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Onze Bijeenkomsten

26 okt. 2017  Sander Gerritsen: “Opgravingen en vondsten in West Friesland”
16 nov. 2017  Peter Swart: “Een Westfries oorlogsschip in Finse wateren”,
aanvang 19:15 uur in verband met korte ledenvergadering
25 jan. 2018  Walter Haentjens: “Enkhuizen Haringstad....hoezo?”
22 feb. 2018  Dick Westhoven: “Aldfaer, een gratis genealogieprogramma”
22 mrt 2018  Harmen Snel: “Joodse genealogie”
12 apr. 2018  Afdelingsledenvergadering met 10-minutenpraatjes
                        door leden van OWF. Aanvang 19:15 uur
De bijeenkomsten worden gehouden in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c te 
Hoorn.
Aanvang (tenzij anders vermeld) 19:30 uur. Zaal en afdelingsbibliotheek zijn 
geopend vanaf 18:30 uur.

In dit nummer

In dit nummer aandacht voor de Ransdorper familie Bant en het vervolg 
van het verhaal over de familie Kreuk. Verder korte signalementen van de 
binnengekomen afdelingstijdschriften en een nieuwe paleografische tekst. Ik 
vraag uw speciale aandacht voor de rubriek ‘Van de bestuurstafel’ in verband 
met de najaarsledenvergadering. De agenda voor deze vergadering treft u ook 
aan in deze nieuwe aflevering van Koggenland.
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Van de bestuurstafel

Deze keer besteden wij deze rubriek in zijn geheel aan de toekomst van de NGV 
en de consequenties daarvan voor onze afdeling. 
Het voor het najaar geplande Seminar Leren en de notitie Toekomstige 
Ontwikkelingen bij de NGV vormen voor het hoofdbestuur en alle afdelingen het 
belangrijkste gespreksonderwerp voor de komende maanden. De drietrapsraket 
die de hoofddoelen van de NGV in de komende jaren bevat, levert in eerste 
instantie eigenlijk weinig nieuws op: leren (je hobby uitoefenen met elkaar, 
cursussen geven en publiceren), creëren (de digitalisering) en waarderen 
(intervisie en beoordeling). De nadruk verschuift wel van het verzamelen van 
gegevens naar de vraag hoe en waar je je gegevens inzet om niet alleen met de tijd 
me te gaan, maar ook aan een sterkere vereniging te bouwen. Het hoofdbestuur 
verdient naar ons inzicht daarvoor alle steun.
Toch blijft op de achtergrond een levensgroot probleem aanwezig: is het huidige 
kader binnen het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen in staat de inhaalslag 
te maken naar de volgende generatie, de nu ‘jongere ouderen’? Hebben wij 
genoeg ‘feeling’ met de veertigers om te snappen wat zij met deze vereniging 
zouden willen? Kunnen wij uit het oude stramien komen en genoeg vrijwilligers 
aantrekken om het roer om te gooien? Daarnaast blijft de vraag hoe wij invulling 
gaan geven aan het inwerken van meer jongeren binnen onze vereniging en wat 
daarvoor nodig is? Tot nu toe was de NGV en waren de afdelingen, naast het 
verzamelen van informatie en het bieden van lezingen en cursussen, ook een 
club waar de leden gezelligheid en sociaal contact konden vinden. Moeten wij 
daaraan vast blijven houden? Willen de jongeren dat nog? De opkomst van de 
social media heeft geleid tot digitale schatgraverij, waar je ogenschijnlijk geen 
NGV voor nodig hebt. Een vraag stellen op het internet brengt vaak per kerende 
post een antwoord.
Vragen genoeg dus, maar misschien – zo denken wij erover – ligt het antwoord 
toch wel ergens in het bovenstaande. Als de NGV haar toekomstige doelen 
kan bereiken, ontstaat een servicegerichte vereniging waar de consument via 
een gedifferentieerd systeem bij het innen van contributie zijn koopwaar kan 
krijgen. Meer publiciteit in de lokale media en samenwerking met bijvoorbeeld 
historische verenigingen kan leiden tot een gevarieerder aanbod van lezingen 
en samenwerking op projectbasis. Meer service, meer kwaliteit en meer 
samenwerking, alle drie zowel op landelijk als op lokaal niveau, kan het behoud 
van onze vereniging betekenen. We moeten toch meer kunnen bieden dan 
alleen maar service aan individuele leden die van het onderzoek en het werk van 
anderen willen profiteren? 
Wij streven dus naar meer actieve leden. Het gevoel als actief lid ook sociaal 
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betrokken te zijn bij een club levert bovendien volgens ons meer bevrediging op 
dan het gevoel als actief lid voornamelijk vrijwilligerswerk te verrichten namens 
een club ten dienste van digitale schatgravers. Vrijwilligerswerk is zinvol en ook 
leuk, maar je houdt het langer vol als dat binnen een inspirerende omgeving 
plaatsvindt. In deze zin willen wij dan ook met frisse moed aan het volgende 
seizoen beginnen om aan onze leden en overige geïnteresseerden duidelijk te 
maken dat lid zijn van de NGV wel degelijk een meerwaarde heeft! Wij hebben 
naast de opdrachten aan onszelf ook nog een aantal aanbevelingen en suggesties 
voor het hoofdbestuur:

1. De website van de NGV moet ernaar streven mensen met elkaar in contact 
te brengen die naar hetzelfde op zoek zijn. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door 
meer interactie in te bouwen door middel van een forum, YouTube-achtige 
instructiefilmpjes met bekende Nederlanders, e.d. Dat alles deels vrij toegankelijk 
en deels afgeschermd voor de eigen leden. Problemen met de huidige website 
zijn vooral te wijten aan het statische karakter ervan: weinig nieuwe en urgente 
digitale input en geen regelmaat in de frequentie van de updates. Een positief 
punt is dat het technisch gesproken allemaal prima in orde is.

2. het opzetten van een digitaal spreekuur via Skype.

3. een zoekmachine die door middel van interactieve koppelingen leden 
automatisch attent maakt op bidprentjes, foto’s, familieberichten van de gezochte 
persoon. Dit op basis van aan de NGV ter beschikking gestelde databases.

4. Geef de bezoeker van onze site informatie in welk archief verder onderzoek 
gedaan kan worden, hoe dat archief bereikt kan worden en wanneer het geopend 
is voor bezoekers. Een app. ontwikkelen waarmee je snel een archief bij een 
bepaalde plaats vindt en een routebeschrijving vanaf je eigen locatie is misschien 
ook een idee!

Samenvattend moeten wij vaststellen dat de toekomst voor de genealogie in de 
digitale wereld ligt: genealogie ‘on demand’! Daarnaast geldt dat ook de jongeren 
hun verhaal kwijt moeten kunnen binnen onze vereniging en zich thuis moeten 
kunnen voelen binnen een afdeling. Als geïnteresseerden vertrouwd zijn geraakt 
met onderzoek op internet en social media (hoe kort de levensduur van sommige 
media ook lijkt te zijn!), moet voor gevorderden de volgende stap de gang naar de 
archieven zijn. Ook daarbij kan de NGV nog steeds hulp bieden, zowel inhoudelijk 
als in praktische zin. 
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Wij willen als afdelingsbestuur voortborduren op de ideeën die binnen 
bovenstaand concept zijn (en hopelijk ook nog worden) aangedragen. Een paar 
suggesties kwamen al naar voren tijdens een eerste discussie binnen ons bestuur: 
meer sociale ontmoetingen faciliteren, bijeenkomsten over computergenealogie 
in een zaaltje in Hoorn, presentaties van genealogisch en/of historisch onderzoek, 
historisch huizenonderzoek samen met Oud Hoorn.
Uw actieve steun kunnen wij daarbij heel goed gebruiken. Wij zoeken nieuwe 
bestuursleden en/of mensen die aan een (nieuwe) activiteit leiding willen geven. 
De huidige bestuursleden willen er graag een paar mensen bij om het bestuur 
weer voltallig te krijgen en nieuwe taken aan te kunnen pakken!! 
(het bestuur van de afdeling Oostelijk West-Friesland)

Informatiecentrum Bunnik
Hoe bereikt u het nieuwe verenigingscentrum?
(Kosterijland 3-5, 3981 AJ  Bunnik
Per auto:
Hoorn (A7) – Amsterdam (A8) – Utrecht (A2) – Arnhem (A12) – afslag 
18 Bunnik - richting industrieterrein Kosterijland
Volg de Schoudermantel/N229 en Baan van Fectio naar Kosterijland. 
Duur circa 1 uur.
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Openbaar vervoer:
Trein van Hoorn naar:
Hoorn – Zaandam- Amsterdam – Utrecht Centraal – Bunnik (richting Rheden). 
Duur circa 1 uur 40 min. Daarna circa 15 min. Lopen Groenweg – rechtsaf 
Stationsweg – rechtsaf Kosterijland – linksaf Kosterijland.

Algemene ledenvergadering 

Het bestuur nodigt  u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene 
Afdelingsledenvergadering. De vergadering wordt gehouden in het Westfries 
Archief op 16 november 2017 voorafgaand aan de lezing van Peter Swart over 
“Een Westfries oorlogsschipo in Finse wateren” en begint om 19:15 uur.

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Bestuurssamenstelling
     er zijn geen aftredende bestuursleden. Het afdelingsbestuur stelt voor om de
     heer H. Flierman te benoemen tot penningmeester
4. Begroting 2018 
5. Voorbereiding AV 25 november 2017 te Driebergen 
6. NGV: hoe verder? Suggesties n.a.v. de rubriek ‘Van de bestuurstafel’
    in Koggenland 2017/3
7. Sluiting 

Op de pagina hiernaast treft u de begroting voor het jaar 2018 aan.
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Tijdschriften

Van een tiental afdelingen ontvangen wij dit jaar alleen nog de digitale versie van 
hun tijdschrift. Deze kunt u zowel op de site van de NGV als op de site van de 
betreffende afdeling inzien. Het gaat om:
GroninGen (afd. Groningen)
Wij van Zeeland (afd. Zeeland)
Mededelingenblad (afd. Rijnland)
Amstelland (afd. Amsterdam)
Gepermeteerd (afd. ’s Hertogenbosch en Tilburg)
Amersfoort en omstreken (afd. Amersfoort)
Genealogica (afd. Flevoland)
Mededelingenblad (afd. Zaanstreek-Waterland)
De Twee Kwartieren (afd. Kempen- en Peelland)
Bulletin (afd. Achterhoek en Liemers)

Van de  volgende  afdelingstijdschriften  ligt een exemplaar in de afdelings-
bibliotheek op het Westfries Archief. Ik signaleer voor u mogelijk interessante 
artikelen. Voorafgaand aan de lezingenavonden kunt u de tijdschriften inzien.

Amstelland nr.106, april 2017: verslagen van lezingen over ‘Het dagelijks 
leven van katholieke voorouders door de ogen van genealogen’, ‘De historische 
ontwikkeling van West- en Oost-Europese Jodendom’. Informatie over het 
digitaliseringsproject ‘alle Amsterdamse akten’ (http://alleamsterdamseakten.
nl)    N.B. nr. 105 en 107 alleen digitaal beschikbaar.

Afdelingsblad 2017, jg. 22, nr. 1 (afd. Apeldoorn e.o.): verslagen van 
lezingen over ‘Werken met Aldfaer’, ‘Joodse genealogie’ (+ literatuuropgave), 
‘De 25 gouden regels voor genealogisch onderzoek’.

Hollands Noorderkwartier jg. 31, nr. 1, maart 2017: de nazaten van 
Anthonij (Teunis) Pietersz (Hoogeboom) en Catharina (Trijntje) Hindriks 
(van de Burg), tr. ca. 1703, omgeving Tuitjenhorn. Stamreeks Willem Jacobsz 
Bregman (patriarchaal). Genealogische puzzels uit 1811 opgelost (met handige 
tips!)
Jg. 31, nr. 2, juni 2017: Catharina Rademakers(s), ged. 08-03-1684 (het 
Alkmaarse deel van de genealogie van de Amsterdamse familie Lens). 
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Kwartier van Nijmegen jg. 26, nr. 2, mei 2017: Genealogisch onderzoek 
in de grensstreek (het Kleverlands en Oost-Bergisch als verzamelnamen van 
dialecten die veel overeenkomsten bezaten). 
Jg. 26, nr. 3, augustus 2017: aandachtspunten bij publicatie van 
stamboomonderzoek (persoonsgegevens, auteursrecht). Kwartierstaat Aartina 
Maria Cornelia Costermans (geb. Elst, 10-04-1937). 

Stichtse Heraut jg. 29, nr. 2, april 2017 (afd. Utrecht): circeldiagram + 
toelichting van Marijke van den Bremer (geb. 01-08-1950).
Jg. 29, nr. 3, augustus 2017: verslag van de lezing ‘voor 1700 drogen de bronnen 
niet op’ (bronnen en aanknopingspunten voor 1700). Kwartierstaat Lambertus 
Jacobus Veen, geb. Amsterdam, 31-08-1907). Overzicht van alle tot nu toe 
gepubliceerde parentelen in de reeks ‘Utrechtse parentelen vóór 1650’. De 
kinderen van Francois Kuvel en Geertruida Schilden (Utrecht, 1747-1769).

Gens Propria nr. 86, februari 2017 (afd. Kennemerland): 
Studentenpopulatie in leiden 1575-1812 (+ onderzoektips). Fragmentgenealogie 
familie Perger + verwijzing naar weblog.
nr. 87, april 2017: de landmeter vertelt (over het veldwerk dat de grondslag 
vormt voor de kadastrale kaarten). De Burgerlijke Stand (een gepensioneerd 
ambtenaar vertelt over zijn werk).

Threant jg. 28, nr. 2, 2017 (afd. Drente en Noordwest Overijssel): 
Joodse slachtoffers uit Noordwest Overijssel + beknopte genealogie Van der 
Horst. Het opzetten van een familiearchief. Genealogie van ‘oom Jan’ (een 
fotoboek als genealogisch document). Nationale Militie registers (wanneer was 
je te klein om in dienst te worden gesteld?). Hermanus Assen (geb. 09-07-1839), 
bidprentje + kinderen uit zijn huwelijk.
Jg. 28, nr. 3: beperkte genealogie Engelsman. Een familie Blijdenstein in 
Noordwest-Overijssel. Beperkte genealogie Kielstra/Kylstra.

11 en 30 jg. 22, nr. 2, april 2017 (afd. Friesland): reactie op okt. 2016 (nu 
een gezin met 18 en een met 17 kinderen). Alle buren zijn familie (onderlinge 
verwantschappen binnen Friese kwartieren). Kwartierstaat van Setske de Haan 
(geb. Oranjewoud 24-11-1889). Stamreeks De Vries (Lemmer).
Jg. 22, nr. 3, juli 2017: het gezin van Simon Sipkes Kooistra (geb. Jelsum, 11-08-
1820). Vernoemingsreeks van Hiltje Lindeboom-Postma (geb. Rottevalle). Jan 
Aans Rijpstra (geb. Beers, 14-07-1858). Geneagram Huitema-Van der Meulen
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1340 jg. 31, nr. 1, voorjaar 2017 (afd. Rotterdam e.o.): welke gevolgen 
heeft het recht om persoonsgegevens te laten wijzigen (zie de nieuwe Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) voor archiefinstellingen? Kwartierstaat 
Gerard Helders (Rotterdam 1905-2013).

Mededelingenblad jg. 26, nr. 1, maart 2017 (afd. Delfland): geschiedenis 
van het geld (vervolg).
Jg. 26, no. 2. juni/juli 2017: de geschiedenis van het geld (vervolg en slot). 

West-Brabanders onder elkaar jg. 27, nr. 2, juni 2017: een 
huwelijkskluwen van 12 personen (1758 Terheijden – 1834 Zevenbergen). 
Fragmentgenealogie Cornelius Kockx (geb. 02-01-1779 Etten en Leur) n.a.v. een 
bijzondere huwelijksacte. 
Jg. 27, nr. 3, september 2017: het Begijnhof als familiebedrijf (over 
familieverwantschappen tussen begijnen). Huwelijk van twee gezinnen (vier 
kinderen van het gezin Boomaerts uit Rijsbergen trouwen rond 1900 met vier 
kinderen uit het gezin Rombouts uit Rijsbergen + fragmentgenealogie).

Twente Genalogisch jg. 33, nr. 2, 2017: de trek van Weststellingwerf naar 
Twente (einde negentiende eeuw). Bankenverpachting in de St. Jacobuskerk in 
Enschede in 1815. 

GeneVer jg. 20, nr. 2, mei 2017 (Zuid-Limburg): patentbelasting (de leges 
voor de vergunning om in een bepaald jaar een bedrijf of onderneming te mogen 
uitoefenen). Kwartierstaat Frans Otten (geb. Geleen, 08-08-19014). Op zoek 
naar Dionisius Clingen (fragmentgenealogie). Nederlandse mijnwerkers bij de 
fa. Wérister in Luik (deel 14, wordt vervolgd).

Heraldisch Tijdschrift jg, 23, nr.2, april 2017: genealogische gegevens 
over familie Mamuchet, Rijnbende, De Ram.
Jg. 23, nr. 3, juli 2017: overheids- en kerkelijke heraldiek (beschrijving van veel 
nieuwe wapens).

Via een ruilabonnement kregen wij:
Kwartaalblad Oud Hoorn jg.39, nr. 1, 2017: een echtpaar herenigd 
(genealogische gegevens over Pieter Opperdoes Alewijn en Cornelia Snouck van 
Loosen). Karel Frederik Lodewijk Kaiser (1864-1915). Nanning Keyser (1611-
1653).
Jg. 39, nr. 2, 2017: Wim Kaiser (geb. Hoorn, 27-02-1897). Simon Roselaar (geb. 
Hoorn, 24-01-1917). Grutte Pier, gesel van West-Friesland in 1517. 
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Uit het Koggehuis (jaarboek 2016 Historische Vereniging Suyder 
Cogge): opkomst en ondergang van de Hemschool (gegevens vanaf de 17e eeuw). 
Het wel en wee van het raadhuis in Schellinkhout. De Kerkweg in Venhuizen 
(foto’s en namen van afgebeelde personen). Venhuizens vroegste geschiedenis 
(uitleg over geografische benamingen).

Westfriese Families jg. 58, nr. 2, september 2017: kwartierstaat Aafje 
Anna Manneveld (geb. Amsterdam, 12-12-1930). Zes generaties Verlaat, te 
beginnen bij Isaac Verlaat (geb. Venhuizen, voor 1732). Genealogie Pieter Jansz 
Bijl (derde en laatste deel). 

Vijf goede redenen om lid te worden van de NGV
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Inleiding op de transcriptie van de eerste paleografische 
tekst
De tekst heeft betrekking op het proveniershuis, ook genoemd het St. Anthonis 
gasthuis, in Enkhuizen. In het proveniershuis konden (oudere) mensen zich 
inkopen voor een vast bedrag. Voor dit bedrag had de inwoner van het huis recht 
op levenslang onderdak en voeding. Maar dit model bleek bleek financieel wankel 
en in het midden van de 17e eeuw verkeerde de instelling in grote financiële 
problemen.
Op 10 september 1644 werd besloten om 3.000 gulden aan de kas van de 
bootsgezellenbeurs te onttrekken en tegen een schappelijke rente aan de 
proveniersvoogden te lenen. De bootsgezellenbeurs wordt in Enkhuizen ook 
wel aangeduid als ‘het gulden comptoir’ of ‘gulde camer’ omdat zeevarenden 
voor elke reis een gulden in dit fonds dienden te stoppen. Het fonds diende 
om gevangen zeelieden (in Duinkerken etc) te onderhouden, niet om ze vrij te 
kopen. Veel steden en dorpen hadden een dergelijke beurs.
Op 21 december 1644 werd een maatregel getroffen om de kosten van het 
proveniershuis te beheersen. Het maximaal aantal proveniers werd op 80 
gesteld. Op 30 oktober 1646 vragen de voogden van het proveniershuis aan het 
stadsbestuur subsidie om hoognodige behoeften voor de aanstaande winter te 
kunnen inkopen. Men gaat in overleg met de ontvangers ‘van den een gulden’ 
of zij 1.400 a 1.500 gulden uit hun kas zouden kunnen missen. Op 19 juni 1649 
gaat het stadsbestuur van Enkhuizen akkoord met een subsidie van 1.000 gulden 
uit de stadskas. Ook wordt besloten om met de proveniersvoogden om tafel te 
gaan zitten en te bedenken hoe men de lasten van het huis kan verminderen. 
Op 6 november 1649 stemt het stadsbestuur opnieuw in met een subsidie uit de 
stadskas. Dit keer 1.200 gulden voor de inkoop van 14 koebeesten. Verder gaat 
het stadsbestuur akkoord met de toelating van een ‘seecker vreemt persoon van 
Amsterdam out sijnde 73 jaren’ in het proveniershuis. Deze persoon dient wel 
ten minste 1.000 gulden te betalen.
Op 25 april 1650 stemt het stadsbestuur in met een subsidie aan het 
proveniershuis. Het geld is afkomstig van een tegoed dat het stadsbestuur heeft 
van de directie van de particuliere kruisers/nieuwe geuzen, een kaperswapen dat 
tegen de Duinkerkers werd ingezet. En op 3 mei 1650 besluit het stadsbestuur het 
proveniershuis te subsidiëren met een bedrag van 6.000 gulden. Dit geld komt 
van de bootsgezellenbeurs. Het ontvangstbewijs dat u – en dat hoopt de redactie 
– straks heeft getranscribeerd, betreft een betaling van 510 gulden van het 
stadsbestuur aan het proveniershuis en heeft betrekking op het besluit van 3 mei 
1650. 
Met dank aan Peter Swart (Westfries Archief Hoorn). 
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Hij voegt er nog het volgende aan toe: het is mij niet duidelijk of het gaat 
om een deeluitkering of een vergoeding voor de rente. Mogelijk verstrekte 
de bootsgezellenbeurs het bedrag als een lening aan het proveniershuis en 
vergoedde het stadsbestuur de rente.    Maar 8,5 % lijkt mij een vrij hoge rente.

Staat hier volgende  keer 
jouw verhaal?
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transcriptie op pagina 52
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Het verhaal van de familie Kreuk       
Deel 2, door Bep de Haan- Appel
(vervolg van blz. 46/47 in Koggenland 2017.2) 

De dag van zijn begrafenis heeft bij de kinderen een blijvende herinnering 
achtergelaten. Na de Heilige Mis en de begrafenis op het kerkhof in Lutjebroek, 
kregen de kinderen Kreuk wit brood met lekker vlees. Simon en Theo waren toen
4 en 5 jaar oud maar herinneren zich dat nog als de dag van gisteren. Zoiets 
lekkers kregen ze anders nooit, dat was allemaal veel te duur.
Deze broodmaaltijd werd in het huis van vader en moeder Kreuk gehouden, dat 
kon allemaal.

            Opa Gert Kreuk met kleinkinderen voor het huisje in Lutjebroek
De Tweede Wereldoorloog
In de vroege morgen van de tiende mei 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit,
dat was in het rustige dorp Lutjebroek niet direct duidelijk voelbaar. Wel waren er 
in het verloop van de oorlog diverse artikelen en producten moeilijk te verkrijgen 
en moest men zich veelal behelpen met surrogaatproducten. Het bonnenstelsel 
was al in de slechte jaren dertig ingesteld. Maar er kwam nog een probleem 
bij. Veel jonge mannen, die verplicht werden om in Duitsland te gaan werken, 
zochten een veilig onderduikadres op het platteland. De Streek was daarvoor bij 
uitstek geschikt. Tijdens een razzia kon je met een bootje snel naar een van de 
eilandjes varen waar heel dikwijls ook een klein schuurtje (boetje) stond dat een 
perfecte schuilplaats bood. Wat ook wel bekend was: die Duitsers waren bang 
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van water. In hun eigen land kenden zij 
geen polders en brede sloten. 
Tijdens die oorlogswinter werd er 
tweemaal per dag warm gegeten, want 
aan aardappelen en groente was op het 
platteland geen gebrek. Brood was wel 
op de bon en beperkt verkrijgbaar. Theo 
weet zich nog te herinneren dat hij als 
klein jochie lopend naar het einde van 
Lutjebroek moest met een pannetje 
warm eten in kranten gewikkeld. Het 
was wel een kilometer ver.

Zijn vader kwam daar dan met de schuit 
om zijn warme hap in ontvangst te 
nemen. In normale tijden nam hij brood 
mee en kon zo de hele dag op de bouw 
blijven. Nu was er was niet voldoende 
meel voorradig om brood te bakken en 

moest er iets anders worden bedacht om vader Jan van eten te voorzien. Ja, en 
daar was kleine Theo voor. 
Om rond de klok van twaalf uur naar huis te varen kostte te veel tijd en tijd was 
geld, evenals nu. Het gezin van Jan Kreuk en Mart Molenaar bestond aan het 
einde van de oorlog uit 18 personen en die vonden toch allemaal een plekje in 
dat ene kleine huisje. Ook na de oorlog is het contact met de onderduikers altijd 
gebleven, zij werden bij alle familiefeesten uitgenodigd.

TBC
In de jaren dertig en veertig kwam deze ziekte veelvuldig voor. Opmerkelijk dat 
in De Langedijk en in De Streek vooral jongeren ermee werden besmet. Naar 
alle waarschijnlijkheid hebben de krappe behuizing, en de slootjes achter de 
woningen, waar huizen dicht bij elkaar stonden, een rol gespeeld. Ook in de 
steden waren bewoners van krappe woningen veelal het slachtoffer. Helaas kreeg 
de familie Kreuk na de oorlog daar ook zijn deel van, er moesten verschillende 
gezinsleden worden opgenomen in sanatorium Dekkerswald in Groesbeek.
Zonen Gerard en Simon liepen deze besmetting op maar ook de dochters Corrie en 
Tiny werden met de ziekte geconfronteerd. Corrie is zelfs tweemaal opgenomen. 
In latere jaren kon men deze ziekte bestrijden met medicijnen, maar
in die jaren was volstrekte bedrust in een bosrijke omgeving de enige mogelijkheid 
om te genezen. En dat was altijd ver weg van West-Friesland.
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Simon is ook verschillende 
malen opgenomen, zowel 
in een ziekenhuis als in een 
sanatorium. Door een val 
op het ijs in de winter van 
1946/1947 en tbc besmetting 
heeft hij altijd problemen 
gehad met lopen. Toen in een 
later stadium weer tbc in zijn 
heup werd geconstateerd, 
werd hij het lid van de familie 
Kreuk dat helaas de meeste 
jaren opgenomen is geweest. 
Bij elkaar opgeteld ruim zes 
jaar. Wel had hij zich (door dat 
vele in bed liggen) bekwaamd 
in diverse handigheidjes. Als 
voorbeeld geef ik u, geachte 
lezer: schieten met elastiekjes 
naar een mug op het plafond 
en die dan feilloos raken. 
De kinderen Schilder, zijn 
oomzeggers, spreken er 
nog vol bewondering over. 
Zo heeft hij zijn kunsten 
ook eens getoond    tijdens 
een etentje met directie en 

bestuur van melkfabriek Aurora. Gezeten aan een lange tafel wist hij alle kaarsen 
in een schietbeweging te doven, wie deed hem dat na?

Moeder Kreuk bezocht haar kinderen regelmatig in het sanatorium, wat steeds 
weer een hele reis was. Zij kreeg met de regels van dat sanatorium te maken. 
Mannen en vrouwen mochten beslist niet bij elkaar komen in één ruimte. 
Moeder wilde die korte periode dat zij er was zo nuttig mogelijk besteden en 
eiste dat zij haar kinderen gezamenlijk kon spreken. Maar dat mocht beslist 
niet. Haar verweer was: jullie denken toch niet dat ik hier morgen weer kom? De 
oplossing was -niet ideaal  elkaar dan maar in een hoekje op de gang gezamenlijk 
ontmoeten.

Helaas kregen ook andere kinderen van de familie Kreuk met ziektes te maken. 
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Zoon Jan kreeg pleuritis (borstvlies- of longvliesontsteking) en zoon Piet last van 
de sint-vitusdans (kenmerkt zich door schokkende/ trillende ledematen, vooral 
bij kinderen).

Bouwersleven
Als kleine jongen moest 
vader Jan al gauw 
mee naar het land om 
planten aan te geven of 
om te schoffelen, want 
alles moest natuurlijk 
onkruidvrij wezen op 
je land, daar werd door 
de andere bouwers op 
gelet. Op tijd op de bouw 
wezen en alles netjes en 
schoon, daar ging het om. Het was de gewone gang van zaken in die jaren dat 
zonen hun vader opvolgden in het beroep waarmee het dagelijkse brood werd 
verdiend. Als jonge jongen moest je veelal sterk in je schoenen staan om een 
andere beroepskeuze te maken, zeker wanneer je de oudste zoon was. 
Vader Jan Kreuk koos voor het bouwersleven en heeft hard gewerkt om het steeds 
groter wordende gezin te kunnen onderhouden. Er nu opterugkijkend hebben de 
kinderen toch hun twijfels; een bouwer in hart en nieren is ooit geweest. Maar 
het was de geest van die tijd. Ook zijn kinderen moesten mee naar het land, of ze 
er altijd veel zin in hadden kwam veelal niet ter sprake. 
Later, door de veranderde tijd, zijn alle zonen in een ander beroep terechtgekomen. 
Alleen zoon Jan is erin verder gegaan. Hij ging in de tulpenteelt, waarin hij zijn 
sporen heeft verdiend.
Zoon Theo vertelde dat hij, als jong jochie, mee moest naar de bouw om 
koolplanten aan te geven. Maar de vishengel mocht gelukkig ook mee en wanneer 
vader geen ‘klussie’ voor hem had, mocht hij mooi gaan vissen. Dat was voor zo’n 
joch natuurlijk veel leuker dan plantjes aangeven. En Theo had mazzel, want 
toen de Wieringermeer op 17 april 1945 onder water werd gezet, kwam er in 
de sloten van de Streek enorm veel vis. Theo heeft daar goeie vangsten gedaan. 
Dikwijls kwam hij met heel veel vis thuis. Er waren vaak veel witvisjes bij, die 
werden aan de varkens gegeven, waarvan vader Jan er twee in een hok hield. 
Toen die beesten van de vis wisten, begonnen ze al te knorren wanneer ze de 
motorschuit van vader hoorden aankomen.
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De zonen Nico en Jan moesten ook mee om te schoffelen op de bouw. Dat 
schoffelen doe je achteruit lopend. 
Op een dag hadden de mannen bedacht: de zonen Nico en Jan moesten ook mee 
om te schoffelen op de bouw. Dat schoffelen doe je achteruit lopend. Op een dag 
hadden de mannen bedacht: wanneer we dat nou om het hardst doen zijn we 
vandaag vroeg klaar. Maar de broers Kreuk hadden te weinig rekening gehouden 
met de ligging van de bouw, deze was omgeven door water. Het is dan wel van 
belang dat je goed achter je blijft kijken. In alle haast waren ze dat vergeten en 
een van hen tuimelde in de sloot. Het is niet bekend wie dat is geweest: Jan of 
Nico?
                                (wordt vervolgd met ‘de periode na de tweede wereldoorlog’)

De Ransdorper familie Bant
nakomelingen van grootgrondbezitter Sent van Vuure.

Op 25 december 1991 overlijdt te Gouda Sent Bant, in leven dierenarts. Hij 
werd geboren in Ransdorp op 22 januari 1920. Na zijn dood werd een aantal 
familiepapieren gevonden; het waren boedelbeschrijvingen, akten van land 
aankoop, boedelverdelingen etc. Zijn kinderen wisten er niets beters mee te doen 
dan ze weg te gooien. Toevallig had ik een afspraak gemaakt met zijn oudste 
dochter. Toen ik deze papieren zag en hoorde dat ze vernietigd zouden worden 
was mijn reactie: mag ik ze meenemen? Zij was blij dat ze er af was. Uit deze 
papieren kon de volgende reconstructie gemaakt van de erfenis van een rijke 
grootgrondbezitter uit Broek in Waterland. Het hierna volgende werpt tevens 
een aardig licht op de vererving van land en de accumulatie van rijkdom in 
boerenfamilies.

Sent van Vuure werd geboren in Broek in Waterland op 28 oktober 1780. 
Hij is de zoon van Jacob Sentsz. van Vuure en Neeltje Visscher. Hij overlijdt te 
Ransdorp op 6 november 1859. 
Sent van Vuure was een vermogend landman, die bij zijn dood grondbezitter 
wordt genoemd. Hij is hoofdingeland van de Drie Waterlandse Meren en 
kerkmeester te Ransdorp.
Zijn vader was o.m. schepen en burgemeester van Ransdorp, tevens ouderling 
en armenvoogd.
Sent huwt op 5 oktober 1800 te Ransdorp met Trijntje Bart, dochter van Jan 
Bart en Aaltje Smit. Zij wordt gedoopt op 5 januari 1779 te Monnic¬kendam. Zij 
overlijdt op 8 maart 1837 te Ransdorp. 
Dit echtpaar krijgt 18 kinderen, van wie er 14 jong overlijden. Na de dood van 
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Trijntje Bart wordt pas op 2 april 1852 een boedelbeschrijving opgemaakt. 
Tot de boedel behoren onder meer 41 bunder, 25 roeden, 71 ellen land, een 
landbouwschuur, en erf en nog 2 huizen plus erf. Aangezien nog één van 
de kinderen is overleden, zijn de erfgenamen, behalve Sent van Vuure als 
langstlevende, de kinderen Neeltje, en Jan en de kinderen van de overleden zoon 
Jacob.
Na de dood van Sent van Vuure vindt de boedelbeschrijving plaats op 21 en 22 
december 1859. Er is dan o.m. 55 bunder, 43 roeden en 91 ellen land, tezamen 
met nog een aantal waardepapieren en roerende goederen een waarde hebbend 
van ƒ 90.584,- . Jan van Vuure erft land, goederen en geld ter waarde van 
ƒ 30.195,- .

Jan Sentsz. van Vuure wordt op 5 september 1802 te Ransdorp geboren, hij 
overlijdt er op 9 november 1877. Hij is boer, tevens hoofdingeland van Waterland 
en lid van het gemeentebestuur van Ransdorp. Op 20 april 1826 huwt hij te 
Ransdorp met Neeltje Pauws, de dochter van Hendrik Pauws en Lijsje Abbring. 
Ze wordt geboren op 24 september 1805 te Zunderdorp en overlijdt te Ransdorp 
op 18 januari 1881. Jan van Vuure en Neeltje Pauws krijgen 3 kinderen: Lijsje, 
Sent en Trijntje. Jan van Vuure en Neeltje Pauws hebben tijdens hun leven veel 
land geërfd en aangekocht. Jan heeft van zijn vader en schoonvader geërfd. 
Dit betekent dat de kinderen van Jan en Neeltje, Trijntje en Sent op hun beurt 
ook een grote erfenis kregen. Het derde kind, Lijsje, is jong overleden, zonder 
nakomelingen.

Trijntje van Vuure wordt op 28 oktober 1830 te Ransdorp geboren en overlijdt 
te Monnickendam op 25 maart 1897. Zij huwt te Ransdorp op 20 april 1851 
met Jan Bart, zoon van Jan Bart en Lijsbeth Spekham. Hij wordt geboren te 
Monnicken¬dam op 30 september 1827 en overlijdt te Monnickendam op 22 
januari 1907.
Na de dood van Jan Sentsz. van Vuure, op 9 november 1877, vindt op 10 oktober 
1878 een boedelscheiding plaats. Sent en Trijntje erven geld en goederen ter 
waarde van: ƒ 29.571,-- .  Neeltje Pauws, als langstlevende, erft voor een waarde 
van ƒ 53.500,-  De echtgenoot van Trijntje van Vuure, Jan Bart, wordt door deze 
boedelscheiding eigenaar van een groot aantal percelen land onder Ransdorp, 
rond 20 ha. Na de dood van Neeltje Pauws op 18 januari 1881, wordt haar 
vermogen geschat op ƒ 63.546,89. Sent en Tijntje krijgen dus ieder goederen 
en geld voor een waarde van ƒ 31.773,44. Zo krijgt Jan Bart er nog een aantal 
percelen land in Ransdorp bij. Het bovenstaande betekent dus dat land, dat 
eigendom was van de familie Van Vuure voor een groot deel in handen komt van 
Jan Bart. Het was niet het enige bezit van Jan Bart. Op 11 april 1907 wordt te 
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Monnickendam een Acte van Taxatie opgemaakt van “de onroerende goederen 
die tot de nalatenschap behoren van wijlen de heer Jan Bart Jz. gewoond 
hebbende te Overleek, gemeente Monnickendam en aldaar overleden de 22 sten 
Januari 1907”. 

Deze acte laat het vermogen van Jan Bart zien. Het vermogen van Jan Bart 
bestaat o.m. uit 2 huizen te Overleek, een boerderij en land te Overleek, totaal 
29 ha, 91 a en 64 ca, nog een boerderij te Overleek en land ter grootte van 22 
ha 28 a en 68 ca, een boerderij en land te Monnickendam, ter grootte van 21 ha 
73 a en 90 ca, tenslotte een boerderij en land te Ransdorp ter grootte van 30 ha 
27 a en 70 ca. De totale oppervlakte is ruim 100 ha. De waarde wordt geschat 
op ƒ.135.892,05. Het land en de boerderij in Ransdorp wordt op ƒ.34.815,95. 
geschat. Dit laatste is dus de erfenis van zijn schoonvader. Uit de acte citeren we:

 Eene huismanswoning met schuur en erf, gelegen te Ransdorp,   kadaster Sectie 
D, nommer 637, groot twintig aren, zestig centiaren op vier duizend gulden,  
ƒ 4000,-.
Zeven percelen weiland gelegen in de gemeente Ransdorp, kadaster Sectie D 
nommers: 179, 184, 189, 176, 177, 171 en 166 tezamen groot zeven hectaren, drie 
en zeventig aren, negentig centiaren op dertienhonderd gulden per Hectare is 
tienduizend zestig gulden, zeventig cent, ƒ 10.060,70.
Een perceel rietland, gelegen in de gemeente Ransdorp, kadas¬ter Sectie D, 
nommer 188, groot een en veertig aren, veertig centiaren, op honderd gulden, 
ƒ 100,-.
Vif percelen weiland, gelgen in de gemeente Ransdorp, kadaster Sectie D, 
nommers 154, 155, 156, 158 en 159, tezamen groot zes hectaren, zeven en zestig 
aren, zeventig centiaren, op duizend vijftig gulden per Hectare, is zevenduizend 
tiengulden, vijf en tachtig cent, ƒ 7.010,85.
Acht percelen weiland, gelegen in de gemeente Ransdorp, kadas¬ter Sectie D, 
nommers 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146 en 145 tezamen groot negen hectaren, 
een en negentig aren, negentig centiaren, op duizend gulden per Hectare is 
negen duizend negenhonderd negentien gulden, ƒ 9.919.
Vijf percelen weiland gelegen over het Die, in de gemeente Ransdorp, kadaster 
Sectie A, nommers 51, 52 en 54 en Sectie D, nommers 95 en 96, tezamen groot 
vijf hectaren, twee en dertig aren, twintig centiaren, op zevenhonderd gulden 
per Hectare, is drie duizend zevenhonderd vijf en twintig gulden veertig cent, 
ƒ 3.725,40.
De percelen onder dit nommer vermeld ter gezamenlijke grootte van dertig 
Hectaren, zeven en twintig aren, zeventig centiaren, tezamen geschat op vier 
en dertig duizend achthonderd vijftien gulden vijf en negentig cent, ƒ.34.815,95.
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Op 3 juni 1907 wordt in Monnickendam een Acte van Acceptatie-Legaat 
opgemaakt. Uit de acte blijkt dat Jan Bart op 22 juni 1900 het volgende heeft 
bepaald: 
“Ik legateer aan mijne dochter Lijsbeth Bart, echtgenote van den Heer Cornelis 
Bant, samenwonende te Ransdorp en bij haar vooroverlijden aan hare kinderen 
en afstammelingen, bij plaatsvervulling: “Eene Huismanswoning met schuur 
en erf en diverse percelen weiland, gelegen te Ransdorp aldaar kadastraal 
bekend is Sectie D, nommers 597, huis, erf, schuur (thans volgens het kadaster 
nommer 637),95, 96, 154, 156, 158, 159, 166, 171, 176, 177, 179, 184, 188, rietland, 
189, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 en 155, alles weiland, zijnde 188 alleen 
rietland, en in Sectie A dier gemeente nommers: 51, 52 en 54, alles weiland, 
samen groot dertig Hectaren, zeven en twintig aren, zeventig centiaren.”

Tenslotte wordt op 30 agustus 1907 te Monnickendam het bewijs van eigendom 
opgemaakt “van een boerenhofstede met diverse percelen weiland gelegen te 
Ransdorp samen groot 30 hectaren, 27 aren, 70 centiaren, ten gunste van 
Cornelis Bant.” 
Zo is de erfenis van Jan van Vuure en Neeltje Pauws terechtge¬komen bij 
Cornelis Bant. 
Ook de andere kinderen van Jan Bart en Trijntje van Vuure krijgen hun erfdeel, 
te weten Sent Bart, Welmoed Bart en Neeltje Bart. Het grote bezit van Jan Bart 
en Trijntje van Vuure valt op deze wijze uit elkaar.

Lijsbeth Bart en Cornelis Bant huwen op 15 april 1880 te Monnickendam. 
Cornelis Bant is de zoon van Jan Bant en Klaasje Bloem; hij is op 10 oktober 1855 
te Edam geboren. Uit het huwelijk van Cornelis Bant en Lijsbeth Bart werden 4 
kinderen geboren, Trijntje, Jan, Sent en Reindert.
Er is verder nog een acte van scheiding van 13 maart 1920. Lijsbeth Bart is 
dan overleden en wel op 4 december 1918 te Ransdorp. De erfgenamen zijn: 
de kinderen van Trijntje, die overlijdt op 9 november 1918, en de zoons Jan en 
Reindert. Ook Sent is dan al overleden en wel op 26 november 1918. Bij deze acte 
van scheiding wordt bepaald dat Cornelis eigenaar wordt van boerderij en land. 
Zijn zoons gaan daar mee akkoord.
Op 5 augustus 1921 maakt Cornelis Bant zijn testament: 
“ Ik legateer aan mijn zoons Jan Bant en Reindert Bant, en bij vooroverlijden 
van een van hen aan den langstlevende alleen mijn boerenhofstede met schuur 
en verder aanhooren, ondergrond en erf, benevens eenige perceelen weiland 
en een perceel rietland, staande en gelegen gedeeltelijk in de kom van het dorp 
en gedeeltelijk aan het Die, alles onder Ransdorp, thans gemeente Amsterdam, 
kadastraal bekend gemeente Ransdorp in Sevtie A, onder de nummers 51,52,54, 
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sectie B nummer 268 en sectie D, nummers 95, 96, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 154, 156, 158, 159, 166, 171, 176, 177, 179, 184, 188, 189 en 637 te zamen 
ter grootte van twee en dertig hectaren, zes en vijftig aren en zestig centiaren, 
“ enz.
 Er is 1 perceel bijgekomen en wel nummer 268, sectie B.
                                                    
Als we nog even terugkeren naar het begin, dan dient vermeld te worden, dat 
de zoon van Jan van Vuure en Neeltje Pauws, Sent van Vuure, geboren in 
Ransdorp op 5 juli 1829 en daar overleden op 29 augustus 1886, op 13 mei 1855 
te Ransdorp huwt met Aaltje Slegt, geboren te Schellingwoude op 31 maart 1831 
en te Ransdorp overleden op 15 maart 1928. Zij is de dochter van Jan Slegt en 
Dieuwertje Dik. De helft van erfenis van Jan van Vuure en Neeltje Pauws gaat 
naar Sent en Aaltje Slegt. Er is een procesverbaal van 4 oktober 1928, waarbij de 
erfgenamen van Sent van Vuure en Aaltje Slegt een aantal percelen wei¬land te 
Ransdorp aan Jan Bant verkopen. Het zijn: “Zes perceelen weiland gelegen naast 
en gedeeltelijk aan het Nauw van het Die, uitkomende aan de Zunderdorpergouw 
onder Ransdorp, gemeente Amsterdam, kadastraal bekend als gemeente 
Ransdorp in Sectie D, onder de nummers 153, groot een hectare, zes en vijftig 
aren, zestig centiaren, 157, groot een hectare, zeven aren, dertig centiaren, 160, 
groot tachtig aren, negentig centiaren, 161, groot een hectare, drie en zeventig 
aren, negentig centiaren, 162, groot negentig aren, zestig centiaren, en 163, groot 
een hectare, een en dertig aren, tachtig centiaren.” Totaal 7 ha, 41 aren en 10 ca. 

Jan Bant koopt dit land voor de som van ƒ 15.338,75. Er is een getekende kwitantie 
van 16 november 1928. Door deze verkoop is een deel van de erfenis van Jan 
van Vuure en Neeltje Pauws in handen gekomen van Jan Bant te Ransdorp. Zijn 
vader, Cornelis Bant, overlijdt op 24 februari 1924 te Haarlem. Op 15 november 
1928 wordt een acte van scheiding opgemaakt tussen de erfgenamen van 
Cornelis Bant. De erfgenamen zijn Jan en Reindert en de kinderen van Klaas 
de Boer, weduwnaar van Trijntje Bant. In deze acte wordt het testament van 
Cornelis genoemd van 5 augustus 1921. Wanneer tot scheiding van de boedel 
wordt overgegaan krijgt Jan Bant de boerderij plus weiland te Ransdorp, samen 
30 ha, 27 aren en 70 ca. Het perceel, sectie B, nummer 268 ter grootte van 2 ha, 
28 aren en 90 ca gaat naar Reindert Bant. Door het accepteren van van dit deel 
van de boedel wordt Jan Bant zeer waarschijnlijk overbedeeld. Op 19 november 
1928 moet hij geldlening afsluiten ter grootte van ƒ.41.000,-, tegen een rente van 
4½ % bij de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen. De Hollandsche 
Societeit verleent een hypotheek op het totale bezit van Jan Bant.
Dit totale bezit was dus: 30 ha, 27 a en 70 ca afkomstig uit de erfenis van zijn 
grootouders Jan Bart en Trijntje van Vuure en 7 ha, 41 a en 10 ca afkomstig uit 
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het bezit van Sent van Vuure en Aaltje Slegt, door hem zelf aangekocht.
De ƒ 41.000,-  hypotheek wordt dus gegeven op 37 ha, 68 a en 80 ca boerderij 
plus weiland.
                                                     
Jan Bant is op 13 juli 1949 te Ransdorp overleden, hij is gehuwd met Antje 
Lakeman op 26 april 1911 te Broek in Waterland. Antje wordt op 3 november 
1886 te Broek geboren. Uit het huwelijk werden 6 kinderen geboren, o.a. Cornelis 
op 23 juli 1914 te Monnickendam, hij overlijdt te Ransdorp in juli 1976, Jacob, 
geboren op 29 november 1921 te Ransdorp, waar hij op 14 juli 1987 overlijdt. De 
beide broers beheerden de boerderij na de dood van hun vader, beiden blijven 
ongehuwd. De derde zoon Sent, geboren op 22 januari 1920 te Ransdorp, wordt 
dierenarts en overlijdt op 28 december 1991 te Gouda. Hij is degene die de 
familiepapieren bewaarde, waardoor deze reconstructie gemaakt kon worden. 
Hij is ook degene die het land en boerderij weer heeft verkocht.

De genealogische en andere gegevens over de familie Van Vuure zijn ontleend 
aan:
H. Kollis en Chr. van Vuure: Jacob Arysz. van Vueren en Trijntje Cornd. Muijs 
met hun afstammelingen. (1982).

Klaas Bant

In de volgende ‘Koggenland’ zullen we de Parenteel van Jan Sentsz. van Vuure 
plaatsen.

Mutaties op de ledenlijst

Een viertal leden heeft gelukkig de betalingsachterstand weggewerkt. Naast twee 
nieuwe leden (dhr. T.P.A. Jong uit Hoorn en dhr. B. Dijkmans uit Bovenkarspel) 
is er ook een opzegging binnengekomen van dhr. C. van de Graaf uit Oudorp. 
Ons ledental blijft dus heel licht stijgen! De huidige stand is 143  (131 leden en 12 
bijkomende lidmaatschappen).
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Transcriptie
van pagina 40-41
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Aan dit nummer werkten mee...........
Bep de Haan-Appel, Klaas Bant, Ben Leek, Hans Schilder, 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 het volgende nummer kunt u een genealogische bijdrage verwachten over de 
familie Vijn en het laatste deel van het verhaal over de familie Kreuk.  Verder 
hebben wij geen kopij meer, dus als u nog iets wilt publiceren ter overweging 
onder de kerstboom, is dit uw kans!



 

Koggenland 
verschijnt in 2017 in de maanden maart, juni, september

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
30 november 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, Communicatie
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
Henk Flierman, Kloosterpoort 1, 1613 EV  Grootebroek   0228 - 51 31 05
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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