
 

 

Koggenland 2013/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 



 

 

 
Tijdschrift 
voor de afdeling  
Oostelijk West-Friesland 
van de Nederlandse 
Genealogische 
Vereniging 

 

 

Koggenland 
 
 
 
aflevering 2013/3 
jaargang 28 

 
Inhoud 

 
pagina 

Onze Bijeenkomsten ..................................................................................................................................................................................... 50 

Bijeenkomst 21 november 2013 ............................................................................................................................................................. 50 

Van de bestuurstafel ..................................................................................................................................................................................... 51 

Scanproject ....................................................................................................................................................................................................... 51 

Een onopgeloste zaak in het Hollands Noorderkwartier ............................................................................................................. 52 

Aanvullingen op de kwartierstaat van pagina 20 in Koggenland 2013/1 ............................................................................ 54 

De trekschuit .................................................................................................................................................................................................... 55 

Genealogie Smit –Schmidt – Smith ......................................................................................................................................................... 59 

Personen uit West-Friesland genoemd in het ONA van Oosthuizen ....................................................................................... 63 

De Projectgroep Digitalisering van de NGV ........................................................................................................................................ 69 

Scans Doop- Trouw- en Begraafboeken ............................................................................................................................................... 69 

Aan dit nummer werkten mee ................................................................................................................................................................. 71 

In het volgende nummer ............................................................................................................................................ 71 

 

 
 

Redactie-adres 
Ben H. T. J. Leek 
Koperslager 41 
1625 AK HOORN 
 
ISSN-nr. 0927-8443   

  



NGV afd. Oostelijk West-Friesland   Koggenland 2013/3 
 
 

 
50 

Onze Bijeenkomsten 

 
21 november 2013 
Aanvang 19.15 uur 

De lezing wordt voorafgegaan door een korte 
afdelingsledenvergadering. 
De heer G. Pater: Neeltje Pater en haar West-Friese 
familie 
 

16 januari 2014  De heer J. Cuperus: "Naar Indië? Hoe pak ik dit aan" 
 

6 maart 2014 De heer J. Kaldenbach: Rebellion in Hoorn tegen de  
Maatschappij van Weldadigheid 
 

17 april 2014   Jaarvergadering van de afdeling en 
10-minutenpraatjes. 

 
De bijeenkomsten worden gehouden in gebouw De Kleine Ridder, Kerkebuurt 
169, Berkhout. Aanvang (tenzij anders vermeld) 20.00 uur. Zaal open 19.00 
uur.  
 
 

Bijeenkomst 21 november 2013 
 

Aanvang: 19.15 uur 
 
Agenda: 
 
1. Opening 
2. Begroting 2014 
3. Mogelijk verhuizing naar het Westfries Archief 
4. 30-jarig jubileum 
5. Sluiting vergadering 
 
Na een korte pauze zal Dhr. Pater vervolgens met zijn lezing beginnen. 
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Van de bestuurstafel 

Wanneer u deze column leest is de eerste bijeenkomst 
van dit seizoen alweer achter de rug. 
De heer Robert Phillipo heeft zijn verhaal gedaan over 
DNA in de genealogie en mevrouw Marijke van der Wal 
heeft enkele geheimen van gekaapte brieven ontsluierd. 
Enkele bestuursleden zijn al enige tijd druk bezig met het 
nazoeken van personen, waarvan familie in de Westfriese 
gekaapte brieven voorkomen. Binnenkort volgt op 21 
november de najaarsvergadering met Gerard Pater, die 
over Neeltje en haar Westfriese familie gaat vertellen. 
Volgend jaar bestaat onze afdeling 30 jaar en, zoals eerder geschreven, willen 
we dat niet zomaar voorbij laten gaan. Er zal op zaterdag 17 mei een 
bijeenkomst gehouden worden in “Het Octaaf” te Hoorn. Een herinnering aan 
deze bijeenkomst is in de maak in de vorm van een digitaal opslagmedium. 
Indien er leden zijn die ideeën hebben over wat er zoal op dient te staan, dan 
horen wij dat graag.  
In de vorige aflevering van “Koggenland” heb ik enthousiast medegedeeld dat 
het hoofdbestuur onder leiding van de nieuwe voorzitter een nieuwe weg in 
zou slaan. Onenigheid in het nieuwe bestuur heeft er toe geleid dat zowel de 
voorzitter als de penningmeester hun lidmaatschap van het NGV-hoofdbestuur 
hebben opgezegd. Een zeer teleustellende situatie, waaraan naar ik hoop gauw 
een einde komt.De NGV dient zich hiervan zo spoedig mogelijk te herstellen en 
zich te richten op de toekomst.  
Als penningmeester van onze afdeling heb ik intussen de ontwerpbegroting 
voor 2014 aan het bestuur voorgelegd en deze doorgestuurd aan de 
penningmeester van de NGV. Uiteraard wordt deze begroting pas definitief na 
uw instemming in de vergadering van november aanstaande. Na zeven 
prachtige zomerse weken, waar we allemaal hopelijk van genoten hebben (of 
zijn we ze alweer vergeten?), wordt het tijd om de genealogisch onderzoeken 
weer serieus ter hand te nemen. En daar heb ik veel zin in. 
 
Mocht u genealogische problemen hebben, vragen aan andere leden of 
interessante verhalen over uw onderzoek, of genealogie in het algemeen, stuur 
ze dan naar de redactie van ons blad. Er kunnen dan best nuttige, leuke en/of 
leerzame reacties op terugkomen. 
 
Uw voorzitter,  
Dick Waalboer 
Scanproject 
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Het gaat best goed met het scanproject. 
Van de ongeveer vijfenzestig ordners boordevol met familieberichten zijn er nu nog 
acht over om te verwerken. 
Ruim 15.500 scans zijn gemaakt en meer dan 40.000 gebeurtenissen zijn 
vastgelegd in een Excelbestand. 
Zeven mensen werken regelmatig in het Westfries Archief aan voltooiing van het 
project. Mogelijk is de inhoud van de resterende ordners in het voorjaar digitaal te 
doorzoeken op onze afdelingslaptop. 
Er is dan drie jaar aan de digitalisering gewerkt. 
Dat is het dan?  
Nee, dat is het zeker niet.  
In de periode van scannen en verwerken heeft Tiny Kraakman uit meerdere 
Westfriese dag- en weekbladen familieadvertenties verzameld en we hebben van 
mevrouw Verhoef nog een aantal doosjes gehad, die ook vol zitten met 
familieadvertenties. 
Binnenkort zullen we met het scanteam bekijken hoe we ook deze advertenties om 
kunnen zetten in digitale informatie. 
De klus is dus nog niet geklaard. Als u belangstelling hebt om ons te helpen, dan 
bent u van harte welkom. 
Er zijn een paar mensen bij ons bekend die graag aan het werk willen, maar nog 
geen ‘maatje’ hebben. Meldt u aan bij voorzitter@owf.ngv.nl of telefonisch:  
0229- 591746. 
 
Dick Waalboer 
 
Een onopgeloste zaak in het Hollands Noorderkwartier 
(dor Paul Harthoorn, Amsterdam)  
 
Wie een genealogie van een familie samenstelt zal soms ervaren dat er “losse 
eindjes” overblijven die vermoedelijk wel in de genealogie thuishoren, maar 
zelfs met een flinke dosis fantasie niet ingepast kunnen worden. Ik heb in de 
loop der jaren veel onderzoek gedaan naar de familie Harthoorn. Er bleken 
twee families van die naam te bestaan. Eén oorspronkelijk afkomstig uit 
Amersfoort, de andere uit Zeeland. Het ontstaan van de naam van de 
Amersfoortse familie kon goed verklaard worden. De oorsprong en betekenis 
van de naam van de Zeeuwse familie is tot op heden een raadsel gebleven. Ik 
bleef dus altijd notities maken als ik de naam ergens op een onverwachte 
plaats tegenkwam. Zo gebeurde het dat ik, toen ik om een  geheel andere 
reden, in de klapper op overlijdens van Alkmaar keek, daar tot mijn verbazing 
het overlijden aantrof van een Jan Hartshoorn, een metselaar uit Alkmaar, die 
daar op 12-5-1821 was overleden. Dat de naam met een ‘s’ erin gespeld werd, 

mailto:voorzitter@owf.ngv.nl
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weerhield mij er niet van om te proberen te weten te komen of er een 
familieverband was met een van de twee genoemde families. Spellingen als 
Hartshoorn, Harsthoorn, Harshoorn en Hertshoorn was ik eerder 
tegengekomen, vaak nog met ‘hoorn’ gespeld als horen of hooren. Jan 
Hartshoorn bleek op 29-6-1780 hervormd gedoopt te zijn in Medemblik, waar 
hij ingeschreven stond als Jan Melchert (Harshooren). Zijn vader, Melgert 
Harshooren, Mr.Chirurgijn in Medemblik, was in 1781, dus kort voor de 
geboorte van Jan, gestorven. Melgert bleek tweemaal getrouwd te zijn 
geweest. Eerst op 15-8-1750 te Medemblik met Geertje Cornelis, daarna op 
17-8-1776 met Carstina Blauw. Hoe Melgert aan de naam Har(t)shooren 
kwam heb ik niet kunnen vinden. De voornaam Melgert kwam in het eerste 
kwartaal van de 18de eeuw maar eenmaal in het doopboek van Medemblik 
voor, namelijk een Melgert, die op 22-3-1716 hervormd gedoopt was te 
Medemblik als zoon van Johan Melgerts en Cornelia de Jonge. 
Hiermee was het onderzoek nog niet afgelopen, want op 15-4-1778 was in 
Medemblik ook een Melchior Harshoorn de Jong gedoopt. als zoon van Klaas 
de Jongh en Marijtje Schellinger. Deze Melchior was op 13-10-1805 te 
Hoogkarspel getrouwd met Anna Maria Heerder, een weduwe uit Hoogkarspel 
en hij hertrouwde in Grootebroek op 14-7-1810 met Antje van Twisk. Hieruit 
werd in Hoogkarspel op 14-12-1815 een Klaas Harshoorn de Jong geboren, die 
zaadhandelaar was en lid van de Tweede Kamer. Zij hadden een zoon Melchert 
de Jong (1840-1914) die kaas en zaadhandelaar in Hoorn is geweest. Van hem 
staat een fraaie foto en een afbeelding van zijn exporthandel op het internet. 
De naam Harshoorn was echter verdwenen. 
Een familie of bijnaam hoeft niet altijd van vader op zoon over te gaan. Ik 
vroeg mij dus af of de naam via Cornelia de Jonge, die met Johan Melgerts 
getrouwd was, in de familie gekomen was, maar hoe? En waar kwam die naam 
Klaas ineens vandaan? Ik heb een vermoeden, maar een degelijk bewijs kan ik 
niet leveren. Toch wil ik het hier vermelden, in de hoop dat een lid van de 
afdeling OostelijkWest-Friesland hierop in kan haken. 
De Amersfoortse familie Harthoorn stamt af van een zekere Aelt Aeltsz, die in 
het begin van de 17de eeuw eigenaar was van de molen “De Hartshoorn”. Die 
molen stond op een bergje buiten de Utrechtse poort van Amersfoort. Een van 
zijn zoons heette Reyer Aelten, die rond 1650 mede-eigenaar was van de 
molen “De Kraay”, die gestaan heeft op de stadswal bij de Haarlemmerpoort in 
Amsterdam. Op 14-2-1651 trouwde deze te Purmerend met Trijntje Claesse 
Verhoeven, een jongedochter uit Purmerend. Zijn zoon Claes Reyersz was ook 
molenaar op die molen; hij is op 16-2-1703 te Purmerend begraven. Zijn 
vrouw, Trijntje Pieterse Kroon, werd “weduwe van Claes Reyers Harshooren” 
genoemd. Nu geloof ik dat er een verband kan bestaan met de eerder 
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genoemde personen en dat daarbij de familie de Jong(h) een rol gespeeld 
heeft, maar zie geen kans om de gegevens aan elkaar te breien. 
Wie helpt mij verder? Mijn e-mailadres is: annandpaul@upcmail.nl. 
 
 
Aanvullingen op de kwartierstaat van pagina 20 in 
Koggenland 2013/1 
  
20: Tromp Bakker geb. naar mijn beste weten 09-11-1929 
Huwelijk 22 en 23 naar mijn beste weten 24-12-1869 
  
22: Meindert Kapitein geb. 26-10-1844, Urk, (z.v. Cornelis Meijndertsz. Kapitein&Marretje 
Dirksd. Romkes) 
23: Neeltje Bakker geb. 27-08-1845, Urk,  (d.v. Kobes Hesselsz. Bakker& Marretje Pietersd. 
Korf) 
  
26: Pieter de Jongh (z.v. Lieuwe Siebes de Jongh en Grietje Bruijn overleden voor 
21041864) 
27: Antje Bruijn (d.v. Gerrit Bruijn, veehouder en Kornelia Bakker overleden na 21041864) 
Huwelijk 26 en 27: 21-04-1864 Enkhuizen, akte 13. Hij dan 25 en zij 23 jaar. Alle twee 
geboren te Enkhuizen. 
  
Omdat dit voor mij zomaar een liefhebbers tussendoortje was, heb ik  niet verder gezocht. 
Ik hoop dat dit toch een klein stapje verder is voor de samensteller van de kwartierstaat. 
  
(Lydia van Altena Hoogland, Verfmolen 64, 1622 LP  Hoorn). 
 

  

mailto:annandpaul@upcmail.nl
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De trekschuit 
(door Dick Waalboer) 
 
 

 
 

Bij ons onderzoek naar de voorouders van mijn echtgenote, kwamen wij in 
Naarden een acte tegen waarin onder andere het volgde te lezen was: 
 
“En verklaarde hij Comparant verkogt te hebben en 
ingevolge van dien mitsdan te transporteren aan de heer 
Willem van den Ordel 
Een schippersplaats in het binnenveer van hier tot 
Muyden op Amsterdam, it vice versa, met het regt van 
aankleeven van dien, sodanige het selve bij hem 
comparant is beseeten geweest. 
Bekennende ten aanzien van de cooppenningen te somma van 
agt duysend en seven honderd guldens waar onder ook 
begrepen zijn de cooppeningen van de jaagschuyt en 1/12 
portie in twee gemeene schuyten en ¼ in de 
Schipperswaagen”. 
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Er werd tweeduizend gulden contant betaald en het overige werd voorlopig 
van de  verkoper geleend. 
Wij hadden echter geen idee wat een schippersplaats was. Na veel speurwerk 
bleek het hier om een trekschuit te gaan. 
Deze akte (30 juni 1788)en de naspeuringen waren aanleiding om in het 
uiteindelijke boek iets over de trekvaart in Nederland te schrijven. Hieronder 
een iets bewerkt deel ervan. 
 
Een van de belangrijke vervoermiddelen in de 17e en 18e eeuw was de trek- of 
jaagschuit. Omstreeks 1700 beschikte het laaggelegen en waterrijke gedeelte 
van Noord- en West-Nederland over een voor die tijd unieke vorm van 
openbaar vervoer. Er lag toen een netwerk van trekvaarten van in totaal 650 
kilometer. 
Het netwerk van trekschuitverbindingen in Holland was misschien wel het 
meest geavanceerde vervoerssysteem in het toenmalige Europa. 
Trekvaarten waren gemiddeld 18 meter breed en 2,5 meter diep. Ze werden 
meestal gegraven tussen twee steden, in rechte lijn en zonder de 
tussenliggende dorpen aan te doen net zoals moderne autosnelwegen dus. Aan 
weerszijden van de vaart lag een iets opgehoogde oever, waarvan er één breed 
genoeg was voor een jaagpad: 6 à 7 meter. De bemanning bestond uit drie 
personen. De schipper hield het roer; de knecht moest niet alleen op de 
passagiers letten, maar stond bij het naderen van een brug op de roef om tijdig 
het touw los te maken waarmee een paard de schuit voorttrok. Na het 
passeren van de brug diende hij het weer vast te maken. De jager ten slotte zat 
op het paard. Meestal was het een jongen, al verboden de reglementen van de 
trekschuit voor dit werk kinderen onder de acht in te zetten. De jagersjongen 
droeg een hoorn om tegemoetkomende schepen te waarschuwen. 
Schippers in die tijd vormden meestal een collectief, omdat veel dingen 
gezamenlijk gedaan werden. Men was soms gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de paarden, schepen en dergelijke. 
Het belang voor de gemeenten was dat er een goed openbaar vervoer 
onderhouden werd. 
Hoe meer schippers, hoe meer afvaarten er in het veer waren. 
Bij het overlijden van een van de schippers kon een ander zich inkopen. Dit 
deed Willem in 1788 in Naarden. 
De trekschuiten hadden namen, nummers of een stadswapen. 
Buitenlanders waren vol lof over de trekschuit die het via een netwerk van 
trekvaarten een Amsterdammer bijvoorbeeld mogelijk maakte 's morgens 
vroeg in Haarlem te ontbijten, 's middags in Leiden het middagmaal te 
gebruiken, 's avond in Den Haag te dineren en, met een beetje geluk, nog vóór 
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zonsopgang weer thuis te zijn.        
                           
 

 
                     Trekschuit te Volendam 1905 
 
En dat elke dag, weer of geen weer, en met vaste vertrek- en aankomsttijden. 
De trekschuit was vooral bedoeld voor personenvervoer. 
Wie geld had reserveerde een plaatsje in de roef (kleine kajuit): een 
comfortabel ingerichte ruimte met een tafel waarop een kwispedoor en 
daaromheen een aantal zitplaatsen met kussens. Onder het genot van een 
pijpje kon er aangenaam geconverseerd worden. De trekschuit was een 
bijzonder rustig en redelijk comfortabel vervoermiddel. In die tijd kon de 
reiziger ook kiezen tussen eerste klas of tweede klas reizen. De eerste klas 
reiziger zat in de roef  terwijl de tweede klas reiziger zich moest ophouden in 
een tent met banken die men "het ruim" noemde. dat zo'n 30 reizigers kon 
herbergen. De tent was met leren lappen overdekt ter bescherming tegen 
regen, wind of felle zon. De trekschuit was erg in bij buitenlanders vooral door 
de comfortabele en goedkope manier van reizen door de Hollandse 
kustprovincies. Tussen Haarlem en Amsterdam vervoerde men in het jaar 
1661 al 164.281 reizigers. 
De trekschuit werd door een of meerdere paarden voortgetrokken op een 
jaagpad of zandpad langs de vaart, kanaal of rivier. Het paard trok, lopend op 
het pad langs het water, door middel van een dik touw of touwen het schip 
door het water. Soms werd de schuit ook wel door mankracht voortgetrokken. 
In bochten van de waterloop stonden zogenaamde rolpalen, die er voor 
moeten zorgen dat de schuit niet tegen de kant vastliep. De lijn tussen de 
trekschuit en de trekker werd bij het nemen van scherpe bochten om de 
rolpaal gelegd. Door het gelijktijdig geven van tegenroer werd er dan voor 
gezorgd dat de schuit zonder de kant te raken de bocht om kwam. Af en toe 
werden de paarden gewisseld of legde men even aan in een tussenliggend 
dorp. Het kon wel eens voorkomen dat de reizigers bij een sluis moesten 
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overstappen op een andere trekschuit. Als men niet te laat was kon men 's 
avonds in een herberg nog aanschuiven voor de maaltijd. 
 

 
In de roef 

 
De trekvaartverbindingen tussen Amsterdam en Muiden en Muiden en 
Naarden met het daarnaast lopende zandpad werden rond 1640 aangelegd en 
waren van groot belang. 
Deze waren nodig omdat Amsterdam nieuwe woonwijken bouwde en 
daarvoor veel zand nodig had. Het zand kwam uit het Gooi en ging via Muiden 
naar de bouwplaatsen. Om het zand niet te hoeven overladen, moest er een 
directe verbinding tussen de Amsterdamse trekvaart en Naarden komen. 
Muiden verzette zich tegen de plannen, maar toch werd er een doorgang 
aangelegd, die precies de breedte had van een zandschuit. 
Het verbod de Vechtdijken te doorgraven noodzaakte de reizigers in Muiden 
over te stappen; hierdoor ontwikkelde het centrum zich tot pleisterplaats, met 
verschillende herbergen en tapperijen in de omgeving van de brug. De 
Muidense economie was dus vooral op de handel en doorvoerrechten 
gebaseerd. De aanleg van twee sluisjes aan de zuidzijde van het stadje maakte 
in 1663 de directe doorvaart van een trekschuit via de stadsgrachten alsnog 
mogelijk. Dit gebeurde in opdracht van de stad Amsterdam en was nodig voor 
de aanvoer van zand voor stadsuitbreiding. 
Trekschuiten werden in Holland nog lang gebruikt. 
In 1660 sloten afgevaardigden van de stadsbesturen van Amsterdam, Hoorn, 
Edam, Monnickenam en Purmerend een akkoord om voor gezamenlijke 
rekening trekvaarten, jaag- en wagenwegen aan te leggen ten gerieve van het 
personenvervoer tussen hun steden. 
Dus ook tussen Hoorn en Amsterdam kwam er een trekschuitdienst. 
De trekschuit naar Amsterdam vertrok bij de Westerpoort, nabij het café “Het 
Onvolmaeckte Schip”. 
De reis van Hoorn naar Buiksloot duurde ongeveer vijf uur. Kort na de opening 
van de dienst vertrok er ’s zomers tien keer per dag een schuit naar 
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Amsterdam en ’s winters acht keer per dag. De schuiten boden plaats aan 28 
passagiers. In 1637 vervoerde de trekschuit tussen Hoorn en Purmerend ruim 
24.000 passagiers. 
Op het traject Hoorn- Edam werden een kleine 30.000 passagiers vervoerd.  
Vanuit Hoorn waren er twee trekvaarten. De ene naar Amsterdam en de 
andere naar Alkmaar. De Hulk, tussen Hoorn en Berkhout, ontstond als plaats 
rond een herberg, die langs de  trekvaarten Hoorn-Alkmaar en Hoorn-
Amsterdam was gelegen. De plaats ontleent zijn naam aan deze herberg. Op 
het uithangbord van de herberg stond een voor die tijd groot zeeschip, dat ook 
wel een hulk werd genoemd.  
Vanaf 1868 was er naast de trekschuit een stoombootdienst, die dezelfde route 
volgde. In 1880 werd de trekschuitdienst opgeheven. 
 
Voor wie meer wil weten over het vervoer per trekschuit in Noord-Holland is 
de volgende studie van John Dehé een aanrader:  
Een slaafsch en ongezond bedrijf , De geschiedenis van het openbaar vervoer 
in Waterland, 1630-1880 (uitgeverij Verloren, isbn/issn: 90-6550-853-8,  
Amsterdamse Historische Reeks, Grote Serie 33, 490 pp, € 39). 
 
Genealogie Smit –Schmidt – Smith 
(door Sjaak Schraag)  
 
De heer A.A.G. (Adri) Smit uit Wognum is daar de plaatselijke historicus en 
verwoed verzamelaar van bidprentjes. Ondergetekende ontving veel 
informatie, foto’s  en gedachtenisplaatjes over geestelijken op Texel. Smit heeft 
ook een stamboom over zijn familie opgesteld. Er ontbraken echter nog 
gegevens over  het familielid Pieter Smit uit Schagendie op Texel trouwde met 
Trijntje Smit en later naar Amerika emigreerde. Zijn vraag was om een en 
ander eens uit te zoeken. Dit was een mooie tegenprestatie voor zijn vele, 
belangeloos verstrekte informatie. Hieronder het resultaat zodat anderen dit 
niet meer behoeven uit te zoeken.  
 
De smid Pieter Smit die huwde met Trijntje Smit en in Amerika Schmidt of Smith 
genoemd werd 
 
De grofsmid Pieter Smit (Peter Smith), geboren op 3 mei 1822 in Schagen, 
zoon van Jan Smit en Pieterje Groot, overleed in oktober 1878 te Paterson, 
Passaic, New Jersey. Hij was toen timmerman van beroep. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trekvaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alkmaar_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
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Gasthuisstraat 15 Den Burg in 1908, ervoor 

staande Thijs Molenaar 
De boerderij ‘Ruimzicht’ 

 
Op 20 februari 1851 trouwde hij in Den Burg met Trijntje, ook Catharina, Smit, 
(CasenaSmith)*, geboren 14 september 1825 op ‘Ruimzicht’ aan de Rozendijk 
nabij Den Burg en op 8 januari 1889 overleden in Paterson, dochter van Simon 
Simonsz. Smit en Kaatje Jansd. Spigt.  
 
 
In 1851 kocht hij de smederij Gasthuisstraat 15 Den Burg van Pieter 
Liedmeijer** 
 
 

 
De ‘nieuwe Aanleg’ 

 
Na zeven jaar, in 1858, verkocht hij het pand aan de directeur van de Bank van 
Lening, NanningDirksz. Kikkert. Hierna verhuisde het gezin naar het logement 
‘De Nieuwe Aanleg’ huisnummer C 143 in De Cocksdorp.     
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In maart 1867 emigreerde de familie naar Amerika. Ze vertrokken met het 
schip ‘Arnold Boninger of Prussia’. De overtocht werd gemaakt op het 
tussendek, derde klas, zonder enige luxe. Tijdens de bootreis overleed hun 
zesjarige dochter Aafje.  
 

 
De Arnold Boninger of Prussia 

 
 

 
 

De familie Schmidt, later Smith genoemd, volgens de volkstelling in Paterson  
op 26 juli 1870 
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Kinderen van Pieter Smit en Trijntje Smit  
 
1A Pietertje (PraetrySmith), geboren 18 december 1851 Den Burg.  
Op 18 december 1874 overleed ze in Paterson, oud 23 jaar, ongehuwd.  
 
1B Simon (James Smith), geboren 23 maart 1854 Den Burg.  
In 1870 werkte hij in een ‘valleymill’ in Paterson, in 1880 in a silk-mill. Hij 
overleed in die plaats op 9 november 1937 en werd begraven op het 
CalvaryCemetry in Paterson.  
Op 3 februari 1891 trouwde hij in Paterson met Alice Kenney (of Kenny), oud 
28 jaar, geboren in Engeland op 31 mei 1866. Zij overleed op 27 mei 1931 in 
Ramsey, Bergen County, New Jersey.  
 
1C Kaatje (Katrina Smith), geboren 16 januari 1856 in Den Burg. 
In 1870 woonde ze in Paterson en was werkzaam in een silk-mill.  
 
1D Jan Cornelis (John Smith), geboren 8 januari 1858 in De Cocksdorp. In1870 
werkte hij in een ‘mill’ te Paterson. In 1880 woonde hij in Manchester, Passaic, 
New Jersey, als ‘farm hand’ bij de fam. William & Emma Sharpe. In 1880 
werkte hij in een silk-mill.  Hij overleed op 13 december 1888 in Paterson, oud 
30 jaar, ongehuwd.  
 
1E Aafje, geboren 8 maart 1861 in De Cocksdorp, overleed tijdens de bootreis 
naar Amerika in 1867.  
 
1F Agatha Cornelia (in de passagierslijst wordt ze vermeld als Cornelia),  
(Alice Smith), geboren op 20 november 1863 in De Cocksdorp. In 1870 
woonde ze in Paterson en was schoolgaand.  
 
1G Joseph Smith, geboren 28 februari 1870 Paterson.  
 
Inmiddels is contact gelegd met de kleinzoon van James Smith en kan 
informatie worden uitgewisseld. De gegevens, afkomstig uit Amerika werden 
verstrekt door Jaap Berkhout uit Oosterhout N.B. en Ineke Kuipers-Bakker uit 
Den Burg.  
 
*  Tussen haakjes de in Amerika gebruikte naam 
**Boerderijenboek, deel 2 blz. 711 links  
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Personen uit West-Friesland genoemd in het ONA van 
Oosthuizen 
(door José Schenk) 
 
Hierbij het vervolg en laatste deel van de lijst met personen uit West-
Friesland, die ik tegen kwam in het oud notarieel archief (ONA) van 
Oosthuizen.  
 
 
No 4123  
12-05-1832 
akte 1 

Evert Cornelis Mus zonder beroep wonende Oosthuizen, 
verkoopt aan Cornelia Petronella van Loosen, huisvrouw 
van Samuel Snouck van Loosen, proprietaris(eigenaar) en 
ridder in de orde van de Nederlands Leeuw, wonende 
Enkhuizen, een woning aan de Westerweg in de Purmer, 
genaamd ”Schouwzicht” 

No 4123  
29-05-1832 
akte 2 

Jan Pels landman x Aafje Raat wonende Wognum, hebben 
geleend van Evert Cornelis Mus, wonende Oosthuizen, om te 
hijpothekeren; een woning te Wognum aan de Hoornseweg 
belent ten westen Klaas Kok, en zaadland in Wognum aan de 
Oude Gouw belent ten zuiden Klaas Pereboom en ten 
noorden Jan Pereboom, en zaadland aan de Oude Gouw 
belent de erven Dirk Tool ten zuiden en Klaas Kok ten 
noorden 

No 4123  
21-09-1832 
akte 11 

Jantje Stadegaard landbouwster, weduwe van Gerrit Vet en 
laatst weduwe van Simon Knip, wonende Beemster, testeert 
oa aan Jan Vet wonende Ursem en aan Willem Hoek, 
minderjarige zoon van haar zus; zaliger Aaltje Stadegaard x 
Jan Hoek 

No 4123  
23-01-1833 
akte 5 

Thomas Franken koopman wonende Hoorn (publieke 
veiling en verhuring van landerijen in Etershem en 
Schardam  zie ook akte 21 dd 18-04-1833 en 22 

No 4123  
07-06-1833 
akte 29 

Gerrit Helleman, winkelier x Geertje Ronnenberg, wonende 
Breed in Hoorn, verkopen huis en pakhuis aan ’t Breed aan 
Cornelis Schuit Dirksz, goudsmit, wonende Breed 
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No 4123  
04-12-1833 
akte 42 

Jacob Reek broodbakker, wonende Aarswoud, publieke 
verkoop boerenhuis te Etershem aan Dirk Jacobs Beunder, 
landman te Zuid Schardam     zie ook 05-03-1834 akte 23 en 
25, en zie 15-10-1834 akte 53 

No 4123  
06-02-1834 
akte 9 

Dirk de Wolff, koopman wonende Oosthuizen, verkoopt huis 
te Spierdijk onder Obdam aan Dirk Boots, landman te 
Spierdijk 

No 4123  
21-05-1834 
akte 40 

Trijntje Beets x Reindert Spaans landman, wonende 
Binnenwijzend, (volmacht) 
 

No  4123  
06-12-1834 
akte 57 

Jan Nieuwpoort x Maartje Dirks Beunder, wonende 
Etershem, zijn schuldig aan Antonius Joseph Faber, 
procureur wonende Hoorn op het Grote Oost 

No 4123  
10-12-1834 
akte 58 

Jacob de Vries dagloner x Bregtje Tijmes, zich ook noemende 
Bregtje Tuinman (was dienstmeid te Oudendijk), wonende 
Zuid Schardam (verkoop woning in Beemster genaamd; 
Spitsbergen) 

No 4123  
11-12-1834 
akte 59 

Antje Stieltjes, zonder beroep wonende Hoorn 
Koepoortsweg, weduwe van Dirk Groen, testeert Hendrik 
Stieltjes grofsmid te Hoorn, en Evert Stieltjes hoefsmid te 
Hoorn, en Antje Stieltjes dienstmaagd te Hoorn, Diewertje 
Stieltjes zonder beroep wonende Hoorn, en Jannetje de Wit, 
weduwe van Hendrik Pregt te Hoorn, en Diewertje de Wit x 
Ferdinand Oortgijzen wonende Medemblik, en Antje de Wit 
dienstmaagd te Medemblik, en benoemt tot administrateurs; 
Jan Schuit Dirksz, goud en zilversmit te Hoorn en Cornelis 
Schuit Dirksz goudsmid wonende Hoorn, en testeert aan Jan 
Stieltjes, thans in het protestantsche weeshuis te Hoorn en 
aan de kinderen van Gerrit Stieltjes genaamd; Evert, 
Cornelis, Dirk, Dirkje en Jacob Stieltjes wonende 
Schellinkhout 

No 4123  
05-01-1835 
akte 1 

Jan Gerbrands Bakker landman wonende Oudendijk, 
verkoopt een huis te Warder, aan Simon Bakker landman 
wonende Warder  
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No 4123  
15-04-1835 
akte 15 

Cornelis Schuit Dirksz goudsmid, wonende Hoorn, verkoopt 
huis en pakhuis aan het Breed te Hoorn, aan Adam Groen 
Rijksz, hoefsmid wonende Hoorn 

No 4123  
15-04-1835 
akte 16 

Christiaan Kochheim hoefsmid, wonende Oosthuizen, 
roijement van hijpotheek, tvv Bregtje Tuinman, dienstmeid 
te Oudendijk, tlv Cornelis Zwemmer, landman wonende 
Beemster 

No 4123  
30-05-1835 
akte 20 

Dirk de Wolf, koopman wonende Oosthuizen, roijement van 
hijpotheek tvvv Willem Sijbecarspel, landman en zijn 
huisvrouw Grietje van Slot, wonende Abbekerker Weere 

No 4123  
30-06-1835 
akte 22 

Neeltje Schuit, zonder beroep, huisvrouw van Jacob 
Stuurman, koopman, wonende Hoorn, tegen Willem Claij x 
Trijntje Houter wonende Abbekerk 

No 4123  
23-10-1835 
akte 34 

Jan Huijberts, landman wonende Spierdijk, weduwnaar van 
Pietertje Blokker, verkoopt grasland onder Wadwaij aan 
Dirk de Wolff koopman te Oosthuizen 

No 4124  
16-02-1836 
akte 9 

Liefje Swemmer x Pierre Kupfer junior, zonder beroep, 
wonende Westerblokker, verkoopt stal en wagenhuis aan 
Dirk Volger, schilder in Beemster 

No 4124  
05-04-1836 
akte 19 

Aafje de Wit weduwe van Jacob Rems, wonende Oosthuizen, 
is moeder en voogdes van de minderjarige Anke Rems, Klaas 
de Wit Rems timmerman, wonende zaandam, Adriaan Rems 
gruttersknecht wonende Oosthuizen, en Imke Rems, 
huisvrouw van Jan Schenk, broodbakker, wonende 
Bovenkarspel 

No 4124  
16-06-1836 
akte 36 

Boudewijn Bakker van Sombeek kandidaatnotaris wonende 
Oosthuizen, maakt volmachtig zijn broer; Felle van Sijp 
Sombeek, goudsmit wonende Hoorn 

No  4124  
01-07-1836 
akte 41 

Johannes Fredericus Koning, grutter en winkelier, wonende 
Hoorn x Neeltje Schuit (testament)     zie ook akte 42 

No 4124  
09-11-1836 
akte 54 

Grietje de Meij, huisvrouw van Pieter Visser landman 
wonende Oosthuizen verkoopt grasland in Oudendijk aan 
Dirk Lourens Schuitemaker landman wonende Grosthuizen 
x Hiltje Rol 
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No  4124  
25-11-1836 
akte 58 

Teunis Kerkhof watermolenaar wonende Beemster 
verkoopt grasland in Oudendijk aan Jan Gerbrands Bakker 
wonende Oudendijk   zie ook akte 59  

No 4124  
25-11-1836 
akte 60 

Teunis Kerkhof watermolenaar wonende Beemster 
verkoopt grasland in Oudendijk aan Pieter Melis Spaans 
schipper, wonende Oudendijk 

No 4124  
25-22-1836 
akte 61 

Pieter Melis Spaans schipper wonende Oudendijk, verkoopt 
een weiland in Oudendijk aan Pieter Pieters Hoek Spaans 
landman wonende Oudendijk  

No 4124  
05-01-1837 
akte 1 

Cornelis Houtman landman wonende Zuid Schardam 
verkoopt een huis te Oosthuizen aan Klaas Leguit landman 
wonende Oudendijk (handelende voor Pieter Leguit, zonder 
beroep wonende Oosthuizen) 

No 4124  
16-01-1837 
akte 3 

Geertje de Geus winkelierster, weduwe van Pieter Melger 
wonende Oosthuizen verkoopt een huis te Oosthuizen aan 
Jacob Beemster, zonder beroep wonende Zwaag 

No  4124  
22-02-1837 
akte 17 

Jacob Boom landman x Diewertje Willems Prins wonende 
Edam, zijn schuldig aan Cornelis Schuit Dirksz, goudsmid 
wonende Hoorn, en verhijpothekeren voor een woning te 
Kwadijk zie ook akte 19 

No 4124  
08-03-1837 
akte 18 

Arian Doets landman wonende Beemster, handelende tbv 
zijn minderjarige zoon; Jan Doets, loteling voor de nationale 
militie der gemeente Beemster, en Dirk Klopper, wever 
wonende Hoorn, loteling voor de nationale militie der 
gemeente Hoorn hebben een contract voor ruiling 
aangegaan 

No 4124  
20-05-1837 
akte 38 

Pieter van Akerlaken Dirksz advokaat, wonende Hoorn, 
roijement van hypotheek tegen Hendrik Dielofs Ossebaar, 
landman x Geertje Simons Smit, wonende Oosthuizen  

No 4124  
19-07-1837 
akte 43 

Reindert Spaans x Trijntje Beets, wonende Binnenwijzend, is 
voogd over de minderjarige Jan Jansz Beets 
 

No 4124  
18-08-1837 
akte 50 

Cornelis Edel, landman, wonende Wognum is voogd over de 
minderjarige kinderen van Jan Nieuwpoort x Maartje Dirks 
Beunder  
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No 4124  
04-10-1837 
akte 54 

Jacob Jonker landman wonende Scharwoude verkoopt 
grasland te Warder aan Pieter Pieters Pauw landman 
wonende Warder 

No 4124  
05-01-1838 
akte 8 

openbare verkoop weiland, gekocht door Pieter Bierman 
landman wonende Oudendijk, ten behoeve van Aafje Knol 
landvrouw, weduwe van Jan Peereboom, wonende 
Oudendijk 

No 4124  
05-02-1838 
akte 

18 Jan Oort schoenmaker wonende Hoorn, verkoopt huis in 
Oosthuizen aan Cornelis Ossebaar kaaskopersknecht 
wonende Oosthuizen  
 

No 4124  
28-02-1838 
akte 31 

Bernhardus Theodorus Prins, is gevolmachtigd door; 
Trijntje Krijgsman(weduwe van Pieter Sijmons Pauw) 
Maartje Pauw x Jan Olie, wonende allen Purmer, en Antje 
Pauw x Jan Ooms wonende Nibbixwoud, verkopen een huis 
te Warder aan Daniel Kuijper, wonende Warder 

No 4124  
22-03-1838 
akte 36 

Aafje de Langen x Remmet de Boer wonende Berkhout 
verkopen een huis te Zuid Schardam aan Hein Oortwijn  
No  4124 18-04-1838 akte 42 Dirk Jacobs Beunder, landman 
wonende Zuid Schardam, heeft geleend van Cornelis Schuit 
Dirksz, goudsmit wonende Hoorn 

No 4124  
27-11-1838 
akte 70 

Reijer Sluis landman wonende Hem verkoopt een huis te 
Schardam aan Jan Nieuwpoort, dagloner, wonende 
Drieboomdelaan onder Hoorn 

No 4124  
04-12-1838 
akte 72 

Cornelis Bakker, timmerman, wonende Avenhorn verkoopt 
hooiland te Etersheim aan Dirk Simons Kok, landman 
wonende Beets 

No 4124  
13-12-1838 
akte 74 

Remmert Klaas de Boer zonder beroep wonende Berkhout  x 
Aafje de Langen (testament) zie ook akte 75 
 

No 4126  
15-01-1839 
akte 6 

Cornelis Bakker, timmerman, wonende Avenhorn, verkoopt 
hooiland te Etershem aan Cornelis Houtman, wonende Zuid 
Schardam  
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No 4126  
22-02-1839 
akte 18 

Joris Stapper, koopman en logementhouder x Geesje Reijers, 
wonende Hoorn, hebben geleend van Cornelis Schuit Dirksz, 
goudsmit wonende Hoorn en verhijpothekeren dat in een 
huis, waarin een herberg, genaamd; “het Slot” in de 
Achterstraat in Hoorn 

No 4126  
29-03-1839 
akte 24 

Klaas Jans Visser, dagloner wonende Warder voor zichzelf 
en als gemachtigde voor Jacob Visser, dagloner wonende 
Oudendijk, verkopen samen met hun broers en zussen land 
in Zeevang  

No  4126  
28-06-1839 
akte 40 

Jan Sombeek Jans tabakverkoper wonende Hoorn, verkoopt 
een huis te Oosthuizen aan Jan Christoffel Ligtenberg, 
broodbakker wonende Oosthuizen 

No 4126  
29-11-1839 
akte 56 

Lijsbeth Spaans x Cornelis Peetoom, landman wonende 
Avenhorn erft van haar moeder; Eefvrou Lakemans 
 

No 4126  
23-01-1840 
akte 9, 10 en 
11 

Cornelis Peetoom, landman wonende Avenhorn x Lijsbet 
Spaans (testament) 
 

No 4126  
05-02-1840 
akte 16 

Jan Nieuwpoort landman wonende Schardam, verkoopt een 
boerenhuis te Schardam, aan Pieter Houten, dagloner 
wonende Wijdenes  

No 4126  
07-02-1840 
akte 17 

Jan Nieuwpoort verkoopt een weiland in Schardam aan 
Klaas Leguit landman wonende Oudendijk 
 

No 4126  
06-04-1840 
akte 34 

Aafje Hoek Sombeek x Jan Ronnenberg wonende Hoorn, 
testeert haar broers; Jacob Sombeek en Pieter Brandtjes 
Sombeek, beide wonende Oosthuizen 

No 4126  
13-05-1840 
akte 45 

Pieter Dekker timmerman wonende Oosthuizen, verkoopt 
een boerenhuis te Zuid Schardam, aan Jan Veen landman 
wonende Wognum 

No 4126  
16-05-1840 
akte 46 

Cornelis Schuit Dirksz goudsmit te Hoorn, leent geld aan 
Jacob Boom landman te Kwadijk 
 

No 4126  
04-06-1840 
akte 52 

Jacob Beemster dagloner wonende Oosthuizen verkoopt een 
huis te Oosthuizen aan Klaas Dekker tuinman wonende 
Bangert, gemeente Zwaag   

No 4126  
12-12-1840 
akte 70 

Aafje Hoek Sombeek wonende Hoorn wil echtscheiding van 
Jan Ronnenberg, voorheen koopman 
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De Projectgroep Digitalisering van de NGV 
 
De NGV en haar afdelingen zijn in het bezit van bijzonder veel informatie, die 
voor genealogen erg waardevol is. Al deze informatie bestaat voornamelijk op 
papier. Kwetsbaar, kan zomaar meegenomen worden, kan water- en/of 
brandschade oplopen en is niet voor iedereen goed bereikbaar. 
Mede om deze redenen beschikt de NGV over een Projectgroep Digitalisering. 
Deze groep bestaat uit negen mensen, die allen vanuit hun eigen discipline hun 
inbreng hebben. De groep staat onder leiding van Bas Lems en Peter Bedeker. 
 
Tot nu toe zijn er duizenden scans gemaakt van documenten in het 
Verenigings- Centrum in Weesp. De volgende stap is nu de gescande 
documenten te indexeren en gevraagd wordt aan alle verenigingsleden om een 
stukje van hun tijd daaraan te besteden. Het indexeringswerk kan thuis gedaan 
worden mits men toegang heeft tot de NGV website, met een beschikbaarheid 
van 24 uur per dag en 7 dagen per week. De projectgroep hoopt dat er ook 
leden in onze afdeling zijn die mee gaan werken aan het indexeren van de 
verzamelingen in het Vereniging Centrum.  
 
Belangstellenden kunnen zich oriënteren op de NGV website, bijvoorbeeld met 
de PowerPoint presentatie “digitalisering bij de NGV” op: 
www.ngv.nl/Kenniscentrum/presentaties/presentaties.htm. Opgeven voor het 
indexeren gaat door middel van een email aan dolf.houtman@gmail.com. Dolf 
zorgt voor de instructies en helpt bij beginnersproblemen. Bovendien komt 
een van de  leden van het digitaliseringsteam binnenkort voor onze afdeling 
een korte presentatie houden om een en ander te verduidelijken. 
 
Naast het digitaliseren van de centrale verzamelingen in Weesp is het 
digitaliseren van een afdelingsarchief ook mogelijk met de middelen die 
ontwikkeld zijn. Hierin kan, in overleg met de afdeling, maatwerk geleverd 
worden. Bijvoorbeeld door het scannen centraal in Weesp uit te voeren. Zo’n 
project is dan “in eigendom” bij de afdeling terwijl gebruik gemaakt wordt van 
de infrastructuur van de vereniging. Het digitaliseringsteam in Weesp kan hier 
ondersteuning geven. Bezit een afdeling al digitale bestanden en wil deze 
afdeling de bestanden beschikbaar stellen aan alle leden van de vereniging, 
dan kan daarbij ook maatwerk geleverd worden. Het bestuur van onze 
afdeling beveelt de Projectgroep Digitalisering van harte bij u aan.  
 
(Dick Waalboer) 
Scans Doop- Trouw- en Begraafboeken  
Oostelijk West-Friesland 

http://www.ngv.nl/Kenniscentrum/presentaties/presentaties.htm
mailto:dolf.houtman@gmail.com
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Het Westfries Archief verzamelt en beheert archieven en bibliotheek- en 
beeldmateriaal van, uit en over (het oostelijk gedeelte van) West-
Friesland. Het werkgebied omvat de huidige gemeenten Drechterland, 
Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. 
De oudste archiefstukken dateren uit de veertiende eeuw en zijn te vinden in 
de stadsarchieven van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. De jongste stukken 
van de overheden in West-Friesland dateren uit de jaren tachtig van de vorige 
eeuw. In de particuliere archieven en collecties zitten soms al stukken van dit 
jaar. Ruim 1.900 archieven zijn toegankelijk via een database. De bibliotheek 
omvat ruim 30.000 titels en is daarmee de grootste historische bibliotheek 
over de regio. De beeldcollectie omvat meer dan 44.000 afbeeldingen: kaarten, 
prenten, tekeningen en foto’s. 
Het Westfries Archief laat een veel gehoorde wens in vervulling gaan. Steeds 
vaker willen mensen graag zelf gegevens opzoeken in de Doop-, Trouw- en 
begraafboeken (DTB). 
 
Aan dit verzoek geeft het Westfries archief gehoor. In de afgelopen tijd is er 
een collectie van 60.000 scans op het internet geplaatst. Deze collectie bestaat 
uit administraties van kerkgenootschappen of van de overheid. Met behulp 
van de DTB kunt u op zoek naar inwoners van het oostelijk deel van West-
Friesland vóór 1812. 
 

 
Mede door de inspanningen van leden van onze afdeling kan het archief de 
akten toevoegen aan de informatie, die door ons verwerkt is. 
Hebt u zin om aan deze activiteiten mee te werken? Meldt u zich dan bij Gerri 
Kind, 
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pr@owf.ngv.nl of 0299-401662. 
 
Onderzoek kan gedaan worden op www.westfriesarchief.nl of in het archief 
zelf, Blauwe Berg 5c te Hoorn.  
 
(Dick Waalboer) 
 
 

Aan dit nummer werkten mee….. 
Dick Waalboer, Sjaak Schraag, Lydia van Altena Hoogland en José Schenk. 
 
Wij nodigen u uit wetenswaardigheden op papier of in een computerbestand 
te zetten. Heeft u hulp nodig bij vormgeving van uw gegevens, neem dan even 
contact op met één van de redactieleden. U bent van harte welkom. 
  
 
 
 
 
 

In het volgende nummer 
 
Een bijdrage over oude recepten, maten en gewichten en een artikel over Gens 
Data Pro. 
 
 
 
 
 
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). 
 
 
 
 
 
'Koggenland' verschijnt in 2013 in de maand maart, juni, september en december.  
 
De sluitingsdatum voor het volgende nummer is, als gevolg van het verlate 
verschijnen van nummer 3, verschoven naar 15 december 2013. 

mailto:pr@owf.ngv.nl
http://www.westfriesarchief.nl/
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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 maand 
van 14:00 tot 16:00 uur 

Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT  Hoorn 
 
 
 
 
 
 
 

De bibliotheek van onze afdeling 
 

Tot nader bericht is de bibliotheek op de 1e zaterdag van de maand  
gesloten. 

 
U kunt er terecht op onze verenigingsavonden, vanaf 19:00 uur.  

De Kleine Ridder  Kerkebuurt 169, 1647 ME  Berkhout 



 

 

 
Bestuur en functieverdeling 
 
Voorzitter  
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek  0229 - 59 17 46 
e-mail: voorzitter@owf.ngv.nl 
Secretaris  
Ineke Willems, Schoutsplaats 29, 1687 VH Wognum   0299 – 57 26 04 
e-mail: secretaris@owf.ngv.nl 
Penningmeester 
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek  0229 - 59 17 46 
e-mail: penningmeester@owf.ngv.nl 
Algemeen bestuurslid, werkgroep bibliotheek, opvang nieuwe leden 
Vacature 
Algemeen bestuurslid, PR-functionares 
Gerri C. Kind-Renskers, De Wijzend 44, 1474 PC Oosthuizen   0299 - 40 16 62 
e-mail: pr@owf.ngv.nl 
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 
Dick J. Schenk Sr., Graaf Willemstraat 24, 1718 BS Hoogwoud   0226 42 63 96 
e-mail: vdworm@hetnet.nl 
Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur 
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn    0229 - 23 29 35 
e-mail: hoofdredacteur@owf.ngv.nl 
 
Homepage: http://oostelijkwest-friesland.ngv.nl  

 QR-code 
 
Webmaster 
Remko N.M.Ooijevaar,  
Vogelkers 27, 1964 LA Heemskerk   
tel. 0251-20 83 43 
e-mail: webmaster@owf.ngv.nl 
 

 

 
Redactie Koggenland 
 
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn   0229 - 23 29 35 
e-mail: redactie@owf.ngv.nl 
Jan Lijzenga, Amaryllislaan  62, 1616 XD Hoogkarspel   0228 - 56 21 17 
e-mail: j.lijzenga@quicknet.nl  
 
Verenigingsgebouw: De Kleine Ridder, Kerkebuurt 169, Berkhout 
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