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Van de voorzitter              Truus Schoehuijs 
 
 

e afdeling is dit jaar goed begonnen. In het vorige nummer heeft u 
kunnen lezen dat we voor de bijeenkomsten van de afdeling naar ’t 
Trefpunt in Alkmaar moesten verhuizen.  

 

De verhuizing is aangegrepen om de bibliotheek opnieuw in te richten. Bo-
vendien is er nagedacht over het beleid dat we t.a.v. onze bibliotheek willen 
voeren. In dit blad kunt u hierover meer lezen. Het resultaat is dat al onze 
spullen een overzichtelijke plek gekregen hebben in onze nieuwe verenigings-
locatie.  
 

Woensdagavond 11 januari was de vuurdoop. We hadden Ger Kalverdijk, een 
van onze leden, gevraagd om ons wat te vertellen over het onderzoek en de 
vondsten in het Geestmerambacht en deze presentatie was als een ‘korte le-
zing’ aangekondigd. Ger heeft over het Geestmerambacht veel kennis, en 
vroeg tijdens de voorbereiding van zijn lezing of het iets langer zou mogen 
duren. Dat was geen bezwaar natuurlijk! Het deed ons deugd te kunnen con-
stateren dat veel leden en belangstellenden de weg naar het ’t Trefpunt hadden 
gevonden. Ger had een interessante diaserie samengesteld en hield voor een 
volle zaal een boeiende lezing met leuke ‘zijsprongen’. De lezing oogste veel 
waardering! In de pauze konden we ervaren dat we in ’t Trefpunt uitstekend 
kunnen bijpraten in een gezellige ambiance.  
Ook in februari was er weer veel belangstelling bij de lezing. Op elke tafel in 
de zaal was bovendien een keurige catalogus van de biblitheek te vinden. 
Voor maart hebben we weer iemand uit onze eigen gelederen bereid gevon-
den: Emmy Reijngoud vertelt ons over de Alkmaarse schooljuffrouwen en de 
palingvissers in Enkhuizen. Bij het ‘ter perse gaan’ van dit blad moet deze 
lezing nog plaatsvinden.  
 

In dit nummer vragen we uw speciale aandacht voor de Jaarvergadering in 
april. Naar verwachting zal de behandeling van de belangrijke bestuurszaken 
niet de gehele avond in beslag nemen, zodat er daarna nog tijd is voor een 
presentatie van de heer Witte. 
 

De voorbereiding voor het 60-jarig bestaan van de landelijke vereniging is 
bijna rond en ook daar zal Hollands Noorderkwartier acte de presence geven. 
Het bestuur is inmiddels bezig met de planning van het seizoen 2006-2007, 
want na de vakantie gaan we enthousiast door.  
Ik hoop van harte u bij de bijeenkomsten te mogen begroeten. En aarzel niet 
uw ideeën en opmerkingen bij de bestuursleden kenbaar te maken.  

DD 
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Afdelingsledenvergadering en lezing in april 
 

De leden van de afdeling Hollands Noorderkwartier worden van harte  
uitgenodigd voor de ledenvergadering. 
 

Datum:  woensdag 12 april 2006 
Plaats:  ‘t Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, 1814 JA Alkmaar 
Aanvang:  19.30 uur 

 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter mevrouw T.A.C. Schoehuijs. 
2. Mededelingen betreffende HNK en ingekomen stukken. 
3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 13 april 2005.*. Vaststel-

ling. 
4. Jaarverslag 2005 van de secretaris.*.  Vaststelling. 
5. Financieel verslag over 2005 van de penningmeester.* 
6. Verslag kascommissie , bestaande uit mevrouw E. Greijer-Gürsch, en 

de heren G. Kalverdijk en A.C. van Lierop.  
Vaststelling van het Financieel verslag.  
Verkiezing van de kascommissie voor 2006. 

7. Begroting 2006. Vaststelling. 
8. Bestuurssamenstelling.  

De heer W.Voskuijl treedt af als lid. Het bestuur hoopt op 12 april een 
nieuwe kandidaat voor te kunnen dragen. (Tegen) kandidaten voor het 
bestuur kunnen tot uiterlijk een week voor de vergadering worden ge-
meld bij de secretaris middels een schriftelijke en ondertekende opgave. 

9. Benoeming afgevaardigden naar de Algemene Vergaderingen van de 
NGV.  

10. Mededelingen betreffende de Algemene Vergaderingen. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 
 

De met * gemerkte stukken zullen een half uur voor aanvang van de vergade-
ring beschikbaar zijn. Mocht u vooraf over informatie m.b.t. de onderwerpen 
willen beschikken, dan kunt u daarvoor het HNK-secretariaat bellen. (Adres-
gegevens, zie binnenkant kaft.)  

 
Na de ledenvergadering zal ons lid de heer Witte een causerie houden over het 
ontstaan en de inhoud van zijn collectie van meer dan 80.000 namen van 
Texelse inwoners, m.n. uit alle Doop-Trouw- en Begraafboeken en de Bur-
gerlijke Stand tussen 1811 en 1894 van Texel. Hierbij zullen veel gegevens ook 
te raadplegen zijn. 
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De afdelingsavonden in januari en februari                              Piet Aaij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In ’t Trefpunt te Alkmaar, tijdens de eerste bijeenkomst in de nieuwe locatie van de afdeling, luistert 

een volle zaal naar het enthousiaste verhaal van Ger Kalverdijk. 

 
 
11 januari 2006: 
‘Archeologie van het Geestmerambacht’ door dhr. G. Kalverdijk 
 

Weet u de herkomst van de naam Daalmeer: de ‘Aalmeer’ en heeft u er wel 
eens bij stil gestaan hoe de Kattenberg in het Heilooërbos is ontstaan: na de 
zandafgraving voor de vijver van het Huis Nijenburgh in Heiloo en wat bete-
kent nou eigenlijk de naam Groet: gewoon ‘gras’. Zo maar enkele leuke 
weetjes die dhr. Kalverdijk noemde tijdens zijn lezing over het gebied waarvan 
het Geestmerambacht deel uitmaakt n.l. het enorme drassige gebied met zijn 
vele terpen en waterplassen rondom Alkmaar. Door zijn geweldige kennis van 
zaken (hij is o.a. oprichter en onderzoeker van de Stichting COOG Coördina-
tie Onderzoek Oud Geestmerambacht) kregen de bezoekers aan de hand van 
een dia-presentatie een goede kijk op de ontwikkeling van ons huidige woon-
gebied.  
De strijd tegen het water, de geleidelijke verplaatsing van kleine woonkernen, 
het verdwijnen van het dorp Vrone, de aanleg van de West-Friese dijk (een 
UNESCO-monument oorspronkelijk lopend van Koedijk tot aan de Oudor-
perdijk in Alkmaar) vanaf 1288 aangelegd, het ontstaan van ambachten zgn. 
‘rechtsgebieden’ onder gezag van een ambachtsheer (o.a. de Geest, Schoorl, 
Scharwoude en Vroonerbroek), de economische ontwikkeling van het gebied 

4                                                   Hollands Noorderkwartier, aflevering 65 

tot een tuindersgebied van wereldfaam, de grote ruilverkaveling in de jaren 
1965-’75 met de niet te stuiten verstedelijking: dit alles werd met veel enthou-
siasme verteld. Ook de woon- en leefsituatie door de eeuwen heen werd be-
sproken en vondsten vanuit de Romeinse en Karolingische tijd gaven een 
beeld van de vroegere beschaving. 
De aanwezigen dankten dhr. Kalverdijk voor zijn uiteenzetting met een wel-
gemeend applaus.  
 
8 februari 2006: 
‘Boedelinventaris als historische bron’ door dr. J. Kamermans, conservator 
van het Nederlands Tegelmuseum te Otterloo. 
 

Degene, die denkt dat we ons thans door de economische hoogconjunctuur 
allerlei goederen kunnen veroorloven, méér dan eeuwen geleden het geval was, 
vergist zich toch danig. De materiële cultuur vierde ook al hoogtij in de 16e en 
17e eeuw: natuurlijk waren de kostbaarste bezittingen in handen van een rijke 
bovenlaag van de bevolking, maar er bestond alom een grote vraag naar textiel, 
serviesgoed, pannen e.d. aan de man gebracht door ambachtslieden, kooplui 
op markten en handelaars aan de deur. Door efficiëntere productie tijdens de 
industriële revolutie -eind 18e en 19e eeuw- kwamen steeds meer goederen 
beschikbaar en daar profiteerde ook de middenklasse van. Deze zgn. ‘revolutie 
van de vlijt’ betekende wel voor velen hard werken en lange dagen maken, 
soms onder moeilijke omstandigheden. De boedelinventaris, een notariële 
akte, werd meestal opgemaakt bij overlijden, huwelijk, faillissement of bij lang-
durige afwezigheid i.v.m. een reis. Meestal werden eerst de onroerende goede-
ren beschreven (huis, land, effecten e.d.) en daarna de roerende goederen (va-
riërend van schilderij, spiegel en wastobbe tot potten, camizool en beddegoed 
en niet te vergeten baar geld!).  

Vooral bij faillissementen werden de schuldeisers nogal eens misleid:  
Een leerlooier ging failliet in 1730 en de boedel werd verkocht met een opvallend lage 
opbrengst. Dat bevreemdde een gerechtsdienaar en terecht: de vrouw van de leerlooier 
ruilde daags voor de veiling haar mooie bed voor het oudste bed van haar armlastige 
buren om dit bed op de veiling voor een habbekrats op te kopen en daarna weer om 
te ruilen.! Bovendien had de man de nacht voor de veiling een zak met waardevolle 
goederen o.a. geld en sieraden naar een schuur in de polder gebracht, doch deze tocht 
werd gezien en hij werd verraden. 

Na de pauze liet de spreker ons nog een totale boedelinventaris zien van de 
fam. Wagemaker-Potuit uit Ouderkerk. Hij was een ambachtsman met een 
timmermanswerkplaats. Leuk als je dan alle materialen genoemd ziet die toen 
in zo’n werkplaats aanwezig waren. De waarde van de gehele boedel: tussen 
300 en 2000 guldens (af te leiden van de belastingzegel van 24 stuivers!).    
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Oproepen namens de afdeling                                                      redactie 
 
De NGV viert dit jaar met een groots opgezette genealogische beurs 
haar 60-jarig bestaan. Het organisatiecomité is al lange tijd druk bezig 
met de voorbereidingen. 
 

De afdeling Hollands Noorderkwartier zal samen met een aantal andere afde-
lingen in het cluster Noord-Holland aanwezig zijn. De Noord-Hollandse afdelin-
gen hebben voor deze presentatie het onderwerp ‘Immigratie’ gekozen en 
zullen de resultaten van deze samenwerking tijdens de viering aan de bezoe-
kers presenteren. 
Wat er nog rest is een aantal medewerkers dat namens HNK de stand wil 
bemannen. Het belangrijkste is daarbij dat de vragen van de bezoekers zo goed 
mogelijk beantwoord worden en dat het enthousiasme van onze hobby en 
onze afdeling wordt uitgedragen.  Het zou daarom fijn zijn als zich een aantal 
vrijwilligers beschikbaar wil stellen. Vele handen maken de taak licht. De ge-
dachte is dat de medewerkers van die dag ook in de gelegenheid moeten wor-
den gesteld zelf een tocht langs de kramen te maken of een lezing moeten 
kunnen bijwonen. Het bestuur van de afdeling roept u daarom op u aan te 
melden. 
De Jubileumviering vindt plaats op zaterdag 13 mei 2006 in de Jaarbeursge-
bouwen te Utrecht. Standhouders kunnen hun stand inrichten vanaf 08.00 uur. 
Voelt u er wat voor om uw bijdrage aan dit evenement te leveren dan kunt u 
voor gedetailleerde informatie terecht bij het secretariaat, adres zie achterflap 
van dit afdelingsblad. 
 
e-mailadressen              redactie 
 

In het decembernummer is u gevraagd naar uw belangstelling voor deelname 
aan  een eigentijdse oplossing voor snellere berichtgeving namens uw afdeling. 
Het aantal reacties is tot nu toe niet erg groot. Wellicht is de oproep aan uw 
aandacht ontsnapt door alle feestdrukte die rondom de verschijningsdatum 
van ons blad heeft geheerst of bent u nog wat terughoudend in verband met 
de angst voor virussen en spam (ongewilde reclame). Als dat zo is dan moet ik 
u misschien nogmaals gerust stellen. Uw e-mailadres wordt in een bewaakte 
omgeving opgeslagen en u houdt te allen tijde zelf controle over uw aange-
melde e-mailadres. Daarnaast zullen wij, zoals gezegd, de adressen alléén ge-
bruiken voor aanvullende informatie of boodschappen die u via het blad niet 
of niet meer tijdig kunnen bereiken. Toe, doe mee en ervaar dat het best ge-
makkelijk is om aan deze electronische berichtgeving deel te nemen. Stuur een 
bevestigings e-mail naar: ngv.hnk@planet.nl 
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Bibliotheek van de afdeling HNK           redactie 
 

U herkent het ongetwijfeld: Dat is leuk om te bewaren! Hoe vaak heeft u dat al 
niet zelf gezegd? Maar dan herkent u ook: Eigenlijk zou ik weer eens grote schoon-
maak moeten houden!  
Goed dat is een methode. Maar is het wellicht niet beter om vóóraf  te beden-
ken of het aangebodene wel interessant genoeg is om (kostbare) ruimte in 
beslag te nemen, gemeten naar het doel dat je met de collectie nastreeft? 
Welnu die vraag moeten wij ons ook steeds stellen. De consequentie is dat je 
criteria moet formuleren waaraan de te bewaren zaken moeten voldoen. Dat 
hebben wij voor de bibliotheek van de afdeling HNK ook gedaan. 
  

Alle aangeboden boeken of andere publicaties worden beoordeeld op hun 
strekking en inhoud. Zij worden in de bibliotheek opgenomen als duidelijk is 
dat de inhoud betrekking heeft op Noord-Hollandse families of onderwerpen 
die direct of indirect met Noord-Hollandse families en hun omgeving of histo-
rie, verband houden. Natuurlijk zal van geval tot geval worden nagegaan of de 
toets van de genoemde criteria moet worden gehanteerd.  
Schenkingen van boeken en publicaties die na beoordeling niet in onze biblio-
theek kunnen worden opgenomen gaan niet verloren. De verenigingsbiblio-
theek in Weesp is ook geïnteresseerd in aanvullingen.   
Indien er toch nóg dubbele exemplaren overblijven, komen deze weer bij an-
dere afdelingsbibliotheken terecht, daar waar zij van nut kunnen zijn voor 
weer andere leden. 
Zo zorgen wij er voor dat uw schenking tot optimaal nut van alle leden van de 
NGV wordt aangewend. U ziet het, het mes blijft aan meerdere kanten snijden 
en niets wordt ondoordacht afgevoerd. Blijf dus uw overbodig geworden bi-
bliotheekexemplaren aan onze bibliothecaris aanbieden. Uw hobbygenoten 
zijn u er dankbaar voor. 
 
Vierde Duitslanddag van het Verenigingscentrum te Weesp  redactie 
 

Ook dit jaar is er weer een Duitslanddag  georganiseerd en opnieuw was het 
een groot succes. Het aantal bezoekers dat deze speciaal op Duitsland en Duit-
se immigranten gerichte dag bezocht was boven verwachting. Blijkbaar dringt 
het landelijk door dat er echt voor bijna iedereen wel iets te  ‘halen’ valt. 
De ‘stroom’ bezoekers kwam wat traag op gang maar over de gehele dag ge-
nomen waren er ongeveer 95 bezoekers langs de receptie naar de diverse ver-
tegenwoordigingen gepasseerd. Wellicht komt u volgend jaar ook eens langs. 
Je weet tenslotte maar nooit of u uw vastgelopen onderzoek weer vlot kunt 
laten trekken door één van de gewaardeerde Duitse collega's.   
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Een nadere kennismaking met ...                                         Piet Aaij 
 

Jaap Raat, geboren te Wervershoof in 1936. 
Was leraar Engels aan het Alkwaard College, 
gefuseerd met het Horizon College te Alkmaar. 
Mijn vrouw Tine Wigmans komt uit Hoorn, we  
wonen in Heiloo en hebben samen een zoon en 
een dochter en inmiddels twee kleinkinderen.  

Na mijn huwelijk in 1965 zijn mijn vrouw en ik 
de stamboom van onze wederzijdse ouders gaan 
uitzoeken, nl. de families Wigmans/Schouten en 
Raat/Renckens. Om deelgenoot te worden van 
wat anderen aan stamboom-onderzoek doen en 
welke bronnen er kunnen worden geraadpleegd 
werden we lid van de N.G.V.-afdelingen Hol-
lands Noorder-kwartier en Koggenland. Wij lezen 
Gens Nostra en de afdelingsbladen met veel belangstelling. De bijeenkomsten 
met interessante lezingen ondersteunen ons genealogisch onderzoek. Daar-
naast de cursus “Oud Schrift” bij Annie Stierp-Impink en vele cursussen op 
historisch gebied gevolgd, georganiseerd door de stichting Museaal en Histo-
risch Perspectief.  
 

Het stamboomonderzoek in allerlei archieven leidde tot steeds meer interesse 
in de leefomstandigheden van de diverse voorouders en daardoor ontstond 
een groeiende belangstelling voor de vaderlandse geschiedenis en in het bij-
zonder die van West-Friesland.  
 

In 1979 werd ik bestuurslid van het Westfries Genootschap en was 10 jaar 
vice-voorzitter. Nu nog ben ik bestuurslid van Westfriese Families, een stichting 
met als doel het stimuleren en publiceren van Westfriese stambomen in het 
kwartaalblad Westfriese Families. Een aparte uitgave vormen de 38 genealogieën 
in Westfriese Geslachten.  
In de loop van de tijd heb ik mijn genealogisch onderzoek moeten bijstellen. 
Was mijn eerste doel een zo’n volledig mogelijke stamboom te publiceren van 
de vier bovengenoemde families, nu richt ik me op twee facetten t.w.  

- de kwartierstaten, de 64 kwartieren, van genoemde families. 
- de uitgebreide stamreeksen van onze families, geplaatst in de tijd.   

Een voorbeeld: 
Mijn betovergrootvader Klaas Raat (1788 –1834), burgemeester van  Wognum 
(1817–1834) heeft vijf staatsvormen meegemaakt.  

- Bij zijn geboorte 1788: de Republiek der Verenigde Nederlanden,  
- 1795: de Bataafse Republiek,  

Jaap Raat 
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- 1806: Het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon,  
- 1810: deel van Frankrijk onder Napoleon en  
- 1815: Koninkrijk Holland onder koning Willem I.  

Een turbulente periode met in 1799 de Engels-Russische oorlog die vergaande 
gevolgen had voor de dorpen in Noord-Holland en in 1831 de 10 daagse veld-
tocht en de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden (koninkrijk België). 
Daar kun je in je genealogie niet aan voorbij gaan.... 
In het leven van Klaas Raat speelde ook de Maatschapij tot Nut van ’t Alge-
meen (“het Nut”), opgericht in 1784, een belangrijke rol. 
Elke maand werden bijeenkomsten gehouden met lezingen over Natuur-
kundige en Zedenkundige onderwerpen, om het volk uit zijn vaak moeizaam 
en troosteloos bestaan te verheffen. Uit “het Nut” kwamen voort de Spaar-
bank, de latere Nutsbank,  de Volksbibliotheek en de verbetering van het on-
derwijs. 
Ik probeer nu nog de verzamelde gegevens zo te ordenen dat nabestaanden 
niet de met moeite verkregen gegevens in de papierbak doen belanden. 
Oh ja, veel baat heb ik ondervonden met het raadplegen van de Memories van 
Successie. (Noordhollands Archief te Haarlem). Veelal wordt daarin de notaris 
genoemd en de nagelaten onroerende goederen en baten en schulden. Via de 
notaris is dan het testament en de boedelscheiding te raadplegen. En natuurlijk 
is Internet een bron met vele mogelijkheden. 
Ik heb in de loop van de jaren een aantal artikelen op zowel historisch als ge-
nealogisch gebied gepubliceerd. Voor reünies heb ik boekjes gemaakt over de 
familie Renckens en Raat, waarvan exemplaren zijn te raadplegen op het West-
Fries Archief te Hoorn.  

 
Opmerkelijk 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: Nieuwe Nederlandse Jaarboeken, jaar 1777.(met dank aan Herman de Vos) 
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De Castricumse familie Schotvanger                             Simon Zuurbier 
 
Inleiding 
Inmiddels zijn er 21 Castricumse families uitvoerig gepubliceerd in de jaarboe-
ken van de historische vereniging Oud-Castricum. Er zullen er de komende 
jaren nog meerdere volgen. Dit zijn families die tot in de huidige generaties in 
Castricum wonen. Dan zijn er ook nog een aantal families die tegenwoordig 
niet of nauwelijks meer in Castricum voorkomen, maar die in de 18e en 19e 
eeuw door hun functies en/of bezittingen plaatselijk een rol van betekenis 
vervulden. Ook van dit type familie wordt de genealogie zo volledig mogelijk 
uitgewerkt, mede om te kunnen dienen bij een reconstructie van Castricum in 
de periode van 1750 tot 1850.  Omdat deze genealogische gegevens families 
betreffen uit onze regio is de publicatie hiervan in het afdelingsblad van HNK 
voor mede-genealogen ook interessant.  
 
Deze keer betreft het de familie Schotvanger. De stamvader Pieter Pietersz 
Schotvanger vestigt zich vanuit Akersloot op 30 april 1777 in Castricum. Deze 
datum is vermeld in een brief van het gemeentebestuur van Akersloot aan 
schout en schepenen van Castricum met de belofte dat indien Pieter Schot-
vanger en zijn gezin binnen vijf jaren armlastig zouden worden, het gezin dan 
alsnog ten laste zal komen van Akersloot (een zogeheten acte van indemniteit).  
 
Pieter Pietersz Schotvanger is in 1771 gehuwd in Limmen met Antje Dirks 
Grafdijk. De herkomst van deze Pieter Schotvanger is onbekend. De achter-
naam zal ooit in de familie zijn gekomen door de uitoefening van het beroep 
‘schotvanger’: dit was degene die binnen een gemeente of banne de ontvanger 
(gaarder) was van het schot ook wel dorpschot genoemd. Het was een plaatse-
lijke belasting die per hoofdbewoner werd geheven. Van Castricum is het zo-
geheten ‘Gaarboek van het Schot te Castricum beginnende met den Jaare 1777’ bewaard 
gebleven. De gaarder of ‘schotvanger’ was toen Willem Amse. In het boek zijn 
van de aanwezige 140 huizen van de hoofdbewoner per jaar het bedrag aan 
ontvangen belasting genoteerd over de periode 1777 tot 1801. Dat dit boek 
begint in het jaar dat Pieter Schotvanger in Castricum komt wonen is puur 
toeval.  
 
In Akersloot worden van Pieter Schotvanger en Antje Dirks Graftdijk twee 
kinderen geboren, Dirk en Engeltje en in Castricum nog een zoon Pieter.  Hun 
nageslacht in de opeenvolgende drie generaties ziet er als volgt uit:  
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I Pieter Pietersz Schotvanger, zn. van Pieter Schotvanger, geb. ca. 1750, 
landman, woonde in Akersloot, vanaf 1777 in Castricum in huis nr. 99, 
aldaar overl., begr. 15-11-1780, tr. Limmen 28-4-1771 Antje Dirks 
Grafdijk, geb. ca. 1750, overl. Limmen 31-3-1784, dr. van Dirk Graft-
dijk, hertr. Castricum 4-2-1781 Jacob Maartensz Knaap.  

 Uit dit huwelijk:  
 1. Dirk geb. Akersloot, ged. 25-12-1772, volgt II. 
 2. Engeltje geb. Akersloot, ged. 1-8-1775, boerin, woonde in Alk-

maar op de Geest, aldaar overl. 26-1-1827, tr. Limmen  
2-2-1800 Klaas van der Vlugt, ged. Wijk aan Zee  
24-5-1768, landbouwer, overl. Alkmaar 15-11-1826, zn. 
van Arent van der Vlugt en Cornelia de Munnik.  

 3. Pieter geb. Castricum tussen 1777 en 1780, overl. Castricum  
19-1-1780.  

 
II Dirk Pietersz Schotvanger, geb. Akersloot, ged. 25-12-1772, veehou-

der, landbouwer, woonde in Castricum in huis nr. 8, woonde vanaf 1800 
in Limmen, en vanaf 1825 in Castricum, aldaar overl.  
14-2-1826, tr. Castricum 5-2-1797 Guurtje Jans Bruijn, ged. Bergen  
20-10-1764, overl. Limmen 11-3-1816, dr. van Jan Japikze Bruijn en 
Antje Kornelis Zandvoort. 

 Dirk huurde een boerderij met 9 morgen land te Limmen van Antje 
Mors en was een van haar erfgenamen. In Limmen is Dirk raadslid van 
1821 tot 1825 en wethouder van 1823-25. Hij koopt in 18211 de boerde-
rij in de Oosterbuurt in Castricum (kadaster sectie B, nr 478) met ruim 
30 bunder land, die behoorde tot de boedel van Dirk Jacobsz Beek en 
Antje Mors. Bij de boedelscheiding van Dirk’s nalatenschap in 18262  
wordt de boerderij in de Oosterbuurt en ruim 28,6 bunder land aan 
zoon Pieter toebedeeld. Zoon Jan erft daarbij land in Limmen en een 
perceel weiland ‘de Unjerbus’,  groot 1,4 bunder in Castricum. 

 Uit dit huwelijk:  
 1. Pieter geb. Castricum ca. 1797, volgt IIIa. 
 2. Antje ged. Limmen 27-2-1803, overl. Limmen 15-8-1803 

(DTB9).  
 3. Jan ged. Limmen 23-1-1805, volgt IIIb. 
 

IIIa Pieter Dirksz Schotvanger, geb. Castricum ca. 1797, veehouder, bezat 
31 hectare land in 1832, ontvanger van de polderlasten, wethouder en 
loco-burgemeester, woonde eerst in Limmen, vanaf 1825 in de Ooster-
buurt (nabij de Breedeweg) in Castricum, aldaar overl.  
12-12-1858, tr. (1) Limmen 12-10-1823 Jannetje Pepping, ged. Limmen 
17-3-1803, overl. Castricum 9-12-1842, dr. van Jan Willemsz Pepping en 
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Maartje Cornelis Groot; tr. (2) Castricum 18-2-1844 Arendje Kuijs, geb. 
Castricum 16-9-1822, boerin, overl. Castricum 28-2-1904, hertr. Castri-
cum 30-9-1860 Dirk Meijne, dr. van Pieter Jansz Kuijs en Maartje 
Bruijn. 

 Uit het eerste huwelijk, tenzij anders gemeld, geboren in Castricum:  
 1. Dirk geb. Limmen 18-4-1824, overl. Castricum 28-5-1831. 
 2. Willem geb. 4-3-1825, student R.-K. seminarie te Warmond 

(1852), onderwijzer woonde in Amsterdam (1859), verder 
geen gegevens bekend.  

 3. Maartje geb. 21-1-1826, overl. Castricum 22-1-1826. 
 4. Jan geb. 24-4-1830, boer, woonde in Castricum en in Alk-

maar op het Verdronkenoord, aldaar overl.  
26-1-1890, tr. Castricum 6-5-1855 Grietje Kabel, geb. Cas-
tricum 9-10-1836, overl. Alkmaar 25-6-1911, hertr. Alk-
maar 12-9-1894 Pieter Huijer, dr. van Jan Kabel en Grietje 
Kok. 

 5. Dirk geb. 24-11-1831, overl. Castricum 31-12-1835. 
 6. Guurtje geb. 26-10-1833, overl. Castricum 27-8-1850. 
 7. Jacob geb. 2-8-1835, overl. Castricum 21-9-1835. 
 8. Maartje geb. 30-10-1836, woonde in de Oosterbuurt te Castri-

cum, aldaar overl. 14-4-1861, tr. Castricum  
8-5-1859 Jacob Kuijs, geb. Akersloot 25-4-1837, land-
bouwer, veehouder, was o.a. wethouder en loco-
burgemeester van Castricum en lid van het R.-K. kerkbe-
stuur aldaar, overl. Castricum 15-2-1916, hertr. Uitgeest 
15-6-1862 Klaasje Terra, zn. van Pieter Kuijs en Aafje 
Schermer.  

 9. Dirk geb. 20-10-1838, bloemist, bloemkweker, woonde in 
Castricum, overl. Haarlem 27-2-1910, tr. Castricum  
4-5-1862 Neeltje Kuijs, geb. Akersloot 5-9-1840, overl. 
Castricum 8-2-1902, dr. van Pieter Kuijs en Aafje Scher-
mer.   

 10. Grietje geb. 22-3-1840, woonde in Limmen eerst op boerderij 
‘De Westert’, daarna in de Kerkbuurt, aldaar overl.  
28-2-1876, tr. Alkmaar 24-4-1864 Cornelis Kuijs, geb. 
Limmen 20-9-1841, veehouder, landman, overl. Limmen  
5-10-1882, hertr. Limmen 9-5-1878 Neeltje Admiraal, zn. 
van Pieter Kuijs en Klaasje Schoorl. 

 11. Antje Engelina  
  geb. 22-4-1841, overl. Castricum 10-1-1842. 
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 Uit het tweede huwelijk geboren in Castricum:  
 12. Jannetje geb. 22-5-1845, woonde in Egmond-Binnen, aldaar overl. 

7-7-1868, tr. Castricum 5-5-1867 Cornelis Kraakman, geb. 
Egmond-Binnen 14-8-1845, veehouder, landman, woon-
de vanaf 30-4-1918 aan de Ropjeskuil in Alkmaar, aldaar 
overl. 1-3-1925, hertr. Alkmaar 1-5-1870 Aaltje van Dam 
en St.-Pancras 23-10-1874 Elisabeth Heddes, zn. van Rei-
nier Kraakman en Grietje Admiraal. 

 13. levenloos geb. en overl. 17-3-1847.  
 14. Pieter geb. 17-3-1847, landbouwer, woonde in Limmen, aldaar 

overl. 4-2-1927, tr. Heemskerk 5-5-1886 Geertruida  
Mientjes, geb. Heemskerk 6-10-1859, overl. Alkmaar  
19-3-1901, dr. van Jan Mientjes en Antje Baltus.  

 15. Klaas (Nicolaas) 
  geb. 6-12-1848, veehouder, woonde op Wimmenum 

(gem. Egmond-Binnen), aldaar overl. 25-4-1884, tr. Eg-
mond-Binnen 6-2-1873 Sijtje Roskam, geb. Wimmenum 
28-1-1854, overl. Egmond-Binnen 7-1-1931, hertr. Eg-
mond-Binnen 1-7-1885 Cornelis Ruiter, dr. van Wouter 
Roskam en Trijntje Pater.  

 16. Jacob geb. 5-3-1850, landman, landbouwer, woont in Castri-
cum, aldaar overl. 12-11-1915, tr. Castricum  
24-4-1879 Grietje Kuijs, geb. Ursem 11-9-1851, overl. 
Castricum 29-3-1927, dr. van Pieter Kuijs en Jannetje 
Schoorl.  

 17. Guurtje geb. 16-8-1851, overl. Castricum 13-1-1856. 
 18. Maartje geb. 28-10-1852, overl. Castricum 5-2-1854. 
 19. Maartje geb. 27-2-1854, overl. Castricum 7-6-1855. 
 

IIIb Jan Dirksz Schotvanger, ged. Limmen 23-1-1805, veehouder, land-
bouwer, wethouder van Castricum, woonde eerst in de Egmondermeer, 
koopt in 18333 een boerderij met ca. 22 bunder land op het Noordend 
in Castricum, aldaar overl. 16-8-1878, tr. (1) Castricum 28-4-1833 Grietje 
Kuijs, geb. Akersloot 20-2-1813, overl. Castricum 12-8-1861, dr. van Ja-
cob Kuijs en Neeltje Dekker; tr. (2) Castricum 22-1-1865 Catharina 
Traan, geb. Velsen 1-4-1813, overl. Castricum 21-9-1866, eerder ge-
huwd Velsen 4-9-1839 Hendrik Handgraaf, dr. van Jan Traan en Aagje 
Limmen; tr. (3) Castricum  
25-8-1867 Antje Stet, geb. Castricum 12-9-1823, overl. Castricum  
19-9-1891, eerder gehuwd Castricum 24-4-1842 Gerrit Brakenhoff, dr. 
van Klaas Stet en Trijntje Koeleveld. 

 Uit het eerste huwelijk, tenzij anders gemeld, geboren in Castricum:  
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 1. Guurtje geb. Egmond-Binnen 7-2-1834, woonde eerst op het 
Schulpstet, daarna op het Noordend, sinds 1867 te 
Huiswaard, te Heemstede, vanaf 1876 in Schooten, vanaf 
1878 in Castricum (in de Duinderbuurt) en tenslotte in 
Heiloo, aldaar over. 21-6-1892, tr. Castricum 29-4-1855 
Willem Brakenhoff, geb. Castricum 9-5-1829, graanhan-
delaar, landman, broodslijter en koopman, overl. Heiloo 
21-3-1905, zn. van Jacob Brakenhoff en Neeltje Kuijs.  

 2. Neeltje geb. 14-12-1835, overl. Castricum 5-5-1844. 
 3. Dirk geb. 22-8-1838, landman, woonde in Castricum (eerst 

Noordend, later in de Kerkbuurt), overl. Castricum  
20-4-1906, tr. (1) Limmen 2-5-1878 Grietje Nanne, geb. 
Limmen 16-1-1845, overl. Castricum 6-3-1881, dr. van 
Cornelis Nanne en Aaltje Admiraal; tr. (2) Egmond-
Binnen 23-4-1883 Grietje de Waard, geb. Bergen  
17-6-1851, overl. Castricum 17-2-1927, dr. van Gerrit de 
Waard en Aagje Staadegaard.  

 4. Jacoba geb. 25-7-1841, woonde op het Noordend, overl. Castri-
cum 14-10-1911, tr. Castricum 8-5-1864 Jacob Veldt, geb. 
Castricum 21-7-1840, landbouwer, veehouder, overl. Cas-
tricum 25-12-1914, zn. van Pieter Veldt en Marijtje Mij-
zen. 

 5. Cornelis geb. 16-10-1843, landman, woonde op het Noordend, 
ongehuwd overl. Castricum 16-6-1879. 

 6. Neeltje geb. 4-6-1846, woonde op het Noordend, vanaf 1881 in 
de Kerkbuurt alhier, vanaf 1886 in Haarlem en Schoten, 
aldaar overl. 24-5-1920, tr. (1) Castricum 5-5-1867 Cornelis 
Roskam, geb. Heiloo 19-10-1843, landbouwer, kastelein 
(1878), logementhouder (1879), tapper, slijter, overl. Am-
sterdam 1-10-1892, zn. van Willem Roskam en Neeltje 
Kuijs; tr. (2) Haarlem 20-10-1897 Cornelis W. Bouma, 
geb. Nieuwer Amstel 13-4-1844, bloemistknecht, overl. 
Haarlem 14-11-1937, eerder gehuwd met Maria de Boer 
en met Leentje Wewel, zn. van Wijtze V. Bouma en Elisa-
beth Weddeloper. 

 7. Trijntje geb. 13-10-1849, woonde in Assendelft en Castricum, 
aldaar overl. 27-12-1910, tr. Castricum 18-8-1878 Jacobus 
Vergouw, geb. Zaandam 19-5-1848, landman, veehou-
der, overl. Castricum 30-9-1929, eerder gehuwd met 
Grietje Jak, zn. van Pieter Vergouw en Anna Heek.  

 8. Engeltje geb. 6-4-1852, woonde vanaf 1880 in Castricum, vanaf 
1925 in Schagen, aldaar overl. 11-6-1926, tr. Castricum 
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30-4-1876 Klaas van Weenen, geb. Castricum 31-3-1850, 
kastelein, landbouwer, arbeider, overl. Castricum  
19-4-1897, zn. van Wulbert van Weenen en Jannetje Stet. 

 9. Pieter geb. 1-4-1856, overl. Castricum 24-1-1860. 

                                                 
1 ONA Alkmaar 1086 (notaris Ad. P. de Lange) nr. 16, 17 jan. 1821. 
2 ONA Alkmaar 1116 (notaris Ad. P. de Lange) nr. 268, 27 mei 1826. 
3 ONA Alkmaar 1149 (notaris Ad. P. de Lange) nr. 229, 25 sept. 1833. 
 
 
 

Nieuws van het Regionaal Archief Alkmaar 
 

 Dinsdag 28 maart om 19.30 uur begint in het archief een lezing met als 
titel ‘Digitale genealogie’. Bas Wilschud zal antwoord proberen te geven 
op de vragen: Hoe moet ik scannen? Wat moet ik scannen? Wat moet ik 
fotograferen? Waarom eigenlijk? Met welke scanner? Met welke camera? 
Met welke instellingen? E.e.a. wordt gedemonstreerd a.d.h.v. GensDataPro, 
maar is minstens even interessant voor gebruikers van andere genealogi-
sche programma’s.  Adres: Hertog Aalbrechtweg 5, naast het NS-station 
Alkmaar-Noord.  

 Als u zich betrokken voelt bij het Alkmaars archief is het wellicht te over-
wegen om voor € 8 per jaar ‘Vriend van het archief’ te worden. Dank zij 
deze stichting heeft het archief de afgelopen jaren verschillende belangrijke 
objecten voor de collectie kunnen aankopen. De stichting organiseert re-
gelmatig lezingen en excursies en tweemaal per jaar ontvangt u een nieuws-
brief. 

 

 

Afdelingsavonden in seizoen 2006-2007 
 

De volgende data zijn gereserveerd en voor één avond is reeds een spreker 
gecontracteerd. In de volgende nummers volgt meer informatie. U kunt de 
data alvast in uw agenda noteren. En let op: er is dit jaar ook in december een 
afdelingsavond! 

wo.  13 sept. 2006 Contactbijeenkomst en korte lezing  
wo. 11 okt. 2006 Contactbijeenkomst en korte lezing over ‘Blommen in 

Noord-Holland’ door Piet Blom. 
wo. 8 nov. 2006 Voorbereiding Alg. ledenverg. NGV, spreker.  

wo. 13 dec. 2006 Nog nader in te vullen. 
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Toelichting bij de kwartierstaat van Henk Schoen             Peter Schoen 
 
De redactie ontving van een van onze leden, Peter Schoen, een kwar-
tierstaat. Zoals het meer genealogen vergaat, kwam hij op zeker mo-
ment in contact met iemand die dezelfde familienaam had. Het was de 
in Zuid-Afrika woonachtige Henk Schoen.  
 
Nieuwsgierig geworden naar mogelijke gemeenschappelijke roots, ging hij op 
zoek naar de voorouders van Henk Schoen en bemerkte dat diens ouders ‘een 
paar Schoenen’ vormen. Verder onderzoek toonde aan dat het om een neef en 
nicht gaat, want hun vaders zijn de in Wormerveer geboren broers Hendrik en 
Theodoor Gerhard Schoen. Vader van deze broers is de in Osnabrück gebo-
ren Theodoor Gerhard, maar diens vader is de in Zaandam geboren Siebertus 
Schoen, zoon van Gerrit Lourensz Schoen en Magteltje Dirks Gala die in 1779 
in West-Zaandam trouwen. Er zijn trouwens meer paren Schoenen in de fami-
lie. Van de broers Theodoor Gerhard, Hendrik en Jan Schoen, zijn er totaal 3 
x 2 kinderen die als neef en nicht met elkaar trouwen.  
 
Henk Schoen heeft niet alleen kwartieren uit de Zaanstreek. Uit Alkmaar ko-
men leden van de Doopsgezinde familie De Bleijker, o.a. Jacob de Bleijker, 
geb. ca. 1760, leraar onder de Vriesche DG te Broek op Langedijk. Van Texel 
komt de familie Vaartjes (ook: Vuurtjes). Over deze familie is eerder gepubli-
ceerd in Gens Nostra.1 Friesland is vertegenwoordigd in de persoon van 
Bregtje Huijsman. Zij werd in 1802 geboren in Hindeloopen blijkens een akte 
van bekendheid die als huwelijkbijlage werd gevonden. Daar werd ook de 
overlijdensakte van haar vader aangetroffen die op Terschelling is overleden. 
Hij was menniste leraar van de DG Waterlandse gemeente op Ameland en 
geboren in Leiderdorp in 1761.  
 

Op de volgende bladzijden vindt u de 64 kwartieren van Henk Schoen. Met 
dank aan Miriam Klaassen, Anton Musquetier en Kees Stada van wie wij aan-
wijzingen en aanvullingen ontvingen. Een uitdraai, met de gegevens voorzover 
die op dit moment bekend zijn, is bij de redactie op te vragen.  
 
De roots van Peter Schoen zijn in Alkmaar te vinden en tot op heden is er 
geen enkele relatie met de hier beschreven familie Schoen gevonden.  

                                                 
1
 Gens Nostra januari 1981, artikel van M.D. Dijt,  

boek ‘Texel en de VOC’ met een artikel van Ineke Vonk-Uitgeest. 
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Voor u ���� gelezen         Piet  Aaij 

 

Boek: 100 jaar KÖSTER, de lange reis over het Tüöttenpad naar het 
Ritsevoort door Jef C.W. Broersen. 

Een familiegeschiedenis, maar dan wel van een zeer opvallende Alkmaarse 
familie. Naast Cloeck, Lienesch, Lind, Brüggemann, du Crocq en Worm be-
hoorde de familie Köster zeker tot de meest gerenommeerden in de textiel-
branche. 
Buitengewoon interessant om de ontwikkeling van hannekemaaier en mars-
kramer vanuit Mettingen in Westfalen (17e/18e eeuw) via een textielgroothan-
del in Avenhorn (1783) tot de eerste detailhandel in Enkhuizen (1815) te ver-
nemen. 
De beschrijving geeft een prima beeld van de leefomstandigheden van de be-
woners van Mettingen waar ook o.a. de families Brenninkmeyer, Voss, Brüg-
gemann en Heeger woonden. Veelal grote gezinnen en alle gezinsleden actief 
bij het vervaardigen, weven en aan de man brengen van linnen stoffen. Naast 
veel huisarbeid trokken diverse leden van genoemde families naar omliggende 
regio’s en zo legden zij ook vele contacten met Nederlanders. En dan met veel 
handelsgeest en doorzettings-vermogen de grote stap wagen om ver van de 
geboorteplaats de nering voort te zetten! 
Het is verschillende leden van de familie Köster gelukt. Na Enkhuizen werd 
Alkmaar in 1904 verrijkt met een kledingspeciaalzaak, geleid door Johan Ber-
nard Köster.  
Behalve een beschrijving van de ups en downs van dit winkelbedrijf wordt ook 
de uitbreiding van de stad Alkmaar en het zich door economische omstandig-
heden steeds wijzigende winkelaanbod belicht. 
U treft uiteraard de stamboom in 12 generaties van de familie Köster aan. 
Voor geïnteresseerden een lezenswaardige uitgave, opgenomen in onze biblio-
theek. 

Deze advertentie stond op 9 juli 1904 breeduit in het Enkhuizens nieuws- en advertentieblad 
 'DE RECLAME'. 

 



Kwartierstaat Henk Schoen 
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V/1 16 V/2 17 V/3 18 V/4 19 V/5 20 V/6 21 V/7 22 V/8 23 V/9 16 V/10 17 V/11 18 V/12 19 V/13 28 V/14 29 V/15 30 V/16 31 

Siebertus Schoen  

 

Engeltje 

Turenaar  
 

Jan Munnik  

 

Hendrika 

Jongewaard  
 

Pieter Gertenaar  

 

Grietje de Vries  

 

Jacob de 

Bleijker  
 

Antje Vaartjes  

 

Siebertus Schoen 

 

Engeltje 

Turenaar  
 

Jan Munnik  

 

Hendrika 

Jongewaard  
 

Meindert 

Gerritsz 

Kamphuis  

 

Bregtje 

Huijsman  
 

Jan Bos  

 

Eefje van 

Zaanen  
 

zn. van Gerrit 

Lourensz Schoen en 

Magteltje Dirks Gala 

 

dr. van Hendrik 

Turenaar en Aaltje 

Vergunt 

 

zn. van Gerit Munnik 

en Albertina 

Weirauch 

 

dr. van Cornelis 

Pieters Jongewaard en 

Grietje Pieters Maat 

 

zn. van Johannes 

Zacharias Gertener en 

Gesina van Noord 

 

dr. van Jan de Vries 

en Roelofje van der 

Woude 

 

zn. van Jacob de 

Bleijker en Guurtje 

Metselaar 

 

dr. van Simon Jansz 

Vaartjes en Saartje 

Gerrits Smit 

 

zn. van Gerrit 

Lourensz Schoen en 

Magteltje Dirks Gala 

 

dr. van Hendrik 

Turenaar en Aaltje 

Vergunt 

 

zn. van Gerit Munnik 

en Albertina 

Weirauch 

 

dr. van Cornelis 

Pieters Jongewaard en 

Grietje Pieters Maat 

 

zn. van Gerrit 

Meijnderts Kamphuis 

en Trijntje Sijmens 

van 't Hof 

 

dr. van Dirk 

Huijsman en Guurtje 

Pieters Roos 

 

zn. van Pieter Bos en 

Dieuwertje Kraaijer 

 

dr. van Klaas van 

Zanen en Maartje 

Gorter 

 

metselaarsknecht 

 

* Zaandam 

02-05-1785 

† Zaandam 

15-12-1842 

 

* Osnabrück 

(Hannover)  

† Zaandam 

01-03-1838 

landwerker 

 

* Zaandam 

13-03-1785 

† Zaandam 

01-03-1831 

werkster 

 

* Westzaan 

01-11-1785 

† Zaandam 

02-05-1835 

looijersknecht, 

looier, leerlooier 

 

* Amsterdam ca 

1780 

† Alkmaar 

05-04-1827 

 

~ Alkmaar 

15-10-1780 

† Alkmaar 

03-03-1855 

borenmaker 

 

* Oudesluis 

(Zijpe) 

11-12-1783 

† Alkmaar 

05-02-1822 

dienstbode, 

winkelierster 

 

* Den Hoorn 

(Texel) 

02-11-1783 

† Alkmaar 

08-03-1843 

metselaarsknecht 

 

* Zaandam 

02-05-1785 

† Zaandam 

15-12-1842 

 

* Osnabrück 

(Hannover)  

† Zaandam 

01-03-1838 

landwerker 

 

* Zaandam 

13-03-1785 

† Zaandam 

01-03-1831 

werkster 

 

* Westzaan 

01-11-1785 

† Zaandam 

02-05-1835 

papiermaker, 

molenmaker 

 

* Oost-Zaandam 

18-06-1794 

† Amsterdam 

05-02-1840 

 

* Hindeloopen 

12-11-1802 

† Zaandijk 

30-09-1872 

arbeider, 

papiermakersknec

ht 

 

* Wormerveer 

10-06-1792 

† Zaandijk 

17-04-1857 

 

* Zaandijk 

02-08-1794 

† Zaandijk 

02-05-1846 

x v 1822 x Zaandam 20-08-1820 x Alkmaar 31-07-1814 x Alkmaar 01-11-1807 x v 1822 x Zaandam 20-08-1820 x Koog aan de Zaan 26-02-1824 x Zaandijk 24-12-1815 

IV/1 8 IV/2 9 IV/3 10 IV/4 11 IV/5 8 IV/6 9 IV/7 14 IV/8 15 

Theodoor Gerhard Schoen  
 

Grietje Munnik  
 

Dirk de Vries Gertenaar  
 

Elisabeth de Bleijker  
 

Theodoor Gerhard Schoen  
 

Grietje Munnik  
 

Meindert Kamphuis  
 

Maartje Bos  
 

slagersknecht 

 

* Osnabrück (Hannover) 06-05-1822 

† Wormerveer 18-02-1872 

 

* Zaandam 09-01-1823 

† Wormerveer 07-12-1869 

kleermaker 

 

* Alkmaar 20-04-1820 

† Alkmaar 11-05-1892 

 

* Alkmaar 26-05-1819 

† Alkmaar 13-01-1892 

slagersknecht 

 

* Osnabrück (Hannover) 06-05-1822 

† Wormerveer 18-02-1872 

 

* Zaandam 09-01-1823 

† Wormerveer 07-12-1869 

olieslager 

 

* Koog aan de Zaan 29-04-1821 

† Zaandijk 22-07-1896 

arbeidster 

 

* Zaandijk 29-04-1821 

† Zaandijk 20-09-1877 

x Zaandam 09-09-1849 x Alkmaar 13-05-1849 x Zaandam 09-09-1849 x Zaandijk 13-10-1844 

III/1 4 III/2 5 III/3 6 III/4 7 

Hendrik Schoen  
 

Guurtje Gertenaar  
 

Theodoor Gerhard Schoen  
 

Guurtje Kamphuis  
 

slagter, koopman, veehouder 

 

* Wormerveer 28-03-1857 

† Wormerveer 24-09-1932 

 

* Alkmaar 03-09-1858 

koorndrager 

 

* Wormerveer 22-11-1852 

 

* Zaandijk 05-08-1852 

† Wormerveer 19-01-1938 

x Alkmaar 18-02-1883 x Zaandijk 25-07-1880 

II/1 2 II/2 3 

Jacob Schoen  
 

Eva Schoen  
 

 

* Oosthuizen 05-08-1891 

† Zaandam 05-09-1964 

 

* Wormerveer 20-02-1895 

† 08-10-1951 

x Wormer? 16-10-1915 

I/1  1 

 Henk Schoen  
 

slager 
 

* Amsterdam 09-05-1918 

x Wormer 31-12-1941 
Lena Elisabeth Slooten [8577] 

 

 

* Oost-Graftdijk (Graft) 01-12-1919 
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Toelichting bij de kwartierstaat van Henk Schoen             Peter Schoen 
 
De redactie ontving van een van onze leden, Peter Schoen, een kwar-
tierstaat. Zoals het meer genealogen vergaat, kwam hij op zeker mo-
ment in contact met iemand die dezelfde familienaam had. Het was de 
in Zuid-Afrika woonachtige Henk Schoen.  
 
Nieuwsgierig geworden naar mogelijke gemeenschappelijke roots, ging hij op 
zoek naar de voorouders van Henk Schoen en bemerkte dat diens ouders ‘een 
paar Schoenen’ vormen. Verder onderzoek toonde aan dat het om een neef en 
nicht gaat, want hun vaders zijn de in Wormerveer geboren broers Hendrik en 
Theodoor Gerhard Schoen. Vader van deze broers is de in Osnabrück gebo-
ren Theodoor Gerhard, maar diens vader is de in Zaandam geboren Siebertus 
Schoen, zoon van Gerrit Lourensz Schoen en Magteltje Dirks Gala die in 1779 
in West-Zaandam trouwen. Er zijn trouwens meer paren Schoenen in de fami-
lie. Van de broers Theodoor Gerhard, Hendrik en Jan Schoen, zijn er totaal 3 
x 2 kinderen die als neef en nicht met elkaar trouwen.  
 
Henk Schoen heeft niet alleen kwartieren uit de Zaanstreek. Uit Alkmaar ko-
men leden van de Doopsgezinde familie De Bleijker, o.a. Jacob de Bleijker, 
geb. ca. 1760, leraar onder de Vriesche DG te Broek op Langedijk. Van Texel 
komt de familie Vaartjes (ook: Vuurtjes). Over deze familie is eerder gepubli-
ceerd in Gens Nostra.1 Friesland is vertegenwoordigd in de persoon van 
Bregtje Huijsman. Zij werd in 1802 geboren in Hindeloopen blijkens een akte 
van bekendheid die als huwelijkbijlage werd gevonden. Daar werd ook de 
overlijdensakte van haar vader aangetroffen die op Terschelling is overleden. 
Hij was menniste leraar van de DG Waterlandse gemeente op Ameland en 
geboren in Leiderdorp in 1761.  
 

Op de volgende bladzijden vindt u de 64 kwartieren van Henk Schoen. Met 
dank aan Miriam Klaassen, Anton Musquetier en Kees Stada van wie wij aan-
wijzingen en aanvullingen ontvingen. Een uitdraai, met de gegevens voorzover 
die op dit moment bekend zijn, is bij de redactie op te vragen.  
 
De roots van Peter Schoen zijn in Alkmaar te vinden en tot op heden is er 
geen enkele relatie met de hier beschreven familie Schoen gevonden.  

                                                 
1
 Gens Nostra januari 1981, artikel van M.D. Dijt,  

boek ‘Texel en de VOC’ met een artikel van Ineke Vonk-Uitgeest. 
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Voor u ���� gelezen         Piet  Aaij 

 

Boek: 100 jaar KÖSTER, de lange reis over het Tüöttenpad naar het 
Ritsevoort door Jef C.W. Broersen. 

Een familiegeschiedenis, maar dan wel van een zeer opvallende Alkmaarse 
familie. Naast Cloeck, Lienesch, Lind, Brüggemann, du Crocq en Worm be-
hoorde de familie Köster zeker tot de meest gerenommeerden in de textiel-
branche. 
Buitengewoon interessant om de ontwikkeling van hannekemaaier en mars-
kramer vanuit Mettingen in Westfalen (17e/18e eeuw) via een textielgroothan-
del in Avenhorn (1783) tot de eerste detailhandel in Enkhuizen (1815) te ver-
nemen. 
De beschrijving geeft een prima beeld van de leefomstandigheden van de be-
woners van Mettingen waar ook o.a. de families Brenninkmeyer, Voss, Brüg-
gemann en Heeger woonden. Veelal grote gezinnen en alle gezinsleden actief 
bij het vervaardigen, weven en aan de man brengen van linnen stoffen. Naast 
veel huisarbeid trokken diverse leden van genoemde families naar omliggende 
regio’s en zo legden zij ook vele contacten met Nederlanders. En dan met veel 
handelsgeest en doorzettings-vermogen de grote stap wagen om ver van de 
geboorteplaats de nering voort te zetten! 
Het is verschillende leden van de familie Köster gelukt. Na Enkhuizen werd 
Alkmaar in 1904 verrijkt met een kledingspeciaalzaak, geleid door Johan Ber-
nard Köster.  
Behalve een beschrijving van de ups en downs van dit winkelbedrijf wordt ook 
de uitbreiding van de stad Alkmaar en het zich door economische omstandig-
heden steeds wijzigende winkelaanbod belicht. 
U treft uiteraard de stamboom in 12 generaties van de familie Köster aan. 
Voor geïnteresseerden een lezenswaardige uitgave, opgenomen in onze biblio-
theek. 

Deze advertentie stond op 9 juli 1904 breeduit in het Enkhuizens nieuws- en advertentieblad 
 'DE RECLAME'. 
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Periodieken: 
In de verenigingsbladen die ons in het afgelopen kwartaal werden gezonden 
staan de volgende parentelen, kwartierstaten of stamreeksen uitgewerkt: 
 
Koggenland 2005 nr. 3  Bernard Hendrik Welman (Amsterdam)  
Twente Genealogisch jrg. 2005 Hendrik Ypkemeule  
    Anna Meijer (zij kwam van ‘net over ’n  
    poal’ – uit Neuenhaus 
Threant 16e jrg. nr. 4  Jan Luiten Beninge   
Threant 17e jrg. nr. 1  Geuchien Jans (Eising)  
IJsseldelta 19e jrg. nrs. 2 t/m 4 Hans Pieter v.d. Horst  
 
De Historische Vereniging Alkmaar heeft in haar blad ‘Oud Alkmaar’ 
jrg. 29-2005-nr. 3 een gesprek geplaatst met de 91-jarige Alkmaarder Cor 
Neef. Zijn herinneringen aan zijn jeugdtijd, de beschrijvingen van de doorsta-
ne spanningen in de oorlogstijd, zijn werkzaamheden bij de firma Stoel, het is 
alleszins de moeite waard.  
 
Zo is ook de uitgave van het jaarboek 2005 van de Vereniging Oud Uitgeest 
‘Huthgeest’ interessant. We vinden in deze jaargang een artikel over  
‘100 jaar bakkerij De Goede’ met een uitgewerkte stamboom. 
 
Wie belangstelling heeft voor heraldiek treft in het Heraldisch Tijdschrift 
jrg. 11 nr. 3-2005 het grafelijk geslacht Van Oranje-Nassau van Amsberg 
aan, beschreven met het nieuwe wapen. 
 
Tenslotte mag niet ongenoemd blijven de uitgave van ‘De Heeren van Alk-
maar’ door J.C.M. Cox met als inhoud ‘Regeerders en Regenten, 
Vroedschap en Raad’ (1264-2005).  
 
De in dit artikel genoemde periodieken kunt u vinden in de bibliotheek van onze afdeling. 

 

Het jaarboek van Oud-Castricum 2005 bevat de publicatie van de Castricum-
se familie De Zeeuw. Deze begint met Cornelis Jansz Potze (de Zeeuw), ge-
boren omstreeks 1670. De genealogie omvat 9 generaties en is traditiegetrouw 
weer keurig verzorgd en voorzien van talloze familiefoto’s.  

Het jaarboek is in het Regionaal Archief van Alkmaar en het verenigingscentrum in Weesp 
te raadplegen.  

20                                                   Hollands Noorderkwartier, aflevering 65 

Schermutseling in de Schermer                                                 redactie 
 
Af en toe duiken er notariële aktes op die ons een blik gunnen op het 
dagelijks leven. Op 27 maart 1756 schreef notaris Klaas Renses in Zuid-
schermer onderstaande akte. [ONA 6569a]  
 

Trijntje Dirks, huisvrouw van Jacob Jansz, en Maartje Klaas, jongedogter dog 
meede van genoegsame ouderdom tot het geeven van getuijgenisse der waer-
heijd, woonende beijde te Zuijdschermer, dewelke ten versoeke van de Heer 
Jan van Galen Schout van Zuijdschermer en ten dienste van den wel Ed. Ge-
str. Heer Bailjuw van den Nijenburg als 
requireerende, verklaerden hoe waer en 
waaragtig is, dat op Donderdag den 25e 
maart zijnde eergisteren des namiddags 
omtrent drie uuren gekoomen is op het 
bleekveld van de eerste deposante, eene 
Guurt, de vrouw van Sijmon Jansz de 
haan?, meede te Zuijdschermer, en daar-
van heeft afgehaald en meegenoomen 
een vrouwe hembt  van haer eerste depo-
sante. Dat zij eerste deposante daar op is 
gekoomen bij gemelde Guurt weedereij-
sende ’t voorschr. hembt dat onder 
reedenen die over en weeder over aan-
gaande ’t zelve hembt kwame voor te 
vallen de meergemelde Guurt in haar 
eerste deposantes huijs gekomen zijnde 
van de vloer heeft opgenomen een vrou-
we klomp aanvallende daarmee haar 
eerste deposante, slaande haar de kap van ’t hoofd en daarna een bezemstok 
neemende gaf daer mee voorts de eerste deposante een swaere slag op haer 
linkerarm, alles onder een meenigte scheld- en smaadwoorden, tot groote ont-
steltenis, pijn en smart van haar eerste deposante die thans hoogswanger is, en 
waer over sij tweede deposante die haer diestijds ten woonhuijse van de eerste 
deposante bevond en alles ’t geen voorschr.  is heeft gehoord en gezien, meede 
seer ontroert is geweest.  
Geevende voor reedenen van weetenschap als in den text presenteerende het-
zelfde des noods en des versogt ende met Eede nader te affirmeeren. Aldus 
gedaan en gepasseert te Zuijdschermer in ’t bijweesen van Pieter Geest en 
Pieter Kieft als getuijgen.  
 

Een vrouw die de was doet, getekend in 
1898 door J. Cock. (bron: beeldbank 

RAA) 
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Een creatieve manier om een dubbele naam te krijgen?  Marry Luken 
    

Iemand die aktief is voor het project Genlias vertelde dat ouders hun 
kind weleens twee voornamen gaven waarbij de tweede eigenlijk een 
familienaam was. Ik nam het als kennisgeving aan en ging ervan uit dat 
het een zeldzaam verschijnsel zou zijn. 
 

Korte tijd later kreeg ik vanuit Australië een e-mail van een Nederlandse emi-
grant die 80 jaar geleden geboren is in Bergen. Hij wilde graag meer over zijn 
voorouders weten. Er was al bekend dat de familie uit Alkmaar kwam. Ik be-
sloot hem een dienst te bewijzen, zocht in de BS en de DTB-registers en stelde 
de gegevens samen. Het viel me op dat een zoon van de Alkmaarse stamvader 
als tweede voornaam ‘Paters’ had. Even dacht ik dat het Pieters zou moeten 
zijn, maar dat bleek niet het geval. De stammoeder had als familienaam Fles-
senaar en wat schetst m’n verbazing toen ik enkele kleinkinderen vond die als 
tweede voornaam ‘Flessenaar’ kregen. Na een vraag op internet in de Noord-
Hollandse genealogische nieuwsgroep ontving ik de namen van de ouders van 
Alkmaarse stammoeder Flessenaar en daaruit bleek dat de grootmoeder van 
het kindje met de voornaam ‘Paters’ inderdaad ook Paters heette. Gaandeweg 
kwam ik steeds meer van deze vernoemingen tegen. Het bleek niet alleen voor 
te komen bij deze familie, maar ook bij de aangetrouwden. De vernoemingen 
waren niet altijd consequent: Niet ieder kind kreeg een extra naam, de extra 
naam was niet altijd de familienaam van de moeder.  
 

In het boekje ‘Familienamen in Nederland’ van J.M. Spendel, staat een para-
graaf onder het kopje ‘Onwettige praktijken’ waarin de auteur beschrijft dat 
personen die geen zin hadden om via een dure en moeilijke weg van Ko-
ninklijke toestemming een dubbele naam te krijgen, gebruik maakten van deze 
‘methode’. In de geboorte-akte was niet meer te onderscheiden wat de voor-
naam of de familienaam was en zo kan het gebeuren dat een kind op zeker 
moment officieel een dubbele naam krijgt. Sinds 1935 moet de ambtenaar van 
de Burgelijke Stand echter een komma plaatsen achter de familienaam die 
voorop staat. Achter de komma mogen alleen de voornamen vermeld worden. 
In het computertijdperk is deze ‘truc’ ook niet meer mogelijk. Bovendien is bij 
wet geregeld dat een voornaam geen familienaam mag zijn, tenzij de familie-
naam als voornaam bestaat.  
 
De Burgelijke Stand in Alkmaar werd nauwkeurig werd bijgehouden. Slechts 
een paar keer werd in de TT’s de extra naam als familienaam geschreven. 
Voorzover ik heb kunnen nagaan is hier echter geen sprake van een ‘truc’, 
maar een manier van vernoemen die in een bepaald milieu een tijd gebruikelijk 
is geweest. En mocht er sprake geweest zijn van opzet, dan is het doel in de 
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familie Van de Pol niet bereikt, want alle personen gaan uiteindelijk met een 
enkele familienaam door het leven.  
Overigens komen in onderstaand fragment nog meer dubbele namen voor, 
maar naar het zich laat aanzien zijn dat echte dubbele namen die consequent 
op dezelfde wijze aan de kinderen worden doorgegeven.  
 

Fragmentgenealogie Van der Pol  
Gerrit van de Pol (ook andere spellingsvarianten), stamvader van de Alkmaar-
se tak, was afkomstig uit Hurwenen, een dorp in de Bommelerwaard. 
Na een vraag in de Gelderse genealogische nieuwsgroep naar de herkomst van 
Gerrit, heeft Ineke Koolwijk onderzoek verricht in de Gelderse DTB’s. Ger-
rits voorouders bleken generaties lang in Hurwenen te wonen en deze gege-
vens willen Ineke en ik u niet onthouden. Bovendien heb ik bijdragen gekre-
gen van Marianne Teunis, Hugo de Vries en Hank Vandepol die ik op deze 
plaats hartelijk wil bedanken.  
 

I Mehrten Frericksen, geb. ca 1630, rel. Jantie Roelofse 
 Uit dit huwelijk te Hurwenen: 

1. Frederik, ged. 15-2-1657 (zie IIa). 
2. Iken, ged. 19-9-1658   
3. Roelof, geb. ca 1659 (zie IIb). 
4. Jacob, ged. 11-11-1660 (zie IIc). 
5. Aert, ged. 29-3-1663 (zie IId). 
6. Judigh, ged. 29-3-1663   
7. Anneken, ged. 14-11-1667   
8. Jenneke, ged. 8-12-1669, rel. Ot Ottensen 
9. Gijsbert, ged. 21-1-1672 (zie IIe). 
10. Heijltie, rel. Gerrit Teunisse (Tunisse.) 

 

IIa Frederik Mehrtense, ged. Hurwenen 15-2-1657, tr.kerk Hurwenen 
31-8-1683 Aeltie Jacobs, geb. Hurwenen 
Uit dit huwelijk te Hurwenen: 
1. Jacob, ged. 24-4-1687 (zie IIIa). 
2. Maarten, ged. 28-4-1689 (zie IIIb). 
3. Roeloff, ged. 6-1-1695   
4. Neesken, ged. 5-8-1703   

 

IIb Roelof Mehrtense, geb. ca 1659. 
tr. (1) Neesken Jans 
tr. (2) ca 1683 Aeltie Hendricks 
tr.kerk (3) Hurwenen 22-11-1691 Baetie Gerrits 
Uit het tweede huwelijk te Hurwenen: 
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1. Neesken, ged. 9-6-1684   
Uit het derde huwelijk te Hurwenen: 
2. Gerrit, ged. 11-9-1692   
3. Jantie, ged. 2-5-1695, tr.kerk 15-4-1714 Meester Bastiaan Vo-

gelsang. 
4. Artie, geb. ca 1697   

 

IIc Jacob Mehrtense, ged. Hurwenen 11-11-1660, tr.kerk Opijnen 1-4-1686 
Jantie Teunisse, geb. Meteren  
Uit dit huwelijk te Hurwenen: 
1. Cornelis, ged. 26-12-1686 (zie IIIc). 
2. Jantie, ged. 7-10-1688   
3. Mehrten, ged. 7-9-1690   
4. Theunis, ged. 5-11-1693 (zie IIId). 
5. Baatie, ged. 23-2-1696   

 

IId Aert (Mehrtense) van de Poll, ged. Hurwenen 29-3-1663, rel. 22-3-1696 
Teuniske Willems, geb. Opijnen 
Uit deze relatie te Hurwenen: 
1. Maria, ged. 14-3-1697   
2. Jantie, ged. 13-3-1703   
3. Willem, ged. 27-12-1710   
4. Maarten (zie IIIe). 

 

IIe Gijsbert Mehrtense, ged. Hurwenen 21-1-1672, rel. 21-1-1696 Lijntie 
Cornelis Otten, geb. Opijnen   
Uit deze relatie te Hurwenen: 
1. Mehrten, ged. 14-2-1697   

 

IIIa Jacob Frederikse van de Pol, ged. Hurwenen 24-4-1687, tr.kerk Hurwe-
nen 8-6-1732 Jenneke van de Werken, geb. Delwijnen   
Uit dit huwelijk te Hurwenen: 
1. Frederick, ged. 31-8-1732, jong overleden. 
2. Frederick, ged. 25-12-1733   
3. Aaltje, ged. 18-12-1735   
4. Gerrit, ged. 25-5-1738   
5. Johanna, ged. 1-1-1741   

IIIb Maarten Frederiksz van de Poll, ged. Hurwenen 28-4-1689, overl. 1741,  
tr. (1) ca 1717 Elisabet Pampus, ged. Hurwenen 12-2-1688, dr. van Jan 
Anthonij Pampus en Rijckscken Willems van Beest. 
otr. (2) Hurwenen 25-9-1735, tr.kerk Hurwenen 30-10-1735 Johanna 
Zuermans (Suermans, Soermans), geb. Hurwenen ca 1720, overl. na 
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27-10-1779 en voor 15-1-1781, dr. van Antonie Salomons Soermans en 
Jenneke Marcelis van den Dungen. Hertr. Gerrit Steessen van Hemert. 
Uit het eerste huwelijk te Hurwenen: 
1. Aaltje, ged. 1-8-1717, overl. na 1772, doopceel versorgt naar 

Middelburg en gegeven den 18 april 1772. 
2. Johannes, ged. 8-1-1719  (zie IVa) 
3. Frederik, ged. 9-2-1721 (zie IVb). 
4. Willem, ged. 10-1-1723   
5. Jacobus, ged. 25-8-1726   
6. Elias, ged. 27-1-1732, overl. 27-1-1732. Die na 't baren terstond is 

overleden. (Niet helemaal duidelijk of dit op het kind of op de 
moeder slaat.)  

Uit het tweede huwelijk te Hurwenen: 
7. Antoni, ged. 2-10-1735, jong overleden. 
8. Johanna, ged. 19-8-1736, overl. v 1779.  
9. Anthonie, ged. 1-1-1739 (zie IVc). 
10. Gerrit, ged. 1-10-1741 (zie IVd). 

 

IIIc Cornelis Jacobse van de Pol, ged. Hurwenen 26-12-1686   
tr. (1) ca 1710  Aeltie de Boef, mogelijk ged. 30-1-1687 Driel als dr.van 
Geeraert Laurensz de Boeff en Geertje Gijsberts.  
tr.kerk (2) Hurwenen 23-12-1731 Grietje Goossens van Geffen, geb. 
Hurwenen 
Uit het eerste huwelijk te Hurwenen: 
1. Jacob, ged. 20-7-1710   
2. Gertie, ged. 8-4-1714   
3. Geertje, ged. 7-11-1717   
4. Merten, ged. 26-3-1719   
5. Catharina, ged. 30-3-1721   
6. Marike, ged. 6-12-1722   
7. Joanna, ged. 4-3-1725   
8. Aaltje, ged. 28-4-1726   
9. Anneke, ged. 7-11-1728   
Uit het tweede huwelijk te Hurwenen: 
10. Goossen, ged. 7-9-1732   

11. Johannes, ged. 21-3-1734   
IIId Theunis Jacobse, ged. Hurwenen 5-11-1693, rel. Anneke Peeters 

Uit deze relatie te Hurwenen: 
1. Jacob, ged. 8-10-1713   
2. Peeter, ged. 23-8-1716   
3. Jantie, ged. 16-10-1718   
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4. Maria, ged. 16-11-1721   
5. Johanna, ged. 19-12-1723   
6. Dirck, ged. 3-3-1726, jong overleden. 
7. Aaltje, ged. 19-12-1728, jong overleden. 
8. Dirck, ged. 11-12-1729   
9. Aaltje, ged. 25-12-1732   

 

IIIe Maarten Aerts van de Poll, tr.kerk Hurwenen 26-3-1731 Anneke van 
Maren, geb. Heesselt   
Uit dit huwelijk te Hurwenen: 
1. Aert, ged. 13-12-1733   
2. Johannes, ged. 31-7-1735   
3. Antoni, ged. 17-3-1737   
4. Willem, ged. 22-3-1739   
5. Teunisken, ged. 21-1-1742  
  

IVa Johannes van de Pol, koetsier van de Heer van Wadenoijen, ged. 

8-1-1719 Hurwenen, overl. 24-8-1761 Ophemert,  
tr. Wadenoijen 19-4-1750 Areke van Versendaal, ged. Wadenoijen 
13-10-1715, overl. Ophemert 30-10-1798, dr. van Gobel Janse van Ver-
sendaal, landeigenaar, leenman van Gelre, en Maria Goossens van Ver-
sendaal. Hertr. Gerrit van Dieden. 
Uit dit huwelijk: 
1. Teuntje, ged.  Ophemert 25-11-1753, overl. Ophemert 23-12-1827  

otr. (1) Ophemert 26-11-1773, tr. Ophemert 19-12-1773 Johannes 
van Aalst, ged. Ophemert 8-2-1739, overl. Ophemert 2-8-1781, 
zn. van Dirk Jansz van Aalst, kerkmeester van Ophemert, en Eli-
sabeth Leempoel. 
otr. (2) Ophemert 26-4-1783, tr. Ophemert 19-5-1783 Jacob de 
Hoog, landman, ged. Ophemert 2-6-1759, zn. van Willem de 
Hoogh en Cornelia van Beest. 

 

IVb Frederik van de Pol, ged. Hurwenen 9-2-1721, overl. voor 1780,  
tr. Hurwenen 24-12-1747 Jacoba van den Dungen, ged. Hurwenen 
27-2-1718, dr. van Tieleman van den Dungen en Maria Soermans. 
Uit dit huwelijk te Hurwenen: 
1. Martinus, geb. 1-1749   
2. Maria, ged. 2-1750   
3. Elisabeth, ged. 30-1-1752   
4. Adriana, ged. 8-1754   
5. Tieleman, ged. 19-9-1756 
6. Elias, ged. 11-11-1759 
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IVc Anthonie van de Pol, ged. Hurwenen 1-1-1739, overl. na 17974, rel. NN 
Uit deze relatie: 
1. NN , is in 1797 minderjarig. 

 

IVd Gerrit van de Pol, opziener kaasdragers Alkmaar, gerechtsbode van de 
Zijpe en Hazepolder, cipier van het tucht- of verbeterhuis Alkmaar, ged. 
Hurwenen 1-10-1741, begr. Alkmaar 17-7-1798. Op 21-2-1770 werd 
eene verklaring afgegeven aan de moeder, op verzoek van haar en haar 
overleden man, dat de naam Gerardus mocht veranderd worden in Ger-
rit, in het doopboek zou de naam Gerardus evenwel blijven staan. 
Gerrit maakt met zijn eerste echtgenote een testament op5, als weduw-
naar een volgende testament 6, en met zijn tweede echtgenote nog-
maals7 . Er zijn vrij veel transportaktes waarin Gerrit van de Pol(l) of 
zijn vrouw Elisabeth Flessenaar voorkomen8. 
otr. (1) Alkmaar 7-10-1770, tr. ald. 21-10-1770, jm en jd van Alkmaar 
Barendina Geers, begr. Alkmaar 12-10-1779. Grote Kerk, choor nr 170, 
f 12:12:- 
otr. (2) Alkmaar 29-10-1780, tr. ald. 12-11-1780, wednr van Alkmaar en 
jd van Amsterdam Elsebeth Flessenaar, ged. Zaandam 8-6-1749, overl. 
Alkmaar 16-5-1813, dr. van Cornelis Flessenaar en Maria Paters. 
Uit het tweede huwelijk te Alkmaar: 
1. Martinus, ged. 9-9-1781, jong overleden, begr. 3-10-1781.  
2. Cornelis, geb. 17-1-1783 (zie Va). 
3. Marthinus, ged. 21-11-1784 (zie Vb). 
4. ►Johannes Paters van de Pol, geb. 14-1-1786 (zie Vc). 
5. Johanna Maria, geb. 25-4-1790 (zie Vd). 

 

Va Cornelis van de Pol(l), kruidenierswinkelier, koopman, koopman, later 
kruidenier, koopman, geb. Alkmaar 17-1-1783, ged. ald. 19-1-1783, 
overl. Alkmaar 17-10-1833, otr. Alkmaar 21-12-1806,  
tr. ald. 4-1-1807, jm, jd. Agatha Boom, geb. Jisp 30-6-1784, overl. Alk-
maar 23-2-1844, dr. van Jan Boom en Geertruida Baseroy. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 
1. l.d., geb. 6-4-1807. 
2. Gerrit, geb. 17-3-1808 (zie VIa). 
3. Jan, geb. 26-5-1810 (zie VIb). 
4. ►Cornelis Flessenaar van de Pol, geb. 24-10-1812, overl. 
10-6-1814. 
5. l.z., geb. 1-5-1815. 
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Vb Marthinus van de Pol, ijzerkramer, winkelier, verkoper, ijzerkoper,  
koopman, ged. Alkmaar 21-11-1784, overl. Alkmaar 29-7-1866, otr. 
Alkmaar 4-5-1806, tr. ald. 18-5-1806 Aafje van de Velde, ged. Alkmaar 
17-8-1786, overl. Alkmaar 28-10-1859, dr. van Francois van de Velde en 
Johanna Staal. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 
1. Elzebeth Johanna, geb. 19-3-1807, ged. 15-4-1807  
2. Johanna Elizabeth, geb. 19-6-1808, ged. 6-7-1808, begr. 16-8-1808.  
3. Gerrit, geb. 12-8-1809, ged. 30-8-1809. 
4. Francoise Johanna, geb. 23-8-1811, tr. 17-5-1846  Jan Theodorus Flo-

rentius Steenbergen, geb. Amsterdam ca. 1813, zn. van Johannes 
Christoffel Steenbergen en Maria Catharina Trotz. 

5. ►Francois van de Velde van de Pol, geb. 10-10-1813, overl. 
8-8-1843  

6. Catharina Arnolda Elizabet, geb. 30-9-1815, overl. 23-11-1815. 
7. Catharina Arnolda Elizabeth, geb. Alkmaar 7-10-1816, overl. 

13-8-1822. 
8. ►Arnoldus van de Velde van de Pol, geb. 16-6-1818, overl. 

7-11-1818.  
9. Arnoldus, geb. 30-9-1819 (zie VIc). 
10. Geertruida Maria, geb. 6-1-1821, Overl. na 1839 
11. Martinus Henricus, geb. 23-8-1822, overl. 23-9-1822. 
12. Catharina Arnolda Elisabeth, geb. 23-5-1824, overl. 15-12-1846.  
13. Martinus Hendricus, geb. 19-10-1826 (zie VId). 

 
 
 

Vc Johannes Paters van de Pol, commis, korporaal 2e comp. karabiniers 
33e regt. lichte infanterie laatst te Hamburg, wijnkoper, winkelier, geb. 
Alkmaar 14-1-1786, ged. Alkmaar 15-1-1786, overl. Alkmaar 1-1-1826, 
begr. Alkmaar 5-1-1826 Grote Kerk, Choor nr 172 
tr. Alkmaar 24-5-1812 Marretje Johanna Hoogland, wijnverkoopster, 
ged. Alkmaar 19-10-1786. Overl. Alkmaar 5-11-1830, dr. van ►Fredrik 
Dugardijn Hoogland en Johanna Kattewinkel. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 
1. Gerrit Johannes, geb 20-12-1812, overl. 17-7-1816.  
2. Naatje Marretje, geb. 30-4-1815, overl. 23-6-1819.  
3. ►Gerrit Johannes Flessenaar van de Pol, geb. 1-1-1817, overl. 

14-7-1820. 
4. ►Cornelis Arnoldus Kattewinkel van de Pol, geb. 1-7-1818, 

overl. 10-7-1833. 
5. ►Gerrit Johannes Flessenaar van de Pol, geb. 30-12-1820 (zie 

VIe). 
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Vd Johanna Maria van de Pol, geb. Alkmaar 25-4-1790, ged. ald. 2-5-1790, 
overl. Alkmaar 19-1-1825, begr. Alkmaar 24-1-1825. Grote Kerk, Choor 
nr 169. 
otr. Alkmaar 18-11-1810, tr. ald. 9-12-1810, Hendrik van de Velde, ta-
bakswinkelier, winkelier, ged. (Geref) Alkmaar 12-4-1789, overl. na 
1829, zn. van Francois van de Velde en Johanna Staal. Hendrik hertr. 
Trijntje Bruinvis, geb. Alkmaar ca. 1802, d.v. ►Cornelis Voorhout 
Bruinvis en Neeltje Verhoeve. Haar broer noemt zich ►Pieter Verhoe-
ve Bruinvis.  
Uit het eerste huwelijk te Alkmaar 6 kinderen. 

 

VIa Gerrit Cornelisz van de Pol, koopman, werkman, winkelier, geb. 
Alkmaar 17-3-1808, ged. ald. 13-4-1808, overl. Bussum 2-6-1872, tr. 
Franeker 16-7-1835 Maria Margaretha Joha, geb. Dokkum 22-10-1814, 
overl. Bussum 10-6-1901, dr. van Antonius Joha en Anna Teitsma. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 
1. Cornelis, geb. 17-6-1836, overl. 29-8-1836.  
2. ►Anna Teitsma van de Pol, geb. 25-6-1837, overl. na 1860 
3. Cornelis, zaadhandelaar, geb. 8-12-1838, tr. (1) Bussum 10-5-1893 

Griet Verveen, dr. van Arie Verveen en Catharina Elizabeth 
Noorda, tr. (2) Hilversum 16-6-1909 Hendrika Cornelia Capel, 
geb. Ouder-Amstel ca 1850, dr. van Pieter Cornelis Capel en Dina 
Aplonia van Duijnen. 

4. Agatha, geb. 27-3-1840, overl. Amsterdam 14-11-1907, tr. Bus-
sum 20-4-1871 Everhardus Jacobus Joha, geb. Sneek 18-10-1842 
Zn. van ►Jouke Teitsma Joha en Magdalena Margaretha van We-
sel. 

5. Magdalena Margaretha, geb. 24-7-1842, overl. 2-9-1842. 
6. Magdalena Maria, geb. 4-11-1844, tr. Bussum 28-5-1874 Isaak van 

der Kamp, aannemer, geb. ca 1847, zn. van Simon van der Kamp 
en Elisabeth Maartense. 

7. Maria Margaretha, geb. 26-10-1846. tr. Bussum 29-4-1875 Gerrit 
Woud, opzichter, geb. ca 1845, zn. van Pieter Woud en Grietje 
Bakker. 

8. Gerardus Anthonius, koopman, geb. 3-10-1849, tr. (1) Maarssen 
19-8-1876, sch. Bussum 19-12-1895 Wilhelmina Frederika Louise 
Sijnja, tr. (2) Arnhem 2-2-1899 Johanna Hendrika Catharina Mol-
huijsen, geb. Arnhem ca 1869, dr. van Derk Molhuijsen en Jo-
hanna Catharina de Bugter. 

9. Jouke, geb. 14-8-1856, overl. 15-8-1856.  
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VIb Jan van de Pol, koopman, particulier, zoutgrossier, tabakshandelaar, 
geb. Alkmaar 26-5-1810, ged. ald. 20-6-1810, overl. Alkmaar 14-3-1869, 
tr. (1) Alkmaar 21-11-1833 Agie Veer, ged. Akersloot 21-10-1804, overl. 
Alkmaar 5-1-1849. Aang: broer ►Jacob van der Sluijs Veer, dr. van 
Lourens Veer en Diewertje van der Sluijs. 
tr. (2) ? 27-7-1850 (Niet in Alkmaar) Maria Lamberta Hendrika Vreeden-
burgh, geb. Amsterdam 11-8-1824, ze vertrekt 8-4-1874 naar Haarlem. 
Uit het eerste huwelijk te Alkmaar: 
1. Agatha Cornelia, geb. 25-3-1835, tr. 30-7-1857 Abraham van Zijp, 

commissionair, geb. Amsterdam ca 1825, zn. van Coenraad van 
Zijp, notaris, en Bartruida Pousset. 

2. Lourens, geb. 1-4-1837, rel., Annemarie Groenewegen, Geen kin-
deren. Woonden in Japan.  

3. Cornelis, geb. 2-3-1839 (zie VIIa). 
4. Jan, geb. 3-7-1841 (zie VIIb). 
5. Diederik, geb. 27-7-1843 (zie VIIc). 
6. Willem Ouwel, geb. 23-1-1846 (zie VIId). 
Uit het tweede huwelijk te Alkmaar: 
7. Casper Hendrik, geb. 26-6-1851 (zie VIIe). 
8. Helena Maria Johanna, geb. 27-1-1853, tr. 30-10-1873 Frans van 

Schelven, geb. Zierikzee ca 1844, zn. van Adriaan van Schelven 
en Jacoba van de Stolpe. 

 

VIc Arnoldus van de Pol, brood- en koekbakker, banket- en koekbakker, 
winkelier, geb. Alkmaar 30-9-1819, overl. Alkmaar 22-10-1856, tr. Alk-
maar 8-10-1848 Jacoba Stokkink, winkelierster, geb. Alkmaar 22-5-1824, 
dr. van Gerrit Stokkink en Rijnoutje Wessel. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 
1. l.z., geb. 1-7-1849, overl. 1-7-1849   
2. Aafie, geb. 6-11-1851. overl. 27-4-1854 
3. Gerritje, geb. 4-3-1853, overl. 15-5-1854  
4. Arnoldus, geb. 26-11-1856 

 

VId Martinus Hendricus van de Pol, winkelier, wijnhandelaar, kruidenier, geb. 
Alkmaar 19-10-1826, overl. Alkmaar 13-10-1856, 
tr. Alkmaar 29-8-1852 Johanna Vermeer, geb. Alkmaar ca. 1824, dr. van 
Jacobus Vermeer, koopman, en Trijntje Mooijman. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 
1. Martinus, werktuigkundige, geb. 1-10-1853, Overl. Alkmaar 

6-8-1878, woonplaats Amsterdam, ongehuwd 
2. Catharina Afie, geb. 28-10-1854, tr. Bussum 7-2-1907 ►Gerhard 
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Hendrik Terné van der Heul, geb. Zelhem ca 1852,  zn. van 
Cornelis Terné van der Heul en Beatrix Wantink. 

 

VIe Gerrit Johannes Flessenaar van de Pol, handelaar, winkelier, winkelier 
wonend Nieuwesluis, geb. Alkmaar 30-12-1820, overl. Alkmaar 
16-1-1850,  
tr. Alkmaar 1-11-1840 Gerardina Elzas, geb. Alkmaar 8-4-1816, overl. 
Alkmaar 15-5-1861,  dr. van Mozes Jacob Elzas, schoensmeerder, en Mar-
garetha Pauw. Hertr. Arie Dompeling. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 
1. Marretje Johanna van de Pol, geb. 23-8-1842. In 10-jarentafel: Mar-

retje Johanna Flessenaar van de Pol. 
2. Margaretha van de Pol, geb. 18-2-1844. In 10-jarentafel: Margaret-

ha Flessenaar van de Pol.  
3. Johannes van de Pol, geb. 21-3-1846. In de 10-jarentafel: Johannes 

Flessenaar van de Poll. Overl. 15-10-1855. 
4. Jacob Cornelis van de Pol, geb. 25-9-1849   
5. Johanna Elisabeth van de Pol, geb. 25-9-1849   

 

VIIa Cornelis van de Pol, landman, geb. Alkmaar 2-3-1839, overl. Schoorl 
21-2-1899,   
tr. Alkmaar 22-8-1861, Trijntje Smit, geb. Grootschermer 30-9-1839, 
overl. Schoorl 3-5-1889, dr. van Hendrik Smit en Marijtje Cloeck. 
Uit dit huwelijk te Schoorl tenzij anders vermeld 
1. Agatha, geb. 26-4-1862, overl. 13-2-1866. 
2. l.d., geb. 16-2-1863.   
3. Hendrik Laurens, geb. 17-12-1864, overl. 1944, kinderloos, 

tr. Schermerhorn 2-2-1893  Neeltje Spruit, geb. Schermerhorn 
4-6-1871, dr. van Dirk Spruit en Trijntje Nol. 

4. Adriana Maria, geb. 16-11-1865, overl. 13-5-1870. 
5. Johannes, geb. 3-11-1866, overl. 26-4-1870  
6. Agatha, geb. 9-10-1867, overl. 19-1-1868,  
7. Gerard, geb. 2-9-1868, overl. 17-9-1868,  
8. l.z., geb. 30-6-1869,  
9. Johannes, geb. 19-5-1870, overl. N.O.I. Djokjakarta 1892, cholera 
10. Laurens, geb. 29-7-1872, overl. na 1883 
11. Agatha Cornelia, geb. 27-12-1873, overl. 1961, rel., Johan Matheus 

(Job) Graadt van Roggen, etser, schilder 
12. Cornelis, geb. Alkmaar 18-1-1876 (zie VIII). 
13. Trijntje (Tine), verpleegster, geb. Alkmaar 25-8-1877. Kind van 

het mannelijk geslacht! Overl. 1970   
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14. Geertje Catharina, leerkracht, geb. 4-6-1884, overl. 1975, tr. Eg-
mond-Binnen 1-7-1908 Nicolaas Anthonius Alleman, kleermaker, 
geb. Egmond-Binnen ca 1876, overl. 1939, zn. van Johannes Alle-
man en Johanna Theodora Maria Fransen. 

 

VIIb Jan van de Pol, geb. Alkmaar 3-7-1841, rel. Jeannette Pauline Wijsmuller 
Uit deze relatie: 
1. Willa Jacoba, geb. Zwartsluis ca 1876, tr. Rhenen 16-8-1900 Wil-

helm Jacob Cornelis Carbasius, geb. Amsterdam ca 1874, zn. van 
Margarethus Johannes Carbasius en Hermina ter Horst. 

2. Maria Sophia Carolina, geb. Zwartsluis ca 1876, tr. Rhenen 
26-5-1897 Henri Piek, geb. Alfen ca 1873, zn. van Gerrit Lodewijk 
Piek en ►Lina van Linden van den Heuvell. 

 3. NN. 
 

VIIc Diederik van de Pol, geb. Alkmaar 27-7-1843, tr. Zaandam 21-5-1874 
Maaike (Marie) de Jong, geb. Harlingen ca 1845, dr. van Dirk de Jong 
en Jantje Hielkes Prins. 
Uit dit huwelijk: 
1. Dirk, werkzaam bij ambassade Denemarken, later Vice Consul 

Brazilie, tamelijk jong overleden 
2. Cornelia, leerkracht, overl. 1945, ongehuwd 

 

VIId Willem Ouwel van de Pol, 1875: landman, geb. Alkmaar 23-1-1846, rel. 
Sijgie Bus, geb. Uitgeest 21-11-1850   
Uit deze relatie te Alkmaar: 
1. Jan, geb. 3-5-1872, overl. 17-6-1892.   
2. Cornelia Agatha, geb. 25-10-1875, tr. Alkmaar 23-7-1908 Laurens 

Groen, geb. Amsterdam ca 1880, zn. van Elisabeth Groen. 
 

VIIe Casper Hendrik van de Pol, geb. Alkmaar 26-6-1851, overl. Alkmaar 
25-6-1929,  tr. Haarlemmermeer 9-5-1877 Maria Jenneke van Wijk, geb. 
Genderen 22-10-1857, overl. Alkmaar 12-7-1925, dr. van Jan van Wijk 
en Hendriena van der Beek. 
Uit dit huwelijk te Haarlemmermeer: 
1. Hendriena Maria, geb. 1880, tr. 4-6-1902 Thomas Johannes Stikkel, 

geb. Den Helder ca 1876, zn. van Cornelis Stikkel en Gerardina Isa-
bella van der Haagen. 

2. Jan Marius, geb. ca 1881, tr. (1) 14-6-1906 Adriana Biesheuvel, 
geb. Sloten ca 1886, dr. van Willem Biesheuvel en Adriana Cornelia 
van Splunter, tr. (2) 29-9-1909 Elizabeth Maria Houtkooper, 
geb. ca 1889, dr. van Dirk Houtkooper en Maartje de Graaf. 
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VIII Cornelis van de Pol, geb. Alkmaar 18-1-1876, overl. 1967   
Cornelis heeft 20 jaar gewerkt op een tabaksplantage, Senemba Maat-
schappij in Brestagi bij Medan op Sumatra. tr. op Bergen 14-5-1921 
►Elisa Catharina Johanna Carolina Graadt van Roggen, geb. Haarlem 
1893, ze heeft vele jaren op Sumatra gewoond, waar haar vader de Pe-
troleum Raffinaderij in Palembang oprichtte,  dr. van Diederik Lucas 
Graadt van Roggen en ►Maria Jacoba Jongewaard de Boer. 
Uit dit huwelijk 3 kinderen onder wie: 
3. Hendrik Laurens (Hank) Vandepol (woont in Australië) 

 

                                                 
4 ONA Alkmaar inv. 702 akte 69 12-4-1797 Testament. Anthonie van de Pol, wonend te Hur-
wen buiten Bommel. 
5 ONA Alkmaar: Inv. 707 a 10t dd 25-10-1770 Gerrit van de Pol en Barendina Geers Testament 
van man en vrouw. 
6 ONA Alkmaar: Inv. 709 a 37t dd 27-10-1779 Testament van Sr. Gerrit van de Pol. 
7 ONA Alkmaar: Inv. 709 a 1t dd 15-1-1781 Gerrit van de Pol en Elzebeth Flessenaar Testa-
ment van man en vrouw. 
8 Er is in Alkmaar een naamgenoot en tijdgenoot van Gerrit van de Pol die ook in transportak-
tes voorkomt. Dit is niet nader uitgezocht.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In de volgende nummers o.a: 
 

• Wat gebeurt er bij de ‘index van het Oud Notarieel’ in Haarlem? 

• Een akte met een luchtje.... 

• Wanneer werd een polder bewoonbaar? 

• Genealogie Spruit 

• Een ‘rijdende’ rechter in Bergen 

• De rubrieken ‘Voor u gelezen’ en ‘Nadere kennismaking met...’ 

• Uw eigen bijdrage?  Kopij kunt u natuurlijk blijven insturen! 
 




