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

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

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

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

secretaris van de NGV, postbus 26, 1380 AA Weesp; de daarvoor geldende contributietoeslag 

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

abonneren door betaling van € 12,50 per jaar (incl. verzendkosten), te storten op 

postbankrekeningnummer 108334 t.n.v. NGV afdeling Hollands Noorderkwartier te 

Castricum, onder vermelding van 'abonnement HNK-afdelingsblad'. 

Losse nummers € 2,50 (excl. verzendkosten).  

 

Oplage:    550 exemplaren.  

Vormgeving en zetwerk:  Redactie HNK.  

Druk:    Kopieerinrichting Noordeloos, Scheldestraat 21 Alkmaar  
 
De inhoud van ingezonden stukken valt buiten de verantwoording van de redactie. Artikelen  

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

Op de voorpagina: Lena Heemskerk in 1934 met haar 4 kinderen: Riet (op de arm),  

Michiel (in kinderwagen), Jan (blonde jongen met arm op kinderwagen) en Piet.  

Zie artikel over Lena Heemskerk blz. 45 e.v.  
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‘Trijntje Zult en Dirk Arie Klomp te Bergen’ 
Na de pauze een vertelling over haar zoektocht naar de ega van haar familielid 
Trijntje Zult. Trijntje, komt van Friesland naar Enkhuizen, wordt 
onderwijzeres te Wijdenes en huwt in 1910 Dirk Klomp, journalist. Zij 
woonden te Bergen, eerst aan de Meerweg, later Westdijk 7 en 9 in het A. 
Roland Holst-huis. Haar speurwerk naar het leven van Dirk Klomp begint op 
de begraafplaats van Bergen waar zij tot haar verrassing een grote zuil met 
beeldhouwwerk aantreft ter herinnering ‘Aan de journalist, bouwer aan 
Bergens welvaart en aan het geluk der mensch, de burgerij’, overleden 19 
februari 1947, 64 jaar oud. In een krantenartikel wordt het overlijden aan de 
burgerij meegedeeld. Op de dag van de begrafenis wordt er een hele 
krantenpagina aan hem gewijd en worden zijn werkzaamheden voor de 
courant De Badbode, zijn enthousiasme voor het propageren van het 
toerisme, zijn organisatietalent en zijn gave van het woord geprezen. Hij heeft 
o.a. een boek geschreven “In en om de Bergensche School” over de 
kunstenaars van Bergen, uitgegeven in 1943 met een 2e druk door het 
architectenbureau Tauber in 1995.  
12 april 2006: 
‘Collectie Texelse inwoners’ door dhr. J.J.J. Witte uit Zuid-Scharwoude 
 
Met een schat aan onderzoeksgegevens overrompelt dhr. Witte ons tijdens zijn 
causerie over de Texelse bevolking. In de totaalindex van zijn familieoverzicht 
heeft hij maar liefst 81500 personen staan, die tevens alfabetisch gerangschikt 
zijn op jaar van geboorte, huwelijk en overlijden (1811-1890); uiteraard 
worden deze gegevens regelmatig met nieuw verworven informatie aangevuld. 
Tevens aanwezig een overzicht van alle grafsteenfoto’s t/m 2004 en een 
verzameling van familie-advertenties uit de Texelse Courant van 1964 tot 
heden.  Hoe kom je nou tot zo’n uitgebreid overzicht van Texelse bewoners? Geboren 
op Texel voelt dhr. Witte zich altijd weer ‘thuis’ als hij vanaf de boot het eiland 
betreedt. Dat gevoel én het feit dat hij nog één familielid op Texel had wonen 
deed hem besluiten om, beginnend met alle ‘Witte’s’ steeds verder in de 
familiegeschiedenissen van de eilandbewoners te zoeken met ondersteuning 
van vrienden, kennissen en de archivaris van Texel!  
De oorsprong van de familie blijft in nevelen gehuld ondanks diverse gege-
vens: als seizoenarbeider kwamen ze vanaf het Zuid-Hollandse eiland uit 
Ouddorp, maar ook vanuit Groningen, Friesland en Staphorst tijdens de in-
poldering van Eierland (ca. 1830). Uit akten valt op te maken dat er zeer veel 
analfabeten onder hen waren hetgeen niet bepaald bevorderlijk was voor de 
bestudering van hun precieze herkomst en familierelaties. Wel is bekend dat er 
veel zeevarenden onder de familieleden waren. Uit bescheiden in het archief 
van het Scheepvaartmuseum valt op te maken dat in 1752 ene grootschipper 
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Witte met zijn schip op de rotsen bij Engeland verging. Maar ja, ook in de 
Elzas komt de familienaam voor …. toch Franse herkomst?  
Rond het eiland zijn in de loop der eeuwen tientallen schepen vergaan en 
behalve dat sommige schipbreukelingen het eiland bereikten werden ook 
goederen en geld buitgemaakt. Waarom heet één van de boerderijen 
‘Strooppot’? Door een jutter buitgemaakte goudstukken werden bij een 
onverwachte inval in de strooppot gestopt om zo veilig te worden gesteld bij 
een vijandelijke inval! 
 

Boekbespreking                                                             Piet Aaij 

 
Geschiedenis en Genealogie van de Noord-Hollandse familie Kaan. 
(Geschenk uit de bibliotheek van onze voorzitter mw. Truus Schoehuijs-de Vries.) 
De oorsprong van de familie Kaan vinden we op Wieringen waar Jacob Reij-
jersen Kaen, geboren ca. 1645 trouwt met Maritjen Pieters, geboren ca. 
1650. Jacob Kaen is een op ‘12 februari 1673 aengekomen lidtmaet van den Oever’. 
In DTB 6 van Wieringen wordt ook nog vermeld ‘op 27 juni 1683 tot de gemeente 
toegedaan Jacob Rejjersz en Maritjen Pieters, met attestatie aan Oosterlant’. 
De eerste generaties van de familie waren vooral schippers ‘binnenlandsvaarders 
ofte lighterluyden’. Zij vervoerden granen en zij gingen op haringvangst; zij 
leefden van alle activiteiten op het  water en zij streden tegen het water, want 
menige overstroming heeft het leven van de bewoners bedreigd.  
In de 3e generatie heeft Jan Claasz Caan (geb. 1729) een spectaculaire 
levensgeschiedenis: hij begint als knecht bij een wiervisser (wier of zeegras 
wordt o.a. gebruikt voor de aanleg en het onderhoud van dijken en in 
gedroogde vorm voor matrasvulling en in de koeienstal) en hij eindigt als 
kapitein van het fluitschip ‘Margrieta’ (ws. eigendom van de V.O.C.). Hij was 
gehuwd met de dochter van de burgemeester van Wieringen, Maartje Pieters 
Scheltus, en overlijdt op Curaçao 13 augustus 1780 onder bedenkelijke 
omstandigheden. Zijn zoon Albert Jans Caan (later Kaan) geb. 1760 wordt 
penningmeester/schout van de Polder Wieringerwaard en de invloed van de 
familie wordt duidelijk merkbaar tot in de 20e eeuw: 4 dijkgraven tussen 1830-
1945, 3 secretarissen van 1852-1940, 3 penningmeesters van 1795-1897 en 5 
heemraden van 1839-1920. 
Met zeer veel historisch/economische toelichtingen en beschrijvingen van o.a. 
bedreiging van de paalworm, overstromingen, verkaveling, soorten bemaling, 
vereniging ‘Het Metalen Kruis’ (oud-Tiendaagse Veldtochtstrijders), lich-
terschipperij, landontginning bij Heemskerk (boerderij De Kruisberg), tram-
baan Van Ewijcksluis-Schagen e.v. is deze uitgave zeker aan te bevelen.
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Afdelingsavonden in seizoen 2006-2007 
 

Het bestuur heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten: het 
programma voor de afdelingsavonden in het volgende seizoen is 
helemaal gereed. U kunt de data van dit kalenderjaar alvast in uw 
agenda noteren. De onderwerpen zijn divers en er is vast wel een 
interessante avond voor u bij! 
  

wo.  13 sept. 
2006 

Stamboomonderzoek voor beginners en 
gevorderden, o.a. presentatie met beamer over de 
NGV, bibliotheek, microfiches van de Mormonen, 
computerprogramma’s.  

wo. 11 okt. 
2006 

Lezing ‘Genealogische vondsten in oude boeken’ 
door dhr. F.C. Kluit. U kunt ook vele boeken 
raadplegen. 

wo. 8 nov. 
2006 

Lezing ‘De gebruiken rond dood en begraven in 
midden Noord-Holland’ door mw. M. Lenstra.  

wo. 13 dec. 
2006 

Lezing ‘Van vetleren medaille tot Militaire 
Willemsorde’ door dhr. P.A.H. van der Sluijs.  

wo. 17 jan. 
2007 

Nieuwjaarsbijeenkomst en film over het gebied rond 
het Schermereiland (beschikbaar gesteld door de 
Oudheidkundige Ver. Schermereiland) 

wo. 14 feb. 
2007 

Lezing ‘Blommen in Noord-Holland’ door dhr. 
P.C.M. Blom. 

wo 14 mrt. 
2007 

Lezing ‘Alkmaarse schooljuffrouwen’  door mw. E.A. 
Reijngoud-Posthuma. 

wo 11 apr. 
2007 

Ledenvergadering en info over genealogische 
computerprogramma’s.  
 

 

Nieuws van het Regionaal Archief Alkmaar 
Wilt u op cursus?  

• Cursus oud schrift voor gevorderden. De cursus omvat 12 lessen, 
vanaf sept. a.s. op de dinsdagavonden van 19.00 – 21.15 uur.  

• Introductiecursus genealogie bestaat uit 6 lessen op 
maandagmiddag vanaf maart 2007. 
 

Aanmelden: Regionaal Archief t.a.v. Harry de Raad, tel. 072-5662624 
of per e-mail:  h.deraad@archiefalkmaar.nl 
In het Noord-Hollands archief in Haarlem worden in het najaar ook weer cursussen 
georganiseerd; zie elders in dit blad.  
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Fragmentgenealogie Koopman                                               A. Koopman 

 
Begin dit jaar ontving de redactie van de heer Koopman uit Heemstede een 
aanzet tot de parenteel van Jan Dirksz Koopman uit de Zijpe. Dit overzicht is 
het resultaat van vele jaren gegevens verzamelen uit de primaire bronnen.  
Diverse personen hebben in de loop der tijd hun medewerking aan het 
onderzoek verleend.  Een parenteel is te omvangrijk om in dit kwartaalblad te 
publiceren, vandaar dat de redactie na enig overleg heeft besloten om een 
beperkt deel in dit nummer op te nemen. Gekozen is voor de oudste 
generaties van de genealogie Koopman omdat die uit onze streek afkomstig 
zijn en voor de lezers van onze afdeling het meest interessant. Het totale 
overzicht is opgenomen in de bibliotheek van onze afdeling, dus wie meer wil 
weten over de nazaten van Jan Dirksz Koopman (ook de jongste generaties) 
adviseren wij contact opnemen met onze bibliothecaris Hans Reijngoud.  
 
 

I Jan Dirksz Koopman, tr. Neel Adriaans. 
Uit deze relatie: 
1. Dirck Jansz, ged. (G) Zijpe (Schagerbrug) 20-2-1707 (zie II). 

 
II Dirck Jansz Koopman, kuijper [lijst weerbare mannen 1747], ged. 

Zijpe (Schagerbrug) 20-2-1707, begr. Zijpe (Schagerbrug) 17-3-1761.  
Aang. Adriaan Glas, tr. (1) Lijsbet Joostes, begr. Zijpe 26-10-1755. 
Aang. Willem Claasz de Geus, tr. (2) Zijpe 2-2-1760, wedn. en wede. 
Geertje Jans. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Jannetje, ged. Zijpe (Schagerbrug) 5-2-1736.  
2. Neeltje Dirks, ged. Zijpe (Schagerbrug) 29-5-1740, tr. Zijpe 

10-7-1773, jd Zijpe, wedn. Barsingerhorn Rens Jansz Kooij.  
3. Jan Dirkz, ged. Zijpe 14-7-1743 (zie III). 
4. Trijntje, ged. Zijpe 18-12-1746, tr. Zijpe 6-1-1775, jd Zijpe, jm 

Wieringerwaard, Jan Maes.  
 
III Jan Dirkz Koopman, ged. Zijpe 14-7-1743, overl. Zijpe (Schagerbrug) 

25-5-1806.   
[ONA Alkmaar inv. 803 akte 7] Op 27-5-1789 maken  Jan Dirksz 
Koopman en Dieuwertje Hillegonds een langstlevende testament, tr. 
(1) Zijpe 5-8-1775 Maartje Cornelis Dekker, ged. Zijpe (Schagerbrug) 
26-2-1747, overl. Zijpe 11-4-1785 aang: Jan Colderman,  dr. van Corne-
lis Hendriksz Dekker en Maartje Dirks, tr. (2) Zijpe 4-8-1787, wedn en 
jd,  Diewertje Frans Hillegonds, geb. Heerhugowaard, ged. Oterleek 
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7-8-1763, overl. Zijpe 12-12-1822, dr. van Frans Aariense Hillegonds 
en Guurtje Tamis. Ze hertr. Jan de Graaf. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. Lijsbet, ged. Zijpe 22-6-1788, begr. ald. 3-7-1788.  
2. Dirk, ged. Zijpe 13-9-1789, overl. Sint Maarten 14-7-1834, tr. 

Zijpe 3-5-1823 Ariaantje Brak, geb. Schagen 12-11-1801, ged. 
ald. 15-11-1801, overl. Zijpe 25-4-1883, dr. van Arie Jansz 
Brak en Immetje Jacobs Schouten. 

3. Arien, geb. Zijpe 10-10-1790 (zie IVa). 
4. Lijsbeth, geb. Zijpe 3-9-1795, ged. Zijpe (Schagerbrug) 

6-9-1795, overl. Zijpe 3-9-1855, tr. Zijpe 6-5-1821 Reijer 
Borst, arbeider, werkman, geb. Krabbendam 
(Warmenhuizen), ged. Warmenhuizen 28-8-1796, overl. 
Alkmaar 13-11-1870, zn. van Cornelis Borst, winkelier, en 
Maartje Molenaar. 

5. Guurtie, geb. Zijpe (a.d. Gr. Sloot) 10-6-1802, ged. Zijpe 
(Schagerbrug) 10-6-1802, overl. Zijpe (Schagerbrug) 
21-7-1806.  

 
IVa Arien Koopman, boerenknecht, landbouwer, arbeider, geb. Zijpe 

10-10-1790, ged. ald. 17-10-1790, overl. ald. 14-4-1854. Hij woont 
eerst in Schagerbrug, daarna in Harenkarspel (Kalverdijk), en verhuist 
dan terug naar de Zijpe waar hij aan de Ruigeweg gaat wonen. 
tr. Zijpe (Schagerbrug) 13-6-1813 Meintje Tates, boerenmeijt, geb. 
Zijpe 23-11-1787, ged. ald. 25-11-1787, overl. Schagerbrug 21-2-1863. 
Ook: Meinouw, Meino, Meinoutje.  Ook: Taatjes. dr. van Arij Gerritsz 
Tates en Neeltje Jacobs Rootjes. 
Uit dit huwelijk: 
1. Guurtje, geb. Zijpe 23-11-1813, overl. ald. 29-5-1815 (Grietje). 
2. Arie, geb. Schagerbrug 27-8-1815 (zie V). 
3. Jan, arbeider, geb. Schagerbrug 30-3-1818, overl. Zijpe 

19-6-1891.  
4. Guurtje, geb. Harenkarspel 5-9-1820, overl. Zijpe 18-3-1839. 
5. Gerrit, arbeider, geb. Harenkarspel 25-2-1823, overl. 

Schagerbrug 19-11-1891. 
6. Dieuwertje, geb. Harenkarspel 10-9-1825, tr. Heemstede 

26-9-1855 Evert Klomp, geb. Hoorn ca 1818, zn. van Evert 
Klomp en Catharina Knap. 

7. Neeltje, dienstmeid, geb. Harenkarspel 5-10-1828, tr. Sint 
Maarten 6-1-1861 Jan Boontjes, landman, geb. Schagen 
2-1-1813, zn. van Gerrit Jansz Boontjes en Neeltje Prins.  
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Wedr. van Geertje Tates. 
8. Barbera, geb. Schagerbrug 28-1-1833, tr. Zijpe 17-6-1865 Arien 

Kapitein, arbeider, geb. Schagen 22-5-1832, zn. van Jan Dirks 
Kapitein, arbeider, en Antje Aries Mijles. Wedr. van Guurtje 
de Graaf. 

 
V Arie Koopman, landman, doende boerenbedrijf, geb. Schagerbrug 

27-8-1815, overl. ald. 1-6-1850, aan de Grote Sloot, tr. (1) Zijpe 
(Schagerbrug) 8-6-1845 Neeltje Zeeman, geb. Schagen 5-12-1817, 
overl. ald. 2-2-1846, aan de Nes, dr. van Gerrit Zeeman en Elisabeth 
Slik, tr. (2) Zijpe (Schagerbrug) 6-6-1846 Aaltje de Waard, geb. 
Schagerbrug 22-7-1826, overl. ald. 20-3-1898, dr. van Cornelis de 
Waard en Elisabeth Pot. Ze hertr. Hendrik Kapitein, en ze hertr. Jacob 
Brak. Uit het eerste huwelijk: 
1. Jan, geb. Schagerbrug 10-7-1845, overl. ald. 6-8-1845. 
Uit het tweede huwelijk: 
2. Jannetje, geb. 8-3-1847, overl. Zijpe 5-12-1847, 9 mnd. 
3. Jannetje, geb. 14-2-1848, overl. Zijpe 24-2-1848, 9 dgn. 
4. Arie, geb. Zijpe 1-7-1849 (zie VI). 

 
VI Arie Koopman, geb. Zijpe 1-7-1849, overl. Haarlem 3-11-1898, tr. 

Schagerbrug (Zijpe) 19-12-1871 Maria Magdalena Stikkel, geb. Zijpe 
30-3-1850, overl. Bentveld (Bloemendaal) 12-4-1934, dr. van Simon 
Stikkel en Riekje Blom. 
Uit dit huwelijk: 
1. Arie, geb. Zijpe 15-1-1872 (zie VIIa). 
2. Simon, geb. Zijpe 17-4-1874 (zie VIIb). 
3. Jacob Dirk, geb. Zijpe 1-3-1876 (zie VIIc). 
4. Jan, geb. Zijpe 4-12-1878 (zie VIId). 
5. Alida, dienstbode, geb. Zijpe 25-11-1880, overl. Haarlem 

13-6-1942.  
Tr. Bloemendaal 31-5-1922 Pieter Jansen, wegwerker, geb. 
Bloemendaal 19-4-1880, overl. Haarlem 9-8-1943, zn. van Jan 
Jansen en Alida Spitsbergen. 

6. Riekje (Riek), geb. Schagerbrug (Zijpe) 17-5-1882 (zie VIIe). 
7. Helena, geb. Schagerbrug (Zijpe) 5-11-1883, overl. Haarlem 

30-4-1885. 
8. Gerardus, geb. Haarlem 9-2-1885 (zie VIIf). 
9. Nicolaas, geb. Haarlem 27-4-1888, overl. Castricum 10-7-1911. 
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VIIa Arie Koopman, geb. Zijpe 15-1-1872, overl. Haarlem 22-9-1946, tr. 

Haarlem 3-2-1897 Cornelia van Vels, geb. Haarlem 23-10-1871, overl. 
ald. 6-5-1931, dr. van Arjan van Vels en Pietertje Pieters van Veen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Arie, geb. Haarlem 1-1-1899 (zie VIIIa). 
2. Cornelia (Nel), geb. Haarlem 10-6-1903, overl. ald. 19-4-1991. 

Ongehuwd. 
 
VIIb Simon Koopman, geb. Zijpe 17-4-1874, overl. Haarlem 25-12-1926, tr. 

Haarlem 10-5-1899 Maartje Jongejan, geb. Wieringerwaard 14-4-1871, 
overl. Haarlem 18-11-1964, dr. van Kornelis Jongejan en Trijntje 
Nannis. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Magdalena, geb. Haarlem 22-7-1900, overl. ald. 

14-11-1986. Ongehuwd. 
2. Catharina, geb. Haarlem 26-7-1903, overl. ald. 4-11-1991, tr. 

Het gezin Koopman-Stikkel op de foto gezet in 1896 t.g.v. het zilveren huwelijks feest. 
  

Vanaf links: achterste rij: Vader Arie Koopman, Cornelia van Vels (verloofde van Arie), 
Arie, Jan, Aaltje/Alida, Simon, Jacob Dirk,voorste rij: Gerardus, Nicolaas, moeder Maria 

Magdalena Stikkel, Riekje 
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Velsen 1-12-1927 Cornelis Aafjes, geb. Haarlem 16-2-1896, 
overl. Velsen 12-10-1928, zn. van Willem Aafjes en Grietje 
Wol. 

3. Alida, geb. Haarlem 15-10-1905, overl. Vinkenveen 
24-11-1982, tr. Haarlem 19-5-1932 Johan Hendrik Weller, geb. 
Haarlem 10-6-1893, overl. ald. 12-11-1961, zn. van Wessel 
Johannes Weller en Johanna Maria Christina Roest. 

 

VIIc Jacob Dirk Koopman, geb. Zijpe 1-3-1876, overl. Haarlem 12-2-1952, 
tr. Schoten 18-12-1912 Elizabeth Allegonda Belderbos, geb. 
Amsterdam 28-10-1883, overl. Hilversum 2-11-1965, dr. van Gerardus 
Belderbos en Elizabeth de Mie. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerardus, geb. Haarlem 2-4-1913, overl. Geel (B) 20-6-1941. 
2. Elisabeth Anna Maria, geb. Haarlem 20-10-1914, overl. 

Alkmaar 23-1-2004, tr. (1) Delft 21-5-1937 Pieter Philippus 
Hoogenraad, geb. Rotterdam 20-5-1914, zn. van Pieter 
Philippus Hoogenraad en Catharina Oosterloo, tr. (2) Heiloo 
22-11-1948 Sijbrand Bruin, geb. Heiloo 30-11-1917, overl. 
ald. 1-7-1982, zn. van Johannes Bruin en Alida 
Boendermaker. 

3. Elizabeth Marianne, geb. Haarlem 1-1-1921, tr. Hilversum 
19-1-1944 Jan van der Roest, geb. Nederhorst den Berg 
28-2-1915, zn. van Jacob van der Roest en Jannetje de Graaf. 

 

VIId Jan Koopman, geb. Zijpe 4-12-1878, overl. Amsterdam 26-12-1953, 
tr. Haarlem 17-5-1905 Jacoba Schaapherder, geb. Laren 5-11-1874, 
overl. Amsterdam 12-2-1970, dr. van Jacob Schaapherder en Teuntje 
Banis. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacob, geb. Amsterdam 22-2-1899 (zie VIIIb). 
2. Arie, geb. Haarlem 1-3-1906 (zie VIIIc). 
3. Antonia, geb. Haarlem 15-4-1907, overl. Amsterdam 

26-10-1988, tr. Amsterdam 9-8-1933 Josef Noord, geb. 
Amsterdam 29-3-1908, zn. van Hartog Noord en Sara Salo-
mons.  

VIIe Riekje (Riek) Koopman, geb. Schagerbrug (Zijpe) 17-5-1882, overl. 
Castricum 26-7-1956, tr. (1) Zandvoort 22-2-1906, sch. ald. 4-8-1916, 
Johannes Keur, arbeider, geb. Zandvoort 14-11-1880, overl. ald. 
2-3-1942, zn. van Jacob Keur en Gerritje Koning. 
Rel. (2) NN. 
Uit het eerste huwelijk kinderen met de achternaam Keur: 
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1. Leuntje (Loes), geb. Zandvoort 1-8-1906. 
2. Arie, geb. Zandvoort 13-8-1908. 
3. lz, geb. Zandvoort 24-10-1909. 
Uit de tweede relatie met een onbekende man: 
4. Marinus (Max) Koopman, geb. Haarlem 27-12-1915 (zie 

VIIId). 
5. Nico Koopman, geb. Haarlem 9-10-1920 (zie VIIIe). 

 
VIIf Gerardus Koopman, geb. Haarlem 9-2-1885, overl. 1944, tr. Ilpendam 

Nannetje Band, geb. Ilpendam 18-3-1881, overl. Heemstede 
25-9-1944, dr. van Klaas Band en Elisabeth Davids. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerardus, geb. Haarlem 19-14-1914, overl. ald. 11-10-1952, tr. 

Amsterdam 4-1-1945, sch. Haarlem 12-3-1946 Petronella 
Bernardina Johanna Dijkstra, geb. Amsterdam 13-12-1925, dr. 
van Pieter Dijkstra en Johanna de Vente. 

 
VIIIa Arie Koopman, geb. Haarlem 1-1-1899, overl. 1967, tr. Heemstede 

9-9-1926 Wilhelmina Alida (Mies) Visser, geb. Heemstede 1903, overl. 
Overveen 1996, dr. van Johannes Bartholomeus Visser en Alida Theadora 
Rijkers. 
Uit dit huwelijk: 
1. Arie (Aad), geb. 1928, tr. Elisabeth Machteld (Elly) Raadsen 
2. Johannes Bartholomeus (Jan), geb. Haarlem 6-1-1929 (heeft 

nakomelingen) 
 

VIIIb Jacob Koopman, geb. Amsterdam 22-2-1899, overl. Den Haag 
20-2-1941, tr. Amsterdam 18-2-1926 Alexandrina Georgina Johanna 
Justina van der Stel, geb. Rotterdam 24-1-1905, dr. van Adriaan van 
der Stel en Helena Horst. 
Uit dit huwelijk: 
1. Willy Helena, geb. Amsterdam 9-9-1926, tr. Dirk Radder 
2. August, geb. Amsterdam 4-1-1928 (heeft nakomelingen)  
3. Peggy Jacoba, geb. Aalsmeer 28-8-1929, tr. Karel Labree 

 
VIIIc Arie Koopman, geb. Haarlem 1-3-1906, overl. Amsterdam 13-1-1979, 

tr. Amsterdam 19-12-1945 Aaltje Liefke Kooi, geb. IJmuiden 
11-7-1918, dr. van Jan Kooi en Beatrix Elizabeth Hoogbruin. 
Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam: 
[red: let op de achternamen van de schoonzoons ] 
1. Renee, geb. 6-5-1947, tr. Gerard Pierre Jacques Marie de Wit 
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2. Maarten Jan, geb. 17-10-1951 (heeft nakomelingen). 
3. Joke Elizabeth, geb. 17-10-1951, tr. Jan-Willem de Zwart 

 
VIIId Marinus (Max) Koopman, geb. Haarlem 27-12-1915, overl. Apeldoorn 

20-12-1968, tr. Apeldoorn 20-8-1942 Dirkje (Dik) Wassink, geb. 
Apeldoorn 5-2-1919, overl. ald. 23-9-1994, dr. van Hendrik Jan Was-
sink en Willemina Vosselman. 
Uit dit huwelijk geb. te Apeldoorn: 
1. Marinus Nico (Rinus), geb. 18-9-1944 (heeft nakomelingen). 
2. Willemina Riekie (Wilke), geb. 24-9-1946, tr. Franz Michael 

(Michael) Schmitz, zn. van Franz Schmitz en Gertrud 
Gottschalk. 

3. Hendrik Jan, geb. 26-12-1948. 
4. Dirkje Christina (Tiny), geb. 14-8-1951, tr. Robert William (Rob) 

Mensink, zn. van Eilert Mensink en Hendrika Nusselder. 
5. Wilhelmina Alida (Wilma), geb. 15-4-1957, tr.  Timotheus George 

Bernard Maria (Tim) Hinterding, zn. van George Bernhard 
Hinterding en Maria Magdalena Rutteman. 

 
VIIIe Nico Koopman, geb. Haarlem 9-10-1920, overl. Zutphen 
27-8-1990, tr. Brummen 9-3-1946 Hendrika Maria (Mari) Bieleman, 
geb. Oeken (Brummen) 28-5-1922, overl. Zutphen 30-10-1995, dr. 
van Herman (Harm) Bieleman en Egberdina Johanna Schut. 
Uit dit huwelijk geb. te Tonden (Brummen): 
1. Hendrik Herman (Henk), geb. 17-3-1947 (heeft nakomelingen). 
2. Egbert Dirk (Dik), geb. 19-6-1951 (heeft nakomelingen). 
3. Nico Marinus (Nico), geb. 25-7-1957 (heeft nakomelingen). 
4. Marianne (Marjan), geb. 17-10-1962, tr. Wim (Wim) Timmer, 

zn. van Roel Harm Timmer en Willempje Stuurman. 
 

 

Catalogus bibliotheek 
Op de afdelingsavonden is een papieren catalogus beschikbaar 
van de boeken en periodieken die in de bibliotheek van de afde-
ling aanwezig zijn. Maar u kunt ook terecht op de site van de 

afdeling HNK, want ook daar is een lijst te vinden van alle spullen die we in de 
bibliotheek hebben. (U vindt het adres van de site op de achterflap van dit 
blad, of via www.ngv.nl). De lijst wordt regelmatig bijgewerkt, dus het verdient 
aanbeveling om daar af en toe een kijkje te nemen.  
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Kwartierstaat van Lena Heemskerk 

 
Na de positieve reakties op het verschijnen van de kwartierstaat 
Schoen-Schoen, heeft de redactie het plan opgevat om wederom een 
kwartierstaat te publiceren. Het leek ons leuk om deze keer aandacht 
te besteden aan de oudste inwoner van Alkmaar Lena Heemskerk. Ze 
is de moeder c.q. schoonmoeder van onze oud-bestuursleden Ria en 
Jaap Leek. Haar kwartieren komen uit het grensgebied van Noord-
Holland, Zuid-Holland en Utrecht.  
 
Inleiding 
Ria en Jaap hadden al een deel van de ge-
gevens van deze kwartierstaat in bezit. 
Omdat Lena’s kwartieren niet uit Alkmaar 
afkomstig zijn en we de kwartierstaat reeds 
in juni wilden publiceren, werd de hulp 
ingeroepen van andere genealogen. Via de 
nieuwsgroepen van de Benelux en Noord-
Holland kwamen we met diverse personen 
in contact die onderzoek gedaan bleken te 
hebben naar verwante families of die in een 
archief gegevens wilden opzoeken. Deze 
publicatie is dan ook een co-productie en 
we zijn veel dank verschuldigd aan Jan 
Brul, Kees Heemskerk (voor de familie 
Heemskerk) en Tonny Nieuwenhuizen 
(voor families uit de omgeving Hillegom en Lisse). Bovendien kwamen we in 
contact met Josee de Dood, een kleindochter van Lena die al vele jaren genea-
logisch onderzoek heeft gedaan en in april een boek over haar grootmoeder 
heeft samengesteld. Zij verleende enthousiast haar medewerking, verrichtte 
aanvullend onderzoek, schreef bijgaand artikel en verschafte diverse foto’s. 
 
 
Lena Heemskerk                                                                          Josee de Dood 
 

Alkmaars oudste 
De oudste inwoonster van Alkmaar is Lena Heemskerk. Lena is weduwe van 
Manus de Dood. Hij sprak op hun 40-jarige bruiloft de gedenkwaardige 
woorden: “Mijn vrouw worstelt al 40 jaar met De Dood en ze is nog niet 
verslagen.” Nou, ze is nog steeds niet verslagen. Haar man overleed in 1980, 
maar zij gaat dapper door. Ze is op 28 januari 104 jaar geworden.  

 Lena op de dag dat ze 104 jaar werd. 
  

46                                         Hollands Noorderkwartier, aflevering 66 

Lena geniet erg van het leven, van haar 8 kinderen, haar 34 kleinkinderen en 
meer dan 50 achterkleinkinderen. Ze wil ook best nog wel ouder worden. 
Toen ze enkele tientallen jaren terug bij een ‘wonderdokter’ was voor haar 
rusteloze benen, heeft die volgens haar gezegd dat ze wel 105 zou worden. Of 
dat uit komt, moeten we afwachten, maar voorlopig is ze aardig op weg. 
 

Lena’s familie 
Lena is de zevende uit een groot gezin. Ze had 3 oudere broers en 3 oudere 
zussen. Na haar zijn nog 3 jongere kinderen geboren, 1 zusje en 2 broertjes. 
Het jongste broertje is gestorven toen zij 7 jaar oud was. Op latere leeftijd wist 
ze daar weinig meer van, alleen nog maar dat er nog een broertje was geweest. 
Rond 1980 heeft haar kleindochter voor haar de naam, geboortedatum en 
sterfdatum van haar broertje uitgezocht. Dat ze dat graag wilde, illustreert de 
goede band, die ze met haar broers en zussen en ouders had.  
Ze had een lieve vader en moeder, die jammer genoeg op jonge leeftijd zijn 
overleden. Haar broers en zussen zijn ook allemaal overleden. Ze is de enige 
van het gezin, die zo oud geworden is. Dat maakt het wel moeilijk voor haar,  
maar ze zit niet bij de pakken neer.  
 

Haar jeugd 
Haar ouders hadden een boerderij in Nieuwer Amstel. Dat betekende, zoals 
gebruikelijk in die tijd, al vroeg meehelpen op het land en in huis. Gelukkig 
had ze ook de gelegenheid om naar school te gaan. Elke dag liep ze samen met 
haar zussen Marie en Anna naar de school in Bovenkerk. Ze is van haar zesde 
tot haar twaalfde naar school gegaan.  
Daarna ging ze thuis helpen. Lena werd onder andere aan het naaien gezet. Zij 
en haar zussen naaiden alle jurken zelf. Ook de stoffen knoopjes op de 
sluitingen werden zelf gemaakt. Ze was daar erg bedreven in. Toen ze 
trouwde, droeg ze dan ook een zelfgemaakte trouwjurk. 
 

Twee vrijers 
Lena trouwde op 27 augustus 1929 met Manus de Dood. Manus had ze leren 
kennen, toen haar zus Jannetje ging trouwen. Ze had geen vrijer voor de 
bruiloft, dus haar zus Neeltje regelde dat voor haar. Manus kwam Lena vragen 
voor de bruiloft en ze maakten een afspraak. Later kwam er nog een andere 
vrijer opdagen, die Lena eigenlijk liever had gehad. Maar ze had haar woord 
aan Manus gegeven en ze ging met hem naar de bruiloft. Ze dacht wel: “Ik 
maak het na de bruiloft wel uit.” Manus bleek echter een hardnekkige vrijer en 
maakt haar zo enthousiast het hof, dat het toch aangebleven is. De andere 
vrijer kreeg geen kans meer. 
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Een leven als boerin 
Manus en Lena gaan in Duivendrecht 
wonen. Ze hebben daar een boerderij 
geheel van hout. Er hoorden 24 stukjes 
land bij van elk een halve hectare en 4 
hectare dijkgronden. De boerderij moest 
weg voor de aanleg van een provinciale 
weg, die liep van het Zandpad in Weesp 
naar Ouderkerk aan de Amstel. Bij de 
verkoop bracht het 1000 gulden op. In 
Duivendrecht zijn de eerste vier 
kinderen geboren: Jan, Piet, Riet en 
Michiel. (Zie foto op de voorpagina). In 
1934 pachtten zij een boerdeij in de 
Bullewijk te Abcoude met ca. 18 hectare 
land erbij. Daar worden nog 5 kinderen 
geboren, eerst Nellie en Gerard, daarna 
een zoon Herman, die echter stierf kort 
na zijn eerste verjaardag, daarna Riet en 
Herman.  
Op 23 maart 1945 branden de 
bijgebouwen van deze boerderij af. De 
zoon van de eigenaar wilde in 1946 zelf 
op de boerderij en het gezin De Dood 
vertrok naar Alkmaar. 

 
Lena’s ouders 
Petrus Heemskerk is geboren op 11 mei 1866 in Nieuwer Amstel. Op 6 
augustus 1891 trouwde hij met Petronella Pouw. Hun roepnamen waren Piet 
Heemskerk en Pietje Pouw. Ze kregen 10 kinderen. Hun jongste kind is 
overleden bij de geboorte. De andere kinderen groeien op. Het jongste meisje, 
Neeltje gaat in het klooster. Haar broers en zussen trouwen en een van hen 
emigreert naar Canada, waar zijn kinderen en kleinkinderen nog steeds te 
vinden zijn. 
Pietje krijgt in maart 1923 longontsteking. Ze is enkele dagen erg ziek en 
overlijdt op 10 maart 1923. Haar vader is erg verdrietig en zegt tegen zijn 
kinderen: “Nu is het zonnetje uit ons huis weggegaan.” Piet is overleden op 2 
oktober 1926. Hij had een maagzweer en die brak door. Met alle spoed werd 
hij naar het ziekenhuis gebracht. Maar het was helaas al te laat. Hij stierf, in het 
bijzijn van zijn zoons Co en Arie, op de brancard in het ziekenhuis. 

Trouwfoto van Manus en Lena 
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Lena’s grootouders 
Van haar moeders kant zijn haar grootouders Bastiaan Pouw en Jannigje Blok. 
In 1865 woonden ze in Sloterdijkmeer wijk 2 nummer 1 in Sloten. Rond 1870 
verhuisden ze naar Ouder Amstel, waar Bas veehouder is. Bas en Jannigje 
krijgen 8 kinderen: vijf jongens en drie meisjes. Twee van de jongens 
overlijden voor hun tweede verjaardag. Lena heeft deze grootouders nooit 
bewust gekend. Haar opa is al overleden als ze geboren wordt. Haar oma 
overlijdt als Lena anderhalf jaar oud is. 
Haar opa van moeders kant heeft ze ook nooit gekend. Dat was Machiel 
Heemskerk. Hij is overleden op 36-jarige leeftijd. Na zijn overlijden is zijn 
weduwe, Marijtje Vertegaal, opnieuw getrouwd. Marijtje en Machiel hadden 
een boerderij in wijk B nummer 27 in Ouder Amstel. Ze hadden 8 kinderen, 
drie jongens en vijf meisjes. Eén van de meisjes overlijdt op 8-jarige leeftijd.  
Marijtje trouwt de tweede keer  met Adrianus Steenvoorden. Hij is 
boerenknecht op het bedrijf van Marijtje en Machiel. Als Machiel op 14 juli 
1874 is overleden doet Adrianus de aangifte bij de burgerlijke stand. Datzelfde 
jaar, op 11 november 1874, trouwt Marijtje met Adrianus. Marijtje is dan 34 
jaar oud en Adrianus nog maar 23 jaar. Samen krijgen ze nog vier kinderen. 
Marijtje en Adrianus woonden vlakbij Lena’s ouders. Lena ging ook vaak bij 
deze oma en (stief)opa op bezoek. Oma had dan vaak iets lekkers voor haar en 
haar zusjes. Opa Adrianus herinnert ze zich vooral op de fiets. “Als ik met m’n 
zusjes naar school ging, fietste hij ons vaak voorbij. Waar die naar toe ging, dat 

Lena met haar ouders en broers en zusters in ca. 1920.  
Achterste rij van links naar rechts: Arie, Bas, Jannetje, Michaël, Neeltje en Marie 

Voorste rij van links naar rechts: Co, Anna, Vader, Moeder en Lena.  
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Jacobus 

Heemskerk  
 

Marijtje Dirks 

Straathoff  
 

Michiel 

Huijsman  
 

Marijke 

Akerboom  
 

Willem 

Verdegaal  
 

Marijtje 

Bergman 
 

Ruth Lommerse  

 

Geertje 

Langeveld 
 

Bastiaan Pouw  

 

Cornelia 

Abrahams 

Verbij  

 

Johannes van 

Grieken 
 

Weijntje 

Willemze de 

Boer 

 

Gerrit Blok  

 

Johanna 

Blokland  
 

Sijmen Vergeer  

 

Jannigje de 

Langen 
 

zn. van Cornelis 

Jacobsz Heemskerk 

en Willemijntje 

Sijmonse Oostdam 

 

dr. van Henricus 

Straathoff en Elisabeth 

van de Boogaard 

 

zn. van Dirk 

Huijsman en Lena 

Singelman 

 

dr. van Jan Akerboom 

en Cornelia van de 

Sluijs 

 

zn. van Hendrik 

Sijmens Verdegaal en 

Ermpje Jacobsdr van 

der Voort 

 

dr. van Petrus 

Bergman en Johanna 

Meijer 

 

zn. van Pieter 

Lommerse en 

Hendrijntje Ruth 

Gerrits 

 

dr. van Gerrit Pieters 

Langeveld en Geertje 

Reijnierse van de Ven 

 

 dr. van Abraham 

Classe Verbij en 

Maria Pieters Craen 

 

    zn. van Gijsbert 

Vergeer en Hanna 

Honkoop 

 

dr. van Knelis de 

Lange en 

Willemijntje van 

Clooster 

 

bouwman 

 

~ 

Noordwijkerhout 

13-10-1779 

† Rijpwetering 

28-3-1864 

 

* Nieuwe 

Wetering 

10-2-1769 

† Rijpwetering 

4-1-1831 

smid 

 

* Alkemade 

18-6-1785 

† Alkmemade 

31-3-1819 

 

* 

Roelofarendsveen 

(Woubrugge) 

20-8-1780 

† Alkemade 

4-7-1850 

landbouwer 

 

~ Vogelenzang 

15-3-1778 

† Vogelenzang 

(Bloemendaal) 

21-4-1842 

boerin 

 

* Noordwijk 

12-8-1781 

† Bloemendaal 

(Vogelzang) 

31-5-1839 

bouwman 

 

~ Hillegom 

12-1-1773 

† Hillegom 

20-2-1819 

 

~ Lisse 1-8-1777 

† Hillegom 

17-5-1831 

veehouder 

 

* Hazerswoude of 

Reeuwijk 

4-2-1742 

† Warmond 

11-10-1809 

veehoudster 

 

* Nieuwer Amstel 

10-4-1759 

 

∩ Amstelveen 

9-8-1805 

 

* 1750 

† Sloten 

(Slotervaart) 

9-3-1815 

 

† Kamerik 

17-4-1808 

bouwvrouw 

 

† na 1819 

 

* Harmelen ca 

1769 

† 

Kamerik-Houtdijk

en 20-5-1840 

 

~ Kamerik 

2-2-1762 

† Kamerik 

30-1-1810 

x Heemstede 28-8-1803 x Alkemade 29-4-1812 x Vogelenzang 4-5-1806 x Hillegom 24-4-1803 x Waddinxveen 8-10-1780 x Buitenveldert Amstelveen 1-4-1778 x Teckop 3-11-1772 x v 1796 
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Jacobus Heemskerk  

 

Helena Huijsman  

 

Petrus Verdegaal 

 

Geertruida Lommerse  

 

Reinier Pouw  

 

Neeltje van Grieken  

 

Dirk Blok  

 

Johanna Vergeer  

 

landbouwer 

 

~ Heemstede 28-10-1805 

† Alkemade 31-3-1871 

 

* Alkemade 9-12-1815 

† Rijpwetering 4-7-1850 

bouwman op de 'Poelewaaij' te Lisse 

 

* Vogelenzang 28-4-1809 

† Lisse 15-11-1873 

veehoudster 

 

* Hillegom 16-11-1810 

† Lisse 26-6-1885 

 

* Warmen 1783 

† Sloten 26-2-1831 

 

* Nieuwer Amstel 17-2-1782 

† Sloten 29-7-1856 

bouwman 

 

* Kamerik (Teckop) 21-12-1786 

† Kamerik 13-6-1858 

 

* Kamerik (Teckop) 5-9-1796 

† Kamerik 1-3-1879 

x Rijpwetering 7-5-1835 x Hillegom 17-4-1836 x Nieuwer Amstel 12-5-1811 x Kamerik-Houtdijken 24-11-1819 

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

Machiel Heemskerk  

 

Maria Verdegaal  

 

Bastiaan Pouw  

 

Jannigje  Blok 

 

veehouder 

 

* Alkmemade 21-9-1838 

† Nieuwer Amstel 13-7-1874 

veehoudster 

 

* Lisse 10-2-1840 

† Nieuwer Amstel 20-3-1914 

landbouwer 

 

* Sloten (NH) 10-11-1813 

† Ouder Amstel 18-11-1897 

 

* Kamerik-Houtdijken 8-6-1831 

† Ouder Amstel 5-9-1903 

x Lisse 21-4-1864 x Kamerik-Houtdijken 16-2-1857 

II/1 2 II/2 3 

Petrus Heemskerk 
 

Petronella Johanna Pouw  
 

landbouwer 
 

* Nieuwer-Amstel 11-5-1866 

† Amsterdam 2-10-1926 

 

* Sloten 21-2-1865 

† Nieuwer Amstel 10-3-1923 

x Nieuwer-Amstel 6-8-1891 

I/1  1 

  

Helena Christina Maria Heemskerk  
 

 

* Nieuwer Amstel 28-1-1902 

x Nieuwer Amstel 27-8-1929 
Hermanus Maria de Dood  

 

 

* Weesperkarspel 20-2-1903 

† Cubellas (Spanje) 28-5-1980 
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Een leven als boerin 
Manus en Lena gaan in Duivendrecht 
wonen. Ze hebben daar een boerderij 
geheel van hout. Er hoorden 24 stukjes 
land bij van elk een halve hectare en 4 
hectare dijkgronden. De boerderij moest 
weg voor de aanleg van een provinciale 
weg, die liep van het Zandpad in Weesp 
naar Ouderkerk aan de Amstel. Bij de 
verkoop bracht het 1000 gulden op. In 
Duivendrecht zijn de eerste vier 
kinderen geboren: Jan, Piet, Riet en 
Michiel. (Zie foto op de voorpagina). In 
1934 pachtten zij een boerdeij in de 
Bullewijk te Abcoude met ca. 18 hectare 
land erbij. Daar worden nog 5 kinderen 
geboren, eerst Nellie en Gerard, daarna 
een zoon Herman, die echter stierf kort 
na zijn eerste verjaardag, daarna Riet en 
Herman.  
Op 23 maart 1945 branden de 
bijgebouwen van deze boerderij af. De 
zoon van de eigenaar wilde in 1946 zelf 
op de boerderij en het gezin De Dood 
vertrok naar Alkmaar. 

 
Lena’s ouders 
Petrus Heemskerk is geboren op 11 mei 1866 in Nieuwer Amstel. Op 6 
augustus 1891 trouwde hij met Petronella Pouw. Hun roepnamen waren Piet 
Heemskerk en Pietje Pouw. Ze kregen 10 kinderen. Hun jongste kind is 
overleden bij de geboorte. De andere kinderen groeien op. Het jongste meisje, 
Neeltje gaat in het klooster. Haar broers en zussen trouwen en een van hen 
emigreert naar Canada, waar zijn kinderen en kleinkinderen nog steeds te 
vinden zijn. 
Pietje krijgt in maart 1923 longontsteking. Ze is enkele dagen erg ziek en 
overlijdt op 10 maart 1923. Haar vader is erg verdrietig en zegt tegen zijn 
kinderen: “Nu is het zonnetje uit ons huis weggegaan.” Piet is overleden op 2 
oktober 1926. Hij had een maagzweer en die brak door. Met alle spoed werd 
hij naar het ziekenhuis gebracht. Maar het was helaas al te laat. Hij stierf, in het 
bijzijn van zijn zoons Co en Arie, op de brancard in het ziekenhuis. 

Trouwfoto van Manus en Lena 
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Lena’s grootouders 
Van haar moeders kant zijn haar grootouders Bastiaan Pouw en Jannigje Blok. 
In 1865 woonden ze in Sloterdijkmeer wijk 2 nummer 1 in Sloten. Rond 1870 
verhuisden ze naar Ouder Amstel, waar Bas veehouder is. Bas en Jannigje 
krijgen 8 kinderen: vijf jongens en drie meisjes. Twee van de jongens 
overlijden voor hun tweede verjaardag. Lena heeft deze grootouders nooit 
bewust gekend. Haar opa is al overleden als ze geboren wordt. Haar oma 
overlijdt als Lena anderhalf jaar oud is. 
Haar opa van moeders kant heeft ze ook nooit gekend. Dat was Machiel 
Heemskerk. Hij is overleden op 36-jarige leeftijd. Na zijn overlijden is zijn 
weduwe, Marijtje Vertegaal, opnieuw getrouwd. Marijtje en Machiel hadden 
een boerderij in wijk B nummer 27 in Ouder Amstel. Ze hadden 8 kinderen, 
drie jongens en vijf meisjes. Eén van de meisjes overlijdt op 8-jarige leeftijd.  
Marijtje trouwt de tweede keer  met Adrianus Steenvoorden. Hij is 
boerenknecht op het bedrijf van Marijtje en Machiel. Als Machiel op 14 juli 
1874 is overleden doet Adrianus de aangifte bij de burgerlijke stand. Datzelfde 
jaar, op 11 november 1874, trouwt Marijtje met Adrianus. Marijtje is dan 34 
jaar oud en Adrianus nog maar 23 jaar. Samen krijgen ze nog vier kinderen. 
Marijtje en Adrianus woonden vlakbij Lena’s ouders. Lena ging ook vaak bij 
deze oma en (stief)opa op bezoek. Oma had dan vaak iets lekkers voor haar en 
haar zusjes. Opa Adrianus herinnert ze zich vooral op de fiets. “Als ik met m’n 
zusjes naar school ging, fietste hij ons vaak voorbij. Waar die naar toe ging, dat 

Lena met haar ouders en broers en zusters in ca. 1920.  
Achterste rij van links naar rechts: Arie, Bas, Jannetje, Michaël, Neeltje en Marie 

Voorste rij van links naar rechts: Co, Anna, Vader, Moeder en Lena.  
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weet ik niet. Ik denk naar het dorp of naar het land. Hij was wel een jonge 
opa.”  
Adrianus Steenvoorden was ook getuige bij het huwelijk van Lena’s ouders.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piet Heemskerk en Pietje Pouw 

 
 
 
Nawoord                                                                                     redactie 
 
Zoals gezegd, is deze kwartierstaat tot stand gekomen met hulp van diverse 
mensen. Er zijn mensen die beweren dat genealogen altijd Einzelgängers zijn, 
maar bij deze kwartierstaat was daar weinig van te merken.  
Tonny Nieuwenhuizen uit Hillegom verschafte niet alleen genealogische 
gegevens, maar verraste de redactie ook met de afbeelding van een 
overgrootouderpaar van Lena Heemskerk. Het zijn Petrus Verdegaal en 
Geertje Lommerse.  
Petrus Verdegaal woonde in de Poel onder Lisse en was niet onbemiddeld. Hij 
schonk in 1842 aan de Aagtenkerk (St.Agatha) een klokje dat dan ook het 
"Petrus Klokje" werd genoemd. Zijn naam komt telkens voor onder de 
schenkers van deze kerk onder Pastoor Deekens. In 1882 geeft Geertje, toen 
weduwe, aan de Aagtenkerk ƒ 1000,- voor de kruiswegstaties.  
Bron: "De Aagtenkerk" door A.M.Hulkenberg. Daarin staan deze 
afbeeldingen van Petrus en Geertje.  
(Opm: Nader onderzoek heeft aangetoond dat de ouders van Geertje in het 
boekje abusievelijk onjuist zijn vermeld. Er waren 2 Geertje’s Lommerse bijna 
gelijktijdig in Hillegom geboren en die zijn verwisseld. )  
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Petrus Verdegaal en Geertje Lommerse 

 
 
Van de redactie                                                                     Ger Telman 

 
Het juni-nummer van ons afdelingsblad ligt weer voor u en daarin 
vindt u hopelijk weer van allerlei artikelen en publicaties waaraan u 
plezier zult beleven. De redactie, Marry Luken, Piet Aaij tevens lid van 
het bestuur en ik proberen u telkens weer een lezenswaardig 
afdelingsblad voor te schotelen. Wij proberen ook steeds meer 
kwaliteit in de publicaties aan te brengen. Zo wordt de aangeboden 
kopij, als daartoe aanleiding lijkt te bestaan, door met name Marry en 
Piet aangevuld met gegevens die door gericht onderzoek worden 
verkregen. Dat betekent dat zij er op uit trekken om aanvullend 
onderzoek te doen in de archieven in en rond Alkmaar. 

 
U zult begrijpen dat de hoeveelheid vrije tijd, die voor de kwaliteit van ons blad 
wordt besteed, niet gering is. Het is dan ook o.a. daarom dat wij om uw steun 
vragen. Het lijkt ons bovendien een aardige gelegenheid om uw ervaring aan te 
scherpen.  
 
Wat zoeken wij? Wij zoeken leden die regelmatig archieven bezoeken om 
onderzoek te doen. 
Wat kunnen zij dan voor ons betekenen? Zij kunnen dan helpen door 
aanvullend kort gericht onderzoek te doen om de aangeboden kopij nog 
waardevoller te maken.  
Daarnaast heeft uw redactie soms bepaalde ideeën die uitgewerkt kunnen 
worden. 
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Wilt u ons met deze uitdagende opdrachten helpen? Neem dan even contact 
op met één van ons. 
 
Dan nog even een mededeling m.b.t de verschijningsdatum van de afdelings-
bladen. Met ingang van het septembernummer van 2006 zal ons afdelingsblad 
steeds aan het begin van de laatste maand van het kwartaal verschijnen. Zo 
krijgt u de informatie over de invulling van het lezingenprogramma eerder 
onder ogen. Dat betekent ook dat de sluitingsdatum voor het insturen van 
kopij niet meer de 15e van de maand voorafgaande aan publicatie is, maar de 1e 
van die maand. 

 
 
 
 
 
 
 
Redactieoverleg bij  de 
voorbereiding van het juni-
nummer.  
Vanaf links: 
Marry Luken, Ger Telman 
en Piet Aaij. 

 
 
Ook zou u ons veel plezier doen als u ons zou voorzien van extra kopij in de 
vorm van korte genealogische publicaties zo als genealogische fragmenten, 
opmerkelijke stamreeksen (vaderslijn of moederslijn), uw favoriete voorouder, 
een paar opmerkelijke kwartieren uit uw kwartierstaat etc. 

 
 
 

In de volgende nummers o.a: 

• Genealogie Spruit 

• Een ‘rijdende’ rechter in Bergen 

• Wanneer werd een polder bewoonbaar? 

• Het telefoonboek van Alkmaar uit 1905 

• Een artikel van u? Voor een interessant en gevarieerd afdelingsblad 
is natuurlijk ook uw bijdrage van harte welkom!  
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 Voor u ���� gelezen         Piet  Aaij 
 

De geschiedenis van kasteel Warmelo van 1952-1971 bewoond door prinses 
Armgard, de moeder van prins Bernhard. 
 Twents Genealogisch jrg. 22, nr. 1 jan. 2006 
 

Nog een geschiedenis: van Jaap Zweeris (nakomeling van de Holland-ganger 
Gerbrand Sweris). Ook vindt u het levensverhaal en de genealogie van Lauw 
van Til in:  
 ‘De Groene Valck’ Historische Vereniging Oud-Akersloot, jaarboek 2006  
 

Aanvullende informatie op de lezing van dhr. Witte van 12 april j.l.: 
West-Brabantse boerderijnamen op Texel, en ’n Ouwerwesse Tesselsche 
Brulloft 
 Historische Vereniging Texel  nr. 78, maart 2006  
 

Start herbouw molen C aan de Hoornse Vaart (met foto’s) 
 Molenpost, 3e jrg. nr. 1 - 2006   
 
 

In de verenigingsbladen die ons in het afgelopen kwartaal werden gezonden 
staan de volgende parentelen, kwartierstaten of stamreeksen uitgewerkt: 
 

Chronologie van Maria Catharina Swack (Zwaecke, Zwake) 1775-1849 
samengesteld door haar verre achterkleinzoon Jacques Bel, haar 2e 
echtgenoot was sergeant-majoor in het garnizoen Alkmaar 
 afd. Apeldoorn e.o.  2006-nr. 1 
 

Groesen-van Meer (Breda), Petrus Raats en Catharina Joh. Verkooyen
 West Noord-Brabant 2006-1  
 

Johannes Arnoldus Smeets (Hoensbroek) 
 Genever Zuid-Limburg  jrg. 9, nr. 1, febr. 2006 
 

Marie Geertruida Antonetta Rosendaal (Zutphen) 
 Bulletin Achterhoek/Liemers  jrg. 14, nr. 1-2006   
  

Hanny Buschmann (Koog aan de Zaan)  
 Koggenland 2006-1 
 

Engbert ten Tije (Lonneker)  
 Twents Genealogisch 22e jrg. nr. 1 
 

Hop (Warder) en de Wit  
 Westzaan afd. Zaanstreek-Waterland nr. 61-64 
 
De in dit artikel genoemde periodieken kunt u vinden in de bibliotheek van onze afdeling. 
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Een nadere kennismaking met….                                     door Piet Aaij 

 
 
Gewoonlijk laten we in deze rubriek één van onze leden aan het 
woord. Ditmaal kunt u kennismaken met twéé personen: twee schoon-
zussen die niet dezelfde roots, maar wel hetzelfde enthousiasme voor 
hun hobby genealogie gemeen hebben.  

 

 
Mary Geluk-Beets, geboren in Heiloo, dochter van Jan Beets en 
Klaziena Boot, gehuwd met Jaap Geluk en sinds 1973 woonachtig 
in Sint Pancras. Ik kom uit een gezin met 4 kinderen (2 meisjes en 
een jongenstweeling) en zelf hebben we 2 zonen t.w. Marcel die in 
Alkmaar woont met vriendin en Ronald op Aruba.   

Mijn belangstelling voor genealogie ontstond toen ik 
in 1992 met een neef van mijn man mee ben gegaan 
naar een afdelingsavond van Hollands Noorder Kwar-
tier in de Hoornsevaart. Medio april heb ik mij toen 
aangemeld als lid en vanaf die datum heb ik alle uitga-
ven van het kwartaalblad nog in mijn bezit. Mijn neef 
was met een onderzoek bezig over ‘De Twaalf Apos-
telen’, een boerderij aan de Noordervaart te Scher-
merhorn. Ik vond het zeer interessant met hem mee te 
gaan naar de verschillende archieven in Amsterdam, 
Den Haag, Haarlem, Alkmaar, Purmerend, Hoorn en 

Naarden, het voormalige pand van de Vereniging. Prachtig, al die ar-
chieven met al zijn oude boeken. Alleen het oud-schrift, daar heb ik 
nog best moeite mee om te lezen: misschien toch nog eens een cur-
sus volgen. Samen kregen we zin om de familietak Geluk verder uit 
te zoeken, wat resulteerde in de uitgave van een mooi boek-
werk.Vader Bastiaan Geluk kwam uit een gezin met 6 kinderen en in 
1998 hebben we een reünie gehouden voor de gehele familie. Mijn 
ouders hebben ook hun stamboom laten uitzoeken en zo ben ik in 
het bezit van publicaties van de families Geluk (1590), Beets (1648), 
Doets-Beets (1565) en Zijp (1730). 
Met mijn schoonzus bezoek ik alle lezingen van HNK. De ene 
spreker heeft een prachtig mooi verhaal, een ander is wat minder, 
maar we verheugen ons altijd weer op zo’n verenigingsavond. 
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i Rina Geluk-Berger, geboren in 1957 in Alkmaar en opgegroeid te 
Egmond-Binnen, in 1981 getrouwd met Dirk Geluk en woonachtig 
in zijn woonplaats Stompetoren. We hebben een dochter en een 
zoon. 

Mijn interesse naar de familienaam Berger werd, na 
lezing van het boek van de familie Geluk, zo groot dat 
ik met mijn onderzoek ben begonnen. Mede doordat 
ik mijn opa nooit gekend heb, omdat hij al jong is 
overleden, wilde ik meer weten over mijn afkomst. 
Omdat hij in Alkmaar heeft gewoond kon ik dicht bij 
huis met mijn archiefonderzoek beginnen. Hij is in 
1889 in Warmenhuizen geboren en in 1949 in 
Alkmaar overleden. Hij was, net als zijn voorouders, 
die o.a. in Heiloo, Alkmaar en Schagen woonden, 

landbouwer van beroep. Tot nu toe gaan mijn gegevens terug tot 
Louwrens Berger, geboren ca. 1720/1730 te Schagen. Ik hoop nog 
veel informatie te kunnen vinden vóór 1750 al kan ook bij mij het 
lezen het oude schrift nog moeilijk worden! Ook voor mij is een cur-
sus niet onverstandig. 
Door mijn schoonzus ben ik in oktober 2004 lid geworden van 
HNK. Gens Nostra en ons kwartaalblad worden door mij met veel 
aandacht gelezen. Tegenwoordig is veel informatie te achterhalen op 
internet, waar ik vaak gebruik van maak. Daardoor kan een 
archiefbezoek wel eens uitblijven. 
En wie weet, komt mijn onderzoek ooit eens tot publicatie……    

 
 
 

 
Het Noord-Hollands Archief te Haarlem meldt de volgende cursussen: 
 

• Oud schrift   10 lessen zaterdag vanaf  30 sept. a.s. 10.00 –11.30 u. 

• DTB-registers   3 lessen 19 en 26 okt., 2 nov. a.s. 14.00 – 15.30 u. 

• Weeskamers en weeshuizen  9, 16 en 23 nov. a.s. 14.00 – 15.30 u. 

• Notariële archieven  30 nov. en 7 dec. a.s. 14.00 –15.30 u. 

• Beroepen van voorouders  14, 21 en 28 sept. a.s. 14.00 - 15.30 u. 
 
Aanmelden: cursusleidster Agnes Dunselman, tel. 0255-521499 
of per e-mail:  adunselman@noordhollandsarchief.org 
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CD-ROM ‘Amsterdamse Publicaties’                    Ingezonden mededeling 
 

Van de heer Peter Miebies, bestuurlid van de afdeling Amsterdam e.o. 
ontvingen wij onderstaande informatie over de uitgebrachte CD-ROM.  

 
Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de NGV heeft ook de afd. 
Amsterdam e.o. een CD-ROM uitgebracht. Het eerste exemplaar is op 13 mei 
in Utrecht te koop aangeboden. 
Op de CD-ROM treft u aan: de 5 door de afdeling in de loop der jaren 
uitgegeven kwartierstatenboeken, het boek Uw Amsterdam (1988), alle 
nummers van het afdelingsblad Amstelland 1990 t/m 2005 en de bijdragen 
van de NGV-lden van het uit 1998 daterende project Familienaam = 
Plaatsnaam. Al met al zo’n 13.000 achternamen. 
Aan dit laatste project hebben veel leden uit het hele land hun bijdrage 
geleverd. 
Het gros van de documenten is met behulp van de meegeleverde versies van 
Acrobat Reader doorzoekbaar. 
Tevens is opgenomen een kopij van de afdelingswebsite met daarin o.a. het 
repertorium op de ruim 63.000 (!) achternamen die voorkomen in de 
afdelingsbibliotheek. 
In totaal bijna 3400 bladzijden met zeer nuttige informatie. 
De CD-ROM kan besteld worden door storting van € 12,50 op postgiro 
6809451 t.n.v. NGV-afd. Amsterdam e.o. te Hoofddorp. Vergeet niet uw 
adres te vermelden! Ook af te halen tijdens afdelingsbijeenkomsten in een zaal 
van de Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam-Buitenveldert. De prijs is 
dan € 10,00. Levering z.s.m. na 13 mei. 
Zorg dat u niet achter het net vist! De oplage is beperkt. 
 
 
 
 

Aanvulling genealogie Poland                                             Ank Poland 
 

In HNK nr. 58 (juni 2004) is mijn genealogie van Toontje Poland verschenen 
waarin zijn echtgenote Fien wordt genoemd. Leo Jansen vond op een fiche 
van de Mormonen hun trouwakte en daaruit blijkt dat er meer bekend is van 
Fien dan we dachten. Ze is dan 43 jaar, dus geb. ca. 1812. Haar ouders zijn 
beide Javaans en heten Niti Baor en Saridja. Haar naam wordt geschreven met 
een F en niet met een T, zoals velen denken.  
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Index op het notarieel               Marry Luken 

 
In dit artikel wordt uw aandacht gevestigd op de ‘index op het 
notarieel’, één van de meest waardevolle bronnen voor genealogisch 
en historisch onderzoek in Noord-Holland. Iedereen die met een 
bepaald familieonderzoek in Noord-Holland bezig is in de periode voor 
1811, moet er minstens één keer een bezoek gebracht hebben. 
 
In het Noord-Hollands archief in Haarlem moet u zich melden bij de receptie, 
daarna kunt u naar de ruimte waar u uw jas kwijt kunt, en vervolgens kunt u 
doorlopen naar de studiezaal. U kunt echter ook rechtsomkeert maken, dus 
terug naar de receptie, en daar vragen of u een bezoek mag brengen aan ‘de 
index op het notarieel’. In de meeste gevallen is dat geen probleem. 
Vervolgens loopt u de dichtstbijzijnde gang in waar zich aan het eind een 
groot lokaal bevindt. Het is er rustig, er staan geen viewers, er is geen herrie 
van spoelende films, het is geen zelfbediening, bij de tafels zijn enkele mensen 
aan het werk. Langs de wanden, en ook in het midden, staan kasten met laden 
opgesteld. U moet eerst uw naam en adres noteren op een bezoekerslijst en 
daarna zal een van de medewerkers u vragen waarnaar u op zoek bent.  
 

Vanmorgen ben ik echter niet 
op zoek naar genealogische 
gegevens, maar wil ik een keer 
wat vragen stellen aan Willem 
Blok, dat is degene die bij die 
afdeling de scepter zwaait. Ik 
overval hem wel, maar hij heeft 
er geen enkel probleem mee: 
sterker nog, hij vindt het een 
uitstekend idee om in het 
HNK-blad aandacht te beste-
den aan dit project!  

 
 
 
 
 
 

Een van de wanden van het lokaal 
met een deel van de 1,2 miljoen fiches.  
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Wat houdt het project precies in? 
Reeds in de 16e eeuw waren er notarissen werkzaam in Noord-Holland. Deze 
legden in hun akten niet alleen erfenissen, testamenten en boedelinventarissen 
vast, maar ook getuigenverklaringen van allerlei gebeurtenissen uit het 
dagelijks leven, zoals schipbreuken, ruzies etc. Een halve eeuw geleden vatten 
de heren Zonjee en Kölker het plan op om de notariële akten van voor 1811 
toegankelijk te maken. In die tijd was een pc nog een onbekend fenomeen. Er 
werd gekozen voor fiches, d.w.z. kleine kaartjes, waarop de diverse 
basisgegevens van de aktes moesten worden genoteerd.  Notariele akten zijn er 
niet alleen voor genealogisch, maar ook voor andersoortig onderzoek, zodat 
niet alleen de persoonsnamen, maar ook de ‘zaken’ in kaart gebracht zouden 
worden. ‘Zaken’ is vakjargon voor de diverse onderwerpen die van de akten 
op de fiches vastgelegd worden. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers de 
fiches op een eenduidige wijze zouden aanmaken, werd een handleiding voor 
het ficheren gemaakt waarin werd voorgeschreven welke onderwerpen 
dienden te worden geregistreerd, welke notatiewijze en welk datumformaat 
moest worden gehanteerd e.d. 
 
Hoe ben je hier beland? 
Van kinds af aan al in historie geïnteresseerd, stapte ik na de middelbare 
school het archief binnen met de vraag of ik er mocht komen werken en 
belandde zodoende 28 jaar geleden bij dit indexeringsproject. Ik maakte me 
het oud schrift eigen, volgde diverse interne opleidingen en ben nu al vele 
jaren de fulltime medewerker die samen met een aantal vrijwilligers werkzaam 
is aan deze inmense klus. Momenteel zijn er 7 vrijwilligers, sommigen komen 
twee dagen, anderen een dagdeel per week. Er zijn vrijwilligers die hier ook al 
vele jaren werken.  
 
Hoe gaat het ficheren in zijn werk? 
Van iedere akte worden de persoonsnamen genoteerd en de relaties tussen 
deze personen voorzover ze uit de akte zijn op te maken, verder ook ‘zaken’, 
d.w.z. de beroepen, de namen van onroerend goed, de schepen, voorwerpen 
die in een boedelinventaris worden genoemd, je kunt het zo gek niet 
bedenken, zelfs de scheldwoorden worden genoteerd. De fiches worden 
gesorteerd op onderwerp in de diverse kaartenbakken bewaard en dat betekent 
dus dat van één enkele akte soms wel 30 fiches moeten worden gemaakt. 
Testamenten zijn meestal het minst bewerkelijk. Boedelscheidingen waarin 
veel personen en veel ‘zaken’ worden vermeld, kosten veel tijd.  
 
 
 

60                                         Hollands Noorderkwartier, aflevering 66 

Niet iets wat je zomaar even doet...  
Van de medewerkers worden twee kwaliteiten verlangd: het kunnen lezen van 
oud-schrift en het kunnen interpreteren van de akte. En je moet natuurlijk heel 
secuur zijn. Gemiddeld duurt het inwerken van een medewerker een half jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heren Kees van der Horst (l) en Cor Wortman bezig met een notariële akte uit Schagen. 
 
Oud-schrift is zeker het moeilijkst? 
Nou nee, oud-schrift is door iedereen te leren. De ervaring leert dat het 
interpreteren het moeilijkst is.  
 
En als ik dan een fiche gevonden heb met verwijzing naar een akte die 
voor mij interessant is?  
Dan kun je in de studiezaal de akte op film bekijken. Notariele aktes die we 
verwerkt hebben, gaan weer terug naar waar ze vandaan komen, naar Hoorn 
of Alkmaar bijvoorbeeld, en daar kun je ze dan ook raadplegen.  
 
Hoever zijn jullie nu? 
Tot enige maanden geleden, dus gedurende 50 jaar, heeft men alleen maar op 
deze manier gewerkt. Het resultaat is meer dan 1,2 miljoen fiches! Indertijd is 
men begonnen met de aktes uit de Zaanstreek en vervolgens kwam Enkhuizen 
aan de beurt, daarna werden steeds weer andere plaatsen ter hand genomen. 
We hebben een kaart van Noord-Holland waarop zwart gearceerd de plaatsen 
zijn aangegeven die gereed zijn, en rood gearceerd het gebied dat onderhanden 
is. Op dit moment zijn we bezig met Schagen, en daarvan is 80% gereed, de 
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rest van Schagen hopen we eind vólgend jaar af te hebben. We zijn nu ook 
begonnen met Texel en Aalsmeer.  
 
Ik bedoel eigenlijk:  hoever jullie zijn jullie met Noord-Holland, want ik 
zie al veel ‘zwart gearceerde gebieden’. 
Iets meer dan de helft!  
De helft nog maar?  
De grootte van het ‘zwart gearceerde gebied’ is niet in verhouding met de 
hoeveelheid werk die nog gedaan moet worden. Neem nou Hoorn. Daarvan 
hebben we nog niets gedaan. Terwijl het een hele belangrijke stad is. Alleen 
van Hoorn zijn er al 2000 boeken..... 
  
Zijn er nieuwe ontwikkelingen? 
Sinds een half jaar heeft de pc zijn intrede gedaan en worden de diverse 
rubrieken uit de aktes rechtstreeks op de pc ingevoerd. Voordeel is dat 
familienamen en ‘zaken’ slechts eenmaal in de database moeten worden 
vastgelegd. Er wordt naar gestreefd deze gegevens mettertijd op internet 
beschikbaar te maken, maar de database is nu nog niet omvangrijk genoeg. Het 
vastleggen kost veel tijd. Alle data moet ook gecontroleerd worden.  
 
Maar hoe moet dat dan met die waanzinnige hoeveelheid fiches die er 
nu zijn?  
Dat is inderdaad een probleem. Daar zijn we ook nog niet uit. Sommige fiches 
zijn niet geschreven maar getypt, en hiermee is een proef gedaan om ze te 
scannen en naar tekst om te zetten. De resultaten zijn echter niet bevredigend.  
 
Wordt het nooit saai? 
Die vraag is me vaker gesteld.  Het is nooit saai, iedere akte is weer anders. Als 
we beginnen met een nieuwe plaats in Noord-Holland, ga ik er altijd 
rondkijken. Als je met het notarieel van Schagen bezig bent, moet je goed op 
de hoogte zijn van alle buurtschappen en dorpjes. In de buurt van Sint 
Maarten heb je bijvoorbeeld de buurtschappen Stroet en ’t Rijpje of de Rijp. 
Het betreft dan niet Stroe op Wieringen of de Rijp bij Graft. En als zoiets in 
een Schagense akte wordt genoemd, gaat het meestal om deze buurtschappen. 
  
Wat valt je nu het meeste op aan die aktes?  
Zinloos geweld. Misschien denken mensen wel dat het iets van deze tijd is, 
maar niets in minder waar. Ook vroeger werden volkomen onschuldige 
mensen in elkaar geslagen. Zulke aktes kom je regelmatig tegen.  
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Willem Blok voert de gegevens nu direct op de pc in. 
 
Heb je advies voor onderzoekers die hier willen komen? 
Bedenk dat het project betrekking heeft op het Noord-Hollands notarieel van 
voor 1811. De plaatsen Amsterdam, Haarlem en Alkmaar horen er niet bij. We 
hebben ongelofelijk veel. Er komen regelmatig bezoekers die verzuchten: Had 
ik dit maar eerder geweten! En wat hebben jullie veel! Ik zou zeggen: kom eens 
langs, het is altijd de moeite waard! 
 
NB 
Op de site van het Noord-Hollands archief in Haarlem is een overzicht te 
vinden van alle plaatsen in Noord-Holland waarvan het oud-notarieel archief 
reeds toegankelijk is gemaakt. (www.noordhollandsarchief.org) 
 
 

 

Meld u aan voor de electronische nieuwsbrief van HNK. 
 
Zoals u in de voorgaande nummers van dit blad heeft kunnen 
lezen, kunt u uw e-mailadres doorgeven aan de secretaris van de 
afdeling (ngv.hnk@planet.nl). U wordt dan met enige regelmaat 

geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de afdeling HNK en u ontvangt 
een reminder voor de bijeenkomsten en lezingen. U kunt erop vertrouwen dat 
er zorgvuldig met uw e-mailadres wordt omgegaan.   
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Een akte waar een luchtje aan zit.....   Annie Stierp 
 
Annie Stierp heeft tijdens haar speurtocht in het archief speciale be-
langstelling voor het reilen en zeilen in buurtschap ‘Jan Buyes/Boyes’, 
in de noordwesthoek van de Schermer. Daar was de overtoom naar de 
Heerhugowaard en Geestmerambacht. Deze overtoom was oorspron-
kelijk in de buurt van het huidige Poldermuseum en later bij de Nol-
lenbrug. Uit een akte blijkt dat enige bewoners indertijd verwikkeld 
waren in een ‘smerige zaakje’.  
 

Sijbeth Jansz Backer laat van zich spreken. Ditmaal is het een zaak waar een 
geurtje aanzit, letterlijk en figuurlijk. De schepenen van Oudorp mogen het 
oplossen op 8-12-1664. 
Sijbeth is bakker en zijn buurman heet Jan Heijndircxsz. Beiden wonen op Jan 
Buyes. Jan heeft in het verleden een huis gekocht van Sijbeth. Beide gezinnen 
delen het gemakhuisje dat staat aan de zuidkant van de turfschuur van Sijbeth 

die loost op het binnenwater. Afgesproken en 
vastgelegd in het koopcontract. Prima afspraak, 
maar Jan heeft een ander plan bedacht.  
Zijn huis staat met de zuidoosthoek op de 
Colckdijk met de hoek een weinig over de 
Colck. In die hoek maakt hij een gat in de vloer, 
zet er een vatje op, plaatst daarop een bril, en 
klaar is Kees. Binnenshuis te gebruiken als een 
gemakhuisje. Dat mag mooi niet. Hij heeft al 
eigendom aan het gezamenlijke gemakhuisje 
naast de turfschuur. Bovendien staat de nieuwe 
op de wal boven sloot dicht bij de nering van 
Sijbeth. Uit die sloot put Sijbeth bij dag en nacht 
water voor zijn nering.  
Jan Heijdircxsz wordt opgezadeld met een stel 
eisen waar hij en zijn gezin zich aan moeten 
houden: 

1. vuile doeken mogen niet meer gespoeld worden aan de wal van Sijbeth, 
noch het uit brengen van vuiligheid 

2. de ierkuil en het gat door de sloof stoppen en opmaken, en geen andere 
gelegenheid maken om de ier aan de zijkant van Sijbeth te laten lopen. 

3. Jan moet voor mei anno 1665 al zijn kippen en hanen opruimen, verkopen, 
en geen andere meer houden 

4. als zijn kind, kinderen of iemand anders zijn gevoeg komt te doen op een 
potje, vatje of iets anders, dat hij die in de sloot over de weg zal laten 
brengen en uitspoelen 

Jan Boyes komt op diverse 
kaarten voor. Dit fragment 
komt  uit ‘De Heerhugo-
waard’ van Schilstra. 
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Sijbeth moet gedogen dat Jan de sluis aan de noordzijde van het hek staande 
tussen Sijbeths wal en de dijk zal mogen laten blijven gelijk het tegenwoordig 
is en gebruiken zoals het behoord.  
Als getuigen waren aanwezig Claes Reijersz Tuijn en Jan Pietersz Banckers. 
Secretaris P. van der Molen schreef alles op. [RAA, ORA Oudorp, inv. 6252] 
 
 
 

Samenvatting Afdelingsledenvergadering d.d. 12-4- 2006    Piet Aaij  
 

In april vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. De agendapunten 
gaven geen aanleiding tot lange discussies, zodat deze vergadering  
tamelijk kort duurde. Hieronder vindt u een samenvatting van de be-
stuurlijke zaken die die avond zijn behandeld.  
 

Bij afwezigheid van mw. Schoehuijs (voorzitter) opent dhr. Kaldenbach (vice-
vz.) de vergadering met een bericht van verhindering van mevr. Schreuel en 
dhr. van Wijhe.  
Het verslag van de ledenvergadering d.d. 13 april 2005 wordt vastgesteld zon-
der op- of aanmerkingen. Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 
Behoudens een opmerking van dhr. Van Lierop betreffende een kleine ver-
schrijving in het financieel verslag wordt ook dit goedgekeurd. Namens de 
kascommissie deelt dhr. Van Lierop mee dat de boeken zijn gecontroleerd en 
in orde bevonden. De nieuwe kascommissie bestaat uit dhr. Van Lierop, mw. 
Greijer-Grürsch en reserve dhr. Ket. 
De begroting van 2006 voor de post ‘sprekers’ zal iets hoger worden omdat 
het bestuur heeft besloten vaker een spreker uit te nodigen.  
Dhr. Voskuijl treedt af als bestuurslid; mw. Schoehuijs zal hem persoonlijk 
thuis bedanken. Het is tot heden nog niet gelukt een nieuwe kandidaat voor 
het bestuur te vinden. 
Dhr. Kaldenbach en mw. Hermanus zullen de afdeling vertegenwoordigen bij 
de landelijke vergadering. Dhr. Van der Velde vervangt onze secretaris op 6 
mei als de belangrijkste onderwerpen zijn: de regeling van het stemrecht (elk 
lid één stem in de afdeling naar keus) én de goedkeuring van het royement van 
twee oud-bestuursleden van de afdeling Computergenealogie. 
Rondvraag: mw. Stroo uit haar tevredenheid over het eerste HNK-journaal per 
e-mail en vraagt het bestuur de mogelijkheid te bekijken op deze wijze ook de 
vergaderstukken te verzenden; mw. Geluk merkt een datumfoutje op in de e-
mailzending; dhr. Schotten informeert naar de opkomst van de leden waarop 
de secretaris antwoordt een lichte verbetering te constateren. Met een oproep 
13 mei de jubileumbijeenkomst in Utrecht te bezoeken wordt de korte verga-
dering besloten. 




