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Van de voorzitter              Truus Schoehuijs 
 

Het einde van het jaar is voor velen een moment van reflectie. We hebben als 
afdeling een goed jaar afgesloten. Het 40-jarig jubileum is gevierd en onze 
verenigingsavonden werden goed bezocht. Er is veel werk verzet door be-
stuursleden en andere vrijwilligers. Zo hebben we o.a. naar een andere locatie 
voor de verenigingsavonden moeten omzien. Ook de bibliotheek is overge-
bracht naar het nieuwe pand. Het programma voor de eerstvolgende vereni-
gingsavonden in het nieuwe kalenderjaar is intussen ook ingevuld en in dit 
blad wordt u over al deze zaken uitgebreid geïnformeerd. We hebben ons als 
team ingespannen om het nieuwe jaar goed voor te bereiden en we hopen u 
het volgende jaar weer te mogen verwelkomen op aangename afdelingsavon-
den met interessante lezingen.  
 
Daarnaast vindt u in dit blad een terugblik op de aktiviteiten die in het afgelo-
pen kwartaal hebben plaatsgevonden. Behalve het verenigingsnieuws en de 
vaste rubrieken, treft u in dit nummer ook genealogische artikelen aan, w.o. 
een zeer inspirerend artikel over Cornelis Coornhert († 1683) dat weer eens 
aantoont hoe belangrijk de zorgvuldige bestudering van testamenten is!  
 
 
Als genealogen duiken we allemaal graag  in het verleden, even weg van de 
dagelijkse sleur, om te zien hoe onze voorouders zijn gevaren. Het is echter 
ook belangrijk om, zonder het verleden te vergeten, naar de toekomst te kij-
ken. En nog belangrijker is het soms te leven bij de dag, om te zien wat het 
geluk je brengt. Dat is een van de voorwaarden voor een goed nieuwjaar. De 
groep Purper verwoordde dat heel mooi met onderstaand gedichtje.  
 
 

Je moet zeilen op de wind van vandaag 
De wind van gisteren helpt je niet vooruit 
De wind van morgen blijft misschien uit 
Je moet zeilen op de wind van vandaag. 

 
 

Met deze woorden wens ik u namens ons bestuur een  
Gelukkig Nieuwjaar! 
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Afdelingsavonden in 2006           Bestuur 
 

De afdelingsavonden vinden plaats in ’t Trefpunt. te Alkmaar, zie gedetail-
leerde informatie over de locatie elders in dit blad. De zaal is open om 19.30 
uur en de lezingen beginnen om 20.00 uur. De afdelingsavonden zijn niet uit-
sluitend voor leden, ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De 
toegang is gratis.  
 
woensdag 11 januari 2006 
Nieuwjaarsbijeenkomst en een korte lezing ‘Archeologie van het Geestmerambacht’ 
door G. Kalverdijk. In het verlengde van de boeiende lezing door Peter Bitter 
tijdens de viering van ons 40-jarig jubileum, zal nu ons lid Ger Kalverdijk wat 
meer vertellen over archeologische vondsten in het gebied Geestmerambacht. 
Ger doet al meer dan 15 jaar historisch onderzoek in dit gebied ten noorden 
van Alkmaar. De lezing zal worden aangekleed met een dia-presentatie. 
Tevens informatie voor nieuwe leden en belangstellenden.  
 

woensdag 8 februari 2006 
Lezing ‘Boedelinventarissen als historische bron’, door dr. J. Kamermans.  
In de archieven van notarissen, lokale rechterlijke instellingen en weeskamers 
zijn vanaf de zeventiende eeuw tot ver in de negentiende eeuw grote aantallen 
boedelinventarissen bewaard gebleven. Boedelinventarissen zijn lijsten van 
bezittingen die werden opgesteld als iemand overleed, meestal als er minderja-
rige erfgenamen waren. Zij geven allereerst een globaal beeld van de welstand 
van de eigenaar, diens landbezit, huizen, effecten en schulden. Verder vermel-
den zij ook meer in detail het meubilair en beddengoed, levensmiddelen, boe-
ken en kleding. Bovendien wordt vaak aangegeven in welke kamers de voor-
werpen stonden. 
Over die families waarvan een inventaris bekend is, is daarmee een grote schat 
aan informatie voorhanden. Toch is zo’n inventarislijst niet altijd makkelijk te 
interpreteren. Wat leert de inventaris ons over de levensstijl of het dagelijks 
leven van de vroegere bezitter? Kun je zijn of haar welstand of status afleiden 
uit de nagelaten goederen? Door vergelijking van een groot aantal inventaris-
sen, van verschillende perioden en sociale groepen, kunnen veel van deze vra-
gen beantwoord worden en krijgen we inzicht in de wortels van onze con-
sumptiemaatschappij. 
Dr. Johan A. Kamermans is conservator van het Nederlands Tegelmuseum in 
Otterlo. In 1999 promoveerde hij aan de Landbouwuniversiteit Wageningen 
op het onderzoek 'De Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeven-
tiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit'. 
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woensdag 8 maart 2006 
Informatiebijeenkomst, bibliotheek, hulp voor beginners.  
 
woensdag 12 april 2006 
Jaarvergadering 
 
Lezing Historische Vereniging Alkmaar (dus niet bij de afd. HNK) 
woensdag 15 februari 2006 

Jos Kaldenbacht houdt een lezing over het ‘Duits-Nederlandse brouwersgeslacht 
Witte’. Deze lezing hield hij ooit voor de afdeling HNK. Op de jubileum CD-
rom leest u precies wanneer, wat en hoe. Voor de Hist. Ver. Alkmaar komt 
hij met dezelfde lezing met lichtbeelden en literatuurtafel in de zaal aan Var-
nebroek 1. Dit is alsnog een kans voor nieuwe leden en andere geïnteresseer-
den. Deze familie van lijfeigenen bracht een zoon Kaspar Witte voort, die 
lopend uit Gesmold (achter Osnabrück) naar Amsterdam kwam, maanden in 
het Pesthuis bijkwam, daarna daar en in Hoorn in een brouwerij ging werken, 
tot hij in 1797 de kans kreeg Het Fortuyn  aan de Laat te kopen. Zijn carrière, 
familie, de ketenmigratie, opgang en ondergang van vijf generaties brouwers 
worden hopelijk duidelijk gemaakt. 
 

De afdeling HNK ‘op de markt’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op Monumentendag was de afdeling vertegenwoordigd in de Grote Kerk en op Alkmaars 
Ontzet was een stand te vinden in de Openbare Bibliotheek waar een Oudhollandse markt 
werd gehouden. Truus Schoehuijs en Wil Hermanus (rechts) zijn klaar om bezoekers te 
informeren. 
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Terugblik op de jubileumbijeenkomst            Piet Aaij en Wil Hermanus 
 

Op zaterdag 15 oktober jl. is in aanwezigheid van 80 leden het 40-jarig bestaan 
van onze afdeling gevierd. De aanwezigen werden bij binnenkomst getrakteerd 
op koffie of thee en gebak. De secretaris Wil Hermanus las bij aanvang een 
gelukwens voor van mevrouw Rombach-de Kievid, de enige dame die inder-
tijd -namens haar man- bij de oprichting aanwezig was en daar nu nog van kan 
getuigen. 
De voorzitter, Truus Schoehuijs, heette de aanwezigen welkom, in het bijzon-
der de heren Van der Horst en Aalsma van het hoofdbestuur en enkele verte-
genwoordigers van de Noord-Hollandse zusterafdelingen. Daarna schetste zij 
in een kort overzicht de ontstaansperiode van de NGV en de start van onze 
afdeling. De oprichting van afdeling Hollands Noorderkwartier vond plaats op 
26 april 1965 nadat een aantal NGV-leden uit Noord-Holland hier de aanzet 
toe hadden gegeven. De heren Schoonderwoerd, Rombach, Van Amstel en 
Kollis waren de eerste steunpilaren. Achtereenvolgens ontstonden in de daar-
op volgende jaren door afsplitsing de afdelingen Den Helder e.o., Koggenland 
en Zaanstreek/Waterland. Door deze afsplitsingen daalde het ledental van 
onze afdeling telkens, maar het bestuur werkte er  hard aan om de gang erin te 
houden, hetgeen goed gelukt is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezellig samenzijn in de grote zaal van De Rekere 
 

In het begin werden de leden geïnformeerd door een brief, die later uitgroeide 
tot een getypte convocatie. Begin jaren ’80 kwam ons afdelingsblad echt van 
de grond door de inzet van een echte redactie die bestond uit Anne de Reus, 
Annie Stierp, Wil Hermanus en Cees van der Veer. Na een korte periode van 
verschil van inzicht tussen het afdelingsbestuur en het hoofdbestuur, maar  
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waarin op het gebied van computergenealogie veel werd gedaan, kwam de 
afdeling weer tot rust en bloeide zij op door de inzet van Joop Muelink, Jaap 
en Ria Leek en Jos Kaldenbach. 
Begin jaren ’90 zagen de eerst publicaties het licht. Tijdens het 25-jarig bestaan 
presenteerde de afdeling zich in de Grote Kerk met een gigantische historische 
markt. Het 30-jarig bestaan werd herdacht met een expositie bij Zwaan & Ter 
Burg, ingericht door Wil Hermanus en Gonna de Reus en in 2004 heeft onze 
afdeling de landelijke Genealogische Dag van de NGV georganiseerd in De 
Vest in Alkmaar. 
En dan nu …het 40-jarig bestaan met de uitgave van de jubileum-cd-rom ge-
produceerd door onze redacteur Ger Telman en onze ‘computerman’ Aad 
Biesbroek, die beiden daarvoor uit handen van de voorzitter bloemen en een 
cadeau ontvingen. Ook werd de hulp van Marry Luken en Ger Kalverdijk 
genoemd. Een geweldige prestatie! 
De cd-rom kwam trouwens verrassend tevoorschijn uit een grote ballon die 
door Marry Luken kordaat werd doorgeprikt, terwijl Ger Telman met de bea-
mer een toepasselijke geboortepagina liet zien op een groot scherm. 
Na enkele woorden van Jos Kaldenbach kreeg Joop Muelink het woord. Hij 
wilde als oud-voorzitter een cadeau aan de afdeling geven. Hij vond hiervoor 
twee boeken, t.w. Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot, deel 
2A van Piet Dekker en Wie is Wie in Nederland 1984-1988 van Frans van Eg-
mond. 
In de pauze konden de aanwezigen de door Wil Hermanus ingerichte expositie 
van oude documenten, foto’s, nostalgische voorwerpen en alle uitgaven van 
afdeling bezichtigen. Henny Zonneveld en Ria Leek zorgden voor een tweede 
rondje koffie of thee. 
Hierna volgde een keurig verzorgde lezing met lichtbeelden van Peter Bitter, 
archeoloog bij de gemeente Alkmaar, met als onderwerp Huizen en Huisraad. 
Achtereenvolgens werden de verschillende types woningen vanaf ca. 1650 
belicht, waarna het huisraad van de toenmalige bewoners van de stad in per-
spectief werd gezet. Tot heden zijn bij het onderzoek in beerputten tussen de 
20000 tot 30000 voorwerpen gevonden waarna ca. 4000 exemplaren zijn ge-
restaureerd; dit varieert van prachtige serviezen en glaswerk tot kookgerei van 
aardewerk. Uiteraard kwam duidelijk het verschil naar voren tussen rijke en 
arme bevolkingsgroepen, hetgeen met statistische overzichten werd verduide-
lijkt. 
De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot 
van een hapje en een drankje en met de verkoop van de cd-rom. Deze ge-
slaagde bijeenkomst in de grote zaal van De Rekere kan met trots in de anna-
len van de vereniging worden bijgeschreven.  

110                                                   Hollands Noorderkwartier, aflevering 64 

Een nieuw jaar, een nieuwe locatie            Bestuur 
 
U heeft het in de kranten kunnen lezen, onze plaats voor de bijeenkomsten, 
‘De Rekere’, wordt gesloten. Renovatie of sloop voor nieuwbouw. Lange tijd 
bleef het onzeker en dat was voor het bestuur de reden om naar een nieuwe 
locatie om te zien. Regeren is immers vooruit zien. Afwachten was te onzeker 
en verrassingen pakken niet altijd goed uit.  
  
Wij laten u hierbij weten dat het zoeken er toe heeft geleid dat er een overeen-
komst met ’t Trefpunt is gesloten. Daar zullen wij elkaar, met ingang van 
januari 2006, kunnen ontmoeten. Onderstaand een plattegrond van de omge-
ving met daarin aangegeven waar u het gebouw kunt vinden. In het midden de 
Willem de Zwijgerlaan, deze ligt in het verlengde van de Juliana van Stol-
berglaan c.q. de Koelmalaan, afhankelijk van welke kant u komt. Er zijn be-
perkt parkeerplaatsen bij de kerk. Parkeren kunt u ook even verderop bij het 
verzorgingshuis aan de Van Houtenkade.  
 
Het bestuur hoopt u daar de komende periode te mogen verwelkomen en 
wenst u daar aangename ontmoetingen en interessante lezingen. 

   
  
  

  
    

  
 
  
  

 
 
 

 

 

 

 
Het adres: 
Trefpuntkerk 
Louise de Colignystraat 20  
1814 JA ALKMAAR 
tel: 072 5123949 
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e-mailadressen              Bestuur 
 

Het afdelingsbestuur van Hollands Noorderkwartier heeft op dit moment ons 
afdelingsblad en onze website als middel om met u als afdelingslid te commu-
niceren. Door het groeiend aantal gezinnen dat over e-mail beschikt is er een 
nog directere mogelijkheid beschikbaar om u nog beter en sneller te informe-
ren. Het lijkt ons daarom een goede zaak een lijst met e-mail-adressen aan te 
leggen om deze dan te gebruiken voor: 
 

1. Herinneringen voor bijeenkomsten en lezingen 
2. Aandacht voor belangrijke zaken m.b.t. onze hobby 
3. Andere mededelingen die wij aan u willen doorgeven 
 

Wij zullen deze nieuwe mogelijkheid om u tussentijds en snel te berichten 
slechts als aanvulling op ons afdelingsblad gebruiken. De verkregen adressen 
worden in een geautomatiseerde adressenlijst opgeslagen en worden niet ver-
der verspreid en niet voor andere doeleinden gebruikt.  
Het beheer van deze lijst wordt in handen gegeven van een namens het be-
stuur handelend (redactie-)lid. U wordt met een bepaalde vaste regelmaat ge-
vraagd uw goedkeuring voor het gebruik van uw e-mailadres te herbevestigen. 
U hebt uiteraard de mogelijkheid uw toestemming ten alle tijde in te trekken 
en uw e-mailadres uit de lijst te laten verwijderen. 
  

Wilt u op deze moderne wijze automatisch tussentijds worden geïnformeerd, 
stuur dan een e-mail naar: ngv.hnk@planet.nl met uw duidelijke toestem-
ming voor opname in de lijst en toezending van nieuwsberichten HNK. 
Bij gebleken voldoende belangstelling zullen wij deze nieuwe vorm van aanvul-
lende berichtgeving in het eerste kwartaal van het volgende jaar in werking-
stellen. 
 
 

Nieuwe leden, wat zoeken zij?             Jos Kaldenbach 
 

In deze rubriek kunt kennis maken met een nieuwe lid van onze afdeling.  Wie weet 
leidt dit tot onverwachte contacten. We heten haar van harte welkom en hopen haar 
dikwijls op de afdelingsavonden te ontmoeten.   

 
Mevrouw M. Berger-Van der Eng, Prinses Irenelaan 71, 1911HV Uitgeest, 
tel: 0251-310983, is pas begonnen met genealogie. Ze heeft van haar broer al 
een oude stamboom Van der Eng gekregen, die zij nu gaat controleren. De 
familie is RK en komt uit Alkmaar. Ze zijn daar o.a. begraven in de Grote 
Kerk. 
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De herkomst van Cornelis Coornhert, medicinae doctor en brou-
wer in 't Swaert, overleden Alkmaar 15 december 1683   

H. en  A.B. de Vries-Doyle 
 
Inleiding. 
Bij de afbraak van de Ned. Herv. Kerk van Koedijk in 1947 zijn een aantal 
oude grafstenen en fragmenten van grafstenen onder de houten vloer gevon-
den. Deze zijn genummerd en beschreven door Mr J. Belonje en J.P. Geus 1. 
Nummer 76 wordt beschreven als: Hier Leyt Begraven/Kornelis Gerritse/Koornhart. 
Medecyne/Dockter Gerust/Den 15 December/Ao 1683. Lager een medaillon, waarin 
een springend hert, en profil, voor een korenschoof (zie afbeelding).   
Bij de restauratie van de 
Alkmaarse Grote Kerk zijn 
uit Koedijk afkomstige zer-
ken in de vloer gelegd. Hier-
van doet J.P. Geus verslag 2. 
In deze lijst is de grafsteen 
van Kornelis Gerritse 
Koornhart nummer 7. De 
heer Geus maakt erbij de 
opmerking dat het niet dui-
delijk is waarom Dr. Coren-
hart in Koedijk werd begra-
ven. De belangrijkste doel-
stelling van het huidige arti-
kel is de oplosssing van dit 
raadsel.   
 
Uit de 5 bekende testamenten en een codicil van Cornelis Coornhert, die ook 
aan de heer Geus bekend waren, is het overigens duidelijk dat Cornelis Co-
ornhert als vader een Gerrit Appetijt had en de moeder een dochter van ene 
Aeriaen Bruijneman was. Steeds ondertekent Coornhert als Cornelis Coorn-
hert.  
Uit bijgevoegde summiere fragment-parentelen Appetijt en Bruijneman blijken 
de familierelaties van Coornhert. Hij is zoon en enig kind van Gerrit Cornelisz 
(Appetijt) en Alit Aeriaensdr (Bruijneman). Naar deze fragment-parentelen zal 
verwezen worden met de letters A en B. Meer uitgebreide opmerkingen zijn 
hierin alleen opgenomen voor zover die betrekking hebben op de herkomst 
van Cornelis Coornhert. Enkele personen vermeld in deze fragment-
parentelen zijn alleen bekend uit de testamenten van Coornhert.  
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Bloedverwanten in de testamenten van Cornelis Coornhert. 
In het eerste testament 3, van 1661, worden geen namen van bloedverwanten 
genoemd. 
In het testament van 1667 4 wordt o.a. zijn huis aan de Zuidzijde van de Oude 
Graft over de Turffmarct vermeld waar ’t Corenhart’ in de gevel staat (dat hij 
met nog een huis en 3 camers aan de Remonstrantse gemeente binnen Alk-
maar legateert). De testateur legateert o.a. aan Dieuwertie (A:IIa(1).2), Cornelis 
(A:IIa(2).1) en Jan Jansz Appetijt (A:IIa(2).2), Guijrtie (A:IIb.1), Maertie 
(A:IIb.4) en Reyer Cornelisz Appetijt (A:IIb.2), mitsgaders Dieuwer 
(A:IId(1).1) en Maritie Alberts (A:IId(1).2), item Bouwen Jansz Nomis 
(A:IId(2).2), alle negen zusterlingen van zijn vaders zijde, tezamen 2 stukken 
land in de banne van Oudkarspel, het ene genaamd Wisseslick, 't andere het 
Breelant, aan de 2 kinderen van zal. Dirck Sijmonsz Pap (A:IIIa.1 en IIIa.2) 
wonende op Saerdam elk 100 gld, dit eveneens aan de 2 kinderen van Cornelis 
Cornelisz te Bergen (A:IIIf), de nagelaten kinderen van Anna Alberts (A:IIIj), 
de kinderen van Cornelis Jansz Nomis (A:IIIk), alle kinderen van zal. Neeltie 
Gerrits, Jan Gerritsz, Cornelis Gerritsz en Jan Cornelisz (vermoedelijk zijn de 
genoemde personen kinderen van Guiert Aeriansdr (Bruijneman) (B:I.1) bij 
Jonge Gerryt Jansz en een tweede man Cornelis), aan Maritie Adriaensz ‘caste-
lijninne’ te Petten (B:IIIb.1) 100 gld, en aan Adriaen Adriaensz (B:IIIb.1) haar 
broer wonende op Koedijk een akker zaadland te Bergen op Sanegeest mits-
gaders een vierdepart van een rietbos in de Greb in de banne van Warmenhui-
zen waarin dezelve Adriaen Adriaensz insgelijks een vierdepart toebehoort. Als 
erfgenamen benoemt testateur de kinderen van zijn oom Jacob Adriaensz 
Bruijneman (B:IIc) en de kinderen van zal. Arent Sijmonsz Prins (B:IId), die 
ten dage van testateurs overlijden nog in leven zijn, hoofd voor hoofd bij gelij-
ke portie. 
Op 17 september 1670 testeert Dr Cornelis Gerritsz Corenhart, medicinae 
doctor en brouwer in 't Swaert te Alkmaar, opnieuw 5. De 2 gelegateerde stuk-
ken land in Oudkarspel heten nu Wisseslick en Haijweijt. Hij bespreekt verder 
o.a. aan Elisabet Jacobs (B:IIc.5), dochter van Jacob Adriaensz Bruijneman, 
wonende te Koedijk, zijn akker te Bergen op Sanegeest en een halve akker 
land van omtrent 10 snees op 't Noirteijnde van Koedijk, aan 't nagelaten kind 
van Maertie Jacobs Bruynemans (B:IIIc) te Koedijk een vierdepart van 't riet-
bos in de Greb in de ban van Warmenhuizen, aan Aeltie Cornelis (B:IIId.1), 
dochter van Cornelis Jacobsz Bruijneman, 300 gld. Tot erfgenamen benoemt 
hij Jacob, Jan, Cornelis en Trijntie, zijnde 4 kinderen van zijn oom Jacob 
Adriaensz Bruyneman, item Simon, Jan en Maritie, kinderen van zal. Arent 
Symonsz Prins, allen zusterling van testateur, elk voor een zevende part. 
Op 9 november 1670 is er een codicil 6 bij het testament van 17 september 
1670 gemaakt waarin de testateur o.a. bepaalt dat de akker land te Bergen op 
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Sanegeest en de halve akker groot omtrent 10 snees op 't Noorteynde van 
Koedijk, aan Elisabet Jacobs, dochter van Jacob Adriaensz Bruyneman, gelega-
teerd, na haar overlijden zal devolveren aan Aeltie Cornelis, dochter van Cor-
nelis Jacobsz Bruijneman, revocerende het legaat van 300 gld aan Aeltie Cor-
nelis gedaan. 
In 1675 testeert Cornelis Corenhart, medicinae doctor, ziekelijk op een matras 
liggende 7; hij legateert o.a. aan alle zusterlingen van vaderszijde die zijn sterf-
dag zullen beleven het Wisseslick en de Heijweijt, en benoemt tot zijn erfge-
namen Sijmon, Jan en Maritgen Princen, item Cornelis, Jan en Trijn Bruijne-
mans, zusterlingen van moederszijde, bij egale portiën. 
In 1683 testeert doctor Cornelis Corenhart, brouwer in de brouwerij van ’t 
Swaerdt 8. Hij legateert o.a. aan Marij Dircx en Anna Dircx, de nagelaten doch-
ters van Dirck Sijmonsz Pap, ieder 200 gld. Als erfgenamen nomineert hij 
Sijmon Princen, Jan Princen, Maritie Princen, Jan Jacobsz Bruijneman, Bou-
wen Jansz, Jan Jansz Appetijt, Reijer Cornelisz Appetijt en Maritie Cornelis 
Appetijt, voor zover zij de sterfdag van de testateur beleven zullen, hoofd voor 
hoofd. 
In 1693 verklaren Jan Arentsz Prins, ook voor zijn broer Simon en zuster 
Maartje Arents Prins, item Jan Jansz Appetijt, ook voor zijn nicht Maartje 
Cornelis Appetijt, mitsgaders Bouwen Jansz Huijskebuert en Reijer Cornelisz 
Appetijt, als erfgenamen van wijlen doctor Cornelis Coornhart, wonende te 
Koedijk en Warmenhuizen, de erfenis te repudiëren en af te staan 10. 
 

A. Fragment-parenteel Appetijt. 
 

I.  Cornelis Jansz Appetyt, schepen van Koedijk (als zodanig vermeld in 
1590, 1597 en 1598), overl. vóór 1632,  
tr. NN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Cornelisz Appetijt, volgt IIa. 
2. Cornelis Cornelisz Appetijt, volgt IIb. 
3. Gerrit Cornelisz Appetijt, volgt IIc. 
4. Trijn Cornelis (Appetijt), volgt IId. 
 

IIa.  Jan Cornelisz Appetijt, schepen van Koedijk in 1644,  
tr. (1) NN.,  
tr. (2) NN. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Trijn Jans (Appetijt), volgt IIIa. 
2. Diewertie Jans (Appetijt), volgt IIIb. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. Cornelis Jansz Appetijt. 
2. Jan Jansz Appetijt, volgt IIIc. 
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IIb.  Cornelis Cornelisz Appetijt,  
tr. Trijn Reijers. 
Uit dit huwelijk: 
1. Guyrte Cornelis Appetijt, volgt IIId. 
2. Reijer Cornelisz Appetijt, volgt IIIe. 
3. Cornelis Cornelisz Appetijt, volgt IIIf. 
4. Maartje Cornelisdr Appetijt, volgt IIIg. 
 

IIc.  Gerrit Cornelisz Appetijt,  
tr. Alit Aeriaensdr (Bruijneman), dr. van Aerian Cornelisz Bruijne-
man, die hertr. met Jan Michielsz, koehouder te Alkmaar. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Gerritsz Coornhert, medicinae doctor, brouwer (in de 

brouwerij 't Swaert) te Alkmaar, overl. Alkmaar 15-12-1683 (op 
18 december 1683 van Alkmaar naar Koedijk gevoerd voor ƒ 5). 
In Alkmaar verkoopt op 17 juni 1680 Dr Cornelis Corenhardt, 
zoon en enige erfenaam van Alit Ariens, een huis en erf aan de 
Zuidzijde van de Oudegraft, voor ƒ 1100 11. 
Op 28 december 1683 wordt in Alkmaar de staat en inventaris 
opgemaakt van de boedel en alle de goederen door Doctor Cor-
nelis Corenhart, in zijn leven brouwer in de brouwerij van het 
Swaert, op 15 december 1683 met de dood ontruimd (in 2 niet 
helemaal gelijke exemplaren) 9. 

 

IId.  Trijn Cornelis (Appetijt) 12,  
tr. (1) Aelbert Woutersz, zn. van Wouter Aelbertsz, schepen (1592-
1601) te Koedijk, en Anna Pieters Schippers,  
tr. (2) Jan Aengesz, alias Noom Jan, zn. van Aeng Thijsz. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Diewer Aelberts, volgt IIIh. 
2. Maertgen Aelberts, volgt IIIi. 
3. Anna Aelbertsdr, volgt IIIj. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. Cornelis Jansz Appetijt, volgt IIIk. 
2. Bouwen Jansz Aenges, alias Huijskebuert, impost op begr. Alkmaar 

13-9-1706 als Bouwen Jansz op Huijskebuurt (impost ƒ 6). 
 

IIIa.  (van IIa) Trijn Jans (Appetijt),  
tr. Dirck Sijmonsz Pap, geb. ca. 1606, zn. van Sijmon Aeriaensz Pap. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marij Dircx (Pap). 
2. Anna Dircx (Pap). 
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IIIb.  (van IIa) Diewertie Jans (Appetijt),  
tr. Jan Fredericxz. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Jans, tr. Floris de Vos van Teijlingen. 
2. Jan Jansz Vroon. 
 

IIIc.  (van IIa) Jan Jansz Appetijt, impost op begr. Koedijk 21-1-1704 (im-
post ƒ 3, betaald door Arien Hendricksz timmerman),  
tr. (1) Trijn Jans (Lantheer), dr. van Jan Gerrijtsz Lantheer en Tho-
nisgen Pietersdr,  

 tr. (2) ald. 26-12-1688 Maertje Cornelis, wed. van NN. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Neeltje Jans Appetijt, ged. (nederd. geref.) Koedijk 27-5-1657, 

overl. vóór 6-10-1687, tr. ald. 3-1-1683 Jan Jacobsz Schagen, bij 
huwelijk jongeman van Aagtdorp. 

2. Jan Jansz Appetijt, ged. (nederd. geref.) Koedijk 11-2-1660. 
3. Maartje Jans Appetijt, ged. (nederd. geref.) Koedijk 2-4-1662. 
 

IIId.  (van IIb) Guyrte Cornelis Appetijt,  
tr. Gerrit Jansz Lantheer, geb. ca. 1616, zn. van Jan Gerrijtsz Lantheer 
en Thonisgen Pietersdr. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Gerritsz Lantheer, impost op begr. Koedijk 19-8-1713 (impost 

ƒ 3), tr. ald. 9-1-1684 Maertje Jacobs, ged. (nederd. geref.) ald. 
18-5-1659, impost op begr. Koedijk 24-3-1742 (impost ƒ 6),  dr. 
van Jacob Symonsz Barbier en Dieuwer Jansdr. 

2. Cornelis Gerritsz Lantheer, impost op begr. Koedijk 13-10-1720 
(impost ƒ 12, dubbeld recht). 

 

IIIe.  (van IIb) Reijer Cornelisz Appetijt, impost op begr. Koedijk  
 31-1-1699 (impost ƒ 6),  
 tr. Dieuwer Gerritsdr, dr. van Gerrit Pietersz. 

Uit dit huwelijk: 
1. Trijn Reijers, overl. kort vóór 3-7-1689,  

tr. Koedijk 21-4-1686 IJff Jansz IJffs. 
2. Griet Reijers, impost op begr. Koedijk 4-9-1719 (impost ƒ 3),  

tr. ald. 15-3-1676 IJff Pietersz Backer, impost op begr. ald.  
25-3-1715, (impost ƒ 3). 

3. Neeltje Reijers, ged. (nederd. geref.) Koedijk 23-12-1657. 
4. Neeltje Reijers, ged. (nederd. geref.) Koedijk 18-5-1659, impost op 

begr. ald. 10-12-1729 (impost ƒ 6),  
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tr. (1) ald. 21-4-1686 Jan Pietersz Kout, impost op begr. Koedijk 
25-1-1703 (impost ƒ 3), wedn. van NN.,  
ondertr. (impost) (2) ald. 29-12-1703 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 
3-1-1704 Jan Jacobsz Schagen, impost op begr. Koedijk  
22-7-1705 (impost ƒ 6), wedn. van Neeltje Jans Appetijt,  
ondertr. (impost) (3) ald. 11-4-1716 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 
26-4-1716 Cornelis Pietersz Backer, impost op begr. Koedijk  
4-5-1728 (impost ƒ 6), wedn. van NN. 

 

IIIf.  (van IIb) Cornelis Cornelisz Appetijt, molenaar (bij ondertrouw, 
wonende op de Oude Veste),  

 ondertr. Alkmaar 5-1-1659 Maritje Cornelis, wed. van NN. 
Uit dit huwelijk: 
1. NN. Cornelis Appetijt. 
2. Diewertje Cornelis, ged. (nederd. geref.) Alkmaar 10-4-1661. 

 

IIIg.  (van IIb) Maartje Cornelisdr Appetijt,  
tr. Pieter Teeuwisz Hartland, schepen (1661-1677) en weesmeester 
(1678-1679) van Koedijk, zn. van Theeus Willemsz, schepen (1623-
1649) ald., en Jannetje Willemsdr (Schotsman). 
Uit dit huwelijk: 
1. Teeuwis Pietersz Hartland, schepen (1693-1712) te Koedijk, impost 

op begr. ald. 5-1-1713 (impost ƒ 15),  
ondertr. (impost) ald. 22-3-1698 (recht om te trouwen 15 gld 
voor ieder), tr. (nederd. geref.) Koedijk 6-4-1698 Guijrt Simons, 
impost op begr. ald. 9-4-1728, dr. van Sijmen Arents Prins en Lij-
sebet Arents, wed. van Jan Pietersz Diepsmeer, schepen ald. van-
af 1681 tot 1690, molenmeester van de Mangelpolder. 

 

IIIh.  (van IId) Diewer Aelberts,  
tr. Jan Cornelisz Molenmeester, schepen (1659-1660) van Koedijk, 
zn. van Cornelis Jansz Molenmeester, schepen (1630-1631) ald. 
Uit dit huwelijk: 
1. NN. Jans, tr. Pieter Jansz Calis. 
2. Trijntje Jans, impost op begr. Koedijk 24-3-1697 (impost ƒ 3, aan-

gever Arien Pietersz Calis). 
 
IIIi.  (van IId) Maertgen Aelberts,  
 tr. Jan Saskers van Tjallewal. 

Uit dit huwelijk: 
1. Pieter Jans Tjallewal. 
2. Trijntje Jans. 
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IIIj.  (van IId) Anna Aelbertsdr,  
 tr. (1) Pieter Saskersz,  

tr. (2) Cornelis Jacobsz Volckerts, zn. van Jacob Volckertsz, wedn. 
van NN. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Sasker Pietersz, impost op begr. Koedijk 1-9-1709 (impost ƒ 6), tr. 

Barbar Jacobs, overl. Oudkarspel, impost op begr. Koedijk  
 26-10-1718 (impost 3), begr. ald., dr. van Jacob Jansen Barsin-

gerhorn en Trijn Jans. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. Trijntje Cornelis Volckers, ged. (nederd. geref.) Koedijk 5-9-1657, 

impost op begr. ald. 13-2-1731 (impost ƒ 6, dubbeld recht). 
 

IIIk.  (van IId) Cornelis Jansz Appetijt, overl. vóór 13-3-1669,  
tr. (1) Trijn Cornelisdr Stammis, dr. van Cornelis Reijersz Stammis, 
schepen (1642-1658) van Koedijk, weesmeester (1642-1659), ouderling 
(1658),  

 tr. (2) ald. 28-12-1661 Maerijtge Harcx. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Trijn Cornelis. 
2. Jan Cornelisz Appetijt, alias Jan Cornelisz Noomkes,  
 tr. (1) NN.,  

tr. (2) Koedijk 1 nov. 1676 Anne Claes, bij huwelijk weduwe van 
Noord-Scharwoude, impost op begr. Koedijk 24-10-1710 (im-
post ƒ 3), wed. van Arent Hermens. 

3. Aegt Cornelis, tr. Cornelis Jansz Huijberts. 
 

B. Fragment-parenteel Bruijneman 
 

I. Aerian Cornelisz Bruijneman, geb. ca. 1561,  
 tr. NN. 

In het verpondingsboek van Oudkarspel van 1615 wordt Aerien Corne-
lisz Bruijneman onder de buren van Oudkarspel wonende op ’t Noort-
eijnt van Koedijk vermeld met 1 gars 10 snees over Pelssers Tuijn be-
oosten de Grebmoolen, 1 gars 8 snees over Boers Lantge op het Noor-
tent van Koedijk, 7 geerzen 11½ snees over Wijerts Weijt bewesten die 
Veer, en 1 gars 7 snees over Sijtwint bezuiden Botsool, evenzo in het 
begin van dat van 1627, met nog erbij van Hansse Reyers erven 2 geer-
zen 3 snees (Wester Saskeroort bezuidoosten de Diepsmeer), van Jan 
Willems Maey 5 geersen 4½ snees (Pieter Gerrijts Weyt bewesten de 
Diepsmeer)13. Na 1638 zijn de opvolgers van Aerien Cornelis Bruijne-
man o.a. Aelet zijn dochter met de Heytweyt beoosten Aert Sloffen 
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voor 7 geerzen 2 snees, Aelit nog met Pelsers Tuijn voor 3 geerzen 11 
snees 10 roeden14. 

 Uit dit huwelijk: 
 1. Willem Adriaensz Bruijneman, volgt IIa. 
 2. Guiert Aeriensdr, tr. Jonge Gerryt Jansz, overl. vóór 3-10-1619. 

In Koedijk daagt in 1619 Aerian Cornelisz Bruyneman Gerryt 
Jansz om voogd te wezen van Guiert Aeriansdr nagelaten wedu-
we van Gerryt Jansz Jonge Gerryt15. 

 3. Alit Aeriaensdr (Bruijneman), volgt IIb. 
 4. Jacob Adriaensz Bruijneman, volgt IIc. 
 5. NN. Aeriaens (Bruijneman), volgt IId. 
 

IIa.  Willem Adriaensz Bruijneman,  
tr. NN. 

 Uit dit huwelijk: 
 1. Adriaen Willemsz Bruijneman, volgt IIIa. 
 2. Jacob Willemsz Bruijneman. 
 3. Lijssebeth Willemsdr, volgt IIIb. 
 

IIb.  Alit Aeriaensdr (Bruijneman),  
 tr. (1) Gerrit Cornelisz Appetijt, zn. van Cornelis Jansz Appetyt,  

tr. (2) Jan Michielsz, koehouder te Alkmaar, zn. van Michiel Cornelisz, 
schepen van Koedijk, en Jannitgen Michielsdr, wedn. van Maritgen Sij-
monsdr. 
In 1641 vindt een deling plaats tussen Alit Aeriaens, weduwe van Jan 
Michielsz in zijn leven koehouder binnen Alkmaar, voor haarzelf en 
vanwege Cornelis Gerritsz haar zoon geprocreëerd bij Gerrit Cornelisz 
haar eerdere man, geassisteerd met Aeriaen Cornelisz Bruijneman haar 
vader en Willem Adriaensz van Koedijk haar broer, ter eenre, mitsga-
ders Cornelis Symonsz Warmenhuysen en Baerent Jacobsz van der 
Nieuburch als geordonneerde voogden van Lysbet Jans, nagelaten 
dochter en enige erfgenaam van de voorschreven Jan Michielsz gepro-
creëerd bij Maritge Sijmons zijn eerdere huisvrouw, ter andere zijde, ten 
overstaan en door tussenspreken van Mr Roeloff van Kessel, Aeriaen 
Cornelis Sevenhuysen en Cornelis de Haes, van de boedel en goederen 
door de voorschreven Alit Aeriaens en Jan Michielsz in 't gemeen beze-
ten en door dezelve Jan Michielsz metterdood ontruimd. Door Alit Ae-
riaens is aan Jan Michielsz ten huwelijk ingebracht, behalve de meube-
len en het huisraad, goederen ter waarde van 10275 gld waarin haar 
zoon Cornelis Gerritsz de helft competeert voor zijn vaders erfenis en 
nog voor 11 jaar het inkomen daarvan, waarvan 100 gld jaarlijks afgeto-
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gen voor kost en kleding, bedragende 1036 gld 15 st, monterende teza-
men 6149 gld 10 st. Tot voldoening hiervan krijgt hij land in de banne 
van Oudkarspel genaamd Willem Jacobsweyde getaxeerd op 3150 gld, 
en nog een stuk land genaamd het Slick, getaxeerd op 3000 gld. Buiten 
de nog te verdelen goederen, waarvan 2 derdeparten voor Alit Aeriaens 
en haar voorkind en een derdepart voor Lysbet Jans, zal Lysbet Jans aan 
Alit Aeriaens 36 gld uitkeren en blijft nog omtrent 40 gld interest uit de 
boedel van Jannitge Michiels, de moeder van Jan Michielsz, onverdeeld. 
Aan Alit Aeriaens wordt toebedeeld: een stuk land genaamd Nobelsven, 
rietland in de Nieuwe Greb, een zaadakker te Bergen op Sanegeest, land 
verheeld in Willem Jacobsweyde, een stuk land genaamd Breelant in de 
banne van Oudkarspel, het onverkochte halve huis op 't Nieuwelant, uit 
de custingbrief van 't grote huis op 't Nieuwelant, tezamen waard 6974 
gld 17 st. 16 
In Alkmaar koopt in 1642 Alit Ariens, weduwe van Jan Michielsz Koe-
houder, een huis en erf  aan de Zuidzijde van de Oude Graft, voor  
ƒ 700 17. 

 Uit het eerste huwelijk: 
 1. Cornelis Gerritsz Coornhert, medicinae doctor, brouwer (in de 

brouwerij 't Swaert) te Alkmaar, overl. Alkmaar 15-12-1683 (op 
18 december 1683 van Alkmaar naar Koedijk gevoerd voor ƒ 5). 
 

IIc.  Jacob Adriaensz Bruijneman,  
 tr. Aecht Jacobsdr, dr. van Jacob Claesz Cleijenburch. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Jacob Jacobsz Bruijneman, volgt IIIc. 
 2. Cornelis Jacobsz Bruijneman, volgt IIId. 
 3. Jan Jacobsz Bruijneman, overl. Alkmaar, impost op begr. Koedijk  
  9-5-1719 (impost ƒ 3). 
 4. Maertje Jacobs (Bruijneman), volgt IIIe. 
 5. Lysbeth Jacobs (Bruijneman). 
 6. Trijn Jacobs (Bruijneman), volgt IIIf. 
 

IId.  NN. Aeriaens (Bruijneman),  
 tr. Arent Sijmonsz Prins. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Sijmon Arentsz Prins, volgt IIIg. 
 2. Jan Arentsz Prins, volgt IIIh. 
 3. Maritgen Arents Prins. 
 

IIIa.  (van IIa) Adriaen Willemsz Bruijneman,  
tr. NN. 
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 Uit dit huwelijk: 
 1. Adriaen Adriaensz Bruijneman, tr. NN. 
 2. Maertie Adriaens Bruijneman. 
 

IIIb.  (van IIa) Lijssebeth Willemsdr,  
tr. Ariaen Ariaensz, overl. tussen 8-2-1640 en 5-12-1641, zn. van 
Adriaen Cornelisz, ook bekend als Adriaen Cornelisz Noortent, burge-
meester van Warmenhuizen, heemraad van Geestmerambacht, en Jan-
netgen Ariaensdr, wedn. van NN. 

 Uit dit huwelijk: 
 1. Marijtgen Ariaensdr, verm. ged. (nederd. geref.) Warmenhuizen 

13–6-1638,  
tr. Koedijk 5-8-1657 Jacob Jansz Schatter, ook Broesen, notaris, 
kastelein van de Hondsbossche en duinen van Petten. 

 2. Ariaen Ariaensz Houdewint, ged. (nederd. geref.) Warmenhuizen 
11-9-1639 (Ariaen, zn. van Ariaen Ariaensz, getuige Teet 
Ariaens), in 1688 en 1694 samen met Trijn Harks vermeld als 
lidmaat te Catrijp, tr. Trijn Harcks, dr. van Harck Jansz Decker. 
 

IIIc.  (van IIc) Jacob Jacobsz Bruijneman,  
 tr. Aaltje Cornelisdr. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Cornelis Jacobsz Bruijneman, ged. (nederd. geref.) Koedijk  
  14-9-1659. 
 2. Aechtje Jacobs. 
 3. Cornelis Jacobsz Bruijneman, ged. (nederd. geref.) Koedijk 9-9-1663. 

 

IIId.  (van IIc) Cornelis Jacobsz Bruijneman,  
tr. Maertje Jansdr Butter, dr. van Jan Hendricksz Butter en Aecht Pie-
tersdr Aenges. 

 Uit dit huwelijk: 
 1. Aeltie Cornelis (Bruijneman). 
 2. Maertje Cornelis (Bruijneman), ged. (nederd. geref.) Koedijk  
  20-1-1663, tr. ald. 25-1-1688 Dirck Jansz Noom, impost op begr. 

ald. 17-10-1727 (impost ƒ 6), zn. van Jan Gerrets Noom. 
 3. Jan Cornelisz Bruijneman, impost op begr. Koedijk 22-8-1713 als 

Jan Cornelisz Bruijn (pro deo, aangever Dirck Jansz Noom),  
  tr. Maartjen Heertjens, impost op begr. ald. 28-5-1713 (impost  
  ƒ 3, aangever haar man Jan Cornelisz Bruijneman). 
 4. Jacob Cornelisz Bruijneman, ged. (nederd. geref.) Koedijk 2-8-1671,  

ondertr. (impost) ald. 9-4-1701 (impost ƒ 6 samen), tr. ald.  
  24-4-1701 Trijn Cornelis. 
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 5. Arian Cornelisz Bruijneman, ged. (nederd. geref.) Koedijk  
  25-11-1673, impost op begr. ald. 3-3-1730 (pro deo, aangever 

Cornelis Ariensz Bruijneman),  
ondertr. (impost) ald. 30-3-1697 (impost ƒ 6 samen), tr. Koedijk 
14-4-1697 Maertje Jans, dr. van Jan Hillebrantsz Lammerschaag, 
alias Schipper, en Trijntje Gerrits. 

 6. Willem Cornelisz Bruijneman, alias Schuijtemaker, ged. (nederd. 
geref.) Koedijk 12-7-1676, impost op begr. ald. 6-2-1738 als Wil-
lem Cornelisz Schuijtemaker (impost ƒ 3),  

  ondertr. (impost) ald. 1-3-1704 (impost ƒ 6 samen), tr. Koedijk 
8-4-1704 Anna Jans, ged. (nederd. geref.) ald. verm. 23-5-1677, 
dr. van Jan Hillebrantsz Lammerschaag, alias Schipper, en Trijn-
tje Gerrits. 
 

IIIe.  (van IIc) Maertje Jacobs (Bruijneman),  
 tr. Koedijk 19-1-1659 Gerrit Jansz in de Clijff. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Maertje Gerrits, ged. (nederd. geref.) Koedijk 26-10-1659. 
 

IIIf.  (van IIc) Trijn Jacobs (Bruijneman),  
tr. (nederd. geref.) Koedijk 18-11-1663 Cornelis Jansz Schoenmaker. 

 Uit dit huwelijk: 
 1. Maertje Cornelis, ged. (nederd. geref.) Koedijk 16-11-1664, overl. 

vóór 15-4-1694,  
tr. (nederd. geref.) ald. 15-12-1686 Arien Reijersz Timmerman, 
timmerman, impost op begr. ald. 15-12-1714 (impost ƒ 3), die 
hertr. met Maertje Pieters Volkers. 

 2. Jan Cornelisz, ged. (nederd. geref.) Koedijk 17-11-1669. 
 3. Jacob Cornelisz. 
 4. Pieter Cornelisz, ged. (nederd. geref.) Koedijk 6-10-1675. 
 

IIIg.  (van IId) Sijmon Arentsz Prins, 
 tr. Lysbeth Arentsdr. 
 Uit dit huwelijk: 
 1. Pieter Sijmonsz Prins, ged. (nederd. geref.) Koedijk 5-10-1659. 
 

IIIh.  (van IId) Jan Arentsz Prins, impost op begr. Koedijk 14-3-1697 (im-
post ƒ 6),  
tr. (nederd. geref.) ald. 19-3-1659 (zij jongedochter van Zuid-
Scharwoude) Guijrt Cornelis. 

 Uit dit huwelijk: 
 1. Reinouw Jans Prins, ged. (nederd. geref.) Koedijk 4-1-1660. 
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 2. Arent Jansz Prins, ged. (nederd. geref.) Koedijk 31-7-1661. 
 3. Arent Jansz Prins, ged. (nederd. geref.) Koedijk 11-3- 1663. 
 4. Cornelis Jansz Prins, ged. (nederd. geref.) Koedijk 27-7-1664. 
 5. Cornelis Jansz Prins, ged. (nederd. geref.) Koedijk 1-1-1666. 
 6. Willem Jansz Prins, ged. (nederd. geref.) Koedijk 8-10-1673. 
 7. (kind) Prins, ged. (nederd. geref.) Koedijk 23-6-1675. 
 
Noten. 

1.  Jaarboek C.B.G., deel XVIII (1964), Grafzerken uit de kerk van Koedijk, blz. 70-80. 
2.  De Gouden Engel Nr 1, mei 1999, blz. 12-16. 
3. ONA Alkmaar 185 (notaris Jacob van Beijeren) blz. 170, 21 febr. 1661. 
4.  ONA Alkmaar 187 (notaris Jacob van Beijeren) blz. 651, 4 mei 1667. 
5.  ONA Alkmaar 188 (notaris Jacob van Beijeren) blz. 938, 17 sept. 1670. 
6.  ONA Alkmaar 188 (notaris Jacob van Beijeren) blz. 973, 9 nov. 1670. 
7.  ONA Alkmaar 216 (notaris Cornelis van Heijmenbergh) akte 41, 27 nov. 1675. 
8.  ONA Alkmaar 202 (notaris Cornelis van Heijmenbergh) akte 21, 1 maart 1683. 
9.  ONA Alkmaar 202 (notaris Cornelis van Heijmenbergh), aktes 129 en 130, 28 dec. 1683. 
10.  ORA Alkmaar 162 fol. 141v, 17 juni 1680. 
11.  ORA Alkmaar 152 fol. 47, 18 jan. 1642. 
12.  De voornaam ‘Trijn’ is afgeleid uit het feit dat van haar 5 bekende kinderen er 4 een dochter 

Trijntje hebben (van het overblijvende kind zijn geen kinderen bekend). 
13.  OA Oudkarspel 102 (Verpondingsboek van 1615) fol. 20v, 103 (Verpondingsboek van 

1627). 
14.  OA Oudkarspel 106 (Verpondingsboek van 1638 en 1649). 
15.  ORA Koedijk 6211 (Schepenrol) 3 okt. 1619. 
16.  ONA Alkmaar 106 (notaris Cornelis de Haes), 3 juni 1641. 
17.  ORA Alkmaar 152 fol. 47, 18 jan. 1642. 
 
 

Nieuws van het Regionaal Archief Alkmaar 
 

� Op 7 maart 2006 start aan de Volksuniversiteit een cursus genealogie 
voor beginners. Het zijn 5 lessen van 2 uur, steeds op maandagmiddag van 
14.00-16.30 uur. De prijs is € 60. Cursusmateriaal is daarbij inbegrepen. 
Harry de Raad is de docent. De locatie is het gebouw van het Regionaal 
Archief aan de Hertog Aalbrechtweg 5.  
Opgeven kan bij de Volksuniversiteit Alkmaar, Stationsweg 19a,  
1815 CA Alkmaar, tel: 072-5152069, e-mail: info@vualkmaar.nl 

 

� De voetbaltentoonstelling die vanaf augustus in de hal van het archief was 
te zien, is in november beëindigd. Vanaf begin december is een nieuwe 
tentoonstelling ingericht, die betrekking heeft op het thema ’75 jaar Wie-
ringerwaard, 925 jaar Langedijk en 375 jaar Heerhugowaard’.  

 

� In september start weer een cursus ‘oud schrift’ voor beginners. Men kan 
zich nu reeds opgeven!   
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De afdelingsavond in november       P.D. Aaij 
 

Onze laatste bijeenkomst in De Rekere, door ruim 40 leden bezocht, begon 
met een korte ledenraadpleging i.v.m. de najaarsvergadering van het NGV op 
3 december 2005.  De voorzitster mw. Truus Schoehuijs herdacht eerst ons 
overleden oud-bestuurslid dhr. Arie Wester. Vervolgens deed zij enkele korte 
mededelingen m.b.t. de bibliotheek, de komende verhuizing en de financiën. 
Wat het laatste betreft: de begroting voor 2006 is door het hoofdbestuur 
goedgekeurd (er is € 4000 toegekend), de kosten van de jubileum-viering blij-
ven binnen de begroting en de verkoop van onze cd-rom loopt prima. M.b.t. 
de beleidsnota van het hoofdbestuur valt vooral de aandacht op voor een 
nieuwe aanpak van de promotie. De voorzitster concludeert dat onze afdeling 
beslist voldoet aan de gestelde eisen: we hebben een prachtig ledenblad en 
bestuursleden promoten HNK waar mogelijk (8 oktober, Monumentendag 
e.a.). Zij vraagt en krijgt toestemming van de aanwezigen voor de afgevaardig-
den om genoemde punten tijdens de najaarsvergadering goed te keuren. 
 

Dhr. D. Berents boeit een ieder tijdens zijn lezing over ‘Misdaad in de Middel-
eeuwen’, die zonder lichtbeelden moet plaatsvinden i.v.m. een technisch pro-
bleem. Als schrijver van een aantal boeken over middeleeuwse criminaliteit 
heeft hij vertellingen te over om, naast statistische onderzoeksgegevens, de 
aanwezigen te doen griezelen als de toen gangbare straffen worden opge-
noemd. Met een schets over de leefwijze in de middeleeuwen wordt duidelijk 
dat de gepleegde delicten van een geheel andere aard waren dan thans het 
geval is. Er werd vaker gebedeld om een aalmoes in de kerk, boerderijen wer-
den geplunderd door (huur-)soldaten, er werd geroofd langs handelswegen en 
op jaarmarkten hadden zakkenrollers een kans, valsemunters smolten mun-
tranden om! Agressie uitte zich ook na belediging en mishandeling in moord: 
20 à 30 keer zoveel als thans (6 moorden op 10000 bewoners). Vermogensde-
licten daarentegen kwamen veel minder voor. Hebben wij nog altijd een beeld 
van een tijd met wrede straffen dan werd ons nu duidelijk gemaakt dat dit een 
vertekend beeld blijkt: 0,6% lijfstraf, 1,8% doodstraf in uiterste noodzaak, 40% 
verbanning (goedkoop voor het stadsbestuur) en 40% vermogensstraf (aan-
trekkelijk voor de stadskas!) en veel vrijspraak. Het was een interessant en 
boeiend onderhoud dat met applaus en een cd-rom werd beloond. 

 

Opmerkelijke combinatieOpmerkelijke combinatieOpmerkelijke combinatieOpmerkelijke combinatie    

In Harenkarspel trouwt op 31-12-1868 Pieter Droog, landman, 59 jaar, geb. 
Oude Niedorp, zoon van Pieter Droog en Antje Schuit,  weduwnaar van Ka-
rolina Krille, met Grietje Nat, 53 jaar, geb. Oterleek, dochter van Dirk Nat en 
Grietje Kloek; weduwe van Cornelis Kuiper. [Bron: Genlias]  
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VRAAG ►◄ANTWOORD 

Deze rubriek staat ten dienste van leden die met hun onderzoek zijn vastgelopen. 
Mocht u aanwijzingen hebben om het onderzoek van de vraagsteller vlot te trekken, 
dan hopen we dat u de redactie hiervan in kennis wilt stellen zodat we de reakties 
kunnen publiceren.  
 

Vraag: Hout 
Een van mijn voorouders is Jan Hout, geb. Den Helder 30-10-1831 uit een 
R.K. familie uit Zijpe. Hij was getrouwd 1e met Lijsbeth Cornelisse Mooij en 
2e met Grietje Groen. Naar zijn overlijden (datum en plaats) zoek ik al enige 
jaren tevergeefs.  
Mijn overgrootmoeder Elisabeth Catharina Hout was een dochter uit het eer-
ste huwelijk. Zij wilde in 1882 te Rotterdam trouwen met mijn overgrootvader, 
die van Remonstrantse huize was. Haar vader weigerde daarvoor toestemming 
te geven. De akte om via de kantonrechter te trouwen, waarin een en ander 
staat beschreven, zegt dat hij toen in Beest? woonde. Ik heb gezocht in Gel-
derland, maar daar niets gevonden; de naam komt er niet voor. 
Hannie Margés, Wagenaarstraat 12A, 4331 CZ Middelburg, tel: 0118 616420, 
e-mail: hmarges@zeelandnet.nl 
 

In memoriam Arie Wester                                                 Jos Kaldenbach 
 

Op 15 september vernamen wij dat geheel onverwacht ons medelid, oud-
bestuurslid en vrijwilliger Arie Wester uit Sint-Pancras de dag ervoor was over-
leden. Hij was een rustige, vriendelijke en zeer betrouwbare medewerker van 
onze afdeling. Ook na zijn 80-ste ging hij elke eerste zaterdag van de maand 
mee naar het Verenigingscentrum, eerst naar Naarden, later naar Weesp.  
Hij beheerde jarenlang de microfiches van de afdeling, ontving bezoekers 
gastvrij bij hem thuis en hielp ook mee op stands e.d. Het bestuur is Arie veel 
dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet. 
Naast zijn NGV-werkzaamheden was Oud-Sint Pancras ook een vereniging, 
waar hij niet weg te denken was. Ook daar was hij actief als vrijwilliger en be-
stuurslid. Maar niet alleen bij deze verenigingen zal hij een leegte achterlaten, 
onze gedachten zijn vooral bij zijn zussen met wie hij het huis deelde, het huis 
waarachter hij een grote volkstuin had. We wensen hen veel sterkte toe. We 
zullen Arie in onze vereniging missen.  
 

In november hebben de erfgenamen van Arie besloten zijn archief aan de NGV te 
schenken. Jos Kaldenbach heeft o.a. een archief van de voetbalclub SDW (voorloper 
van Kolping Boys) ontvangen en deze aan het Regionaal Archief Alkmaar overgedra-
gen. De andere spullen gaan naar het NGV. Er gaat gelukkig geen waardevolle verza-
meling verloren.  
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 Voor u ���� gelezen                  P. D. Aaij 
 

In de verenigingsbladen van het afgelopen kwartaal staan o.a. de volgende 
parentelen, kwartierstaten of stamreeksen uitgewerkt: 
- Homme Martinus (Hengelo)  Threant, jaargang 16, nr. 1,2 en 3.  
   Trijntje Keenhuis (Emmen)  idem nr. 3 
-  Margreet/Elizabeth de Wit (Wormerveer) 
 Familie Hop (Warder) 
 Jan Tromp (Purmerend)      Zaanstreek/Waterland, nr. 61/62 
-  J.W.B. Beyk     Kennemerland, nr. 42 juni 2005-2  
-  Joh. Pauwels Vermo(eu)len   Gepermeteerd, jrg. 7, nr. 26 
-  Cornelis Trommelen / Anna Maria Rovers  
 Josephus Ooms en Petrus Raats West Noord-Brabant, jrg.13 –2/3 
-  Hendrick Hendri(k)x 
  Familie Vlemminx   Kempen- en Peelland, jrg. 13 nr.2 
-  Tecla Stevens x B. Scholten  HuppelDePup jrg. 12 nr.3 
-  Hans P. van der Horst  IJsseldelta jrg. 19 nr. 2/3 
 

In een prachtige dubbel-uitgave van Aqua-Vitae van de afd. Betuwe 8e jrg. nr. 
2a/b vindt u uitgebreide familie-beschrijvingen van hun bestuursleden:  
Van Beek-Montens, Van Aalst, Kuyntjes, Thien en De Klerk. 

In de 75e uitgave van de Historische Vereniging Texel treft u een artikel aan 
over het ‘Gesticht van Weldadigheid’ met een volledige lijst van opgenomen per-
sonen tussen 1905 en 1947.  
 

Lezenswaardige artikelen treft u verder aan in: 
Zeeuws Erfgoed met o.a. Jaar van het Kasteel 2005 
Nationaal Archief o.a. themanummer 2e Wereldoorlog 
de Clock van Callens-Ooghe (Historische Vereniging Callantsoog) 
Zicht op Haringcarspel (Historische Vereniging Harenkarspel) 
Gens Data uitgave NGV-Computergenealogie 
Afd. Amersfoort en Omstreken jrg. 14 nr. 3 met een interessant historisch 
overzicht over ‘De bokkenrijders en hun afstammelingen’ 
Zaanstreek-Waterland blad 62 Pracht en praal in de Purmer 
van Ottersplaat tot Groenveldsweide jrg. 11 nr. 1 o.a. veel foto’s en histori-
sche gegevens over de families Slot, Nap, Bak en Dullemond 
Chronyke van het Schermereiland jrg. 22 nr. 3 met een overzicht van de 
geschiedenis van ‘Reisbureau Hooyberg te De Rijp’ 
Oud-Alkmaar jrg. 29 nr. 2 met ‘De orgelhistorie van de Kapelkerk’ 
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Geloven in Alkmaar een uitgave van de gem. Alkmaar i.s.m. het Reg. Archief 
in het kader van de Monumentendag 2005 
Jaarboek 2005 De Groene Valck van de Hist. Ver. Akersloot met o.a. het 
levensverhaal van Arie Veldt, verluchtigd met foto’s. 
 
De in dit artikel genoemde bladen worden na ontvangst door de secretaris be-
schikbaar gesteld aan de redactie en daarna in een rondzendmap opgenomen. 
Deze map circuleert binnen het bestuur. Na afloop worden de bladen overge-
dragen aan onze bibliothecaris Hans Reijngoud die een uitgebreide index 
maakt van de familienamen die er in  voorkomen, waarna ze een plaats krijgen 
in de bibliotheek. Indien u een blad wilt raadplegen n.a.v. publicatie in 
deze rubriek, kunt u het beste contact opnemen met Hans Reijngoud om 
te informeren of het reeds in de bibliotheek aanwezig is.  
 

De door Hans Reijngoud gemaakte index van de familienamen is te raadplegen 
op de afdelingssite, en in papieren vorm op de afdelingsavonden.   

 

Drie interessante boeken      Aris Visser/Piet Aaij 
 

Behalve de vaste bijdrage van Piet Aaij ditmaal ook één van Aris Visser, die 
ons wees op onderstaand boek dat in de boekhandel verkrijgbaar is. Het is 
eveneens aanwezig in het Reg. Archief Alkmaar. 
 

►Het verraad van het Noorderkwartier: oorlog, terreur en recht in de Ne-
der-landse Opstand, door Henk van Nierop.  
Amsterdam: Bakker, 1999  
343 pagina’s, 15 pagina’s platen: illustratie’s; 24 cm. 
Met literatuuropgaven, register van persoonsnamen en aardrijkskundige na-
men. ISBN gebonden uitgave 90 351 20183. 
 

Beschrijving van de beruchte zaak uit de Tachtigjarige oorlog, waarbij in 
Noord-Holland in 1575 mensen werden gefolterd en ter dood gebracht door 
de Geuzen wegens een niet bestaand verraad aan de Spanjaarden. 
Bovenstaand boek is een herschrijving van een stuk geschiedenis, opgesteld 
door een geheel nieuw bronnenonderzoek in de Archieven van Noord-
Holland boven het IJ van Amsterdam. Het is de periode van de beruchte her-
tog van Alva als landvoogd, de Raad van Beroerte, stadhouder Prins van 
Oranje, de Geuzen, de Reformatie, opkomst van doperse gemeenschappen, de 
hagenpreken, de beeldenstorm en de tiende en twintigste penning. 

Het boek beschrijft de geschiedenis van personen en plaatsen in Noord-
Holland boven het IJ. Het naam register bevat c.a. 470 namen. 
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►‘De familie Kager van circa 1660 tot 2005’ door Hans Opdam. 
 
Met de gegevens van de oudst bekende stamvader van de nu in Nederland 
wonende families Kager t.w. Gerrit Hendriksz Kager begint een imposant 
overzicht van deze rooms-katholieke familie. 
Gerrit Hendriksz Kager overlijdt in 1710 en dan wordt zijn vrouw, Theunisse 
Cornelis, eigenaresse van enkele stukken grond die gelegen zijn in de banne 
van Sint Pancras in de omgeving van Alkmaar. Zij laat alle eigendommen na 
aan haar zoon Cornelis Gerritsz Kager. Tezelfdertijd woont in de eerste helft 
van de 18e eeuw nog een Kager in de gemeente Bergen, n.l. Hendrik Gerritsz 
Kager, gehuwd met Guertie Hendricks en aangenomen wordt dat zij broers 
waren. 
Er volgen beschrijvingen van tien generaties van de familie en er zijn enkele 
interessante tekstkaders opgenomen over o.a. de kindersterfte in de familie, 
over Cornelis Kager, Bergens bestuurder in de Franse tijd en over Het Rijke 
Roomse Leven (1850-1950). Kortom, een prachtig overzicht van een Noord-
Hollandse familie! (Dit boek is opgenomen in de afdelingsbibliotheek)  
 
 

►‘Langedijk 925 jaar boven water’ door Ans Kraakman en John Moesker. 
 
Alhoewel dit schitterende overzicht meer een historisch werk is verdient het 
toch genoemd te worden. 
Het toen en nu van Langedijk geeft een indruk over de samenleving door de 
eeuwen heen en met de verhalen over hoe de inwoners leefden en wat zij 
meemaakten kan het toch een waardevol naslagwerk zijn voor een ieder die 
familiebanden heeft in dit gebied. De artsen, de dienders, de leerkrachten, de 
ondernemers, de tuinders, de pastors en dominees, zij allen passeren de revue. 
Tenslotte vindt u in deze jubileumuitgave natuurlijk informatie over de woon-
kernen Sint Pancras, Zuid- en Noord-Scharwoude en Oudkarspel. (Dit boek 
kan worden ingezien in het Reg. Archief Alkmaar.) 

 
 
 
Excursie naar Weesp              Jos Kaldenbach 
Op zaterdag 5 november vond de traditionele afdelingsexcursie naar Weesp 
plaats. Zo’n 15 personen werden gastvrij ontvangen en kregen een uitgebreide 
rondleiding. Ze waren o.a. verbaasd over de miljoenen namen die sinds vorig 
jaar weer in de computer waren verwerkt. De resultaten van de electronische 
vastlegging kunt u voor een deel bekijken op www.ngv.nl.  
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Jubileum CD-rom ‘40 jaar HNK’                 Ger Telman 
Automatisch opstarten en toch nog een onverwacht foutje. 
 

De bestelde CD-roms heeft u inmiddels ontvangen of zijn naar u on-
derweg. Gebleken is dat in de praktijk de configuratie en instellingen van u 
aller computers aanleiding kan zijn voor verwarring m.b.t. het installeren van 
het (systeem)-bestand CTL3D.dll zoals vermeld in de installatie-instructies. 
Daarom sturen wij u dit extra bericht, ter vervanging van een kleine bijsluiter 
die u in de CD-box zult aantreffen. De tekst van dit bericht vervangt die bij-
sluiter. 
  

Automatisch starten: Om u voor, een achteraf onterechte, teleurstelling te 
behoeden willen wij u er nog even op attent maken dat de CD-rom alleen 
direct foutloos opstart als u met WINDOWS 95/98 werkt. In de installatie-
instructies op de omslag van de CD-box maken wij u daarop attent. Lees deze 
instructies dus goed en vooral vooraf. 
 

N.B. Voor XP/NT-gebruikers: De map met daarin het programma 
(CTL3D.dll) wordt door Windows als een ‘systeem-map’ aangemerkt. Daarom 
bestaat de kans dat op uw computer het programma-bestand niet zichtbaar 
wordt als u met de VERKENNER de map ‘INSTALLATIE’ opent.  
Dit wordt door WINDOWS met een instelling geregeld. Om het bestand toch 
te kunnen copiëren moet er door u, in voorkomend geval, eerst een instelling 
(al of niet tijdelijk) worden aangepast. (De instructies op de omslag gaan er 
vanuit dat het bestand wel zichtbaar is, vandaar deze extra informatie.) 
 

Ga indien noodzakelijk, als volgt te werk: Met de VERKENNER (met de 
map INSTALLATIE geselecteerd):  
Selecteer achtereenvolgens het tabblad: EXTRA, kies MAPOPTIES…, daarna 
WEERGAVE.  
Haal nu het ‘VINKJE’ voor ‘Beveiligde besturingssysteembestanden verber-
gen’ weg door erop te ‘klikken’. Bevestig uw aanpassing door op 
‘TOEPASSEN’ te klikken. De volgende keuze-mogelijkheid kunt u naar eigen 
inzicht met ‘JA’ of  ‘NEE’ beantwoorden.  
Keer nu terug naar de VERKENNER door op ‘OKE’ te klikken.  
Open zonodig de map ‘INSTALLATIE’ opnieuw, het bestand CTL3D.dll 
moet nu wel zichtbaar zijn. Volg nu verder de instructies van de omslag van de 
CD-box. 
Indien bovenstaande instructies toch nog niet tot het gewenste resultaat heb-
ben geleid, raadpleeg dan de Windows-HELP mogelijkheid, het onderwerp: 
Verborgen bestanden of mappen weergeven. 
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Foute bestandsnaam:  
Tot onze grote schrik hebben wij moeten ontdekken dat er, ondanks uitge-
breide controle van de CD-rom, toch nog een kleine fout is achtergebleven. 
De naam van het PDF-bestand, waarin de afleveringen 53-54-55-56 van ons 
afdelingsblad zijn opgenomen, is niet correct in het BROWSER.INI-bestand 
aangegeven. Het menu-programma (BROWSER.EXE) leest in dat bestand de 
informatie over de plaats van de bestanden. Als u in het betreffende op de 
keuzemogelijkheid voor het bestand  53-54-55-56 klikt wordt het gekozen 
bestand niet geopend. Er verschijnt ook geen foutboodschap.  
In het BROWSER.INI bestand staat abuisivelijk nr 53-54-44-56.pdf  i.p.v. nr 53-
54-55-56.pdf. 
 
U kunt deze fout omzeilen door het bestand (nr 53-54-55-56.pdf) in de map 
HollandsNoorder-Kwartier, buiten het MENU om, te openen door er in de 
VERKENNER op te dubbelklikken of in ADOBE-READER het bestand te 
'OPENEN'. 
Uiteraard kunt u ook alle andere pdf-bestanden op deze manier benaderen. 
 
Wij hopen dat u, ondanks de kleine ongemakken, met plezier deze unieke CD-
rom zult gebruiken en hopelijk vindt u informatie waarmee u uw eigen gege-
vens kunt aanvullen.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tijdens de jubileummiddag stonden de bezoekers in de rij om de CD-roms bij Ger Telman 

(links)  en Hugo van der Velde aan te schaffen. 
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Kaas–Cheese–Käse–Fromage–markt in Alkmaar          (deel 2) 
                Van Brenk en Zonneveld 

 
In het juni-nummer heeft u het eerste deel van dit artikel kunnen lezen. 
Daarin werden o.a. de genealogische fragmenten Warmenhuijzen, Cop-
bier en Bootsman gepubliceerd. In dit nummer komen de fragmenten  
Lommert, Van Tuijl, Ormé en De Leeuw aan bod. 
  

Inleiding 
In het vorige deel heeft u de spreuk in de weeghal van het Waaggebouw kun-
nen lezen. Er zijn nog meer spreuken in het gebouw te vinden. Nadat de Span-
jaarden na de belegering van Alkmaar vertrokken waren, diende de Alkmaar-
ders bij de Prins van Oranje een verzoek in om het Waagrecht weer in volle 
eigendom te mogen krijgen. Dit duurde enkele jaren. In 1581 besloot de Prins 
het toe te kennen. Ter herinnering aan deze schenking werd op de voorgevel 
van het Waaggebouw de volgende spreuk aangebracht: 
S(enatus) P(opuli) Q(ue) A(lcmariae) Restituit Virtus Ablatae Jura Bilancis, d.w.z. Moet 
(en kracht) schonk aan regering en burgerij van Alkmaar het verloren Waagrecht weer!  
 
Onder de wijzerplaten is de volgende spreuk te vinden: 
Singulas horas, singulas vitas puta – beschouw ieder uur als een afzonderlijk leven 
Vive memor leti, fugit hora – leef, de dood gedachtig, de tijd snelt 
Dies extremus, alteri natalis – de uiterste dag is de geboortedag tot ’n ander leven 
Pretiossissima jactura temporis –  het kostbaarste verlies is tijd  
 
Pieter Lommert 
Op 27-2-1755 maakt notaris Bolten een verslag van een burenruzie met hand-
gemeen. Eén van de personen die in de akte genoemd wordt is kaasdrager 
Pieter Lommert. [ONA inv. 575 a 15]. Op 23-6-1763 komt hij opnieuw voor 
in een akte. Pieter heeft namelijk op die dag met een zeker ongehuwd vrouws-
persoon Marie Keulemans genaamd, wanneer die zeer dronken was, in de tuin 
van Frans van der Paeden, waarin hij te werk was, overspel bedreven. Hoofd-
officier Rutger Paludanus oordeelt dat deze kaasdrager voor 12 jaar uit Hol-
land en West-Friesland verbannen moet worden. Sinds 1782 is Pieter voort-
vluchtig en sindsdien is er niets meer van hem vernomen.  
 

I Jilles Jansz Lommert, tr. Alkmaar 23-7-1690, wednr van Haarlem 
Antje Arents 
Kinderen van Jilles: 
1. Pieter, geb. ca 1675, overl. Alkmaar 17-11-1755, verdronken in 
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het water buiten ’t Waterpoortje, tr. 1701. (Ze hebben 10-2-1751 hun 
gouden bruyloft gevierd.) Diliaantje  

2. Abram, geb. ca 1684 (zie II). 
3. Dirk, rel. Aefie Jacobs 
4. Isaac begr. Alkmaar 9-5-1728 

II Abram Jillesz Lommert (Lombert, Lombart), geb. ca 1684, begr. 
Alkmaar 2-1-1752, in ’t diaconiehuis, tr. Alkmaar 27-10-1709  Aerjaan-
tje Arents Eggens, geb. ca 1689, begr. Alkmaar 2-10-1740, op 't 
kerkhof 
Uit dit huwelijk: 
1. Saartje, ged. Alkmaar 11-6-1717, jong overleden 
2. Pieter, ged. Alkmaar 19-12-1717, jong overleden 
3. Maartje, ged. Alkmaar 11-6-1719 
4. Pieter, ged. Alkmaar 30-3-1721 (zie III). 
5. Jacob, ged. Alkmaar 16-3-1724 
6. Sara, ged. Alkmaar 17-7-1726, begr. ald. 8-1-1728 

III Pieter Lommert, ged. Alkmaar 30-3-1721, overl. na 1782 
Pieter is sinds 1782 voortvluchtig, otr. Alkmaar 26-10-1740, tr. ald. 
6-11-1740, jm Koningsweg, jd Bierkade Cornelia Gerard, geb. ca 1711, 
begr. Alkmaar 2-2-1777, 66 j 
Uit dit huwelijk: 
1. Abraham, ged. Alkmaar 26-9-1743 
2. NN  

 
Gerrit van Tuijl 
Gerrit wordt in 1771 in Amsterdam uitgeschreven en in 1772 in Alkmaar inge-
schreven. Hij woont dan aan de Langestraat. Op 13-12-1785 laat kaasvader 
Gerrit van Tuijl kaas in zijn huis zetten, waarover enkele personen laten weten 
dat hij ‘zigh meerder vrijeheijd aanmatigt dan de intentie van de resolutie is 
geweest’. Op 12-10-1793 doet kaasvader Gerrit zelf zijn beklag. Het gaat over 
kaasdrager Gerrit Houtman die kennelijk dronken is geweest en weigert de 
boete daarvoor te betalen. Men besluit Gerrit Houtman geen bier meer te 
geven. Nog geen jaar later, op 12-8-1794 doen twee waagmeesters hun beklag 
over de slechte handelwijze van Gerrit van Tuijl. Hij wordt gecorrigeerd, maar 
blijkbaar tevergeefs want 4 dagen later wordt hij uit z’n post ontzet. Toch 
wordt hij een jaar later weer genoemd als kaasvader, maar zijn onbehoorlijke 
gedrag is weer reden tot klagen n.l. door vier kaasdragers. De laatst gevonden 
akte van Gerrit van Tuijl is uit 7-3-1797 wanneer hij zich beklaagd bij de ge-
meente Alkmaar.  
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I Gerrit van Tuijl, geb. ca 1740, overl. Alkmaar 14-7-1800, 60 jaar, laat 
3 kinderen na, in de Waagh (kaasvaders mochten het Waaggebouw als hun resi-
dentie beschouwen),  
otr. (1) Alkmaar 5-11-1780, tr. ald. 19-11-1780, jm, jd, Kuindertje Jan-
sen de Boer, geb. ca 1769, overl. voor 12-12-1784 Langstlevende testa-
menten: ONA Alk inv. 692, akte 166 dd 1-10-1781.  
Otr. (2) Alkmaar 12-12-1784, tr. ald. 26-12-1784, Catharina Antho-
nia van der Schoor, naaister, ged. Amsterdam 3-2-1757 (get.: Antho-
nij Bosman, Adriana Bosman). Amstelkerk, overl. na 1807, dr. van Jan 
van der Schoor en Saartje van der Moer. ONA Alk inv. 729 akte 7 
dd jan. 1786: langstlevende testament. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. Margrietje, ged. Alkmaar 5-2-1786 
2. Sara, ged. Alkmaar 6-1-1788 
3. Albertina, ged. Alkmaar 3-1-1790 
4. Jansie, ged. Alkmaar 9-1-1793, begr. ald. 31-3-1797. Kerkhof, 4e 

cl. f 3,-,-. 
 

Cornelis Jacobsz Ormé 
Op 17-6-1797 waren ongeregeldheden op de kaasmarkt waarvoor met name 
Cornelis Ormé verantwoordelijk was.  Dan blijkt dat deze Cornelis ook op 
9-6-1797 last veroorzaakt te hebben.  

I Jacob Ormé (Ormea), stadsomroeper, kraambewaren, tabaksstrip-
per, kaaskooper, geb. Utrecht ca 1718, begr. Alkmaar 2-12-1772, 57 j, 
diaconie. Aantekening. na 9 okt. 1765 is bedankt om haar godloose brutaale 
uijtdrukkinge en liegetaal. 
Rel. Sophia Withof, geb. Amsterdam ca 1719, begr. Alkmaar 
12-12-1780, in 't diaconiehuis, 61 j 
Uit deze relatie: 
1. Jacoba ged. Alkmaar 14-3-1741 
2. Adrianus, ged. Alkmaar 30-12-1742, jong overleden 
3. Catharina (Caatje), ged. Alkmaar 19-4-1744, jong overleden 
4. Johannis, ged. Alkmaar 5-5-1746 
5. Hendrik, ged. Alkmaar 27-6-1748, jong overleden 
6. Caatje, ged. Alkmaar 1-2-1750 
7. Hendrik, ged. Alkmaar 21-11-1751, jong overleden 
8. Hendrikje, ged. Alkmaar 30-11-1752, jong overleden 
9. Jacob, geb. Utrecht ca 1754 
10. Cornelis, ged. Alkmaar 21-12-1755 (zie II). 
11. Dirk, ged. Alkmaar 5-1-1758, jong overleden 
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II Cornelis Jacobsz Ormé (Ormee), ged. Alkmaar 21-12-1755, begr. 

ald. 17-5-1811 
otr. (1) Alkmaar 27-2-1780, tr. ald. 12-3-1780, jm, jd Marijtje Hop, 
ged. Alkmaar 3-4-1752, begr. ald. 29-5-1783, op 't kerkhof, 31 j.  dr. van 
Joost Jansz Hop en Hendrikje Sprokkenee. 
Otr. (2) Alkmaar 24-8-1783, tr. ald. 7-9-1783 Hendrikje van der 
Meulen, ged. Alkmaar 6-1754, overl. ald. 29-6-1813, begr. ald. 
1-7-1813, dr. van Jacob van der Meulen en Klaasje Bruijning. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. Jacobus, ged. Alkmaar 11-7-1784 

 

Maarten de Leeuw 
Maarten komt voor het gerecht waar hij schoorvoetend tegemoet komt aan 
het verzoek om voor zijn halfzusje Grietje Poolman te zorgen. Deze Grietje 
(soms tenonrechte Poland genaamd) was door haar familie vanwege haar 
slechte gedrag en ongebonden levenswijze weggejaagd en hield zich ‘naakt en 
verrot’ op in de Vischbanken. Ze wordt voor 2 weken in het tugthuis gebracht. 
Maarten dient zijn halfzus van eenige verschooning te voorzien. Op 30-8-1800 
is Grietje genezen verklaard en kan ze weer in het publiek verschijnen. Door 
het onderzoek naar de relatie tussen Maarten de Leeuw en Grietje Poolman 
stuitte men op een ingewikkelde genealogische puzzel. Maarten de Leeuw is 
een kind van Jan Leeuw en Lena Kinkel en gedoopt op 5-2-1756. Grietje 
Poolman is een dochter van Jan Poolman en Lena Kinkel en gedoopt op  
10-9-1771, dus het zijn halfbroer en –zus.  
De puzzel heeft te maken met Jan Leeuw, de vader van Maarten. Tijdens het 
onderzoek naar de familie van Jan Leeuw werd gevonden dat op 18-4-1756 
ene Dirk wordt gedoopt als zoon van Jan Leeuw en Jannetje Houtman. Het 
ligt niet voor de hand te veronderstellen dat het om één persoon zou gaan, 
maar het zou wel kunnen. Uit nieuwsgierigheid is ook door de redactie en  
J. W. Balder nader onderzoek gedaan naar de familie Leeuw (waarbij soms ook 
de spelling ‘de Leeuw’, en ‘van Leeuwen’ gehanteerd wordt). Daarbij zijn o.a. 
de nakomelingen van Jan Gerritsz van Leeuwen en IJtje Jans Vellinga in kaart 
gebracht, want onder die nakomelingen bevindt zich ene Jan Jansz Leeuw. 
Deze Jan Jansz Leeuw is blijkbaar een schuinsmarcheerder, zo blijkt uit het 
testament van vader Jan Gerritsz van Leeuwen [ONA 670, akte 80, dd 3-8-
1764]. Betreffende het erfdeel van zijn zoon Jan wordt o.m. gesteld dat ‘ook in 
mindering zal moeten strekken soodanige penningen als hij op een buijten-
spoorige en onbetamelijke wijse heeft soek gebragt en in onordentelijkeheijd 
verteert, en welke door den testateurs mits deesen seer gratieus werden gestelt 
op f 400,-.’ En ook verder in het testament is een aantal zinsnedes opgenomen 
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waaruit blijkt dat zoon Jan een losbandig leven leidde. Zou dit dan betekenen 
dat hij er tegelijk een relatie met twee vrouwen op nahield? 
Volgens de doopboeken blijkt echter dat Jan gedoopt werd op 18-5-1741 en 
dit maakt de veronderstelling dat hij op 14-jarige leeftijd de vader van Maarten 
(en misschien ook van Dirk) zou zijn wel erg onwaarschijnlijk. Kortom, be-
treffende de ouders en de doopgegevens van Jan Leeuw tasten we nog volledig 
in het duister. Indien u denkt aanvullende gegevens te hebben die licht kunnen 
werpen op deze zaak, ziet de redactie uw reaktie met belangstelling tegemoet.   
 

Bij de inschrijving van de doop van Maarten is geen enkele aantekening ge-
vonden die erop wijst dat Lena en Jan Leeuw ongehuwd zouden zijn. Een 
huwelijk is echter ook niet gevonden.  
Lena is na de geboorte van Maarten getrouwd met achtereenvolgens Willem 
Santernel, Jan Poolman en Jan van der Wal. Van de eerste twee echtgenoten 
had ze ook kinderen.  
 

I Judocus Anthonisz Kinckel, (Joost Anthonisz Kinkel), rel. Anna Mae-
rtens 
Uit deze relatie: 
1. Anthonij, ged. (geref) Alkmaar 3-7-1726 
2. Antonius, ged. (RK) Alkmaar 11-3-1728 
3. Maria Magdalena, ged. (RK) Alkmaar 2-3-1730 
4. Antonius, ged. (RK) Alkmaar 12-10-1732 
5. Lena, ged. (RK) Alkmaar 27-7-1734 (zie II). 

II Lena (Magdalena) Kinckel, ged. (RK) Alkmaar 27-7-1734, begr. 
Alkmaar 27-2-1805 72 j, Diaconiehuis (Harlina Kinckel),  
rel. (1) Jan Jansz Leeuw  
Tr. (2) 18-2-1759, tr.kerk Alkmaar 4-3-1759, jm en jd, jd Amsterdam, 
Willem Jansz Santernel, begr. Alkmaar 8-4-1766. Kerkhof  (M.gasthuis) 
Otr. (3) Alkmaar 23-11-1766, tr. ald. 7-12-1766, wed. Noord-Scharwoude, 
wede Alkmaar Jan Gerritsz Poolman 
Otr. (4) Alkmaar 23-10-1785, tr. ald. 6-11-1785 Jan van der Wal, geb. 
ca 1759, begr. Alkmaar 12-2-1789, 40 j. 
Uit de eerste relatie: 
1. Maarten de Leeuw, geb. Alkmaar 1-2-1756 (zie IIIa). 
Uit het tweede huwelijk: 
2. Johanna Santernel, geb. ca 1760 (zie IIIb). 
3. Aechje Santernel, ged. Alkmaar 4-3-1761, begr. Alkmaar 

15-8-1761.  
4. Aaltje Santernel, geb. ca 1762, begr. Alkmaar 29-11-1795, be-

jaard 

136                                                   Hollands Noorderkwartier, aflevering 64 

5. Aegje Sinternel, ged. Alkmaar 17-4-1763 
6. Barend Santernel, geb. 1766  
Uit het derde huwelijk: 
7. Gerrit Poolman, ged. Alkmaar 28-9-1767  
8. Joost Poolman, ged. Alkmaar 25-9-1768  
9. Jan Poolman, ged. Alkmaar 30-8-1770), begr. Alkmaar 

14-9-1770  

10. Grietje Poolman, ged. Alkmaar 1-9-1771, overl. Alkmaar 

23-12-1814. Fnidsen, 52 j. (?) (Soms Poland genoemd). 
11. Antje Poolman, ged. Alkmaar 27-11-1774, begr. Alkmaar 

25-1-1775. Weeshuis 

 
IIIa Maarten de Leeuw, winkelier, geb. Alkmaar 1-2-1756, ged. Alkmaar 

5-2-1756, overl. Alkmaar 26-12-1818 
otr. Alkmaar 7-2-1779, tr. ald. 21-2-1779, jm, jd Marijtje van Tiel, 
ged. Alkmaar 12-12-1751, overl. ald. 7-2-1816, dr. van Jacob Cornelis 
van Tiel en Aaltje Sijmens Rietvelt. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis, ged. Alkmaar 26-8-1779, begr. Alkmaar 17-9-1779, 

'zoontje'  
2. Alida, ged. Alkmaar 29-10-1780 
3. Leentje, Lena, ged. Alkmaar 7-2-1782 

rel. Daniël van Helder, werkman 
Woonde in 1807 met vrouw en zoontje Maarten van Helder op hetzelf-
de adres als zijn schoonouders. 

4. l.k., geb. Alkmaar 29-5-1783 
5. Jacob, geb. Alkmaar 29-7-1784, ged. ald. 1-8-1784, begr. Alk-

maar 8-8-1784 
6. Aaltje, ged. Alkmaar 4-3-1786, begr. Alkmaar 18-3-1786  
7. Jacob, ged. Alkmaar 13-3-1787 

 
IIIb Johanna Santernel, geb. ca 1760, begr. Alkmaar 12-10-1808 Weeshuis 

Op 27-8-1779 wordt een k.v. Jannetje Santernel begraven; niet duidelijk welk. 
tr. ca 1774 Arie Cornelisz Friet, overl. na 1790 
Arie Friet en Johanna Santernel maken een langstlevende testament. [ONA inv. 
711 a6 dd. 15-2-1790]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Frederik Friet, ged. Alkmaar 23-6-1774 
2. Arie Friet, ged. Alkmaar 2-11-1775 
3. Elisabeth Friet, ged. Alkmaar 13-3-1777 


