het een mooie activiteit 
om op te pakken naast andere vrijwilligersklussen en hobby’s, die ik al jaren doe. 
Volgens mij moet het met mijn IT-achtergrond en het steeds meer beschikbaar 
komen van allerlei bronnen online veel eenvoudiger zijn om materiaal voor een 
stamboom te verzamelen en te rubriceren en archiveren. Om een goede start te 
maken heb ik me opgegeven voor de cursus stamboomonderzoek en ben ik ook 
lid geworden van de NGV.
Mocht er iemand op een of andere manier informatie/foto’s hebben over Jan 
Kreuk, Martha Molenaar en familie afkomstig uit Lutjebroek (verhuisd in 
1946/1947 naar Hoogwoud) neem dan alstublieft contact met mij op. 

 Hans Schilder ( e-mail jschilder@quicknet.nl )

Van bloemkool via de drank naar chocolade

Deel 1 van het verhaal van Jan Kreuk en Martha Molenaar, door Bep de Haan-
Appel

Hoe bijzonder  kan het leven van twee hardwerkende mensen verlopen! Het 
verhaal van een echtpaar dat de overstap durf de te maken van een tuindersbedrijf 
via een café naar ten slotte werken in een chocoladefabriek.

               Jan en Mart Kreuk- Molenaar          Jan Kreuk 1954
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Bij de geboorte van Jan Kreuk op 18 februari 1898 in Grootebroek, konden 
de ouders van dat kleine Jantje niet vermoeden dat hij nog eens eigenaar zou 
worden van café De Hoop in Hoogwoud. Zijn vader, Gert Kreuk, bezat een 
‘bouwersspultje ‘. In die jaren was het traditie dat een van de zonen het bedrijf 
ging voortzetten. En zo gebeurde het ook. Op 2 mei 1921 trad zoon Jan in het 
huwelijk met Mart Molenaar, geboren 12 augustus 1896 in Hoogkarspel, en 
werden de gezinsinkomsten verdiend op het land.
Ze woonden in het Streekdorp Lutjebroek dat voor het overgrote deel bestond 
uit een rooms-katholieke bevolking met kerk en school als middelpunt van ‘het 
rijke roomse leven’. De gezinnen waren kinderrijk, de kerk schreef dat voor 
en voorbehoedsmiddelen, daarvan had het overgrote deel van deze kerkelijke 
gemeenschap nog helemaal niets gehoord.
Vader Jan Kreuk bracht zijn land  bouwproducten naar de vaarveiling ‘De 
Tuinbouw’ in Bovenkarspel en mogelijk ook naar ‘De Eendracht’ in Hoogkarspel. 
Als tuinder was je afhankelijk van het aanbod, dat was bepalend voor de prijs 
van de producten. Het moet een hard bestaan zijn geweest, de weersgesteldheid 
sprak ook een woordje mee, kreeg je een natte of een droge zomer, waardoor je 
een slechte of goeie oogst kon verwachten. Ook de bereikbaarheid van het stuk 
grond speelde een rol, jouw land was niet altijd dicht bij huis en dan moest je als 
tuinder ver varen met de bouwersschuit. Jan Kreuk bezat een motorschuit, maar 
voor werkzaamheden dicht bij huis gebruikte hij een schuit waarmee je moest 
‘kloeten ‘ (afduwen met een lange stok, kloet  genaamd) .
Het gezin van Jan Kreuk en Mart Molenaar werd gezegend met dertien kinderen 
en dat allemaal in een kleine woning. Maar moeder Kreuk-Molenaar  ‘kon het 
an’ en toen opoe Kreuk kwam te overlijden, was er ook nog plaats genoeg om opa 
Kreuk in het drukke gezin op te nemen. Wel is er een moment geweest dat men 
opa Gert voorstelde om zich te laten opnemen in een bejaardenhuis, de woning 
werd wel erg krap met alle jaren een kindje erbij. Maar de goeie man barstte in 
snikken uit toen hij dat hoorde en men besloot: opa blijf t tot zijn dood bij ons in 
huis. En zo geschiedde het ook.
Op 28 februari 1942 legde opa Kreuk voorgoed het moede hoofd neer.

                
Met bloemkool naar de veiling
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Westfriezen in het leger van Napoleon

Er is nu eindelijk een gemakkelijker mogelijkheid ontstaan om meer te weten te 
komen over een verre verwant die in het leger van Napoleon moest dienen. In 
de zomer van 2016 kwamen bij het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie 
gegevens beschikbaar van Nederlandse soldaten in het leger van Napoleon. Het 
blijken enorme aantallen te zijn! Geef op internet de zoekopdracht NIMH; 
kies defensie. U ziet dan https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-
geschiedenis-nimh.
Op deze site staat rechts bij zie ook de link naar de databank Nederlandse 
militairen in het leger van Napoleon. Hier staan de gegevens van alle 
personen waarvan gegevens te vinden zijn. De namen van de personen zijn soms 
verminkt en daarom kan het handig zijn ook op geboorteplaats te zoeken. De 
namen van de ouders staan er meestal ook bij. Noteer alle nummers / codes 
voor verder onderzoek op de website van het Chateau de Vincennes, waar alle 
stamboeken liggen voor zover ze bewaard gebleven zijn.
Aantallen soldaten: uit Hoorn 356, Enkhuizen 136, Medemblik 65, Blokker 3, 
Andijk 14 en uit Hoogkarspel 7. Van de Hollandse regimenten zijn de scans van de 
stamboekkaarten van het 123e Regiment Infanterie de Ligne, het 126e Regiment 
Infanterie de Ligne en het 33e Regiment Infanterie de Ligne beschikbaar via 
www.service historique de la Défense. 
Kies op deze site: memoiresdeshommes.sga.defense.gouv.fr Volg het 
parcours individuelle om de scan van de stamboekkaart op het scherm te 
krijgen. 
Het 123e regiment was ingedeeld onder het Tweede legerkorps onder commando 
van maarschalk Oudinot en was betrokken bij de slag bij Borisov, dichtbij de 
Berezina van 26 t/m 28 november 1812. Mijn verre verwant Jan Albert Renschers 
(geboren 5-12-1789 te Winterswijk) arriveerde op 30 oktober 1811 in het 123e 
regiment en diende in verschillende bataljons. Dit regiment werd in de slag bij 
Borisov en tijdens de terugtocht over de Berezina bijna volledig vernietigd. Op 
de tweede dag van de slag waren er nog slechts 80 manschappen en 5 officieren 
in leven. 
Eén van de Westfriezen die ook in dit regiment diende was Teunis Smit uit Hoorn. 
Hij werd geboren te Hoorn op 31-01-1792 en werd op 03-02-1792 gedoopt in de 
Gereformeerde kerk als zoon van Jacob Cornelisz Smit en Maartje Johannis Lot. 
(de naam van de moeder staat niet vermeld op zijn stamboekkaart.) NB. Op de 
stamboekkaarten wordt de geboortedatum vermeld, niet de doopdatum.
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De zoekopdracht Enkhuizen en verfijnd op 123e regiment geeft het onderstaande 
resultaat. Klikken op de naam van de persoon geeft de gegevens zoals hieronder 
als voorbeeld met de eerste naam gedaan is. resultaat. 

Zeer uitgebreide informatie is verder ook te vinden in het boek Napoleons 
fatale veldtocht naar Moskou in 1812 van de Poolse historicus Graaf Adam 
Zamoyski,(ISBN 978 94 600 3936 2). Bijna van dag tot dag worden alle 
besprekingen van Napoleon met vorsten van andere landen en de beslissingen 
met betrekking tot de oorlogsvoering beschreven. Ook de troepenbewegingen en 
veldslagen zijn in kaart gebracht. 

Gerri Kind-Renskers
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Meer dan 3.000.000 namen op bidprentjes, trouwkaarten, overlijdens-
kaarten, geboortekaartjes, familieadvertenties e.d. in de periode van 1950 
tot 2005 zijn voor de leden van de vereniging vrij toegankelijk via de NGV-
website. 
Neem een paar minuten en zoek op je familienaam. Ken je deze familieleden?
De collecties van de NGV worden gedigitaliseerd en je kunt gewoon thuis op 
de laptop of PC de verzamelingen doorzoeken. Er is werkelijk heel veel on-line 
beschikbaar.
Log in op de NGV-website en je kunt de collecties onbeperkt bekijken en de 
scans van de gewenste documenten direct en gratis uit de collectie kopiëren 
naar de eigen laptop of PC. Alle documenten zijn van uitstekende kwaliteit.
Vrijwilligers zijn continue bezig om meer documenten te scannen en te indexe-
ren, want de klus is nog láng niet geklaard. Ben je een nauwkeurig werkende 
genealoog en wil je thuis elke week een uurtje helpen met het indexeren van de 
verzamelingen?  vcescanbeheer@gmail.com
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Nieuwe cursus stamboomonderzoek
In oktober gaat er weer een cursus ‘Stamboomonderzoek voor beginners’ van
start. De cursus duurt vier middagen en vindt plaats in het Westfries Archief. Het 
maximum aantal deelnemers is 16 personen. Aanmelden is vanaf nu mogelijk 
bij Dick Waalboer voorzitter@owf.ngv.nl of Gerri Kind-Renskers, gerrikind@
quicknet.nl.
De cursusdatums zijn 6 en 20 oktober van 10:00 tot 12:15 uur en 3 en 17 november
van 14:00 tot 16:15 uur. Steeds op vrijdag.
De kosten bedragen € 25,00 inclusief cursusmateriaal. Leden van de NGV
betalen € 20,00.

Mutaties op de ledenlijst

Mutaties maart t/m juni 2017
Opzegging: dhr. A. Wessels
Overschrijving naar OWF: dhr. C.F.H. van Leeuwen uit Maastricht
Nieuw lid: dhr T.P.A. Jong (Hoorn)
Ten gevolge van twee nieuwe leden, één royement, één opzegging en één 
overschrijving van een andere afdeling naar OWF is ons ledental dus licht 
gestegen. De stand is nu 144 (132 afdelingsleden en 12 bijkomende leden).



Koggenland 2017/2

52

Transcriptie
van pagina 40-41
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Aan dit nummer werkten mee...........
Bep de Haan-Appel, Gerri Kind- Renskers, Ben Leek, Sanne Maasbach, Hans 
Schilder, Marijke van Teunenbroek- Land, Bart Vrouwe en Dick Waalboer

De redactie is dringend op zoek naar nieuwe kopij! Als u nog iets 
interessants weet te melden over uw onderzoek, vragen heeft over 

een moeilijk te vinden aansluiting, een stukje van uw genealogie wil 
voorleggen aan de lezers of praktische tips heeft, stuur het in aan de 

redactie. Voor adressen zie het colofon op de laatste bladzijde.

In het volgende nummer
In de volgende aflevering kunt u in ieder geval een bijdrage van Klaas Bant 
tegemoet zien over de Ransdorper familie Bant en deel twee van de familie Kreuk 
door Hans Schilder en Bep de Haan – Appel. Ook hopen wij dan de achterstand 
in het signaleren van belangrijke publicaties in de andere afdelingstijdschriften 
weg te werken.



 

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

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

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ondertekende
bijdragen, ingezonden door niet-bestuursleden.

Uw reacties op ‘Vragen’ en andere publicaties plaatsen wij graag in 
 Koggenland opdat ook anderen dan de direct betrokkene van uw 

reacties kunnen profiteren.
© Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan is toestemming

vereist van de redactie.

Voorouderspreekuur
elke 2e vrijdag van de maanden

januari, maart, mei, september en november
van 14:00 tot 16:00 uur

Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT  Hoorn

De bibliotheek van onze afdeling
Onze bibliotheek is te vinden in het Westfries Archief.
De bibliotheek is geopend op dindsdag en vrijdag van

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

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

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

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

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



Bestuur en functieverdeling
Voorzitter 
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek   0229 - 59 17 46
e-mail: voorzitter@owf.ngv.nl
Secretaris 
Dick Westhoven, Hertog Albrechtstraat 53, 1611 GC Bovenkarspel  0228 - 51 40 56
e-mail: secretaris@owf.ngv.nl
Penningmeester (waarnemend)
Dick Waalboer
e-mail: penningmeester@owf.ngv.nl 
Algemeen bestuurslid,werkgroep bibliotheek, opvang nieuwe leden
vacature
Algemeen bestuurslid, Communicatiefunctionaris
vacature
Algemeen bestuurslid, organisatie lezingen 
Marijke van Teunenbroek-Land, Robert Stolzhof 292, 1628 XA Hoorn 0229 –23 84 82 
e-mail: lezingen@owf.ngv.nl
Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn    0229 - 23 29 35
e-mail: hoofdredacteur@owf.ngv.nl
Algemeen bestuurslid
Erik Brouwer, ‘t Grachtje Over 43, 1625 PH  Hoorn    0229 - 84 11 75
erik.brouwer58@hotmail.com
Algemeen bestuurslid
Henk Flierman, Kloosterpoort 1, 1613 EV  Grootebroek   0228 - 513105
flierman@multiweb.nl

Homepage: http://oostelijkwest-friesland.ngv.nl
QR-codeWebmaster

Remco N.M. Ooijevaar
Vogelkers 27
1964 LA  Heemskerk
tel. 0251-20 83 43
ooijevaar@dds.nl

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

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