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Colofon 
Hollands Noorderkwartier is een uitgave van de gelijknamige afdeling van de Nederlandse 

Genealogische Vereniging (NGV) en verschijnt drie à vier keer per jaar. NGV-leden, 

ingedeeld als lid van HNK, ontvangen het blad gratis thuis. NGV-leden buiten het 

verzorgingsgebied van HNK kunnen zich als 'bijkomend lid' van HNK opgeven bij de 

secretaris van de NGV, postbus 976, 1000 AZ Amsterdam; de daarvoor geldende 

contributie-toeslag ad € 8,50 per jaar wordt centraal door de NGV geïnd. Anderen kunnen 

zich abonneren door betaling van € 8,50 per jaar, te storten op postbankrekeningnummer 

108334 t.n.v. NGV afdeling Hollands Noorderkwartier te Alkmaar, onder vermelding van 

'abonnement HNK-afdelingsblad'. Losse nummers  €  2,50. 

 

Oplage:   600 exemplaren. 

Vormgeving en zetwerk:  Redactie HNK. 

Druk:   Kopieerinrichting Noordeloos, Scheldestraat 21 Alkmaar  

 

De inhoud van ingezonden stukken valt buiten de verantwoording van de redactie. 

Artikelen kunnen door de redactie worden aangepast; over plaatsing beslist de 

redactie. 

 

Op de voorpagina: Het huis van Hannes Impinck, zie toelichting in artikel Impink 

blz. 11.  Bron: Beeldbank Reg. Archief Alkmaar 
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Aan het begin van een jubileumjaar                                       redactie 

 
Bij het ‘ter perse gaan’ van dit blad zijn nog maar twee maanden voorbij sinds 
we een druk jaar hebben afgesloten. Ook dit kalenderjaar zal voor de afdeling 
geen gewoon jaar worden. Het bestuur heeft geen tijd gehad om op zijn 
lauweren te rusten. Zoals u weet zouden er enkele vacatures in het 
afdelingsbestuur ontstaan en heeft men gezocht naar nieuwe kandidaten. Ook 
is men begonnen met het vaststellen van de afdelingavonden voor het seizoen 
2005-2006(!), het plannen van de jubileumbijeenkomst in oktober en de 
voorbereiding van de uitgave van een speciaal afdelingsblad en een CD-rom. 
Kortom, er zijn door een betrekkelijk kleine groep enthousiaste leden alweer 
heel wat aktiviteiten ontplooid ten dienste van onze afdeling.  
 
In april staat de afdelingsjaarvergadering op het programma. In dit nummer 
vindt u de agenda. De redactie is van mening dat veel lezers niet alleen 
geïnformeerd willen worden over het reilen en zeilen van de afdeling, maar  
ook graag genealogische artikelen onder ogen krijgen. Dat is reden dat ervoor 
gekozen is niet alle stukken die bij de jaarvergadering besproken worden te 
publiceren. Ze zijn uiteraard wel op de avond zelf beschikbaar. Bovendien 
heeft de redactie mede dank zij uw medewerking genealogische artikelen in 
portefeuille die dringend gepubliceerd moeten worden. U treft dan ook in dit 
nummer naast de informatie over de jaarvergadering en de plannen voor het 
volgende seizoen, ook genealogische artikelen aan. Wij hopen dat u dit 
waardeert en ons blijft voorzien van kopij.  
 
Indien u, naast het tijdverslindende zoekwerk in het archief, tijd en zin hebt 
om de afdeling te helpen met het verwezenlijken van de plannen, bent u van 
harte welkom. U kunt altijd contact opnemen met de secretaris of de redactie. 
 
 

Afdelingsjaarvergadering 13 april 2005                bestuur 
 
Het bestuur van de afdeling Hollands Noorderkwartier van de NGV nodigt u 
uit voor de afdelingsjaarvergadering in De Rekere. Aanvang 20 uur. 
 
Agenda 
1. Opening door de waarnemend voorzitter de heer J.J. Kaldenbach. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 14 april 2004.* 
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4. Jaarverslag van de secretaris over 2004.* 

5. Financieel verslag van de penningmeester over 2004.* 

6. Verslag afdelingskascommissie, bestaande uit de heren C.H. Visser en 
G.Kalverdijk, met reserve mevrouw E. Greijer-Gürsch.* 
 

7. Vaststellen van de begroting 2005.*  

8. Benoeming van de afdelingskascommissie voor 2005.  
 

9. Bestuurssamenstelling en verkiezing: 
Voorzitter: vacature sinds 8 september 2004. Het bestuur stelt voor mevrouw 
T.A.C. Schoehuijs-de Vries te benoemen. 
Vice-voorzitter: vacature sinds 8 september 2004. Het bestuur stelt voor de heer 
J.J. Kaldenbach te benoemen. 
Penningmeester: Aftredend en niet herkiesbaar mevrouw M.J. Leek-de Dood. 
Het bestuur stelt voor de heer H.van der Velde te benoemen. 
Secretaris: sinds 8 september 2004 mevrouw W.J. Hermanus-Schipper. 
Leden van het bestuur: 
De heer A.J. Biesbroek , aftredend en niet herkiesbaar. De heer Biesbroek 
vervult de taken betreffende computergenealogie. Hiervoor is een vacature.  
(NB. De heer Biesbroek blijft wel computerinformatie geven tijdens de 
bijeenkomsten). 
De heer J.J. Kaldenbach, aftredend en herkiesbaar als vice-voorzitter. 
De heer W.Voskuyl blijft in functie.  
Het bestuur stelt tevens voor om de heer P.D.Aaij te benoemen tot lid.  
(Tegen)kandidaten kunnen tot uiterlijk een week voor de vergadering worden 
gemeld bij de secretaris middels een schriftelijke en ondertekende opgave. 
 

10. Verslag van de Algemene Vergadering van 27 november 2004 en bespreking van 
de stukken van het hoofdbestuur voor de Algemene Vergadering van 23 april 
2005.  
 

11. Benoeming afgevaardigden naar de Algemene Vergaderingen en mandatering. 
Voorstel tot benoeming van afgevaardigde de heer J.J.Kaldenbach, en tot 
plaatsvervangend afgevaardigde mevrouw W.J.Hermanus-Schipper. 
 

12. Mededelingen over de plannen voor 2005. 
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting. 

 
De met * gemerkte stukken zullen één uur voor aanvang van de vergadering 
beschikbaar zijn. 
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Bijeenkomsten Hollands Noorderkwartier  
 
Onze afdelingsavonden worden gehouden in de bovenzaal van ontmoetingscentrum 

"De Rekere". Het gebouw ligt aan de Muiderwaard 396 te Alkmaar, Huiswaard 1, 
naast het winkelcentrum. Vanaf 19.00 uur zijn de bibliotheek, de helpdesk en de 
Mormonenfiches raadpleegbaar. Er is een lift aanwezig. De lezingen beginnen om 
20.00 uur. De toegang is gratis. Parkeerruimte is bij het winkelcentrum aanwezig. Het 
gebouw is per bus te bereiken, bushalte "De Rekere" aan de Muiderwaard, u kunt 
daarvoor gebruik maken van de buslijnen 11, 20 en 21. Het NS-station Alkmaar-
Noord ligt op een kleine 10 minuten lopen.  
 
 

Kandidaatbestuurleden stellen zich voor  

 

Hugo van der Velde      
Bij het bekijken van oude fotoboeken en brieven na het 
overlijden van mijn moeder en een tante raakte ik 
geïnteresseerd in mijn voorgeslacht (Van der Velde en 
Abrahamse, beide de Zeeuwse tak). Een neef had de 
stamboom van mijn moeders kant al een heel stuk 
uitgezocht, allemaal op handgeschreven kaartjes en ik ben 
hiermee inmiddels al een heel stuk verder gekomen en moet 
het nog op de computer invoeren. 
De afgelopen tijd heb ik een aantal lezingen van de 
genealogische vereniging in Alkmaar bezocht en mede 
hierdoor kreeg ik nog meer interesse in de genealogie. Begin 
2004 ben ik daarom lid van de vereniging geworden.  
Ik ben geboren in Rotterdam op 19-10-1930, woon in 
Castricum, ben getrouwd en heb 2 kinderen en 4 
kleinkinderen.  
Ik heb de HBS gedaan in Rotterdam en daarna mijn studie 
met goed gevolg voortgezet aan de TU in Delft. Daarna heb 
ik mijn werkzame leven tot aan mijn pensioen doorgebracht 
bij Hoogovens (tegenwoordig Corus) op de afdeling 
Nieuwbouw.  
Een paar jaar geleden heb ik een basiscursus gevolgd voor 
penningmeester voor verenigingen. Ik ben al een aantal jaren 
penningmeester van de afdeling Alkmaar van de Koninklijke 
Vereniging Homeopathie Nederland.  
Ik hoop ook het penningmeesterschap van de afdeling HNK 
van de Genealogische Vereniging met plezier uit te voeren.  
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Piet Aaij      
Omdat ik in april misschien als lid van het bestuur zal 
toetreden wil ik mij uiteraard even nader voorstellen. In de 
56e aflevering van Hollands Noorderkwartier heb ik in 
december 2003 al mijn belangstelling voor het stamboom-
onderzoek uiteengezet. Thans verzorg ik voor het ledenblad 
de pagina’s ‘Voor u gelezen’ en ‘Boekbespreking’. 
Na 38 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs in 
Alkmaar (onderwijzer v.h. ‘Lindenschool’) en in Oudorp/ 
Alkmaar (directeur v.h. ‘De Middelburg’ en ‘De Zes Wielen’) 
met vele bijkomende bestuurs- en nevenactiviteiten hoop ik 
nu een kleine bijdrage te kunnen leveren aan de NGV-
afdeling.   

 

Truus Schoehuijs-de Vries 
Als kandidaatlid van uw bestuur wil ik me graag aan u 
voorstellen. Mijn naam is Truus Schoehuijs-de Vries, 
geboren 7-6-1941 te Tiel. Ik zit en zat in enkele besturen, en 
was twee periodes lid van de Alkmaarse gemeenteraad.  
Mijn belangstelling voor konijnen en knaagdieren 
resulteerde in een grote opvang die uiteindelijk onderdeel 
werd van de Dieren-bescherming, waar  ik ook in het 
bestuur zit. 
Enige tijd geleden heb ik me voorgesteld als nieuw lid van 
uw vereniging en toen verteld dat ik was begonnen de 
stamboom van de familie Schoehuijs uit te zoeken. Daarmee 
ben ik nog volop bezig. 
Eigenlijk al veel eerder was er een poging om mijn eigen 
familie De Vries onder de loep te nemen. Wat ik hieruit 
leerde was, dat je zo'n onderzoek enthousiast gaat beginnen 
en dan toch aan het dwalen raakt. Ik zag bijvoorbeeld ineens 
een aardige naam en dacht: ‘hé... zou dat familie van de 
schilderes Ronner Knip zijn?’ (zij is vooral bekend door 
haar poezenschilderijen) ‘Even kijken hoe die familie verder 
gaat’, dacht ik en tja... dan ben je voor je het weet de 
stamreeks Ronner aan het uitzoeken i.p.v. De Vries 
Maar uiteindelijk belandde ik toch weer bij De Vries en ik 
wil u mijn eigen stamreeks niet onthouden. (red. De 
stamreeks Ronner zal in een volgend nummer gepubliceerd 
worden.) 
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Stamreeks van Truus de Vries 
Generatie I 

Pieter Eelkens, bezemmaker. Waarschijnlijk afkomstig uit Twijzelerheide. . 
tr.kerk Harlingen 30-3-1727 (RK) Lijsbeth (Syke) Lieuwes. Waarschijnlijk jong 

overleden. 
 

Generatie II 
Hendrik Geerts, geb. Parrega? steenbakkersknecht, overl. voor 1780,  
tr.kerk Harlingen 20-1-1762 (RK) Marijke Johannes Jansen, geb. Harlingen 
15-3-1743, overl. Bolsward 23-10-1826, begr. ald. RK-kerkhof, tr.kerk (2) 
Bolsward 3-3-1780 (RK) Jacob Joukes Heeres, overl. voor 1826. 
 

Generatie III 
Geert Hendriks de Vries, geb. Harlingen ca 1764 (RK), pottebakkersknecht te 
Dokkum, overl. Dokkum 11-7-1822. Hij ging op 3-5-1816 over naar de Ned. 

Herv. Gemeente te Dokkum. 

Tr.kerk Dokkum 13-11-1791 Sijke (Sophia) Liesenberg, geb. Dokkum 
27-11-1768, overl. Dokkum 8-4-1856. 
 

Generatie IV 
Pieter Geerts de Vries, geb. Dokkum 21-9-1806, koperslager, overl. ald. 
16-6-1873, tr.  
Dieuwke Pieters Braaksma, geb. Akkerwoude 1-2-1810, overl. Dokkum 
27-2-1885. 
 

Generatie V 
Harmen de Vries, geb. Dokkum 25-9-1845, timmerman, aannemer, overl. ald. 
22-4-1916, tr. Dokkum 25-8-1870 Tietje Nannes Ronner, geb. Dokkum 
29-3-1846, overl. ald. 23-2-1920, dr. van Nanne Arjens Ronner, schuitmaker, 
en Jantje van Dijk. 
 

Generatie VI 
Pieter de Vries, geb. Dokkum 9-12-1874, deurwaarder, overl. Zeist. 9-8-1951, 
tr. Ternaad 26-8-1900 Trijntje Douma, geb. Hantumeruitburen 21-9-1877, 
overl. Zeist 26-10-1962. 
 

Generatie VII 
Harmen de Vries, geb. Dokkum 2-3-1904, leraar elektrotechniek, eigenaar 
reizende bioscoop, tr. Amersfoort 17-12-1936 Antoinette Christina Pabon, 
geb. 30-9-1912, overl. 16-6-2000. Het gezin verbleef lange tijd in Indonesië.  
 
Generatie VIII 
Johanna Fredrika de Vries 
Truus Anna Christina de Vries. 
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Afdelingsavonden  en jubileum in het nieuwe seizoen 2005-2006 
 

Het bestuur heeft in de loop der tijd regelmatig vragen en opmerkingen 
ontvangen over onze vaste woensdagavond voor het houden van onze 
afdelingsavonden. Om tegemoet te komen aan de mensen die de 
woensdagavond om uiteenlopende redenen niet de beste keuze vinden, heeft 
het bestuur besloten om met ingang van het seizoen 2005-2006, de 
afdelingsavonden op de woensdag- of donderdagavond te houden. 
 

De volgende avonden zijn al weer vastgelegd, dus schrijf ze maar alvast in uw 
agenda. Maar ...... in OKTOBER 2005 vieren wij ons jubileum, dan is er géén 

afdelingsavond vastgesteld. Wij ontmoeten elkaar dan op zaterdag 15 oktober, 

vanaf 14.00 uur in de grote zaal van De Rekere. 

 
do.  8 sept. 2005 Contactbijeenkomst-Beginnersavond-Bibliotheek. 

Presentatie van de Jubileum CD-rom. 
 

za.  15 okt. 2005 ’s middags: Jubileumviering 40-jarig bestaan 
 

do. 10 nov. 2005 Spreker en in ieder geval: Leden-raadpleging i.v.m. najaars-
vergadering NGV. 
 

wo. 11 jan.  2006 Contactbijeenkomst-Beginnersavond-Bibliotheek 
 

wo.  8 feb.  2006 Spreker 
 

wo.  8 mrt  2006 Contactbijeenkomst-Beginnersavond-Bibliotheek 
 

wo. 12 apr. 2006 Jaarvergadering 
 

 

‘School-artikelen’ in het archief                                           
 
Het Rijksarchief Noord-Holland beheert zo’n 20 km archief. De Burgerlijke 
Stand en notariële archieven worden veel geraadpleegd door genealogen. Maar 
er is meer. Om een aantal onbekende archieven meer aandacht te geven, heeft 
het RA in Noord-Holland, i.s.m. de Archiefdienst voor Kennemerland, een 
webtentoonstelling samengesteld. Het thema is onderwijs in Noord-Holland: 
scholen, schoolgebouwen en leerlingen van bijv. de HBS Haarlem en het 
klein-seminarie Hageveld zijn onderwerpen van deze tentoonstelling.  
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Leerlingenlijsten van de Rijkskweekschool Haarlem, de Rijksacademie van 
Beeldende Kunsten te Amsterdam en de Militaire school Haarlem zijn 
verwerkt in een database. Via de link op de tentoonstelling, of via on-line 
personen zoeken op de site van het Rijksarchief in Noord-Holland 
(www.noordhollandsarchief.org) kunt u de naam opzoeken van bijv. Piet 
Mondriaan die eind 19e eeuw de Rijksacademie bezocht. Of die van Theo 
Thijssen die zijn lerarenopleiding kreeg aan de Rijkskweekschool Haarlem. Of 
van dat familielid dat naar de Militaire school in Haarlem ging...... 
 

Jubileum Hollands Noorderkwartier 
 
Onder dit hoofd zullen wij u de eerstkomende nummers blijven informeren 
over de wijze waarop wij met u deze bijzondere gebeurtenis gaan vieren.  
 

Besloten is om op zaterdag 15 oktober in de grote zaal van de Rekere een 
speciale bijeenkomst te houden. Over de precieze invulling van deze 
jubileumviering wordt door het bestuur nog druk overleg gepleegd. In ieder 
geval zal, ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan als afdeling, een CD-rom 
met voor genealogen interessante bestanden worden uitgegeven. Op de laatste 
pagina van dit blad wordt u hierover nader geinformeerd.  
 
En zoals u al eerder heeft kunnen lezen willen 
we in september weer een bijzonder 
afdelingsblad het licht laten zien. We zijn 
daarvoor op zoek naar artikelen over 
interessante onderwerpen of personen uit de 
rijke geschiedenis van Noord-Holland. 
Uitgangspunten kunnen zijn: Uw favoriete 
Noord-Hollandse voor-ouder, uw bijzondere 
vondst in een Noord-Hollands archief, uw 
oudste familiefoto, etc.   
 
In het kader van 40 jaar HNK zou het ook een idee kunnen zijn om ’veertig’ 
als thema te gebruiken. Bijvoorbeeld: 40 jaar geschiedenis van een molen, 40 
jaar uit het leven van..., 40 bewoners van een straat, de bewoners van nummer 
40, 40 bijzondere kwartieren etc.  
We hopen dat u uw medewerking wilt verlenen om deze uitgave te kunnen 
realiseren. Wilt u een artikel aanleveren of heeft u ideeën, dan kunt u contact 
opnemen met de redactie. En als u er prijs op stelt, helpt de redactie u heel 
graag bij het samenstellen van uw bijdrage.  
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Twee eeuwen Alkmaars familie Impink (deel 1)            A. Stierp-Impink 
 
Bijna zestien jaar geleden is een boek verschenen met de titel ‘Een spoor in de 
tijd - van Immkinck tot Impink.”. Dit bij Pirola in Schoorl uitgegeven boek 
(ISBN 90 6455 0840) is al lange tijd uitverkocht. Wel is het te raadplegen in 
het RA te Haarlem, het RA te Alkmaar, het GA te Rotterdam, het CBG te 
Den Haag en het VC te Weesp.  Het volgende artikel is een uittreksel van het 
boek waarin vooral de Alkmaarse familie belicht wordt. Bovendien zijn de 
genealogische gegevens van de jongste generaties bijgewerkt tot het begin van 
deze eeuw. In dit nummer treft u de eerste helft van het artikel aan, in het 
volgende nummer volgt het tweede deel.  
  
In 1791 vestigt Joannes Bernard Impinck zich te Alkmaar met zijn vrouw 
Christina Daniëls. Impinck was afkomstig uit Duitsland, geboren in 
Biemenhorst, een boerendorp in Munsterland, 2,5 km ten zuidoosten van 
Bocholt, een oeroud gebied waar vondsten zijn gedaan uit het Tertiaire 
tijdperk. 

 
Betekenis en herkomst van de naam 
De naam Impink of Imping, betekent ‘zoon van Immo’ ook wel ‘Imme’ of 
‘Imke’, afgeleid van Irminfrid. Deze persoonsnaam is een sterk verkorte vorm 
van de Germaanse Irminnamen, die groot, geweldig betekenen.  
De familienaam stamt af van het ‘Gut Immekinck’. De oudste 
naamsaanduiding dateert van 1453: een ‘Erbe Immekinck’ in Kierspel Heide 
bij Borken. In 1498 wordt genoemd: ‘IJmmekinck’ in Biemenhorst, ook wel 
‘IJmkinck’, en door de jaren heen is dit verbasterd tot ‘Impinck’ en ‘Imping’. 
De familienaam is uitgewaaierd en komt tegenwoordig voor in Duitsland, 
Zwitserland, de Verenigde Staten, Australië en Nederland.  
Uit 1553 dateren de oudste gegevens over de hoeve die eigendom is van de 
vorst Salm-Salm. Vaak is Munsterland het strijdtoneel van heen en weer 
trekkende legers, waardoor ‘Immekinck’ veel heeft te lijden. Als gevolg van de 
30-jarige oorlog ligt in 1625 de hoeve woest en verlaten. De boeren zijn 
gevlucht, de huizen verbrand. In 1630 wordt de hoeve weer bewoond door 
Immekinck en zijn vrouw, ze zijn pauper ofwel armlastig.  
 
In vogelvlucht het voorgeslacht van deze Alkmaarders 
Nadat de tijd wat beter is geworden gaan op 1-7-1652 Mecheld te Strote, de 
oerstammoeder van de Impinks, en Rudolph Budding, haar eerste man, een 
pachtovereenkomst aan met de rentmeester van de vorst Salm-Salm, om ‘Erbe 
Impinck’ voor twee jaar te pachten. Het is een hele ‘Erbe’, dus een grote 
hoeve. Dan noemen zij zich Impinck, naar de hoeve. Zij hebben vier kinderen: 
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Rotger, de derde zoon wordt de stamvader van het geslacht Barge of Berge. 
Van hem stamt de familie Ter Berg af, die in Drunen woont. De oude 
IJmpinck is gestorven op 20-8-1656.  
Mechteld hertrouwt op 4-5-1659 met Berndt Leikinck, die zich nu ook 
Impinck gaat noemen net als zijn voorganger. Met hen begint het aanwijsbare 
voorgeslacht van de familie Impink, generatie I. Omdat Munsterland niet 
direct is betrokken bij oorlogen, krijgt Berndt de kans om de hoeve tot bloei te 
brengen. De veestapel vermeerdert. In 1670 is de hoeve ‘gantz Pflug’. Dit 
betekent alles geploegd en in cultuur gebracht. Het zal niet lang zo blijven. De 
huizenschatting van 1677 geeft de troosteloosheid van de toestand weer. 
Impinck kampt met misoogsten, verschillende hoeven liggen woest, één is 
verbrand, van drie hoeven zijn de bewoners pauper en drie zijn op stap als 
soldaat. (Misschien waren ze wel in dienst bij de krijgslustige vorst Bernard van 
Galen, beter bekend als ‘Bommen-Berend’.) 
In deze moeilijke tijd neemt zoon Rudolf, generatie II, de pacht over. Hij is 
getrouwd met Hilleke Goers op 5-2-1679. Op 1-11-1682 wordt hun enige 
zoon Gerardus geboren.  
 
Gerardus, generatie III, gaat op 11-6-1702 trouwen met Grete Kosthorst. Hij 
is dan pachter op Biegelkamp. Uit dit huwelijk worden 11 kinderen geboren, 
van wie Johann Berndt de stamvader wordt van de Alkmaarse familie 
Impink, tak A. Op 29-6-1725 gaat Gert een tweede huwelijk aan. Zijn bruid is 
de 23-jarige Gertrud Eimers. Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren, van 
wie de jongste zoon de stamvader wordt van tak B. Zijn nakomelingen blijven 
Duitsland trouw. 
In 1728 komt Gerdt met zijn gezin op ‘Imping’ wonen. Hij neemt het beheer 
over en betaalt de achterstallige pacht. Drie maanden nadat het jongste kind 
van Gerdt geboren is, trouwt zijn zoon Johannes Bernardus, generatie IV, 
met Aleida Tünte d.w.z. op 26-11-1737. Zij komen ook op de hoeve wonen. 
Dit blijkt uit de Status Animarum die het bisdom Münster heeft aangelegd in 
1750. Op de hoeve wonen dan Gerdt met vrouw en vier kinderen, Johan 
Berndt met vrouw en vijf kinderen, een knecht en een meid. Ze variëren in de 
leeftijd van een half tot 68 jaar. Samen 15 personen, die het moeten klaren 
zonder elkaar in de weg te lopen. De uitgang ‘inck’ wordt steeds meer 
vervangen door ‘ing’. 
Waren de afgelopen jaren tijd van rust, daar is het mee gedaan door de 
zevenjarige oorlog die uitbreekt. Als de vrede van Hubertusdag intreedt, is het 
land verwoest, er heerst overal nood. Komt het daardoor dat in het gezin van 
Johan Berndt een scheiding tot stand komt? Drie zonen trekken naar het 
westen van Holland, dat lokt en mogelijk meer toekomst biedt. Wanneer, 
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waarom en hoe gingen zij? Wat deden zij in de tussenliggende periode? Het 
zijn vragen waar geen antwoord op is.  
Hermanus Henric, 44 jaar, vindt in het Brabantse Leeuwen zijn toekomst, in 
het land van Maas en Waal. Daar trouwt hij op 29-4-1788 te Puyfflijk met 
Wilhelmina Meijer uit Wamel. Zij krijgen 2 zonen, over wie verder niets 
bekend is.  
Joannes en Joannes Bernard vinden hun heil in Alkmaar.  
 
 
Hoe het verder ging op de Biemenhorst 
Rudolph, de eerstgeborene uit het gezin van Johan Berndt en Aleida Tünte, 
volgt zijn vader op om de hoeve te beheren. Hij is gehuwd op 21-6-1763 met 
Anna Christina Aleida Nienhus, ook Niehuis of Nyenhuis genoemd. 
Biemenhorst telt dan 17 hoven of boerderijen, maar drie meer dan in 1677. In 
ruim honderd jaar is dat niet veel. 
Rudolph sterft op 9-9-1796. Hij was een eenvoudig landman. Zijn zoon 
Bernard Joseph volgt hem op. Hij is getrouwd met Helena Hemming, ook 
wel Te Kippe genoemd, op 14-2-1797. Bernard Joseph is behalve akkerman 
ook wever. Wie weet verdient hij zo wat bij omdat de hoeve niet genoeg 
opbrengt. Ondanks dat Bernard Joseph een aantal zonen heeft, volgt zijn 
dochter Anna Christina hem op. Ze is gehuwd op 8-2-1834 met J.B. ten 
Brok. Als dit huwelijk kinderloos blijft volgt haar broer Johann Heinrich haar 
op. Hij is getrouwd met Hendrina Buss op 17-7-1861. Het huwelijk is 
kinderloos. 
Een opvolger voor de hoeve is in de familie niet te vinden. Zodoende komt 
J.B. Tepasse uit Holtwick als pachter op de hoeve. Zijn zoon Wilhelm 
Hermann is hem weer opgevolgd, die zich Tepasse Imping noemt. Hij 
vertrekt naar de Höhe Heide om plaats te maken voor een nieuwbouwwijk van 
het steeds opdringende Bocholt. De hoeve wordt dan een dienstwoning van 
Salm-Salms, om in 1979 doorverkocht te worden aan de heer H.P. Fuchs. Hij 
is de onbetwiste eigenaar van wat eens de trots was van het voorgeslacht 
Impinck, zij het als eenvoudige pachters, die hebben moeten vechten voor hun 
bestaan, soms in goede, soms in kwade jaren. De straatnaam herinnert aan de 
hoeve en heet: ‘Am Gehöft’.  
 
Alkmaar woonoord en toekomst 
(Tenzij anders vermeld, vindt alles plaats in Alkmaar.) 
Generatie V 
Johannes (Hannes) Impinck, z.v. van Johan Bernard Imping en Aleida 
Tünte, is de eerste in de familie die in Alkmaar woont. Wanneer hij is gekomen 
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is niet bekend. Op 22-5-1791 trouwt hij ‘ter Camere van de heren 
burgemeesteren’ met Alida Hulskamp, beiden van Alkmaar, j.m. en j.d.  
Volgens het Stadsarchief, inv. 739 anno 1791, woonde Hannes, aan de 
noordzijde van de Dijk nr. 696. Voor hem woonde daar Jan Schagen en na 
hem Anthonie Schreuder. In hetzelfde jaar koopt Hannes op 11-2 een huis en 
erf aan de Heerenstraat voor f 800,-- belend met de Stadsveste ten noorden en 
Andries Siepke ten zuiden. Hoewel het niet bekend is, rijst het vermoeden, 
mede door de hoge prijs, dat het pand een café is. Gezien de huidige toestand 
is dat niet onwaarschijnlijk, er staat anno 2002, een oud wallenhuis in gebruik 
als café. Hoe de bewuste hoek eruit zag anno 1835, kunt u zien op de 
voorpagina van dit nummer. Het heet dan ‘Torenburg’. Anno 1988 heet het 
‘Papillon’, daarvoor ‘Bruintje Beer’ en anno 2002 ‘De Brug’. Het pand aan de 
overkant is ‘De muizenvreugd’, nog steeds bekend onder die naam. 
 
Kinderen: 

1. Johannes Bernardus, geb. 9-7-1794, overl. 1-10-1794. 
2. Johanna Maria, geb. 19-6-1792, overl. Heerhugowaard 9-1-1836,  

tr. Heerhugowaard 23-2-1832 Hendrik Hermensz Oud, 39 j, dagloner, 
wednr. van Jannetje Visser, geb. Zwaag, z.v. Pieter Hermensz Oud en 
Antje Hendriks van Langen. 

 
Op 16-9-1794 overlijdt Hannes op 40-jarige leeftijd. Zestien dagen later 
gevolgd door zijn kind Johannes. Alida hertrouwt met Barend Buter, j.m, op 
22-3-1795. Ze gaan in Oterleek  wonen, de bakermat van Barend Buter. Samen 
brengen zij 6 kinderen voort.  
 
 
Generatie V tak A 
Joannes Bernard (Barend) Impinck, herbergier, is de 7e zoon van Joannes 
Bernard Impinck en Aleida Tünte, geb. Biemenhorst 23-12-1757, overl. 
Alkmaar 23-10-1811. Hij is de stamvader van alle Nederlandse Impinks. Als 
Barend naar Nederland trekt gebruikt hij eerst Amsterdam als pleisterplaats. 
Daar treedt hij in het huwelijk op 15-1-1790 met Christina Daniëls uit 
Venderloo, ged. 11-10-1752 te Maasbree, d.v. Arnoldus Daniëls en Mechel 
Hendrix, overl. Alkmaar 16-4-1837, 84 j. Beiden waren al in Amsterdam 
woonachtig toen zij trouwden. Barend op de Zeedijk, hoek Capelsteeg, 
Christina in de Spinhuyssteeg. Ze gingen wonen op de Zeedijk, hoek Wije 
Steeg.  
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Kinderen: 
1. Bernardus Hendricus, geb. Amsterdam 26-2-1791. 
2. Hendricus Bernardus, geb. Alkmaar 13-6-1792, overl. Alkmaar  

21-8-1858, Breestraat nr 343. Zie generatie VI. 
Alkmaar 
Wat Barend heeft bezield om naar Nederland te gaan kunnen wij slechts 
raden. In de streek die hij verliet heerste honger en ellende. Doch in 
Nederland is het niet veel beter. Er moet een andere reden zijn. Zijn vader is 
in 1786 overleden. Zijn oudste broer wordt de opvolger op de hoeve. Mogelijk 
zijn de anderen uitgekocht en kon Barend met een aardig centje op zak een 
nieuw onderkomen zoeken. Zijn broer Hermanus trouwde al in 1788 te 
Puyfflijk. De andere broers bleven de streek en de akkerbouw getrouw. Een 
werd kuiper. Al was Barend geen boer gebleven, hij boerde in ieder geval goed. 
Dat mag blijken uit het feit dat hij naar Alkmaar gaat en daar een herberg op 
het Zeglis genaamd ‘De Levensmiddelen’ koopt voor f 5.500,-. Voor die tijd 
toch geen kleinigheid. In 1797 koopt hij het pand ernaast voor f 75,-.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze prent zien we hoe de panden van Barend er uit zien in die tijd. Uit de verkoopakte 

van het aangrenzende perceel ten oosten van ‘De Levensmiddelen’, blijkt dat daar de 

houtkoperij ‘Het Noordsche Bos’ heeft gestaan en de achtkante houtzaagmolen ‘De 

Strooijonker’. Links loopt een man met planken, dat is het erf van de houtkoperij, het pand 

van Barend staat daarachter.  

[Tek. van C. Pronk naar een gravure van J.Punt anno 1746. Topograf. Atlas Gem Archief 

Alkmaar] 
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Het Zeglis 
De belangrijste waterweg tot de stad was en is het Zeglis. De toegangswegen te 
water werden bewaakt. Voor Alkmaar was die uit het zuiden door het Zeglis 
de belangrijkste. Waar dit water de binnen de stadswallen getrokken Voormeer 
bereikte, werd de doorvaart versperd door steigers, die van weerskanten als 
hoofden in ’t vaarwater uitstaken en slechts in het midden een nauwe 
doorgang open lieten. Op de kop van één dezer steigers stond een klein 
wachthuis, waarin een z.g. ‘chercher’ gepost was, belast met de controle op alle 
passerende schepen en ook met het ’s avonds sluiten en ’s morgens openen 
van de nauwe doorvaart, met een op het water drijvende balk, de z.g. boom. 
In vroeger jaren was het Zeglis het toneel van uitgelaten pret. Vooral op de 
Tweede Pinksterdag. Dan kwamen versierde boeiers en jachten uit de 
Zaanstreek en Amsterdam. De eigenaars en hun gasten wilden vroeg de 
Alkmaarse Hout bezoeken. (De eerste bomen in de Hout zijn geplant ca. 1616. 
De gemeente besloot in 1624 om daar een lusthof aan te leggen.) 
De Alkmaarders daarentegen trokken die dag juist naar het Zeglis. Zij kwamen 
aankomst en vertrek der schepen gadeslaan. Velen sloegen daar hun tenten en 
kramen op om er een mooie dag van te maken. Het leek een ware 
kermisdrukte. Iets van de sfeer vindt men terug op de gravure van L. Schenk, 
uit 1725 hieronder. De bedrijvigheid die hij weergeeft, de Hoge Brug met 
daarvoor de Chercher bij het wachthuis. De pas vernieuwde hamei (poort tot 
de stad) met haar kunstig vervaardigde draaihekken. Daarvoor staat het 
Lawaaihuis of Leugenbank, een huisje druk bezocht door baliekluivers die 
niets anders te doen hadden dan te kijken naar de schepen. Zij waren meestal 
luidruchtig en de gesprekken waren niet altijd naar waarheid. Eigenlijk was het 
bedoeld als wachthuisje voor de reizigers, om de aan- en aftocht van de 
schepen af te wachten. In 1816 is het afgebroken en verplaatst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14                                                           Hollands Noorderkwartier, aflevering 61 

De volgend panden van naam stonden aan het Zeglis. Beginnend met het 
Lawaaihuisje bij de Boompoort, daarnaast de Stadsherberg, dit pand was jaren 
een huis en pakhuis. Op de gravure van Schenk behoort het waarschijnlijk al 
tot de meer bekende herberg ernaast, het ‘Schelvisje’. Dan volgt de neringrijke 
herberg ‘De Drie Loodsen’.  In die tijd stonden er 10 panden aan het Zeglis, 
tussen het Lawaaihuis en de achtkante houtzaagmolen ‘De Strooijonker’, 
waarvan sommige twee onder een kap. Verder herbergen met of zonder 
pleziertuin of kolfbaan. Zij droegen namen als ‘De Reus’,  ‘De Blauwe Buis’, 
‘David en Goliath’ , ‘Schippersgildehuis’, ‘Stadzigt’ en ‘Levensmiddelen’. 
Tussen al deze bedrijvigheid begon Barend een toekomst op te bouwen. Hij 
zal het moeilijk krijgen, want de handel en nijverheid verhuist naar de 
binnenstad en de buurt raakt in verval. Dit alles begint al te spelen als Barend 
hier woont. Kocht hij zijn pand voor f 5.500,-, het zal in 1826 worden 
verkocht voor  f 900,-. 
Na het overlijden van Barend, in 1811, zet zijn vrouw Christina het bedrijf 
voort. Zij neemt f 1000,- hypotheek op de zaak om het hoofd boven water te 
houden. Haar zoon Hendricus werkt dapper mee. Als hij gaat trouwen komt 
het echtpaar bij Christina wonen. Later zal het andersom zijn, dan woont 
Christina in bij het gezin van Hendricus. Dat duurt vele jaren tot Christina 
overlijdt, in 1837. De herberg is dan inmiddels al verkocht. Hij staat in 1827 in 
de aanbieding als: een herberg, genaamd ‘De Levensmiddelen’ met daarachter 
een overdekte kolfbaan, alsmede een daarnaast staande stalling voor twintig 
paarden of koeien, staande en gelegen aan het Groot Noordhollandsch 
Kanaal, bij welke herberg op de marktdagen verschillende marktschuiten 
aankomen, afvaren en hunne ligplaats houden. De hoogste bieder voor beiden 
panden was makelaar G. van Dijk met een bedrag van f 1165,-. 
 
Generatie VI tak A. 
Hendricus Bernardus Impink, tr. (1) 23-12-1810 Margaretha Mulder, geb. 
9-4-1795, overl. 19-12-1818, d.v. Barend Mulder en Gesina Deters, 
vakgenoten van Hendricus, eigenaars van het ‘Wapen van Heemskerk’ aan de 
Breestraat.  
Kinderen: 

1. Bernardus Hendricus, geb. 20-9-1811, overl. 1-10-1811. 
2. Christina Gesina Barendina, geb. 15-6-1813, overl. Haarlem,  

tr. 28-1-1838 Hendrik van Velthoven, afkomstig uit Leende, koopman, 

tapper, kastelein, z.v. Theodorus van Velthoven en Elisabeth Noten. 
3. Bernardus Willibrordus, geb. 6-11-1818, overl. 17-3-1842 aan boord 

van Z.M. fregat ‘Rotterdam’ te Amboina in Nederlands Oostindië.  
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De schoonouders van Hendricus en het ‘Wapen van Heemskerk’ 

Barend Mulder is afkomstig uit St. Oederode maar geboren in Oldenzaal, 
overl. 27-10-1818, gehuwd op 16-2-1794 met Gesina Deters, geb. in 1757 te 
Loden bij Holten in Munsterland, overl. 29-4-1824 aan de Breestraat wijk A 
nr. 348, d.v. Willem Deters en Margaretha Lammers. Eerder was Gesina 
gehuwd geweest met Albert Jansz Albrink van wie zij 3 huisjes erfde aan de 
Breestraat. Uit haar huwelijk met Barend Mulder houdt zij 3 onderhuisjes over. 
Al deze huisjes te samen vormen het ‘Wapen van Heemskerk’. In eerdere 
verkopen van deze panden wordt de naam niet genoemd, zodat mag worden 
aangenomen dat Barend en Gesina van deze huisjes een bedrijf hebben 
gemaakt en naam gegeven.  
In de loop der tijd is het ‘Wapen’ een uitgaanscentrum voor de stad geworden. 
Met de komst van cultureel centrum ‘De Vest’ ruim 20 jaar geleden is het 
‘Wapen’ gesloten en het pand verhuurd aan verzekeringsmij. ’t Hooge Huys’. 
In een tussenperiode stond het ‘Wapen’ bekend als ‘De Hooizolder’. Nu al 
weer meerdere jaren is het een uitgaanscentrum voor jongeren en heet 
‘Atlantis’.  
Na de dood van Barend Mulder trouwt Gesina op 1-3-1821 met Pieter 

Volges, tapper, geboren te St. Oederode in de Meierij van Den Bosch ca. 1768. 
Hij was weduwnaar van Aaltje Scholten, geb. te Imsbuuren in Munsterland. Bij 
haar had hij een dochter Catharina, die trouwde met Jan Kronenburg, 
timmerman, kastelein. Na het overlijden van Gesina Deters gaan al haar goederen 
naar Christina, de dochter van Hendricus en Margaretha Mulder. Christina en 
haar man bestieren het ‘Wapen’ tot het bedrijf failliet gaat. Zij verhuizen dan 
naar Haarlem. Het ‘Wapen’ wordt verkocht.  
 
Hendricus Bernardus Impink tr. (2) 15-4-1819 Geertruida Schoenmakers, 
geb. Zaandam 1-3-1796, overl. Uitgeest 10-12-1884, t.h.v. zoon Anthonius, 
d.v. Bartholomeus Schoenmaker, overl. Uitgeest 9-3-1804, 52 j, en Grietje 
Smit, overl. Uitgeest 20-12-1802, 38 j.  
Kinderen, de eerste zes geboren op ’t Zeglis, de twee volgenden op de 
Oudegracht en in de Schoutenstraat, de laatste vier op de Breestraat: 

1. Margaretha Maria, geb. 21-11-1819, overl. 18-12-1819. 
2. Anthonius Bartholomeus, geb. 17-7-1821, schoenmaker, 

verzekeringsagent, overl. Uitgeest 30-7-1900.  
Tr. (1) Agatha Elisabeth Nieuwenhuis, geb. 8-10-1818, overl. 8-2-
1850, d.v. Jacob Nieuwenhuizen en Maria Wardenier. Zij krijgen 4 
kinderen van wie 2 geboren op de Breestraat 536 en 2 op de Oude 
Vest 123.  
Tr. (2) 6-2-1853 Geertruida Zondag, geb. 24-10-1813, overl. Uitgeest 
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30-7-1879, d.v. Anton Christiaan Zondag en Diena Kops. Zij krijgen 
2 kinderen van wie de 2e geboren is in Uitgeest aan de Hoorne. Tr. (3) 
Alkmaar 11-4-1880 Vrouwtje Kopjes, 53 j, geb. Texel, overl. Uitgeest 
op Bonkenburg 4-2-1884, d.v. Gerrit Kopjes en Maria Verberne.  
Tr. (4) Alkmaar 28-9-1884 Helena Anthonette Roza Lobach, 44 j, 
geb. Alkmaar?, overl. Uitgeest 24-9-1906.  
Ondanks dat uit de eerste twee huwelijken zonen worden geboren 
sterft deze loot op den duur uit. 

3. Petrus Johannes, geb. 6-2-1823, overl. 17-7-1842. 
4. Johanna Colombina, geb. 25-6-1824, overl. Bergen 14-1-1900,  

tr. 9-11-1851 J. Mors, schoenmaker, koopman, z.v. Jacob Mors en 
Annetje Blankendaal. Dit gezin woonde in de Kerkbuurt in Bergen 
waar 9 kinderen zijn geboren. 

5. Hendrina Margaretha, geb. 26-10-1825, overl. 29-5-1867,  
tr. 4-11-1849 H. Gransjaen, schoenmaker, logementhouder, koopman, z.v. 
Martinus Gransjaen en Jantje Koge. Ze kregen 6 kinderen. Gransjaen 
verhuisde later met zijn gezin naar Schoorl. 

6. Johannes Hendricus, geb. 21-1-1827, broodbakker, winkelier, groenteman, 
overl. Den Haag 19-2-1907.  
Tr. (1) Culemborg 23-4-1852 Maria Hendrina Bronstring, 
broodbakster, wed. v. Adrianus Theodorus van der Leeuw, geb. 
Purmerend 9-3-1816, overl. 5-11-1868, d.v. Jan Pieter Bronstring en 
Grietje Wenders. Het gezin woonde aan de Zoutkeetgracht, waar hun 
2 kinderen zijn geboren.  
Tr. (2) 7-11-1869 Johanna Slaman, geb. 9-6-1834, d.v. Johannes 
Slaman en Geertruida Lindeboom, overl. 23-1-1898. Ze hadden 1 
kind.  

7. Hendricus Bernardus, geb. 19-6-1828, broodbakker, dienstknecht.  
Tr. (1) Wervershoof 28-4-1849 APolonia Anna Staal, geb. Spanbroek 
21-7-1803, broodbakkerin, overl. Medemblik 31-1-1880, d.v. Cornelis 
Staal en Cornelia Wildeboer,  
Tr. (2) Amsterdam ..-7-1881 Everarda Maria Catharina Bien, geb. 
Amsterdam 25-11-1847. In Medemblik worden 3 kinderen geboren. 
Op 13-10-1890 verhuist het gezin naar Amsterdam.  
Ook deze loot sterft uit. 

8. Catharina Christina, geb. 1-5-1830, overl. 6-3-1876. 
9. Geertruida Maria Christina, geb. 19-1-1833,  

tr. 8-7-1855 Johannes Theodorus Ligthart, geb. 30-10-1832, z.v. 
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Pieter Ligthart en Dorothea Brouwer, wonend in Hoorn waar 1 kind 
wordt geboren. 

10. Justinus Martinus, geb. 9-6-1834, overl. 30-6-1834. 
11. Maria Margaretha, geb. 10-7-1835,  

tr. 7-9-1862 Cornelis Swart, kledermaker, z.v. Gerrit Swart en 
Hendrikje Bouma. Ze krijgen 4 kinderen. Het gezin verhuist naar 
Hoorn. 

12. Gerardus, geb. 3-12-1836. Zie generatie VII.  
 
Tijdens de eerste huwelijksjaren van Hendricus en Geertje Schoenmakers 
treedt er verandering op aan het Zeglis. De plannen om een groot 
Noordhollands Kanaal te graven van Amsterdam naar Den Helder zijn in 
1817 goedgekeurd. Het Zeglis gaat een onderdeel vormen van het kanaal, dat 
kan klanten brengen in de herberg. Of men daar erg op gesteld mag zijn is een 
andere vraag. De werkers zijn arm, krijgen lage lonen, het werk is zwaar. Het 
graven is handwerk. Het is ruw volk, dat moet werken onder erbarmelijke 
omstandigheden. Ze worden bovendien uitgebuit. Dat brengt onvrede, wat 
met de dag toeneemt en uiteindelijk te Akersloot het leven kost van Gerrit 

Huyskens, de aannemer.  
Alkmaar zag wel brood in de plannen tot het graven van een kanaal, maar 
stelde als voorwaarde, dat deze dan wel door het oostelijk stadsdeel moest 
lopen. Dit was met het oog op de nering die men voorzag in het aanmeren van 
de schepen. Helaas een grote misrekening. De meeste schepen voeren 
rechtstreeks door naar Den Helder. Deze voorwaarde eiste wel zijn tol, want 
daardoor verdween een schitterend stukje beeldbepalend Alkmaar. En niet 
alleen daar maar ook bij de Boompoort. De Hoge brug aan de Bierkade moest 
gesloopt, en de paalregel weggenomen tegelijk met het Sasserhuis. En dan te 
bedenken dat de vaste brug aan het eind van het Zeglis, vlakbij de 
‘Levensmiddelen’ pas was vernieuwd in 1816 en ook het houten hoofd, of 
steiger, buiten de Boompoort. 
Het kanaal komt gereed in 1824. Op 16 augustus passeren de eerste schepen 
het Zeglis. Dit zijn: het uitgaande schip, een oorlogsfregat ‘Bellona’ waar een 
zoon van Hendricus op diende in 1839, en het terugkerende schip ‘Cristina 
Maria’. Tijdens het graven van het kanaal, vindt met een brok muur, waarvan 
gedacht wordt dat het van kasteel Torenburg is.  
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De teruggang in de herberg wordt opgevangen met een bijbaan voor 
Hendricus. In 1826 komt J. Silbon te overlijden waardoor de bediening van 
aanspreker en nodiger ter begrafenis vrijkomt. Hendricus solliciteert en wordt 
aangenomen. Menige overlijdensacte is voorzien van zijn handtekening. Op 
17-jarige leeftijd is hij al gistverkoper in compagnonschap met Reindert 

Steenbeek. Samen adverteren zij, in de Alkmaarsche Courant van 3 mei 1809, 
voor de alderbeste, ja onverbeterlijke gedroogde gest, tot de civielste prijs. 

Wordt vervolgd  
 

60-jarig jubileum NGV in 2006     
                                        

De Voorbereidingscommissie (secretaris Willy van der Most, Twickellaan 162, 
1333 ZB Almere), heeft de datum en de locatie van de viering van het 
jubileum vastgesteld op zaterdag 13 mei 2006, van 10.00 tot 16.00 uur in de 
Expohal en enkele kleine zalen in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs 
te Utrecht.  
Op het programma staan onder andere: 

• presentatie in clusters van de afdelingen van de NGV met een thema. 
Deze presentatie zal plaatsvinden i.s.m. met regionale 
cultuurhistorische instellingen en archieven; 

• presentatie van een CD-ROM met kwartierstaten; 

• presentatie van een publicatie over de Hertogen van Brabant; 

• project ‘jongeren en genealogie’; 

• lezingen, film(s), dia- en power-pointpresentaties; 

• internetcafé. 
Het is de bedoeling een landelijke manifestatie te organiseren voor heel 
genealogisch minnend Nederland. 
 

Historische Vereniging Oudorp                                 

 
Oudorp kent een flink aantal historische gebouwen. Om precies te zijn elf 
rijksmonumenten: Molen ’t Roode Hert, vijf strijkmolens aan de Molenkade en ’t 
Wuiver, boerderij Munnikenweg 8, restanten van burchten uit de tijd van Floris 
de 5

e
, Middelburg en Nieuwburg en kerk De Terp aan de Kerklaan 4.  

 

Dit is éen van de redenen waarom een eigen historische vereniging niet mocht 
ontbreken. In 1972 is Oudorp een deel van de stad Alkmaar geworden door 
annexatie. Ondanks de nieuwbouw en uitbreidingen is het dorpse karakter in 
het centrum van Oudorp nog steeds terug te vinden. Er is nog veel te vertellen 
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over de geschiedenis en belevenissen van Oudorp. Daar gaan we in het najaar 
mee beginnen in periodieke publicaties. Sinds kort is Oudorp een eigen 
Historische Vereniging rijk. HNK stelt deze nieuwe vereniging deze keer in 
staat naar buiten te treden en dit onder uw aandacht te brengen. Voor de 
Historische Vereniging Oudorp is het de moeite waard om het cultureel 
erfbezit, oude foto’s met dorpsgezichten en verhalen van Oudorpers te 
vermelden en te behouden. Als u ideeën heeft, bel dan even voor een afspraak. 
Dan komen wij graag bij u langs. Peter Groot,  tel: 06-40519312.  
 

Uitbreiding van de lijst van Latijnse uitdrukkingen   J.Th. Reijngoud 

 
Voor u overgenomen uit diverse andere bronnen. In dit nummer het laatse 
deel van deze serie, namelijk de letters Q t/m Z.  

 

.a. (quod attestor)                 wat ik betuig 

 

q.q. (qualitate quo)  in de hoedanigheid van 

quondam   voormalig 

 

.D. ( Reverendus Dominus)Eerwaarde heer 

 

rel. (relicti)   de achtergelatenen; weduwe en kinderen 

R.I.P. (requiescat in pace) hij (zij) ruste in vrede 

reces (recessus)   teruggang; terugwijken; onderbreking 

reciprociteit (reciprocare) wederkerigheid 

redemptie (tedemptio)  afkoop van prestaties of rechten 

regina    koningin 

regio    landstreek 

regius    koninklijk 

rejecteren (rejectare)  terugwerpen 

relicta    weduwe; achtergelaten vrouw 

relief (relevatio)  ontheffing 

removeren (removere)  terug- of afwaartsbewegen; wegruimen 

renata    gedoopt meisje; eigenlijk opnieuw geboren 

renatus    gedoopte jongen 

renuntieëren (renuntiare) berichten; ook ergens van afzien; het oog 

repertoire vinden; tijdrekenkundig; register van de 

door notaris verleden akten 

repetorium naslagwerk betr. een bepaalde tak van 

wetenschap 

Q 

R 
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repliek (replicare)  antwoord; weerlegging 

request (requirere)  aanzoeken; verzoeken; verzoekschrift 

resolutiën (resolvere) oplossen; bescheiden, die de besluiten van 

een bestuursorgaan bevatten 

retroactum (retroacta) bescheiden of afschriften, die dateren van 

voor de aanvang van een zaak 

rex    koning 

 

us., ss, of s. (susceptores)    doopheffers 

 

susceperunt   hij of zij hebben ten doop gehouden 

sacellanus   kapelaan 

sacrificulus   katholiek priester 

sacrifista of sacristanus  koster 

sacro lecto copulatie  na een gelezen mis getrouwd 

sartor    kleermaker 

scabinus schepen - door de overheid aangestelde of 

door de bevolking gekozen lid  

van een rechtspreek college, de 

 schepenbank 

scolaris    scholier 

scorta    lichtekooi; ongehuwde moeder 

scriba of scriptor  secretaris; schrijver 

scultetis   schout 

secretarius   stadsschrijver 

secunda   tweede vrouw 

sellator    zadelmaker 

senex    grijsaard 

senior    de oudere 

sententis (sententia)  mening; rechterlijke uitspraak 

sepultor mortuores  doodgraver 

sequestreren (sequestrare) inbewaring stellen; in handen van een derde 

geven 

servus    knecht; dienaar; schildknaap 

sic    zo, aldus 

sigillum   teken, beeld, zegel 

socer    schoonvader 

socrinus   zwager ( man van zuster) 

socrus    schoonmoeder 

S 
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solemnis   jaarlijks terugkerend 

solemnicatio   trouwplechtigheid 

solvere    betalen 

solvit    hij of zij heeft (hebben) betaald of afgelost 

soror    zuster 

sororius   zwager 

sponsa    bruid 

 

sponsalia de futura -  

in facie ecclesiae de plechtige trouwbelofte ten overstaan van 

de gelovigen 

sponsus    de verloofde of bruidegom 

spuria    onwettige dochter 

spurius    onwettig zoon 

suscepit   hij of zij verhief ten doop 

suscepterunt   hebben ten doop gehouden 

susceptor   doopheffer 

susceptrix   doophefster 

sutor    schoenmaker 

 

onus        deel of band van een boek of handschrift

     

testes    getuige of peet 

tabernator   waard of kastelein 

tempore, pro   voor de tijd van 

tempus    tijd 

testamentum   akte van uiterste wilsbeschikking 

textor    wever 

thorus    bed; ook huwelijk 

thoro ex illegitimo  uit onecht gesproten 

trigemini   drieling 

tumulata   begraven vrouw 

tumulatus   begraven man 

tutor    voogd 

 

ltimus familiae       de laatste van een familie 

 

unicus    de enige 

unctio extrema   laatste oliesel, sacrament der stervenden 

T 

U
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uterini    van dezelfde moeder 

uterque    beiden 

utriusque juris doctor in de beide rechten (Romeins en 

canoniek) 

uxor    echtgenote 

uxoratis   getrouwd 

 

 

       getal 5 

 

V.D.M. (Verbini Divini Minister) dienaar van het Goddelijke woord ?? 

Vitr. (vitricus) notabel, ouderling. Ook schoonvader of 

stiefvader 

vo. (verso)   keer- of achterzijde (van een blad papier) 

vagus    rondtrekkend, zonder vaste woonplaats 

venator    jager 

venia actatis   meerderjarigheidsverklaring 

vespillo    doodgraver of lijkbidder 

viaticum   stervenssacrament 

vice    in de plaats van 

vicus of villa   dorp 

vide(re)    zie(n) 

vidimus   wij hebben gezien 

vidua    weduwe 

viduus    weduwnaar 

villicus dorpeling; ook wel beheerder van een 

landgoed 

vir    man 

virgo    maagd 

vitricus    notabel, ouderling, schoonvader, stiefvader 

voluntaire jurisdictie  vrijwillige rechtsspraak of rechtsmacht 

votum    (gerechts) oordeel, besluit 

votum secundus  tweede keus, ook wel tweede huwelijk 

vulgo    algemeen 

 

        getal 10 

 

onarius         gordel - of zadelmaker 

 

V

X
Z 
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Het jaar 2004 in cijfers                     bestuur 
 

Uit het jaarverslag van de secretaris is het volgende overzicht overgenomen. 
Het complete verslag zal op de avond van de jaarvergadering samen met de 
rest van de vergaderstukken voor leden beschikbaar zijn. 
 

De bijeenkomsten 
In het verslagjaar organiseerde de afdeling de volgende bijeenkomsten met 
bijbehorende resultaten. 
 

14 jan. 2004 Lezing H. van Felius 50 bezoekers 
11 febr. 2004 Contactbijeenkomst 12 bezoekers 
10 mrt. 2004 Lezing Jan Lohmeijer 44 bezoekers 
14 apr. 2004 Jaarvergadering 19 bezoekers 
8 sept. 2004 Lezing Joop Muelink 40 bezoekers 
13 okt. 2004 Lezing Jos Kaldenbach 34 bezoekers 
10 nov. 2004 Lezing Daniëlle vd Heuvel 38 bezoekers 

 
De meeste bezoekers zijn lid van de NGV. Per bijeenkomst kwamen er 
ongeveer 5 belangstellende niet-leden. 
Bij aanvang van het nieuwe seizoen is de opzet van de contactbijeenkomsten 
gewijzigd. Deze worden nu vanwege de korte lezing naast de gebruikelijke 
zaken (zoals het raadpleging en uitlenen van de bibliotheekboeken, microfiche-
inzage, computerhulp, contactdienst en info voor beginners) beter bezocht. 
 

Het aantal leden 

In augustus telde onze afdeling 460 leden. Daarnaast waren 23 personen 
bijkomend lid. 
Het totaal leden-aantal van onze vereniging staat erg onder druk. Dit blijkt ook 
uit de toespraak van de NGV-voorzitter tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het 
VC. Het leden aantal groeit niet, ondanks een steeds groter aantal in 
genealogie geinterresseerden. De afdeling HNK probeert met het organiseren 
van interessante lezingen en het uitgeven van een gevarieerd en verzorgd 
afdelingsblad leden te binden en te winnen.  
 
 
Nieuw postbusnummer NGV      

De NGV heeft een nieuw postbusnummer geopend. Uw post kunt u in het 
vervolg sturen aan: NGV, Postbus 26, 1380 AA, Weesp. 
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Voor u ���� gelezen         P. D. Aaij 
 

In de afgelopen maanden zijn er verschillende kwartierstaten en familieover-
zichten verschenen o.a.: 
• Marianne Christine Eleonore van Mulukom (Kwartier van Nijmegen jrg. 13 nr. 4) 

• John Boeren (Gepermenteerd afd. ‘s Hertogenbosch jrg. 6 nr. 23) 

• Adrianus Judocus (Ad) van Meer  (NGV West Noord-Brabant periodiek 2004-4) 

• Philips de Montmorency, graaf van Horne 

• Koningin Paola di Calabria e.v. koning Albert II van België  (Kempen- en 

Peelland jrg. 12 nr. 4) 

• Willem Wilmink (Twents Genealogisch jrg. 20 nr. 4) 
 

In het blad ‘IJsseldelta 18e jrg. Nr. 1’  staat vermeld dat er ca. 10.000 opnames 
gemaakt zijn van de machinefabriek Stork vanaf 1868! Vele van deze opnames 
zijn werkelijk uniek en zijn te vinden op de site www.historischcentrumoverijssel.nl. 
Dit kan interessant zijn voor een ieder die familiebanden heeft in de provincie 
Overijssel. 
 

Zowel in ‘de Clock van Callensooghe jrg. 19 nr. 4’ als in het tijdschrift ‘Historische 

Vereniging Texel nr. 73 dec. 2004’ staan veel gegevens van de familie Kooger, een 
familie van vissers van wie enkelen diverse reddingen op zee op hun naam 
hebben staan. 
 

Jubileumuitgave van de afd. Flevoland jrg. 20 nr. 3 
Een prachtig themanummer over oude familienamen als Viersen, van 
Bielerd, Halbesma, Pomstra, van Heuvelen alsmede over familienamen 
afkomstig van boerderijen en ‘erven’. Zeer interessant om alle verklaringen te 
lezen m.b.t. het ontstaan van historische familienamen. 
Bovendien vindt u er verklaringen van oude plaatsnamen in ‘jong Flevoland’. 
Plaatsnamen als Ens, Emmeloord, Nagele, Marknesse e.a. worden verklaard. 
 

Tenslotte aandacht voor de uitgave van de Stichting Langedijker Verleden 10e 

jrg. nr. 1 :Van Otterplaat tot Groenveldsweid. 
Een zeer lezenswaardige uitgave met veel foto’s van het vroegere Noord- en 
Zuid-Scharwoude, Langedijk en Oudkarspel. Te zien zijn o.a.de veldwachters 
Boon en Oepkes Parma, de dienaar van Politie Kots, de meesters Doets en  
Janssonius, de muzikale familie v.d. Weerd, de barbier Jan Vroegop en de 
burgemeesters Kroon en Slot. Kortom ruim voldoende informatie voor wie 
familiebanden heeft in de Langedijk 
 

De in dit artikel genoemde boeken en periodieken kunt u vinden in de bibliotheek van de afd. 

Hollands Noorderkwartier.
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Christenslaven                                                              Peter Hollander 

 
In het juni-nummer van vorig jaar verscheen een artikel met als titel ‘In 
slavernij gevangen’, waarin, na een korte samenvatting over de 
Christenslaven, een lijst van slaven gepubliceerd werd. Als reactie 
daarop ontvingen wij onderstaand artikel waarin uitgebreid ingegaan 
wordt op de slavernij zelf.  

 
Christenslaven waren Europese zeelieden die tijdens het bevaren van de 
Middellandse Zee werden overmeesterd door de Barbarijse zeerovers en als 
slaaf meegevoerd. Soms werden zelfs schepen geënterd in Het Kanaal en op 
de Noordzee. Deze misstanden op zee hebben bijna 3 eeuwen geduurd en zijn 
pas na een gewelddadige bevrijding van de laatste gevangenen in 1816 
beëindigd. De Barbarijse zeerovers opereerden vanuit Marokko, Algerije en 
Tunesië en zij hadden als thuisbasis steden als Algiers, Tanger, Tetuan, Salé, 
Tripoli en Tunis. 
In een familie van zeelieden uit mijn voorgeslacht bevinden zich 2 personen 
die van 1814 tot 1816 slaaf in Algiers zijn geweest.  
 
Historische achtergrond. 
In de 16e eeuw treedt de laatste fase in van een strijd tussen Spanje en het 
Ottomaanse (Turkse) rijk, dat inmiddels de plaats had ingenomen van de 
Noord-Afrikaanse Berbers waardoor Algiers sinds 1529 de meest westelijk 
gelegen voorpost en belangrijkste garnizoensstad van de Turken werd tot 
1785. Algiers had uiteindelijk een inwonertal van 100.000  en was na Napels 
(in Spaans bezit) de grootste stad in het westelijke deel van de Middelland- 
se Zee. In Algiers zetelde de Pascha, een soort onderkoning, die de Sultan van 
Istanbul vertegenwoordigde. De kaapvaart was de belangrijkste bedrijfstak in 
Algiers en zorgde voor grote rijkdom. Als een vijandig schip werd opgebracht 
bepaalde een rechtbank of de kaping gerechtvaardigd was waarna schip, lading 
en bemanning te gelde werd gemaakt. 
De verdeelsleutel was als volgt: de Pascha ontving 1/8 deel, van de rest was de 
helft voor de reder en de kapitein en de andere helft voor de bemanning van 
de kaper. Gekaapte goederen werden veelal via joodse handelaren weer 
terugverkocht aan Europeanen. De bemanning ging deels als roeier naar de 
galeien en werd deels op de slavenmarkt verkocht, waarna ze op bouwwer-
ken, in de kruit- en wapenfabriek werden ingezet. Als de scheepsjongen er 
aardig uitzag werd hij tot overgang naar de Islam gedwongen, besneden en als 
schandjongen misbruikt. 
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Ook werd losgeld gevraagd en dan liepen de bedragen eind 17e eeuw op van 
ca. 500 gulden voor een matroos tot 5000 gulden voor een schipper. Behalve 
van de rang was de hoogte van het losgeld ook afhankelijk van vaardigheden, 
leeftijd en fysieke conditie van de slaaf alsmede van de status van de eigenaar. 
Als men vrijwaring van kaping wenste dan was een status van vrede met het 
betreffende Europese land zeer belangrijk en voldoende geschenken kon ook 
bepalend zijn. Geschenken waren o.a. geld, vaatjes buskruit, scheepsmasten, 
gouden horloges met diamanten versierd, laken, linnen, brokaat, een 
theeservies of tegels van Delfts blauw. 
Er waren altijd onzekerheden mbt de veiligheid op zee: toen de Engelsen een 
vredesverdrag hadden beschermden zij een Algerijnse kaper in een Engelse 
haven tegen Nederlandse achtervolgers!  
 
De Nederlanders in het Middellandse Zeegebied. 
Vanaf 1590 verschenen er ook Nederlandse schepen in de Middellandse Zee. 
Zij brachten graan uit het Oostzeegebied naar Italië. De Algerijnen en de 
Nederlanders zagen elkaar aanvankelijk als bondgenoot in de strijd tegen 
Spanje. Met onderbrekingen was er tussen 1617 en 1726 sprake van vrede 
tussen beide landen. In het kielzog van onze koopvaarders kwamen er ook 
Nederlandse kapers want de kaapvaart was in de Republiek ook een officieel 
toegestane, goed georganiseerde bedrijfstak: Michiel Adriaanszoon de Ruyter 
heeft in 1637 als stuurman gevaren op een Zeeuws kaperschip! 
Ook in de Republiek werd op een rechtszitting vastgesteld of er van een 
‘goede prijs’ sprake was. De stadhouder kreeg 10%, de bemanning kreeg 
buitgeld en voor de reders was de rest; ook wij vroegen losgeld. 
In 1607 verschenen Nederlandse oorlogsschepen die in de Straat van Gibral-
tar een Spaans eskader versloegen en daarmee maakte Nederland duidelijk een 
‘zeemogendheid’ te zijn! Na allerlei problemen rond inspecties van de 
handelsvloot waren er in 1610 al meer dan 100 Nederlandse slaven in Algiers. 
In 1616 arriveerde de eerste Nederlandse consul aldaar om bij deze problemen 
te interveniëren. Echter, over en weer werden overeenkomsten geschonden: 
de consul belandde in de gevangenis en/of zijn huis werd geplunderd, 
Algerijnse kapers voeren een Nederlandse haven binnen waarna ontvluchte 
slaven niet teruggegeven werden en overige slaven niet werden bevrijd, 
Nederlanders verkochten gevangen genomen Algerijnen in Spanje. 
Ook bekeerden slaven zich tot de Islam en vochten dapper mee op kaper-
schepen. Van deze renegaten waren er zeker zo’n 500 Nederlanders. 
 
 
 



jaargang 19, nummer 1, maart 2005                                                                  27 

De behandeling van de slaven. 
Gerrit Metzon is een ongetrouwde ‘oudoom’ die ik bij het uitzoeken van een 
Enkhuizer vissersfamilie op het spoor ben gekomen. Mijn overgrootmoeder 
heette Etje Metzon. Gerrit is samen met een jong neefje uit Enkhuizen van 
25 juni 1814 tot 21 oktober 1816 slaaf in Algiers geweest. Het door hem ge-
maakte en in 1817 uitgegeven dagverhaal is het enige Nederlandse dagboek 
over het slavenbestaan in Algiers en is in 1950 herdukt. In Marokko zijn veel 
minder Nederlandse Christenslaven geweest; er zijn 6 Nederlandse dagboe- 
ken bekend. De slaven mochten slechts een broek en een hemd behouden en 
kregen verder een lichte beugel aan het been. Vooral de galeislaven hadden het 
zwaar. Ze werden bovendien soms doorverkocht richting Griekse archipel, 
toen Turks gebied, en daardoor waren ze letterlijk en figuurlijk nog verder van 
huis. Velen moesten werken in de steengroeve en dat werk was zeer zwaar en 
gevaarlijk. Soms hadden slaven een bijbaantje om wat extra te kunnen uitgeven 
bijv. aan drank; er waren zelfs slaven die een tapperij dreven. 
 
De reactie op de slavernij. 
De Europese staten benoemden consuls in Algiers. In vredestijd om de vrede 
te bewaren, noodzakelijke passen af te geven en te bemiddelen bij het toe-
kennen van geschenken aan de Algerijnse autoriteiten. De Nederlandse 
overheid voelde zich maar beperkt verantwoordelijk. 
 
Toen een consul te veel geld aan losgeld spendeerde werd hij snel terugge-
floten. Meestal beperkten de Staten-Generaal zich tot het loskopen van de 
schipper. Wel was er van 1728 tot 1749 een predikant op kosten van de 
Staten-Generaal en kreeg het hospitaal van de Spaanse paters een jaarlijkse 
subsidie. De familie in de Republiek deed alles om het gevraagde losgeld bijeen 
te krijgen: loterijen en kerkcollectes werden ingezet. Een interessant fenomeen 
vormen ook de slavenkassen, een soort plaatselijke verzekeringen. Een 
officiële landelijke verzekering die bijv. in Hamburg heeft gefunctioneerd 
kwam in Nederland niet van de grond. Tijdens plannen hiervoor in 1717 was 
sprake van een premie van 10% van de gage die de reders in een fonds 
moesten storten. Het risico werd derhalve zeer hoog ingeschat! 
In Zierikzee bestaat de slavenkas nog steeds; de baten worden thans aan goede 
doelen besteed bijv. de aanleg van een speeltuin in een wijk waar veel 
Marokkanen wonen! 
 
Het slavenbestaan van Cervantes. 
Miguel de Cervantes, schrijver van o.a. Don Quichot, is ook 5 jaar Christen-
slaaf geweest in Algiers. Hij vocht in 1571 als 24-jarige soldaat mee in de slag 
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bij Lepanto. Hij raakte tweemaal gewond: twee haakbuskogels troffen hem in 
de borst en zijn linkerhand raakte verminkt. Hij gedroeg zich dapper en de 
held van Lepanto, Don Juan van Oostenrijk, erkende en beloonde zijn 
verdiensten. In 1575 scheept hij zich in te Napels op de Spaanse galei El Sol 
samen met zijn jongere broer Rodrigo om terug te keren naar Spanje. 
Hij had aanbevelingsbrieven bij zich van de onderkoning van Sicilië en van 
Don Juan voor diens halfbroer Philips II. Zij werden op zee overvallen en 
naar Algiers gebracht waar in die dagen niet minder dan 25000 christenen in 
slavernij zuchtten. Cervantes heeft vijf volle jaren in slavernij doorgebracht. 
De aanbevelingsbrieven dreven alleen de losprijs maar op. Hij probeerde vier 
maal te ontvluchten. Uiteindelijk kwam hij door een gelukkig toeval vrij. In 
1580 kwam een missionaris uit Spanje om een edelman uit Aragon vrij te 
kopen. Het meegebrachte losgeld was te weinig voor de edelman maar vol-
doende voor Cervantes! Helaas heeft Cervantes nooit een dagboek over zijn 
slavenbestaan geschreven.  
 
Geraadpleegde bronnen: 

‘Dagverhaal van mijne lotgevallen gedurende een gevangenis en slavernij van  

twee jaren en zeven maanden te Algiers’  (uitg. Gerrit Metzon 1817 te Rotterdam 

en Vlaardingen door N. Coronel en J. v. Witzenburg) 

‘Tussen Zeerovers en Christenslaven’  (Noord-Afrikaanse reisverhalen, o.a. 

dagverhaal Gerrit Metzon, ingeleid en toegelicht door mr.H.Hardenberg uitg. 1950 

Leiden door Stenfert Kroese) 

‘Kapers en kooplieden’ door Gerard van  Krieken (uitg. 1999 te Amsterdam door 

de Bataafsche Leeuw) 

 

 

Erratum             redactie 

 
In aflevering 60 onder "Nieuwe leden, wat zoeken zij" stelde mw G.E. 
Zoon-Melker zich voor, toen echter abuisievelijk Zoon-Melkers genoemd. Zij 
is op zoek naar gegevens over de familie Zoon. Cornelis Cornelisz. Zoon 
huwde de weduwe van Gerrit Jansz. Stam, Maartje Jansd. Crom en niet 
Kroon. 
De verwantschap aan Zeeuwse families Soon/Zoon is nog niet vastgesteld. 
Beschikt u over gegevens over de gezochte families en wilt u die met mw 
Zoon delen, laat haar dat even weten, e-mail: truus.zoon@tiscali.nl 
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Aanwinsten van de afdelingsbibliotheek                                Redactie 

De drijvende kracht achter onze afdelingsbibliotheek, Hans Reijngoud, heeft 
een zeer gedetailleerd overzicht gemaakt van de jongste aanwinsten. Het is 
niet mogelijk deze omvangrijke lijst in z’n geheel op te nemen. De redactie 
volstaat met een samenvatting. De uitgebreide versie is te raadplegen op de 
afdelingsavonden en is bovendien te vinden op onze afdelingssite:   

http://home.hccnet/nl/r.d.ridder/hnk/  

 
Het lenen van de boeken is gratis en er wordt soepel omgegaan met de 
uitleentermijn. Uit de administratie van de bibliotheek blijkt echter dat 
sommige lezers hun boeken buitensporig lang in bezit houden. Hans 
Reijngoud verzoekt deze personen het uitgeleende materiaal zo spoedig 
mogelijk in te leveren. De bibliotheekboeken zijn immers bedoeld voor alle 
leden.  
 

Kwartierstaten, genealogieën, parentelen, historisch onderzoek 
 
61 Onze Noordhollandse Kwartieren: Kwartierstaat van Arian Brouwer, Gonnen 

Brouwer en Cees Brouwer. Muidenberg jan 2004. Geschenk.  
62 De Westfriese Familie Eg(h). Genealogie. Geschenk.  

65 Warmenhuizen meer dan 4 eeuwen water – en veldnamen. Een uitgave van de 
Stichting Coördinatie Onderzoek Oud Geestmerambacht.. Geschenk. 

66 “Alle”nakomelingen van : Outjer Freekszoon. Het Westfriese (r.k) geslacht Oud. 
Auteur: Linda Groot Oud, Avenhorn 2002. Genealogie. Geschenk.  

67 Alkmaarse Brandweer 125 jaar, door Hans Koolwijk.  

69 De nakomelingen van Hendrik Hoed en Hendrikje Hendriks. Genealogie. 
Geschenk.  

70 Kwartierstaat Frederik Willem Groot. Geschenk  
 

Periodieken, jaarboeken 
 

De afdelingsbladen van alle afdelingen van het NGV zijn in de bibliotheek te vinden. 
Ook kunnen de jaarboeken en periodieken van het CBG worden geraadpleegd en de 
periodieken van Veluwse Geslachten.  
Bovendien zijn alle uitgaven van diverse historische verenigingen uit de regio 
raadpleegbaar zoals: 

• Oud-Akersloot 

• Oud Limmen 

• Oud Alkmaar 

• Callantsoog 

• Oud Langedijk 

• Schermerhorn 
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Boer zoekt vrouw....                        Gert Mooij 
 
Dit seizoen is op de televisie een programmaserie te zien met de naam ‘Boer 
zoekt vrouw’. Zoals de titel al aangeeft gaan deze programma’s over boeren 
die op zoek gaan naar een geschikte partner. Er wordt een aantal potentiele 
kandidaten ten tonele gebracht en daarna volgt een selectieproces. Het op de 
een of andere wijze arrangeren van een huwelijk gebeurde vroeger natuurlijk 
ook al. Er zullen altijd wel  personen zijn geweest die een rol speelden bij het 
koppelen van een echtpaar. Uit een akte, gevonden bij de processen van de 
Vierschaar in Bergen, blijkt dat die ‘hulpvaardigheid’ soms  tot een stevige 
verplichting kon leiden. Hieronder volgt de volledige transcriptie van een akte 
uit 1666

1
, waarin u kunt lezen welke belofte aan de koppelaar was gedaan. Wat 

de echtgenote ervan vond, vertelt het verhaal helaas niet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willem Claesz woonende tot Noortscherwoudt, eijser, contra Corn. Cornelisz 
Naemeestelingh, woonende tot Bergen, gedaegde. 
De eijser seijt en de waerheijt is sulckx, dat hij vande gedaeghde eenige tijt 
geleeden is versocht geweest omme seekere huwelijck tusschen hem gedaegde 
en eenen Maertige Claes van Bergen te helpen maecken, waer toe hij was veel 
devoiren ende moeijte heeft aengewent en gedaen. Eijntelijk tselve huwelijck is 
gesolemniseert en voltrocken voor welcke gedaene moeijte en voltreckinge 
vant huwelijkck de gedaegde aen eijser belooft heeft te sullen geven een 
damschuijt so hij in see vaert, en tegenwoordich weijgerich is te 
presteren. Zijn gedaene belooften alwaer omme de eijser comt dat de 
gedaeghde bij vonnisse van u mijn edele heere Schepenen sal werden 
gecondemneert de voorsegde damschuijt met zijn toebehooren aende eijser te 
leveren en laetten volgen ofte anders in dier plaets te betalen een somme van 
15002 guldens off soo veel min off meer als mannen dies verstaen sullen 
bevinden te behooren in cas van proces, eijsch van costen. 
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Hieronder ziet u een replica van een damschuit zoals die bij het Museum Broeker 

Veiling in Broek op Langedijk te vinden is. Meer informatie over de damschuit en  

technisch gegevens kunt vinden op: www.broekerveiling. nl. Op deze site zijn ook 

historische foto’s van Langedijk te vinden.  
(De foto is bereidwillig beschikbaar gesteld voor publicatie in dit blad door het Museum 

Broeker Veiling.) 

 

 
                                                 
1
 ORA Bergen Inv. 2158 Processen Vierschaar 24-2-1666 

 
2
 In dezelfde tijd werd een akte aangetroffen van een nieuw gebouwd huis dat nog 

niet was betaald. Het ging om 260 gulden.  

 

 

 

Herhaalde oproep GensDataPro gebruikers  afd. Computer Genealogie 

 

De NGV-afdeling Computer Genealogie wil, bij voldoende belangstelling,  
praktijkgerichte ondersteuning geven aan gebruikers van GensDataPro. 
Hiervoor wil men een aantal praktijkbijeenkomsten organiseren.  
Heeft u belangstelling, dan kunt u een e-mail sturen naar ngv.hnk@planet.nl 
of bellen naar de secretaris 072-5154716 (na 19.00 u).  
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Jubileum CD-rom                                            bestuur/redactie 
 

Eerder las u over ons voornemen deze CD-rom ter gelegenheid van ons 40-jarig 

jubileum te gaan produceren. Wij willen graag weten hoeveel belangstelling er 

bestaat voor de aanschaf van deze speciale uitgave. Heeft u belangstelling, vul dan 

(copie van) onderstaande bon in of stuur een briefje of E-mail, met de informatie 

die u op de bon gevraagd wordt, aan het redactieadres (zie binnenzijde achterflap). 

De CD-rom zal bij gebleken voldoende belangstelling rond 15 oktober 2005 

beschikbaar komen. 
Op de CD-ROM zult u o.a. alle 18 jaargangen van ons afdelingsblad, Alkmaarse 
raadsleden van-af 1851 t/m 2004. Ook zult u onze Kwartierstatenboeken 1 t/m 4 in 
het geheel op deze CD-rom aantreffenen de index op kwartierstatenboek 5.  
Verder kunt u de kwartierstaat Geus aangevuld met niet eerder gepubliceerde 

gegevens exclusief op deze speciale CD verwachten. De redactie zal in de loop van 

de komende maanden naar verdere aanvullingen op zoek gaan. Lees daarover 

mogelijk in de volgende publicaties.  

 

 

Antwoordcoupon Jubileum CD-rom 2005 
 

Onderstaand geef ik mijn adresgegevens en laat u weten dat ik 

belangstelling heb voor deze aanbieding. De prijs van deze unieke CD-rom 

zal € 10,00 bedragen (excl. verzendkosten) 

 

Naam: ________________________    Voorletters: __________________ 

 

Adres: _________________________  Woonplaats: __________________ 

 

Postcode: ______________  Land: _______________________ 

 

Lidnummer NGV: __________ 

 

Aantal CD-roms:   __________ - Ik haal de CD-rom(s) op 15 

oktober zelf in Alkmaar af. 

- Gaarne opsturen (Verzendkosten 

worden apart in rekeninggebracht) 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Handtekening:  

 

______________________________ 




