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Van de voorzitter              Truus Schoehuijs 

 
Als ik dit stukje aan u schrijf is de ledenvergadering van 8 november waarin de 
spreker de architectonische elementen op grafstenen en de gebruiken rond 
dood en begraven in midden-Noord-Holland bespreekt, nog niet geweest, 
maar het zal ongetwijfeld een boeiende lezing worden.1 Zelf ben ik zeer geïnte-
resseerd in grafstenen en het is dan ook niet verwonderlijk dat mijn tuintafel 
een grafsteen is. U leest hierover in het artikel ‘Een praatje bij een plaatje’. 
 

Eind oktober is er een vergadering geweest met de besturen van de afdelingen 
in onze Regio. Gesproken is met name over de onderlinge communicatie met 
het hoofdbestuur waarbij kritische kanttekeningen werden geplaatst, maar 
waarbij ook waardering werd geuit. Naar de mening van de aanwezigen moet 
het toch niet zoveel moeite kosten om regelmatig een nieuwsbrief rond te 
sturen met daarin de laatste ontwikkelingen. Het feit dat er de laatste tijd geen 
bestuursbulletin is verschenen was ook een punt van bespreking. 
 

Aan de orde ook het punt ‘Werving en Promotie’ via internet en de websites 
van de NGV (Amsterdam had hierover een notitie gemaakt) waarbij vooral 
gemikt wordt op de groep 30- tot 50-jarigen die alle wijsheid van internet haalt. 
Verder werd kort gesproken over het 60-jarig jublileum in Utrecht waar eigen-
lijk te weinig bezoekers op af zijn gekomen .(De PR via internet van te voren, 
was erg mager). 
 

Onze afdeling heeft het voorstel aan de Regiovergadering gedaan om een 
avondvullende uitwisseling tussen de afdelingen te realiseren. Dit plan behoeft 
nog wel de nodige uitwerking, maar zal zo te merken zeker kunnen slagen.  
 

Het bindend element tussen leden van de afdeling en de NGV is ons blad 
Gens Nostra en dat zou verder moeten worden benut. Verschillende afdelin-
gen maken ook vaak een nieuwsbrief die kort voor de bijeenkomst wordt ver-
stuurd. De opkomst bij de afdelingen is daardoor verbeterd. Allemaal zaken 
om eens rustig met elkaar over van gedachten te wisselen en dus was het een 
nuttige bijeenkomst. 
 

De laatste HNK-bijeenkomt in dit jaar vindt plaats op 13 december. Op de 
volgende pagina vindt u alle informatie. Hoewel december voor velen een 
drukke maand is, hoop ik u allen toch op deze afdelingsavond te mogen be-
groeten!  

                                                 
1
 Redactie: Op de valreep is het verslag van de afdelingsavond in november aan dit 
nummer toegevoeg; zie blz. 104 e.v. 
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Afdelingsavonden dit seizoen                          Wil Hermanus 

 
De afdelingsavonden vinden plaats in ’t Trefpunt te Alkmaar, Louise 
de Colignystraat 20, 1814 JA Alkmaar. (tel. 072-5123949). Om 19.30 uur 
is de zaal open en de lezingen beginnen om 20.00 uur. Leden en be-
langstellenden zijn van harte welkom! De toegang is gratis.  
 

woensdag 13 december 2006 
Lezing ‘Van vetleren medaille tot Militaire Willemsorde’ door dhr. P.A.H. 
van der Sluijs 
Het is nog lang geen Koninginnedag maar HNK doet in deze feestmaand al 
aan lintjesregen. Tijdens de lezing van dhr. P. van der Sluijs komen wij alles te 
weten over de Koninklijke onderscheidingen, maar dat niet alleen. Er bestaan 
in Nederland tal van andere onderscheidingen.Je kunt het zo gek niet beden-
ken of er is wel iets gemaakt om de medemens te eren voor verrichte diensten. 
Een mooie avond om uw Elfstedenkruisje, uw Nijmeegse Vierdaagseteken of 
uw Erepenning te tonen. U wordt uitgenodigd uw versierselen maar eens een 
keertje op te spelden of mee te nemen.  
 

woensdag 17 januari 2007 
Nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een drankje.  
De Oudheidkundige Vereniging Schermereiland stelt voor deze avond een 
CD-rom beschikbaar met oude beelden van De Rijp en Graft. Bij het zien van 
de oude beelden zullen er wel verhalen loskomen. Ook in onze bibliotheek is 
veel te vinden over het gebied Schermereiland.  
 

woensdag 14 februari 2007 
Lezing ‘Blommen in Noord-Holland’ door dhr. P.C.M. Blom.  
Ons lid dhr. P.C.M. Blom gaat in op de oorsprong van de naam Blom-Bloem. 
Daarna vertelt hij over het uitgangspunt van zijn onderzoek, wanneer hij is 
begonnen, hoe hij te werk is gegaan en hoe hij zijn vondsten heeft verwerkt. 
Bij zo’n uitgebreide speurtocht passeren allerlei knelpunten en anekdotes, 
waarover ook verslag zal worden gedaan. De lezing wordt verlevendigd met 
voorbeelden van documenten en  publicaties. Het wordt een leerzame avond 
en misschien vindt u een link met een Noord-Hollandse Blom als voorouder. 
 

Overige afdelingsavonden in seizoen 2006-2007 
 

wo 14 mrt. 
2007 

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

wo 11 apr. 
2007 

Ledenvergadering en info over genealogische compu-
terprogramma’s.  
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Een nadere kennismaking met….                                     door Piet Aaij 
 
U herinnert zich vast wel de kwartierstaat Schoen-Schoen die eerder 
dit jaar werd gepubliceerd. De kopij werd aangeleverd door Peter 
Schoen die ooit eens contact had gehad met een Zuidafrikaanse 
naamgenoot en als gevolg daarvan genealogische gegevens voor die 
persoon had opgezocht. Bij die publicatie kwamen we van Peter 
Schoen zelf weinig aan de weet en daarom willen we hem eens per-
soonlijk voor het voetlicht halen.  
 

Ik ben Peter Schoen geboren te Alkmaar, zoon van Arnout Pieter 
Schoen en Johanna Meeuwisse, ben opgegroeid in de Bergermeer te 
Bergen. In 1969 ben ik gehuwd met Ada Baltus, dochter van Johan-
nes Ysbrand Baltus en Hylkje de Vries, en in Heiloo gaan wonen. 
We hebben twee dochters die beiden in de buurt zijn blijven wonen. 

In mijn dagelijks leven werk ik als medewerker in de mili-
eudienst van het Medische Centrum Alkmaar.  
Mijn belangstelling voor genealogie ontstond na het over-
lijden van mijn moeder in 1985. De schoenendoos met 
foto’s van beide grootouders en de jeugdfoto’s van vader 
en moeder prikkelden mij. Ik werd nieuwsgierig naar mijn 
afkomst. Mijn zoektocht begon dan ook in het gemeente-
archief van Alkmaar aan de Oudegracht. 
Tot nog toe gaan mijn gegevens terug tot Dirk Cornelisz 
Schoen getrouwd met Aagje Reyersd Rus op 18 januari 
1739 te Alkmaar. Zijn geboortedatum heb ik nog niet 

kunnen achterhalen. Wel de trouwdatum. Door het lezen van de re-
pertoriums van alle notarissen van Alkmaar wist ik bij welke notaris 
ik verdere informatie kon vinden. Zo kwam ik bij de inventarisaktes, 
scheidingsaktes en bij openbare verkopingen op naam van mijn fa-
milie. Die ben ik gaan lezen en zo kreeg ik meer inzicht in de 
leefomstandigheden van de familie Schoen. En zo vond ik een in-
ventarisakte waarin precies vermeld werd hoelang de notaris werk 
had met het opmaken van een inventarislijst. Ook stond er geno-
teerd hoelang hij pauze heeft genomen. Dat is uniek nergens meer 
ben ik dat tegen gekomen! 
De families Schoen woonden en werkten in de omgeving van Alk-
maar, Heerhugowaard en de Zijpe. Vele beroepen beoefenden de 
Schoenen uit in de 18de eeuw van watermolenaar tot chirurgijn. In-
tussen was ik begonnen met een kwartierstaat. Daarvoor moest ik 
naar het Rijksarchief van Friesland, Noord Brabant en Zuid- k
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Holland. Ook via internet is veel informatie te achterhalen waar ik 
dan ook veel gebruik van maak!  
Mijn kwartierstaat van 32 kwartieren is gepubliceerd in het kwartier-
statenboek deel 1 dat het Hollands Noorderkwartier heeft uitgege-
ven in 1990. Ik ga regelmatig naar een afdelingsavond van deze ver-
eniging voor een interessante lezing en ik zoek voor en na de lezing 
in de bibliotheek naar familienamen. 
Omdat ik op zoek was naar informatie van mijn moeders familie ben 
ik vanaf 1987 lid geworden van de Nederlandse Genealogische Ver-
eniging afdeling Hollands Noorderkwartier en van de afdeling West-
Brabant. Alle kwartaalbladen bewaar ik in mijn eigen archief.  
Verder verzamel ik informatie, foto’s en krantenknipsels die te ma-
ken hebben met de stamboom. Ook kom ik geregeld in het vereni-
gingsarchief van de NGV te Weesp om mijn stamboom met bid-
prentjes en familie-advertenties kompleet te maken. 
Kortom een boeiende hobby. 

 
 
 

 

Electronische nieuwsbrief 
 

Geef uw e-mail adres door aan Ger Telman (zie achterkaft) en u 
ontvangt tijdig een persoonlijke uitnodiging voor de afdelings-
bijeenkomsten en  eventueel extra informatie over het reilen en 

zeilen binnen onze afdeling.  

 

 

 

Verbeteringen van eerdere publicaties                                   Redactie 

 
Kwartierstaat Groentjes-Vleugel aflevering 67, september 2006: 

De redactie heeft als geboorteplaats van Jan Groentjes (1836-1907) abusieve-
lijk Limmen vermeld terwijl het Castricum moet zijn!  
 

Toontje Poland aflevering 58, juni 2004: 
Op bladzijde 67 staat een foto waarvan men toen meende dat  Fien, de levens-
gezellin van Toontje, er op stond afgebeeld. De auteur (Ank Poland) berichtte 
ons dat nader onderzoek tussen verschillende verre nazaten van Toontje heeft 
uitgewezen dat het om Toontjes dochter Fifina gaat.  
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Voor u ���� gelezen                    Piet  Aaij 

 
In de uitgave van het ledenblad van de Historische Vereniging Alkmaar ‘Oud 
Alkmaar’ (30e jrg. nr. 2) staat een lezenswaardig artikel over de scheepswerf 
Nicolaas Witsen. Uiteraard een must voor genealogen die een familielid heb-
ben (hadden) werkzaam bij deze firma. 
We lezen dat Hendrikus Marinus Frans van Cleef in 1856 voor 250 gld. ‘het 
Eiland’ t.o. de Bierkade kocht om er een scheepswerf te bouwen en zo de 
ligging van Alkmaar aan het toen belangrijke Noord-Hollands kanaal te benut-
ten. De werf wordt genoemd naar de scheepbouwkundige Nicolaas Witsen 
(1641-1717) wiens kennis ook werd ervaren door tsaar Peter de Grote. In 1857 
wordt het eerste schip, een schoenerbrik, de Wilhelmina Eliza tewater gelaten. 
U treft een beschrijving van de voorgeschiedenis van het ‘Veneetse Eylandt’ 
en ‘het Hontsbosch’ aan. Ook worden de ups en downs rond de bedrijfsvoe-
ring gemeld en de wisseling van eigenaren onder wie Gerrit Swerver jr. 
scheepsbouwmeester te Alblasserdam, Willem Frederik Stoel sr. (1831-1903) 
en Abraham Vis (scheepswerf te Waddinxveen). 
Tenslotte een opsomming van nieuw gebouwde scheepsmodellen op de werf 
in de Kraspolder vanaf 1988. 
 

In ‘NoordKopstukken’ afd. Den Helder 20e jrg. nr. 4 het artikel ‘Loodsen op Den 
Helder woonachtig’....een alfabetische weergave van alle loodsen wordt van-
af heden gepubliceerd. Heeft u misschien voorouders gehad, werkzaam in het 
loodswezen? 

  
Een greep uit de parentelen/kwartierstaten/stamreeksen uit de verenigings-
bladen die ons in het afgelopen kwartaal werden gezonden: 
 

Nazaten van Jan ten Hopen  
en Anneke Kuipers            Bulletin voor de Achterhoek/Liemers 14e jrg. nrs. 2 en 3 
 

Stamreeks tot de 8e generatie van Joop Klaassen * 1930 te Alkmaar en ge-
huwd met Nel van der Plas uit ’s Gravenhage  Kempen- en Peelland  14e jrg. nr. 3 
 

Stamreeks Verburgh                           1340 afd. Rotterdam en omstr. 20e jrg. nr. 3 
 

Kwartierstaat Rosa W. B. Bisschops  
genealogie Pisters / Gelissen              Genever afd. Zd. Limburg 9e jrg. nrs. 2 en 3 
 

Kwartierstaat Margreet en Elisabeth de Wit,  idem van Veronique Blok en 
een stamreeks Schotsman                        Mededelingblad Zaanstreek 61 t/m 66 
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In de Molenpost 33e jrg. nr. 3 de historie van de korenmolen in Baard (Fr.) 
met gegevens van de molenaarsfamilies én de mededeling dat de verbrande 
molen C aan de Hoornse Vaart  te Alkmaar/Oudorp Molendag 2007 weer zal 
draaien! 

 
‘Van Ottersplaat tot Groeneveldsweid’ een uitgave van de Stichting Langedijker 
Verleden 12e jrg. okt. 2006 . Een publicatie dit keer vol met gegevens belang-
wekkend voor hen die onderzoek doen naar familieleden in de Langedijk. 
U treft o.a. aan: 

� ‘Belevenissen van de bakkersfamilie Cor Rood x Gré Dekker’ 
� ‘Het ontstaan van de bakkerij van bakker Rood’ met een overzicht van 

de respectievelijke eigenaren Albert Kerkmeer ca. 1825, Lucas Roos-
boom gehuwd. met Dorothea Fr. Steenhart, Albert Kramer vanaf 
1827, Gerrit Jansz. Nijman 1829, Volkert en Jan Nijman 1877, Jan 
Kroon 1905, Klaas Jacobsz en Jacob Kroon 1907, Petrus Joh. de 
Groot vanaf 1918, Adrianus J.J. de Groot vanaf 1947, Corn. Jozef 
Rood vanaf 1953 en Franciscus P.B. Rood vanaf 1996. 

� historische foto van het bestuur van de Tuinbouwbond Langendijker 
Groenten Centrale (namen vermeld) 

� een dameszangkoor uit Broek op Langedijk (namen vermeld) 
� jubileumfoto van Kramer Zuurkool d.d. 4 januari 1961 (70-jarig be-

staan) 
� familiegegevens van de fam. Kroon-Swager; dhr. Kroon was van 

1905-1913 burgemeester van Oudkarspel 
� familiegegevens van de nakomelingen van Dirk Zijp ca. 1651 uit de 

Schermer 
 

De in dit artikel genoemde periodieken kunt u vinden in de bibliotheek van onze afdeling. 
 
 

 
 

Oude foto? 
Hebt u een oude familie foto en een genealogisch fragment dat 
er betrekking op heeft? Dan kan het best aardig zijn om die 

gegevens met die foto eens in dit blad te publiceren! 
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Verslag van de afdelingsavonden   
 

september 2006                                                            Wil Hermanus-Schipper 
Stamboomonderzoek voor beginners en gevorderden 
De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen vond plaats op de zwoele na-
zomeravond van 13 september. Maar liefst 38 personen trotseerden de warmte 
en luisterden voor de pauze aandachtig naar de vele tips van Truus Schoehuijs 
en Jos Kaldenbach. Truus Schoehuijs liet ons een schitterende vergroting van 
een gelegenheidsgedicht uit eind 19e eeuw zien. Daarna vertoonde Ger Tel-
man de beamerpresentatie over de NGV en gaf daarbij de nodige uitleg. De 
presentatie stelde wat teleur. Deze toont vooral de bezigheden in het Vereni-
gingscentrum in Weesp en geeft vrijwel geen informatie over de NGV-
afdelingen in het land. Ook de teksten die in de film naar voren komen ver-
dwijnen weer razend snel, nog voor men alles heeft kunnen lezen. Daarom 
werd de totale presentatie nog maar een keer herhaald. De termen en begrip-
pen die in de presentatie worden gebruikt zijn voor een ingewijde heel duide-
lijk, maar voor een nieuwkomer - zoals ik later tijdens de avond merkte- niet te 
vatten. Begrippen als Biografische documentatie, Knipsels en Periodieken 
behoeven nadere uitleg voor iemand die nog maar net begint. Gelukkig waren 
er veel oudgedienden aanwezig om de nieuwkomers te helpen. Duidelijk is dat 
de verzending, kort tevoren, van het door Ger Telman gemaakte HNK-
journaal aan de leden die hun e-mail adres beschikbaar hebben gesteld, de 
opkomst heeft vergroot. 
 

oktober 2006                                                                                        Piet Aaij 
Genealogische vondsten in boeken door dhr. Fred Kluit te Leiden. 
Geheel verbouwereerd lopen vele bezoekers van onze lezingenavond rond 30 
meter tafel gevuld met boeken!  Het wordt duidelijk wat de reden van deze 
verzameling is als de spreker bij aanvang vertelt dat al deze literatuur de fami-
lienaam KLUIT betreft. 
Het maken van een stamboom is voor de genealoog al een uitdaging, maar de 
personen plaatsen in hun historische context geeft er een extra dimensie aan. 
Als hoofdadvies wordt aangeraden, alvorens tot eventuele aanschaf van een 
boek over te gaan, om eerst de index goed te lezen. En ja hoor, de naam 
Cluyt/Kluit(er) staat erbij! Dan wordt het interessant en kan het boek verder 
op inhoud én prijs worden getaxeerd. 
Nu wil het toeval dat dhr. Kluit vele zeer voorname c.q. geleerde en prominen-
te naamgenoten heeft gehad. 
Enkele voorbeelden hiervan uit de lezing: 
� een bezoek aan het Zaans Museum levert in eerste instantie niet de gewens-

te informatie op over ene Simon Kluit die bekend stond als bewoner van 
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een papiermolen rond 1730; in de bibliotheek echter stuit de spreker op het 
boek ‘De papiermolens in de provincie Noord-Holland’ en…3 pagina’s 
over Simon en zijn echtgenote Geertje Timmer 

� in een uitgave over koning Willem I wordt beschreven dat zijn geschiede-
nisleraar prof. Adriaan Kluit was 

� in ‘De Tachtigjarige Oorlog’ van drs. B.G.J. Elias wordt Pieter Adriaan 
Cluyt genoemd die in opdracht 2 schilderijen maakte in 1580 over het be-
leg van Alkmaar en die nu in bezit zijn van het Stedelijk Museum aldaar 

� verder apotheker Dirk Kluit in Delft die de balsem leverde in 1584 voor 
het lichaam van de vermoorde prins Willem van Oranje 

� van 1764-1770 was de in 1735 geboren Adriaan Cluyt  rector van het 
Murmellius Gymnasium te Alkmaar 

� enz. enz. 
Kortom, een indukwekkende reeks gegevens rond de familienaam Kluit.  
‘Zijn er dan helemaal geen ‘zwarte schapen’ in de familie?’ was een terechte 
vraag vanuit de zaal. Nou, dhr. Kluit moest bekennen dat die er zeker ook 
waren, maar het is een bekend feit dat met deze kennis binnen de familie 
meestal zeer behoedzaam wordt gehandeld! 
Na de pauze geeft dhr. Kluit nog een reeks zoekmogelijkheden zoals het (mo-
dern) antiquariaat, bibliotheken van musea, universiteiten en onder-nemingen, 
veilingen, boekenmarkten, archieven en uiteraard het internet o.a. de internet-
site Antiqbook.com. Voor velen een leerzame avond.  
 

november 2006                                                Wil Hermanus-Schipper  resp. Piet Aaij 
Ledenvergadering                                                                
Na goedkeuring van het verslag van 12 april 2006 en het concept-financieel 
jaaroverzicht en -begroting voor 2007 van HNK, waarvan de aanwezigen ken-
nis konden nemen, vertelde de voorzitster het e.e.a. over de komende NGV-
AV vergadering waarvan de stukken over o.a. een beleidsplan voor internet-
diensten en de landelijke begroting voor 2007 ter inzage lagen. De HNK-
afgevaardigden J. Kaldenbach en W.J. Hermanus-Schipper kregen mandaat om 
in te stemmen met de voorgestelde plannen van het hoofdbestuur. De NGV-
contributie zal niet worden verhoogd in 2007, wel zullen de bijdragen van 
enkele Functionele afdelingen worden verhoogd. Hierover zal melding worden 
gemaakt in Gens Nostra. Bij de rondvraag kwamen geen vragen naar voren. 
 
De gebruiken rond dood en begraven in midden Noord-Holland door 
mevr. Margreet Lenstra.   
Naast o.a. vrijwilligerswerk voor het Waterlands Archief te Purmerend en 
werkzaamheden voor het Oudheidkundig Genootschap Oud-Quadyck heeft 
de spreekster veel studie gemaakt van de gebruiken rond de dood in onze 
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regio. Zij geeft een schat aan informatie aan de hand van zeer duidelijke licht-
beelden, zoveel zelfs dat de beamer na een half uur oververhit raakt en de 
pauze vervroegd moet worden! 
Na de kerstening in ons gebied in de 8e eeuw kwam er een verbod op lijkver-
branding en werden op de heidense plaatsen de eerste kerkjes gebouwd bijv. 
de Ruïnekerk te Bergen, alwaar nog de restanten van dierenoffers werden aan-
getroffen. Tot 1829 was het toegestaan binnen de kerk te begraven; daar vin-
den we dan ook de prachtige grafzerken, praalgraven, sarcofagen, kerkborden 
en gildeschilden die de eindigheid van het leven vereeuwigen. Was er vroeger 
toch een taboe rond de dood, thans is er een vernieuwde belangstelling: boe-
ken verschijnen over dit onderwerp, er is een Teleac-cursus en uitvaartvereni-
gingen en -winkels geven aan dat er persoonlijke wensen kunnen worden ver-
vuld. Oude gebruiken verdwijnen en raken in de vergetelheid zoals de verschil-
len in begraven bij gedoopten en ongedoopten, kraamvrouwen en kinderen, 
rijk en arm. 
Wat zoal de revue passeerde: het duivels rooster, de doden- of kerkhoflamp, 
de boomstamkist van Zuiderwoude, de kindersterfte met haar symbolen, de 
pestepidemie in 1656 te Alkmaar met 900 doden (1/10 deel van de bevolking) 
en de vele vormen van bijgeloof. Voor de bezoekers was het een schat aan 
gegevens en velen zullen met hernieuwde belangstelling in kerk- en lidmaat-
boeken zoeken naar begraafgegevens van eigen familie. 
Meer informatie is te vinden op internet www.margreetlenstra.nl. 
 

Voor u�  gesurft           Redactie 
 

www.gemeentearchief.rotterdam.nl  Het Gemeentearchief Rotterdam heeft de huwe-
lijkse bijlagen over de periode 1812-1852 van het nationaal Archief (Den 
Haag) overgenomen, gescand en op deze site (Digitale Stamboom) geplaatst. 
In totaal gaat het om ca. 27.000 huwelijken. 
 

www.nederland-australie2006.nl geeft informatie over 400 jaar betrekkingen tussen 
beide landen in het Nederlands en Engels 
 

www.nationaalarchief.nl/emigranten/ klik 1946-1991 aan en een database met per-
soonsgegevens van ca. 50.000 emigranten is te raadplegen, naam, geboorteda-
tum, aankomstdatum in Australië. Op de openingspagina van NA naar Tips 
gaan 
 

Bent u tijdens het surfen ook gestuit op een site die interessant is voor onze lezers? Help dan 
mee om deze rubriek succesvol te maken en mail uw informatie naar de redactie. Uw reacties 
worden zeer gewaardeerd! 
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Boekbespreking           Piet Aaij 
 
Kapellen aan de dijk  
- ontstaan en ontwikkeling van de Langedijker kapellen en hun gemeenschap - 
door Henk Komen. 
 
Een historisch en heemkundig boekwerk van formaat dat ook voor  genealogen 
met binding in de Langedijker gemeenschap zeker zeer waardevol kan zijn door 
alle geplaatste foto’s (voorzien van persoonsnamen), beschrijvingen van personen en 
niet in de laatste plaats door een uitgebreide index van honderden namen. 
 
De aanleiding tot het schrijven van dit boekwerk vormt het 100-jarig bestaan 
van de Sint Jan de Doperkerk in Noord-Scharwoude. 
Over de grootste kerkgemeenschap in de Langedijk was in tegenstelling tot die 
van de andere kerken nog geen boek verschenen en de zeer bewogen en rijke 
historie van de katholieke geloofsgemeenschap verdient dit ook zeker. Het 
boekwerk is tot stand gekomen dankzij een redactiegroep die drie jaar lang veel 
gegevens heeft aangeleverd.  
 
In deze uitgave kunt u o.a. vinden: 

� een beschrijving van het ontstaan van de Langedijk  600-1100 
� geschiedschrijving rond het ontstaan van de kapellen in de Langedijker 

dorpen, waaruit uiteindelijk die ene katholieke kerk in Noord-
Scharwoude is ontstaan 
(de vier kapellen stonden in Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude en 
Broek op Langedijk) 

� katholieken in de verdrukking  1572-1580 
� verdeeldheid onder de gelovigen  1580-1730 
� de grote omwenteling na 1800 
� en natuurlijk de beschrijving van de bouw van de kerk 
� een gedetailleerde beschrijving van het katholiek verenigingsleven  

 
Wist u wat ‘klopjes’ of ‘kwezels’ waren? 
Als er geen vaste priester was moesten de dorpsbewoners het hebben van rond-
trekkende geestelijken die in burgerkleding de verborgen ‘schuurkerken’ aflie-
pen om daar de gelovigen te bezoeken. Vrouwen gingen bij de gelovigen langs 
om hen van zo’n bezoek op de hoogte te brengen. Deze ongehuwde vrouwen, 
die ook catechismus aan de kinderen gaven, de gelovigen onderwezen en de 
ziekenzorg verzorgden werden  ‘klopjes’ of ‘kwezels’ genoemd. 
Als u meer wilt weten over de ‘wrede Diederik Sonoy’, de ‘Paapse stoutig-
heden’, de ‘boevenjacht in de 18e eeuw’ of de ‘Lappiespoep’ dan zal dit boek-
werk u zeker alles uit de doeken doen. 
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Kwartierstaat  Aaij-Oud             Piet Aaij 
 

In onze serie kwartierstaten in het midden van het blad, is het nu eens 
de beurt aan onze eigen redacteur Piet Aaij. Hij heeft niet alleen de kale 
geboorte-, trouw- en overlijdensgegevens van zijn kwartieren uitge-
zocht, maar ook waar en hoe zijn (over)grootouders leefden en hoe hun 
gezinnen waren samengesteld. Er kwamen zelfs feiten aan het licht 
waar de huidige generatie geen weet van had.  
 
Inleiding 
Na een jarenlange zoektocht naar gegevens rond de familienaam AIJ(Y)-
AAIJ(Y) in archieven, publicaties en door vele contacten met thans in leven 
zijnde naamgenoten in binnen- en buitenland ontstond de wens om me eens 
breder te oriënteren op de familie van moederszijde. Dat resulteert uiteindelijk 
toch in een kwartierstaat, die tot stand kwam door de hulp van dhr. Cor Visser 
te Groet, waarvoor dank, de gegevens vanuit  het 5e kwartierstatenboek van 
onze afdeling HNK én de uitgave van  het kwartaalblad Westfriese Families 7e 
jrg. nr. 2 oktober 1966 waarvan de gegevens de eigenlijke start hebben betekend 
van het totale familieonderzoek. Een schematisch overzicht van de kwartieren 
die hieronder beschreven worden vindt u op pagina 112 en 113.   
 
De kwartieren 
Het echtpaar Willem Aaij en Trijntje Oud, gehuwd te Ursem in 1936 betrok 
toen een hoekwoninkje, hoek Heul/Lindegracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heul/Lindegracht                                Bron: Reg. Archief Alkmaar 
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Na een levenloos geboren kind in 1938 werden er nog drie kinderen geboren: 
� Pieter Dirk Aaij geb. 20-9-1940, tr. 27-8-1964 Elisabeth Kramer geb. 

2-8-1942 
� Metje Trijntje Margaretha Aaij  geb.10-4-1945, overl. 7-3-1996 Amersfoort, tr. 

25-8-1967 te Amersfoort Eijmert van Dijk, geb. 5-11-1943 Elst (U) overl. 
28-9-1993 Soesterberg 

� Willem Aaij geb. 12-12-1947, tr. 10-12-1970 Geertruida Neeltje Huige geb. 
9-3-1950 

 
Willem Aaij sr. was opgeleid op de LTS te Alkmaar als timmerman en tot 1952 
werkte hij bij aannemer Bruin aan de Oudegracht, in de avonduren werd ‘bijge-
klust’ o.a. als hulp-toneelknecht bij dhr. Mooij in het Gulden Vliestheater. In 
1952 werd hij timmerman-uitvoerder bij de Woning Maatschappij Alkmaar 
(WMA) en volgde de verhuizing naar de Vogelenzang waar de WMA een kan-
toor met werkplaats had. Samen met enkele schilders onderhielden zij het gehe-
le woningbezit van Stuartstraat tot Wilhelminalaan. 
 
Trijntje Oud, zijn echtgenote, ontmoette hij in het dorp Rustenburg. Zij was 
geboren in Koedijk waar haar vader Pieter Oud landarbeider was. Pieter had in 
zijn jonge jaren niet bepaald het geluk aan zijn zijde. Met zijn eerste vrouw 
Aagje Blom kreeg hij twee kinderen. Het eerste kind werd op 7 november 
1908 levenloos geboren en daarna zag het tweede kind, Gerrit Oud, op 20 
september 1910 het levenslicht. Een half jaar later echter overleed Aagje Blom 
op 17 mei 1911 te Koedijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pieter Oud en Margaretha Tecola Deun 



jaargang 20, nummer 4, december 2006                                          109 

De kraamverpleegster Helena Visser hielp Pieter toen om het jongetje te ver-
zorgen. Waarschijnlijk door dit contact leerde Pieter haar zus Metje Visser 
kennen en 14 maart 1913 werd zij zijn tweede vrouw. Toen Trijntje Oud werd 
geboren op 13 december 1913 had zij dus een halfbroertje. Gerrit Oud is op 28 
juli 1914 overleden, volgens mondelinge bron door verdrinking tijdens een 
moment van onoplettendheid. Een voor ieder geheel onbekende gebeurtenis in 
het leven van Pieter Oud totdat door archiefonderzoek toevalligerwijs de over-
lijdensakte nr. 16 van de gemeente Koedijk werd aangetroffen.  
 
 
 
Toen Trijntje Oud 15 jaar was overleed haar moeder Metje Visser en bleef zij 
alleen met haar vader tot het derde huwelijk werd gesloten op 28 februari 1929 
te Ursem met Margaretha Tecola Deun, weduwe van Pieter Sneeboer.  
Pieter Oud werd als inwoner van Ursem ouderling van de Ned.Herv. Kerk 
aldaar en hij pachtte van deze kerk een groot stuk bouwland ter bewerking. 
 
 
 
Pieter Sneeboer was 7 september 1925 overleden te Rustenburg waar hij samen 
met zijn echtgenote een kruidenierswinkel had aan de Noorderbuurt, vlak bij de 
sluis. Zijn zoon Klaas Sneeboer hielp in de zaak; in 1947 vertrok hij naar Alk-
maar om in dienst van Volkshuisvesting als huisschilder te gaan werken. Voor 
Trijntje (roepnaam Trien) was de verhuizing van Koedijk naar Rustenburg een 
grote verandering. Zij kreeg er Klaas en Grietje Sneeboer (Iet) als stiefbroer 
en -zus bij. Dat betekende ook dat de kleinkinderen Aaij het echtpaar Oud-
Deun, samen 28 jaar getrouwd geweest, als hun grootouders kenden en geen 
weet hadden van hun natuurlijke grootmoeder Metje Visser.  
 
 
 
Het echtpaar Dirk Aaij en Trijntje Hardebol dat in een boerderij, ook aan de 
Noorderbuurt in Rustenburg woonde, had toen Trien Oud in Rustenburg 
kwam wonen vijf zonen t.w. Pieter geb. 26-8-1903 Ursem, Dirk Arend geb. 
22-12-1906 Sint Pancras, Cornelis geb. 11-1-1909 Sint Pancras, Willem geb. 5-
3-1914 Schermerhorn en Gerrit  geb. 23-9-1916 Ursem. In Sint Pancras was 1-
1-1912 Trijntje geboren, zij leefde slechts 2 weken.   
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 Dirk Aaij en Trijntje Hardebol 
 
 
 
Dirk Aaij en Trijntje Hardebol waren het tweede grootouderlijke echtpaar 
voor de kleinkinderen Aaij op het dorp Rustenburg. Dirk Aaij is altijd land-
arbeider geweest, huurde ook land van de Herv. Kerk en verbouwde o.a. witte 
en bruine bonen en hij had op de boerderij lange tijd vier koeien staan en ver-
der wat pluimvee. 
 
Toen Dirk Aaij sr. overleed was de boerderij voor Trijntje alleen te groot en 
haar zonen vonden dat er een andere woonruimte moest worden gezocht voor 
haar. Zo kwam zij in 1964 te wonen in het Wildemanshofje te Alkmaar waar zij 
tot haar 88e verjaardag verbleef. Daarna is zij in Oudorp in de Oldenburgh 
komen wonen, dichtbij haar zoon en schoondochter Maartje Klinkhamer, die 
haar elke dag bezocht. Toen ze 100 jaar werd in 1982 heeft ze de journaliste 
Lonneke Hofhuis nog ontvangen, die haar voor de honderdste AZ-krant een 
interview afnam. Ze vertelde o.a. dat ze van het personeel van de Oldenburgh 
een rolveger kreeg en ze had haar hele leven al zo hard gewerkt! Ze mocht ruim 
101 jaar oud worden. 
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Bruidspaar Aaij-Oud met beide ouderparen 
12 juni 1936 Rustenburg/Ursem 

 
 
 
De vader van Metje Visser was, eerst woonachtig te Alkmaar aan de Hoorn-
schevaart, wijk E, van beroep brugwachtersknecht en later, zich vestigend te 
Koedijk op nr. 138, melkslijter. Pieter Visser kreeg met zijn echtgenote Trijn-
tje  Sikkink 3 levenloos geboren kinderen, 5 zonen en 4 dochters. Omdat de 
tijd slecht was voor een ieder om werk te krijgen gingen de broers Teunis, 
Pieter en Hendrik werk zoeken in Duitsland tussen 1907 en 1910 en ook 
Metje is van 25 juli 1907 tot 29 april 1908 aldaar geweest. De broers werkten 
in de tuinbouw (koolteelt) in Hornstorf.  
 
De ouders van Pieter t.w. Pieter Visser en Metje Groenewegen kwamen 
beiden uit Sliedrecht. Pieter Visser kwam uit een familie van baggeraars en hij 
kwam naar Zijpe en werd dijkwachter, opzichter/kantonnier over het Noord-
Hollands kanaal van Alkmaar tot Den Helder. Hij woonde te Zijpe, sectie B 
nr. 532 volgens de archiefstukken. Zijn grootvader Pieter Abrahams Visser 
was ook al vanuit Sliedrecht naar Holland gekomen om baggerwerk in de An-
na Paulownapolder te verrichten.  
 
Voor de nazaten van de fam. Oud-Deun was dit tot heden volledig onbekend. 
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Een familie Spruit (Spruijt)  deel 2                                                Redactie 

 
Woord vooraf 
Het is altijd leuk om een reaktie te krijgen op publicaties in dit blad. N.a.v. het 
verschijnen van het eerste deel van de genealogie Spruit ontvingen wij aanvul-
lende informatie over Cientje Spruit, dr. van Cornelis Spruit en Rensje van den 
Berg. Ze is geboren te Bergen op 21-3-1873 en trouwt daar op 24-5-1896 Jan 
Blok, geboren Egmond aan Zee 25-10-1865, zn. van Jan Blok en Neeltje 
Zwaaij.  Zie bladzijde 71 van HNK-nr 67.  
Jan Blok was agent van politie en verhuisde van Egmond aan Zee naar Leiden.   
Egmonders blijven hun dorp meestal trouw en zijn nogal honkvast. In de prak-
tijk bleek de weg van Egmond aan Zee naar Leiden langer, dan omgekeerd. 
Daarom reisde Jan ieder jaar, meestal in het voorjaar, naar Egmond aan Zee om 
daar  zijn  familie te bezoeken. En bij dat weerzien werd menig borreltje ge-
schonken dat Jan zich goed liet smaken. Cientje was daar minder over te spre-
ken.   
Het echtpaar Blok-Spruit kreeg 6 kinderen, allen geboren te Leiden: 

1. Johannes Cornelis Blok, geb. 1-6-1897, overl. Den Haag 26-2-1981 
2. Rensje Blok, geb. 3-9-1898, overl. Leiden 31-5-1981, tr. W. v. Hesse. 
3. Nelly Blok, geb. 3-1-1902, overl. Rotterdam 2-3-1980, tr. A.J.H. Keller. 
4. Cornelis Blok, geb. 27-5-1905, overl. Leiden 17-6-1906 
5. Cornelis Blok, geb. 13-3-1910, overl. Leiden 3-2-1975, tr. C.J. Bauer.  
6. l.d. geb. 26-2-1913 

Jan Blok overleed te Leiden op 26-4-1945 en Cientje overleed daar op 7-4-1964.  
 
De aanvullende gegevens en de foto kregen we van mevr. Bruschke, geboren 
Blok. Jan Blok was een broer van haar opa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het echtpaar Blok-Spruit bij hun 40-jarig huwelijk. 



Kwartierstaat Aaij - Oud 
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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 24 V/10 25 V/11 26 V/12 27 V/13 28 V/14 29 V/15 30 V/16 31 

Cornelis Aaij  

 

Antje Everts  

 

Cornelis 

Termaat 
 

Neeltje Bakker  

 

Cornelis Arents 

Hardebol  
 

Jannetje Ruiter  

 

Willem Roos(ch)  

 

Maartje van Die  

 

Pieter Oud  

 

Klaasje de Wit  

 

Klaas Koning  

 

Johanna 

Elizabeth Groen  
 

Pieter Visser  

 

Metje Teunis 

Groenewegen  
 

Hendrik Sikkink  

 

Hermina Pool  

 

zn. van Dirk Aaij en 

Engeltje Mienis 

 

dr. van Klaas Everts en 

Dieuwertje Mienis 

 

zn. van Barend 

Cornelis Termaat en 

Adriana Koning 

 

dr. van Cornelis 

Bakker en Trijntje 

Blom 

 

zn. van Arent 

Cornelisz Hardebol 

en Trijntje Heinse 

Coster 

 

dr. van Cornelis 

Ruijter en Eefje Wals 

 

zn. van Reijer Roos 

en Maartje Ewouds 

Spaan 

 

dr. van Cornelis van 

Die en Aafje Klaas de 

Groot 

 

zn. van Jakob Oud en 

Cornelisje Slot 

 

dr. van Gerrit de Wit 

en Maartje Glas 

 

zn. van Christiaan 

Koning en Barber 

Weeland 

 

dr. van NN en Jobje 

Groen 

 

zn. van Pieter 

Abrahams Visser en 

Cornelia Johannesdr 

Lanser 

 

dr. van Teunis Joostz 

Groenewegen en 

Lena Herberts van 

Rees 

 

zn. van Arien Sikkink 

en Trijntje Boot 

 

dr. van Jan Pool en 

Aaltje Rob 

 

landman 

 

* Ursem 

03-07-1801 

† Ursem 

12-09-1854 

dienstbode, boerin, 

veehoudster 

 

* Ursem 

02-03-1817 

† Ursem 

14-10-1890 

boerenknecht 

 

* Alkmaar 

05-01-1828 

† Alkmaar 

02-04-1872 

melkverkoopster 

 

* Akersloot 

27-07-1823 

† Alkmaar 

21-01-1879 

landman, 

arbeider, dagloner 

 

* Oosthuizen 

14-10-1804 

† Ilpendam 

19-07-1880 

 

* Purmerland 

17-12-1810 

† Purmerland 

09-10-1854 

winkelier 

 

* Tuitjenhorn 

14-11-1794 

† Harenkarspel 

13-03-1860 

 

* Sint Pancras 

20-11-1801 

† Harenkarspel 

02-09-1861 

dagloner 

 

* Zuid- en 

Noord-Schermer 

22-04-1827 

† Zuid- en 

Noord-Schermer 

(Driehuizen) 

31-01-1891 

 

* Heerhugowaard 

17-08-1830 

† Zuid- en 

Noord-Schermer 

18-11-1880 

landarbeider 

 

* Koedijk 

18-02-1829 

† Bergen 

(Sluispolder) 

04-07-1900 

 

* Egmond aan 

Zee 17-09-1823 

† Koedijk 

11-03-1860 

dijkwachter, 

kantonnier 

 

* Sliedrecht 

07-12-1817 

† Zijpe 

29-07-1891 

 

* Sliedrecht 

09-07-1819 

† Zijpe 

24-06-1897 

 

* Medemblik 

20-08-1828 

† Medemblik 

19-10-1900 

 

* Medemblik 

27-09-1825 

† Medemblik 

04-02-1892 

x Ursem 28-10-1846 x Alkmaar 20-05-1849 x Ilpendam 28-04-1834 x Harenkarspel 04-07-1829 
x Zuid- en Noord-Schermer 

18-03-1855 
x Koedijk 19-09-1852 x Sliedrecht 26-02-1840 x Medemblik 29-04-1860 

IV/1 8 IV/2 9 IV/3 10 IV/4 11 IV/5 12 IV/6 13 IV/7 14 IV/8 15 

Pieter Aaij  
 

Trijntje Termaat 
 

Arend Hardebol  
 

Aafje Roos  
 

Gerrit Oud  
 

Jobje Jansje Koning  
 

Pieter Visser 
 

Trijntje Sikkink  
 

arbeider, landarbeider 

 

* Ursem 09-05-1854 

† Ursem 13-10-1926 

 

* Alkmaar 11-08-1852 

† Zwaag 20-9-1941 

boerenbedrijf, landarbeider 

 

* Ilpendam 31-01-1850 

† Heiloo 10-06-1897 

 

* Harenkarspel 06-04-1846 

† Schoorl 11-06-1937 

los werkman 

 

* Zuid- en Noord-Schermer 

15-03-1857 

† Beverwijk 21-07-1939 

 

* Koedijk 18-03-1855 

† Bergen (NH) 17-06-1922 

brugknecht, melkslijter 

 

* Zijpe 05-07-1855 

† Koedijk 04-08-1920 

dienstbode 

 

* Medemblik 08-11-1860 

† Koedijk 12-07-1921 

x Ursem 06-05-1877 x Zuid- en Noord-Schermer 06-05-1877 x Koedijk 09-10-1881 x Alkmaar 23-11-1884 

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

Dirk Aaij  
 

Trijntje Hardebol  
 

Pieter Oud  
 

Metje Visser  
 

landarbeider 

 

* Ursem 06-04-1879 

† Ursem (Rustenburg) 15-03-1960 

 

* Zuid- en Noord-Schermer (Driehuizen) 18-10-1882 

† Alkmaar (Oudorp) 09-07-1984 

landarbeider 

 

* Bergen (NH) 27-03-1889 

† Rustenburg (Ursem) 01-06-1957 

 

* Alkmaar 08-07-1885 

† Koedijk 29-07-1927 

x Ursem 10-04-1903 x Koedijk 14-03-1913 

II/1 2 II/2 3 

Willem Aaij  
 

Trijntje Oud  
 

timmerman 
 

* Schermerhorn 05-03-1914 

† Alkmaar 02-06-1989 

 

* Koedijk 13-12-1913 

† Alkmaar (Oudorp) 05-12-1991 

x Ursem 12-06-1936 

I/1  1 

 Pieter Dirk Aaij  
 

oud-basisschooldirecteur 
 

* Alkmaar 20-09-1940 

x Alkmaar 27-08-1964 
Elisabeth Kramer  

 

 

* Alkmaar 02-08-1942 

 

 

 

 

 



jaargang 20, nummer 4, december 2006                                          111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bruidspaar Aaij-Oud met beide ouderparen 
12 juni 1936 Rustenburg/Ursem 

 
 
 
De vader van Metje Visser was, eerst woonachtig te Alkmaar aan de Hoorn-
schevaart, wijk E, van beroep brugwachtersknecht en later, zich vestigend te 
Koedijk op nr. 138, melkslijter. Pieter Visser kreeg met zijn echtgenote Trijn-
tje  Sikkink 3 levenloos geboren kinderen, 5 zonen en 4 dochters. Omdat de 
tijd slecht was voor een ieder om werk te krijgen gingen de broers Teunis, 
Pieter en Hendrik werk zoeken in Duitsland tussen 1907 en 1910 en ook 
Metje is van 25 juli 1907 tot 29 april 1908 aldaar geweest. De broers werkten 
in de tuinbouw (koolteelt) in Hornstorf.  
 
De ouders van Pieter t.w. Pieter Visser en Metje Groenewegen kwamen 
beiden uit Sliedrecht. Pieter Visser kwam uit een familie van baggeraars en hij 
kwam naar Zijpe en werd dijkwachter, opzichter/kantonnier over het Noord-
Hollands kanaal van Alkmaar tot Den Helder. Hij woonde te Zijpe, sectie B 
nr. 532 volgens de archiefstukken. Zijn grootvader Pieter Abrahams Visser 
was ook al vanuit Sliedrecht naar Holland gekomen om baggerwerk in de An-
na Paulownapolder te verrichten.  
 
Voor de nazaten van de fam. Oud-Deun was dit tot heden volledig onbekend. 

114                                        Hollands Noorderkwartier, aflevering 68 

Een familie Spruit (Spruijt)  deel 2                                                Redactie 

 
Woord vooraf 
Het is altijd leuk om een reaktie te krijgen op publicaties in dit blad. N.a.v. het 
verschijnen van het eerste deel van de genealogie Spruit ontvingen wij aanvul-
lende informatie over Cientje Spruit, dr. van Cornelis Spruit en Rensje van den 
Berg. Ze is geboren te Bergen op 21-3-1873 en trouwt daar op 24-5-1896 Jan 
Blok, geboren Egmond aan Zee 25-10-1865, zn. van Jan Blok en Neeltje 
Zwaaij.  Zie bladzijde 71 van HNK-nr 67.  
Jan Blok was agent van politie en verhuisde van Egmond aan Zee naar Leiden.   
Egmonders blijven hun dorp meestal trouw en zijn nogal honkvast. In de prak-
tijk bleek de weg van Egmond aan Zee naar Leiden langer, dan omgekeerd. 
Daarom reisde Jan ieder jaar, meestal in het voorjaar, naar Egmond aan Zee om 
daar  zijn  familie te bezoeken. En bij dat weerzien werd menig borreltje ge-
schonken dat Jan zich goed liet smaken. Cientje was daar minder over te spre-
ken.   
Het echtpaar Blok-Spruit kreeg 6 kinderen, allen geboren te Leiden: 

1. Johannes Cornelis Blok, geb. 1-6-1897, overl. Den Haag 26-2-1981 
2. Rensje Blok, geb. 3-9-1898, overl. Leiden 31-5-1981, tr. W. v. Hesse. 
3. Nelly Blok, geb. 3-1-1902, overl. Rotterdam 2-3-1980, tr. A.J.H. Keller. 
4. Cornelis Blok, geb. 27-5-1905, overl. Leiden 17-6-1906 
5. Cornelis Blok, geb. 13-3-1910, overl. Leiden 3-2-1975, tr. C.J. Bauer.  
6. l.d. geb. 26-2-1913 

Jan Blok overleed te Leiden op 26-4-1945 en Cientje overleed daar op 7-4-1964.  
 
De aanvullende gegevens en de foto kregen we van mevr. Bruschke, geboren 
Blok. Jan Blok was een broer van haar opa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het echtpaar Blok-Spruit bij hun 40-jarig huwelijk. 
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Inleiding 
In het vorige nummer hebt u kunnen lezen dat het onderzoek naar de oudste 
generaties van deze familie nog niet helemaal was afgerond. Het spoor was 
teruggevonden tot Jacob Cornelisz Spruit, die we voor het gemak ‘onze Jacob’ 
noemden en die u hieronder bij de tweede generatie aantreft. Uit de huwelijks-
akte van een dochter blijkt dat hij voor 18-9-1814 moet zijn overleden. Zijn 
sterfdatum is tot op heden niet gevonden. De huwelijken van zijn dochter die 
na 1811 plaatsvonden waren jammergenoeg in gemeentes waarvan de huwe-
lijkse bijlagen verloren zijn gegaan, dus ook daar liep het spoor dood. 
 
Via de Digitale Bronbewerking van Herman de Wit en Hans den Braber vond 
Piet Schager een aanwijzing dat Jacob Cornelisz Spruit uit Sijbekarspel afkom-
stig zou kunnen zijn. In de index van het Oud Notarieel van Haarlem waren 
ook wat Spruiten gevonden in Sijbekarspel en naaste omgeving, maar niet van 
onze Jacob. Veel notariële aktes werden bestudeerd en de gegevens van ene 
Cornelis Spruit, de potentiële vader van Jacob, in kaart gebracht. De digitale 
transcriptie van de dopen in Sijbekarspel op internet zette ons eerst op het 
verkeerde been omdat de eerste echtgenote van Cornelis Spruit daar als Aagje 
Cornelis wordt aangeduid. Piet Schager bestudeerde in Amsterdam enkele 
notariële aktes waaruit bleek dat het eigenlijk ging om Aagje Jans Waterdrin-
ker. Uiteindelijk kon o.b.v. de betreffende notariële aktes en de DTB’s de con-
clusie getrokken worden dat Cornelis Spruit twee maal getrouwd was geweest 
en uit beide huwelijken kinderen had.  
 
Waarschijnlijk heette zijn vader ook Cornelis, want hij geeft de oudste zoon uit 
zijn beide huwelijken die naam. Zelf schrijft hij zijn naam steeds duidelijk als 
Cornelis Spruijt, maar consequent zonder patroniem. 
 
De familie van zijn eerste echtgenote, Waterdrinker dus, (daarvoor ook wel 
Ligterman geheten) is afkomstig uit Scharwoude en dáárvoor weer uit Amster-
dam. (De vader van Aagje was op 26-2-1725 in Scharwoude overleden.) De 
naam Kramer komt ook voor in Scharwoude, dus wie weet kwam ook Corne-
lis’ tweede vrouw daar vandaan.  
Cornelis was misschien onderwijzer. Bij de doop van een van zijn kinderen 
staat hij vermeld als ‘Mr’ en uit de boedelbeschrijving na zijn overlijden blijkt 
dat hij in het bezit was van een grote verzameling boeken. We hebben echter 
geen akte kunnen vinden die dit beroep bevestigd.  
Zijn dochters uit het 1e huwelijk worden genoemd in een akte omdat zij op 
zeker moment erven van moeders zijde. Ze zijn dan meerderjarig en onge-
huwd. Hun broer Cornelis wordt daarin niet vermeld en is dan waarschijnlijk 
al overleden.  
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Vader Cornelis verhuist diverse keren. Hij woont niet alleen in Scharwoude, 
Sijbekarspel en Zwaag, maar later in de Zijpe en uiteindelijk in de Bergermeer.  
Niet alleen vanwege de namen van Jacob’s kinderen, maar vooral vanwege het 
feit dat uit een akte dd. 1769 blijkt dat Cornelis zijn zoon Jacob thans gehuwd is, 
terwijl onze Jacob in 1770 zijn eerste kind krijgt, menen wij Cornelis als de vader 
van onze Jacob te kunnen aanmerken. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er 
geen keihard bewijs is, maar het is wel zeer aannemelijk.  
 
Het is merkwaardig dat we van sommige kinderen van vader Cornelis die be-
slist niet op jonge leeftijd zijn overleden toch helemaal niets kunnen vinden. 
Ondanks intensief speurwerk is er van Geertje, Maarten en Jan geen spoor te 
bekennen.  
 
Met deze publicatie willen we verslag doen van de onderzoeksresultaten in de 
hoop dat de lezers er gebruik van kunnen maken, maar stiekem hopen we 
natuurlijk ook dat er reakties komen waardoor er weer raadsels kunnen wor-
den opgelost.......  

 

I Cornelis Cornelisz? Spruit, onderwijzer? Geb. voor 1700, overl. Bergen 
29-1-1766. Impost. Overl. Bergermeer, onverm. pro deo. Aang: Pieter Kooijman 
Tr. (1) Scharwoude? voor 1719 Aagje Jans Waterdrinker, overl. Schel-
linkhout 29-9-1729. Cornelis geeft het lijk van zijn huisvrouw Aagie Jans aan. 
dr. van Jan Simonsz Waterdrinker en NN. 
Tr. (2) Schellinkhout 19-9-1733 Aagje Cornelis Kramer, overl. Bergen 
23-5-1765. Impost. Cornelis Spruijt geeft het lijk aan van zijn huisvrouw Aagje 
Cornelis Kramer in de Bergermeer overl. 3:0:0. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Cornelis, ged. Sijbekarspel 19-3-1719, jong overleden (voor 1729) 
2. Trijntje, ged. Sijbekarspel 22-6-1721, overl. Sijbekarspel? voor 

1749 
3. Maartje, ged. Sijbekarspel 24-1-1723, overl. Sijbekarspel? voor 

1749 
Uit het tweede huwelijk: 

4. Cornelis, ged. Schellinkhout 17-01-1734, begr. Sijbekarspel 
14-10-1758 

5. Geertje, ged. Schellinkhout 29-05-1735, begr. ald. 05-12-1736 

6. Geertje, ged. Schellinkhout 31-03-1737, overl. na 1766 
7. Maarten, ged. Sijbekarspel 24-3-1743, overl. na 7-6-1769.  

OR Bergen 2190: Rekening en verantwoording van de voogden. In de 
akte van  7-6-1769 wordt vermeld dat Maarten meerderjarig is.  

8. Jacob, ged. Sijbekarspel 24-3-1743, jong overleden 
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9. Jacob, ged. Sijbekarspel 2-5-1745, jong overleden 
10. Jacob Cornelisz, ged. Sijbekarspel 7-8-1746 (zie II). 
11. Jan, ged. Sijbekarspel 7-5-1750, overl. na 31-3-1770. OR Bergen 

2190. In een akte van 31-3-1770 wordt vermeld dat Jan een aankoop 
heeft gedaan die met zijn erfdeel verrekend moet worden.  

 

II Jacob Cornelisz Spruit, ged. Sijbekarspel 7-8-1746, overl. Ursem voor 
18-9-1814, vlgs huw. akte dochter Aagje op die datum.  
tr. (1) voor 7-6-1769.  
OR Bergen 2190. Rekening en verantwoording van de voogden. Daarin wordt 
vermeld dat Jacob thans gehuwd is. ( 7-6-1769). Echtgenote is Sijntje Sijmons 
Grewer, ged. Ursem 10-4-1746, overl. Oterleek 5-1790, dr. van Sijmen 
Jacobsz Grewer en Arijaantje Sijmons Crans? 
tr. (2) Oterleek 17-7-1791  
Grietje Klaas Heekel, ged. Nieuwe Niedorp 20-9-1767, overl. Hoorn 
22-1-1849, dr. van Klaas Heekel en Teetje Klaas Roos. Hertr. Dirk 
Schouten, hertr. Jan Hagenkans 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Cornelis Jacobsz, geb. Ursem 7-8-1770 (zie IIIa). 
2. Aagje Jacobs, boerin, ged. Ursem 22-8-1773, overl. Schermer-

horn 4-10-1849 
tr. (1) ald. 5-4-1801 Ariaan Jansz Houwen, landbouwer, ged. 
Beemster 14-1-1770, overl. Schermerhorn 4-12-1813, zn. van 
Jan Ariaansz Houwen en Lijsbet Sijmons Limburg. 
otr. (2) De Rijp 4-9-1814, tr. ald. 18-9-1814 Jacob Hendriksz 
Vermeer, broodbakker, geb. Wageningen 27-12-1755, ged. 
ald. 26-12-1754, overl. De Rijp 21-11-1815, zn. van Hendrik 
Vermeer en Cornelia van Loghem. Wedr. van Zwaantje Al-
berts Meijns, wedr. van Trijntje Klaas Willekes (Wilkes), 
wedr. van Antje Gerrits Groen, wedr. van Maartje Groen 
tr. (3) Schermerhorn 14-9-1817 Jacob Klaasz Goed, watermo-
lenaar, ged. Hensbroek 14-6-1767, overl. Schermerhorn 
23-9-1845, zn. van Klaas Jansz Goed(edam) en Dievertje Ja-
cobs Bak. 

3. Maartje Jacobs, ged. Oterleek 5-5-1776, overl. Heerhugowaard 
19-5-1845 
tr. voor 1810 Jan Langenberg, overl. na 19-5-1845. 

4. Ariaantje Jacobs, ged. Oterleek 5-5-1776, overl. Ursem 
28-3-1818. Aang: broer Cornelis. Ze was ongehuwd.  

5. Sijmon Jacobsz, ged. Ursem 1-11-1778 
6. Neeltje Jacobs, ged. Oterleek 10-9-1786, overl. Ursem 
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26-5-1858 
tr. ald. 18-10-1807 Pieter Ariensz Leegwater, landman, ged. 
Ursem 26-12-1785, overl. ald. 10-5-1863, zn. van Arien 
Leegwater en Jantje Pieters Mienes. 

 

Uit het tweede huwelijk: 
7. Trijntje Jacobs, geb. Oterleek 31-3-1796, ged. ald. 10-4-1796 

tr. Hoogkarspel 8-9-1816 Cornelis Peuling, geb. Wervershoof 
ca 1776. Wedr. van Agel Oud 

8. Antje Jacobs, geb. Grootschermer 12-1-1798 (zie IIIb). 

 
 

IIIa Cornelis Jacobsz Spruit, watermolenaar, geb. Ursem 7-8-1770, ged. ald. 
12-8-1770, overl. ald. 30-12-1831 
tr. Ariaantje Jans Steen, werkster, geb. Heerhugowaard ca 1772, overl. 
Ursem 7-11-1847, dr. van Jan Steen en Guurtje Snijders. 
Uit dit huwelijk: 
1. Guurtje Cornelis, geb. Oterleek 26-8-1796, ged. ald. 28-8-1796, 

overl. Zuid- en Noordschermer 13-7-1867,  
tr. ald. 20-2-1840 Jacob Langerijs, dagloner, rietdekker, geb. 
Zuid- en Noordschermer 16-9-1813, overl. ald. 14-12-1870, 
zn. van Klaas Langerijs en Trijntje Aris. Hertr. Maartje Leeg-
water 

2. Jacob Cornelisz, geb. Oterleek 18-10-1797 (zie IVa). 
3. Jan Cornelisz, geb. Bedijkte Schermer 4-9-1799, ged. 

Schermerhorn 8-9-1799, overl. Ursem 25-9-1816 
4. Sijntje Cornelis, geb. Schermeer 31-7-1802 (zie IVb). 
5. Pieter Cornelisz, geb. Oterleek 11-11-1804 (zie IVc). 
6. Gerrit Cornelisz, geb. Oterleek 1-8-1806 (zie IVd). 
7. Simon Cornelisz, geb. Schermeer 21-9-1811 (zie IVe). 
8. Cornelis Cornelisz, geb. Ursem 12-11-1813, overl. ald. 

18-11-1813 
9. Maarten Cornelisz, geb. Ursem 8-2-1815, overl. ald. 9-2-1815 
10. Maarten Cornelisz, geb. Ursem 20-12-1815 (zie IVf). 
11. Jan Cornelisz, boerenknecht, geb. Ursem 1-10-1819, overl. 

Schermerhorn 9-9-1857 

 
 

IIIb Antje Jacobs Spruit, geb. Grootschermer 12-1-1798, ged. Ursem 
14-1-1798, overl. Oosterblokker (gem.Blokker) 25-4-1881 
rel. (1) NN 
tr. (2) Blokker 27-5-1827 Bernardus Johannisz Bruininkhof, schoenma-
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kersbaas, geb. Enkhuizen ca 1796, overl. Oosterblokker (gem.Blokker) 
26-9-1868, zn. van Johannis Bruininkhof en Jantje Helpers de Vries. 
Uit de eerste relatie: 

1. Johannis Spruit, boerenknecht, geb. Blokker 21-4-1827, overl. 
ald. 3-8-1893, tr. ald. 8-2-1855 Antje van Bierum, dienstbode, 
geb. Oosterblokker (gem.Blokker) 16-8-1829, overl. Blokker 

25-2-1899, dr. van Jan van Bierum en Trijntje Berkhout. 

 

IVa Jacob Cornelisz Spruit, werkman, landman, geb. Oterleek 18-10-1797, 
ged. ald. 22-10-1797, overl. Winkel 24-9-1846, 
tr. Winkel 24-10-1824 Maartje Jans de Groot, boerin, ged. Winkel 
30-10-1785, overl. ald. 13-3-1877, dr. van Jan Jansz de Groot en Aagje 
Willem Neefkes. Wed. van Cornelis Klaren 
Uit dit huwelijk geboren en overleden te Winkel: 
1. Ariaantje, geb. 1-4-1825, ged. ald. 24-4-1825, overl.  27-9-1825 
2. Ariaantje, geb. 7-9-1826, ged. ald. 17-9-1826, overl.  29-6-1828 
3. Cornelisje, geb. 3-1-1828, ged. ald. 3-2-1828, overl.  30-10-1917 

tr. Winkel 7-5-1848 Cornelis Eriks, arbeider, geb. Winkel 
18-3-1824, overl. ald. 8-11-1897, zn. van Klaas Eriks en Trijn-
tje Oom. 

 

IVb Sijntje Cornelis Spruit, winkelierster, geb. Schermeer 31-7-1802, ged. 
Ursem 8-8-1802, overl. Oterleek 14-2-1838, 
tr. (1) Oterleek 28-12-1826 Pieter Pietersz Ootjers, dagloner, slagter, 
winkelier, ged. Oterleek 6-1-1788, overl. ald. 16-1-1832, zn. van Pieter 
Aarjensz Ootjers en Trijntje Klaas Stromer. 
rel. (2) NN. 
tr. (3) Oterleek 17-2-1837 Jan Jansz Kellewout (Kelewoud), timmer-
man, geb. Hoogkarspel, ged. (rk) ald. 21-6-1785, overl. Harenkarspel 
25-12-1846, zn. van Jan Kellewoudt en Cornelisje Appelman. Wedr. 
van Trijntje Reeze 
Uit de tweede relatie: 
1. Jan Spruit, geb. Oterleek 11-6-1833 (zie Va). 

 

IVc Pieter Cornelisz Spruit, watermolenaar, geb. Oterleek 11-11-1804, ged. 
ald. 18-11-1804, overl. Ursem 2-12-1879, 
tr. Ursem 16-6-1833 Elemoed Stroomer, geb. Hensbroek 22-4-1813, 
overl. Ursem 26-3-1887, dr. van Cornelis Stroomer en Trijntje Pieters 
Bakker. 
Uit dit huwelijk geboren te Ursem: 
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1. Cornelis, uurwerkhersteller, geb. 31-3-1834, overl. Zuidschar-
woude 8-10-1885 
tr. Ursem 2-6-1860 Lijsbet Mienis, geb. Ursem 10-4-1836, 
overl. Heerhugowaard 23-1-1929, dr. van Pieter Mienis en 
Lijsbeth Wolfers. Hertr. Klaas Schuit 

2. Albert, watermolenaar, geb. 23-8-1835, overl. ald. 26-5-1901 
3. Trijntje, geb. 24-2-1837, overl. Schermerhorn 13-10-1905 

tr. Ursem 29-4-1858 Jacob Plevier, timmerman, watermole-
naar, geb. Zuid- en Noordschermer 19-5-1834, overl. Scher-
merhorn 1-2-1917, zn. van Pieter Plevier en Grietje de Heer. 

4. Ariaantje, geb. 2-5-1839, overl. Heerhugowaard 16-2-1908 
tr. Schermerhorn 10-6-1866 Pieter Kwast, boerenknecht, wa-
termolenaar, geb. Alkmaar 25-11-1838, overl. Heerhugowaard 
28-5-1914, zn. van Simon Kwast en Elisabeth de Boer. 

5. Sientje, geb. 20-10-1840, overl. ald. 24-11-1841 
6. Sientje, geb. 10-9-1842, overl. ald. 4-10-1842 
7. Sientje, geb. 11-11-1843, overl. ald. 11-4-1854 
8. Jacob, geb. 17-10-1846 (zie Vb). 
9. Pieter, geb. 21-4-1849, overl. ald. 10-5-1849 
10. Elemoed, geb. 9-8-1850, overl. ald. 5-10-1850 
11. Guurtje, geb. 21-8-1851, overl. na 15-6-1914 

 

IVd Gerrit Cornelisz Spruit, dagloner, landman, watermolenaar, geb. Oter-
leek 1-8-1806, ged. Ursem 3-8-1806, overl. Bergen 24-1-1879, begr. 
ald. 
tr. Zuid- en Noordschermer 16-11-1826 Lijsbeth Jans Plas, ged. (dg) 
Beemster 31-12-1806, overl. Alkmaar 24-10-1877, dr. van Jan Jacobsz 
Plas, landbouwer, en Neeltje Jans Hellingman. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis, geb. Zuid- en Noordschermer 3-1-1827, overl. ald. 

26-2-1827 
2. Neeltje, geb. Zuid- en Noordschermer 2-5-1828, overl. Alk-

maar 2-2-1911 
tr. Schermerhorn 3-5-1846 Jacob Kes, broodbakker, kleeren-
bleeker, geb. Wijdenes 4-5-1820, overl. Alkmaar 25-10-1887, 
zn. van Jacob Kes en Gerbregje Lakeman. 

3. Cornelis, geb. Zuid- en Noordschermer 25-11-1829 (zie Vc). 
4. Ariaantje, boerin, geb. Zuid- en Noordschermer 31-12-1831, 

overl. Bergen 28-4-1884 
tr. ald. 28-8-1853 Jan Schenk, arbeider, tuinman, geb. Bergen 
15-4-1827, overl. ald. 26-12-1881, zn. van Klaas Schenk en 
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Immetje Gleijnis. 
5. Jan, geb. Zuid- en Noordschermer 6-3-1834 (zie Vd). 
6. Elisabeth, geb. Zuid- en Noordschermer 1-10-1836, overl. 

Alkmaar 14-6-1890 
tr. (1) Bergen 28-4-1861 Jan Schoonewil, timmerman, geb. 
Zuid- en Noordschermer 19-7-1830, overl. Oudorp 
30-8-1874, zn. van Abraham Schoonewil en Marijtje Schuit. 
tr. (2) Alkmaar 31-10-1875 Pieter Glijnis, kalkbrandersknecht, 
geb. Zuid- en Noordschermer 27-1-1825, overl. Alkmaar 
16-10-1917, zn. van Teunis Glijnis en Aaltje Korn. 

7. Guurtje, geb. Zuid- en Noordschermer 8-2-1838, overl. Ber-
gen 8-12-1909, begr. ald. 
tr. ald. 20-11-1859 Jan Klaverblad, boer, geb. Bergen 
9-12-1830, overl. ald. 22-3-1898, begr. ald., zn. van Gerbrand 
Klaverblad en Jannetje Blom. 

8. Johannes, geb. Zuid- en Noordschermer 17-5-1840 (zie Ve). 
9. Jacob, geb. Bergen 1-10-1843, overl. ald. 30-3-1845 
10. Cientje, geb. Bergen 8-3-1848, overl. Alkmaar 10-5-1919, begr. 

Bergen 
tr. ald. 1-5-1870 Hermanus Molenaar, boerenknecht, geb. 
Bergen 8-8-1840, overl. ald. 15-12-1903, begr. ald., zn. van 
Klaas Molenaar en Trijntje Voorthuizen. 

 

IVe Simon Cornelisz Spruit, landbouwer, arbeider, geb. Schermeer 
21-9-1811, ged. Ursem 29-9-1811, overl. Alkmaar 1-7-1853, 
tr. Zuid- en Noordschermer 26-2-1832 Grietje Koeman, dienstbode, 
geb. Heiloo 16-6-1813, overl. Alkmaar 8-4-1861, dr. van Cornelis 
Koeman en Aaltje Kooij. 
Uit dit huwelijk: 
1. Aaltje, geb. Oterleek 15-9-1833, overl. Wormer 25-6-1849 
2. Ariaantje, dienstbode, geb. Oterleek 7-1-1835, overl. Zuid- en 

Noordschermer 18-12-1863 
tr. ald. 15-8-1863 Pieter Bon, boerenknecht, arbeider, geb. 
Graft 11-8-1837, overl. Zuid- en Noordschermer 4-2-1907, 
zn. van Hendrik Bon en Neeltje Hoek. Hertr. Marijtje Roemer 

3. Cornelis, geb. Zuid- en Noordschermer 8-7-1837 (zie Vf). 
4. Pieter, geb. Zuid- en Noordschermer 29-9-1838, overl. ald. 

28-12-1839 
5. Geertje, koopvrouw, geb. Zuid- en Noordschermer 1-2-1840, 

overl. Alkmaar 19-3-1915 
tr. ald. 22-11-1885 Johannes Bruijn, brood- en koekbakker, 
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geb. Alkmaar 6-9-1829, overl. ald. 15-7-1896, zn. van Abra-
ham Bruijn en Johanna Scheffer. 

6. Sientje, geb. Zuid- en Noordschermer 16-7-1841, overl. ald. 
15-1-1842 

7. Guurtje, geb. Wormer 17-2-1843, overl. ald. 16-5-1843 
8. Francijntje, geb. Wormer 10-5-1844, overl. ald. 13-6-1844 
9. Pieter, geb. Wormer 27-7-1845 (zie Vg). 
10. Neeltje, geb. Wormer 10-3-1849, overl. Alkmaar 15-7-1910 

tr. ald. 26-5-1872 Cornelis Rezel, koopman, geb. Callantsoog 
8-10-1848, overl. Alkmaar 9-1-1928, zn. van Jan Rezel en 
Trijntje Blom. 

11. Jacob, geb. Jisp 28-11-1850, overl. Alkmaar 25-7-1851 

 

 

IVf Maarten Cornelisz Spruit, (dienst)bode, dagloner, geb. Ursem 
20-12-1815, ged. ald. 25-12-1815, overl. Bergen 6-11-1862, 
tr. Zuid- en Noordschermer 26-4-1838 Trijntje Hen, boerin, geb. 
Zuid- en Noordschermer 6-7-1812, overl. Bergen 3-6-1873, dr. van 
Pieter Hen en Aafje Vlaanderen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis, landman, geb. Zuid- en Noordschermer 17-3-1839 

tr. Egmond Binnen 10-5-1867 Aagje Bak, geb. Egmond Bin-
nen 10-5-1843, dr. van Willem Bak en Klaasje Koene. 

2. Pieter, geb. Bergen 22-7-1840 (zie Vh). 
3. Aafje, geb. Bergen 1-10-1841, overl. ald. 29-4-1843 
4. Adriana, geb. Bergen 7-12-1842, overl. Heiloo 9-5-1883 

tr. Harenkarspel 12-6-1864 Jan Otto, verver, geb. Broek op 
Langedijk 7-2-1842, overl. Amsterdam 10-6-1924, zn. van 
Cornelis Otto en Aagtje Jongerling. 

5. Aafje, geb. Bergen 2-10-1844, overl. Alkmaar 12-1-1885 
tr. Bergen 8-3-1868 Jan de Zeeuw, arbeider, venter, geb. 
Egmond Binnen 31-5-1840, overl. Alkmaar 18-10-1909, zn. 
van Cornelis de Zeeuw en Marijtje Wegman. 

 

Het vervolg van deze genealogie is gepubliceerd in het vorige HNK-
blad, aflevering 67, september 2006. 

 
Het totale overzicht, waaraan ook aanvullingen v.w.b. de jongste gene-
raties zijn toegevoegd, zal worden overgedragen aan de afdelingsbiblio-

theek van HNK.  
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Ontsluiten genealogische bronnen                                      Tim Veken 

 
Eind september zijn zes vrijwilligers bij het Regionaal Archief te Alk-
maar begonnen met het beschrijven van aktes van de Burgerlijke 
Stand. Dit gebeurt in het kader van een digitaliseringsproject dat tot 
doel heeft van alle genealogische bronnen van het archief een digitale 
afbeelding via de Digitale Stamboom beschikbaar te maken. 

 
In de studiezaal van het Alkmaars archief overleggen enkele pioniers van het digitaliseringsproject met 
de coördinator. V.l.n.r: Tim Veken, en de HNK-leden Elfi Greijer, Aarnout Leijnse, Piet Aaij en 
Marry Luken (Tonny Smina en Rita Bijl waren verhinderd) 

 

De meerderheid van de bezoekers van het Regionaal Archief Alkmaar (RAA) 
komt om genealogisch onderzoek te doen. Hierbij maken zij vooral gebruik 
van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB), Registers van de Burgerlijke 
Stand, Bevolkingsregisters en in mindere mate van de Oud-Rechterlijke en 
Notariële bronnen. Als archiefdienst willen wij deze bronnen die voor het 
stamboomonderzoek zo belangrijk zijn, toegankelijk houden zonder daarbij 
het behoud van het origineel in gevaar te brengen. In het verleden hebben 
archiefdiensten om deze reden veel geïnvesteerd in het maken van fotokopie-
en en microfiches.  
 

124                                        Hollands Noorderkwartier, aflevering 68 

Ook bij het RAA is het grootste deel van bovengenoemde veel geraadpleegde 
bronnen in fotokopie of op microfiche in te zien. De meeste gebruikers maken 
hierdoor geen gebruik meer van het origineel en kunnen eenvoudig fotokopie-
en voor eigen gebruik maken. In de loop van de tijd zijn steeds meer toegan-
gen op het genealogische materiaal gemaakt, eerst op papier en later vooral in 
de vorm van digitale databases.  
 
Sinds het begin van de jaren ‘90 van de vorige eeuw is de rol van Internet 
steeds belangrijker geworden. Digitale databases kunnen door gebruikers via 
Internet bevraagd worden. Een groot voordeel daarbij is dat de informatie die 
eerst buiten bereik van de meeste onderzoekers lag nu letterlijk binnen hand-
bereik is gekomen. De ontwikkeling van digitale databases en in het bijzonder 
de toegang daarop is sinds de opkomst van het internet niet stil blijven staan. 
Al een aantal jaren kan men via digitale databases als de Digitale Stamboom en 
GenLias genealogische bronnen raadplegen. De verschillende archiefdiensten 
stellen via deze twee diensten steeds meer genealogische gegevens beschikbaar. 
Daarnaast zijn er veel interessante, particuliere initiatieven op Internet aanwe-
zig waar men genealogische gegevens kan vinden.  
 
Het RAA participeert in de Digitale Stamboom. Dit is een samenwerkingsver-
band van een zevental regionale archiefdiensten. Sinds kort is er ook een expe-
rimentele dienst beschikbaar van DIVA, de vereniging voor de documentaire 
informatievoorziening en het archiefwezen, die het mogelijk maakt om simul-
taan te zoeken in onder andere de databases van de Digitale Stamboom, Gen-
Lias. Voor gebruikers is dit een grote stap vooruit.  
 
De meeste mensen hebben inmiddels de weg naar Internet gevonden, daarbij 
neemt het gebruik van breedbandinternet snel toe en dalen de kosten van digi-
talisering en digitale opslag. Dit zijn voor het RAA redenen een volgende stap 
te zetten en digitale afbeeldingen van archiefstukken via Internet beschikbaar 
te gaan stellen. Wij willen hiermee onze archieven nog beter toegankelijk ma-
ken en tevens de raadpleegschade aan het origineel verder beperken.  
 
Zonder het creëren van toegangen is digitalisering van historische bronnen 
echter zinloos. Gelukkig hebben wij zoals gezegd een zestal enthousiaste en 
ervaren vrijwilligers bereid gevonden ons hierbij te helpen. Zij nemen een 
aantal digitale afbeeldingen mee om deze thuis of op het archief met het com-
puterprogramma GDIndex van Bas Wilschut te bekijken en te beschrijven. 
Omdat de gebruiker straks via de Digitale Stamboom van het Regionaal Ar-
chief Alkmaar direct toegang heeft tot de digitale afbeelding van bijvoorbeeld 
een huwelijksakte, nemen wij alleen die gegevens op in de beschrijving die 
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essentieel zijn om een akte te vinden. Door deze keuze kunnen wij de snelheid 
waarmee de digitale afbeeldingen worden ontsloten aanzienlijk vergroten.  
Het digitaliseren en toegankelijk maken van de genealogische bronnen zal met 
het oog op de hoeveelheden gefaseerd plaatsvinden. Op deze manier zullen 
alle DTB-boeken, Registers van de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters 
van het Regionaal Archief Alkmaar via de Digitale Stamboom toegankelijk 
gemaakt worden. In een volgende fase willen wij hetzelfde doen voor de Oud-
Rechterlijke en Notariële bronnen. Al met al een enorme klus waarvoor wij op 
basis van de ervaring die wij nu opdoen in de toekomst meer vrijwilligers ho-
pen te kunnen inzetten. Want dankzij de inzet van vrijwilligers als in deze pio-
niersgroep kan het Regionaal Archief Alkmaar zijn genealogische bronnen via 
Internet beschikbaar maken.  
 
Men kan reeds een deel van de genealogische bronnen van het RAA via de 
Digitale Stamboom doorzoeken, maar nog zonder digitale afbeeldingen. Wij 
zullen het op onze website melden wanneer de eerste digitale afbeeldingen 
beschikbaar zijn. In de loop van de proeffase zal duidelijk worden hoeveel 
vrijwilligers wij kunnen inzetten. Te zijner tijd zal een oproep geplaatst worden 
op onze website. Geïnteresseerden kunnen ook voor die tijd contact op ne-
men met de begeleider van het project: 
Tim Veken: tveken@archiefalkmaar.nl 
 
Links 
Website Regionaal Archief Alkmaar: www.archiefalkmaar.nl 
Website Digitale Stamboom: www.digitalestamboom.nl  
Website TOP (proefversie): http://top.archiefplein.nl/websitepubliek/  
Website Bas Wilschut: www.btwilschut.nl  

 

Status kwartierstatenboek                                                        Redactie 

 
Het aantal reacties op de in het vorige nummer geplaatste, oproep om kwar-
tierstaten te leveren voor een kwartierstatenboek is zeer beperkt. Blijkbaar zijn 
al veel kwartierstaten van de HNK-leden in de vorige edities gepubliceerd en is 
er momenteel onvoldoende aanbod. De redactie en het bestuur zijn zich aan 
het beraden. Er wordt overwogen om enkele nieuwe kwartierstaten in het 
HNK-blad te publiceren, op dezelfde manier zoals in de laatste nummers is 
gebeurd. Met de aangeboden kwartierstaten zal in ieder geval iets gedaan wor-
den! 
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Een praatje bij een plaatje                                             Truus Schoehuijs 

 

Gooi een steen in het water en 
de golfjes verspreiden zich als 
ringen over het oppervlak. 
Daar moest ik aan denken, 
nadat ik gebeld was door ie-
mand van de begraafplaats in 
Den Bosch. Betalen of ruimen 
was de optie m.b.t. het graf 
van mijn grootouders. 
 
 
Na overleg met de familie 
werd besloten tot het laatste. 
De afstand had er ook mee te 
maken. Hoe vaak kom je in ’s 
Hertogenbosch als je in 
Noord- Holland woont? 
 
 
Helemaal weg is erg weg en 
daarom vroeg ik om de steen 
te mogen behouden. Na een opknapbeurt is de steen bij mij bezorgd en ik 
realiseer me dat ik weinig weet van deze ouders van moeders kant. Opa over-
leed op 46 jarige leeftijd en beide grootouders zijn geboren in 1883. 
 
Wat ik weet is dat opa procuratiehouder was bij een sigarenfabriek en dat oma 
na zijn dood mensen op kamers nam om zo het hoofd boven water te houden. 
Als huurder van een kamer heeft mijn vader (die uit Dokkum kwam) mijn 
moeder ontmoet. 
 
‘ Mijn’ grafsteen is omgevormd tot een tuintafel en met mooi weer nodig ik de 
kleinkinderen van deze opa en oma uit om herinneringen op te halen. Mis-
schien kom ik meer te weten over deze mensen! 
 
De ringen in het wateroppervlak zijn nog niet tot rust gekomen!!. 
Zo gaat het ons allemaal wel een beetje. Zoeken, kijken en van gedachten wis-
selen. Ik wens u ook geluk met uw zoektocht. 
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Jubileum CD-rom 40-jaar NGV afdeling Hollands Noorderkwartier  

 
 
In 2005 werd ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum, een CD-rom uitgege-
ven. U kunt, zolang de voorraad strekt nog in het bezit komen van deze 
unieke verzameling gegevens. Hebt u belangstelling, stuur dan een briefje of 
(bij voorkeur) e-mail, met uw naam en adres, het aantal en uw NGV-
lidnummer, aan:  

Redactie Hollands Noorderkwartier  
p.a. G. Telman, Hulstlaan 87  
1702 VK Heerhugowaard  
e-mail : telgriffam@hetnet.nl.  

 
Deze CD-rom bevat elektronische versies van o.a. alle 18 jaargangen van ons 
afdelingsblad, onze Kwartierstatenboeken 1 t/m 4 die in hun geheel op 
deze CD-rom zijn geplaatst, van kwartierstatenboek 5 is de namenindex opge-
nomen om u te informeren over wat u in dat boek zoal kunt vinden. De be-
standen op de CD-rom zijn doorzoekbaar met o.a ACROBAT-reader waarvan 
verschillende versies op de CD-rom aanwezig zijn. 
Verder treft u een aantal losse genealogieën aan waaronder een uitgebreide 
genealogie Geus, en de kwartierstaat Geus voor deze speciale uitgave aange-
vuld met niet eerder gepubliceerde gegevens en de kwartierstaat van de 
familie Poland uit Noord-Holland. Namenlijsten van gildenleden van het 
Kaasdragersgilde van 1746-1807 en van Alkmaarse raadsleden vanaf 1851 
t/m 2004.  
 
NGV-leden kopen deze CD-rom al voor de unieke prijs van € 10,00 per stuk 
excl. verzendkosten die voor Nederland € 2,50 bedragen. NIET-leden beta-
len € 12,50 excl. verzendkosten. Kiest u voor toezending dan zal zodra het 
verschuldigde bedrag op ondervermeld GIRO-nummer is ontvangen, de CD-
rom naar uw huisadres worden opgestuurd.  
Als u er voor kiest de CD-rom zelf af te halen of de CD-rom liever ‘over de 
toonbank’ te kopen, dan kan dat ook op de afdelingsavonden. Daarmee spaart 
u de verzendkosten uit en u kunt meteen de afdelingsavond meemaken.  
N.B. Betalingen dan in contanten bij de inschrijftafel.  
 
Het GIRO-rekeningnummer voor de betaling van de bestelde CD-rom(s) is: 
108334, t.n.v. NGV afdeling Holl. Noorderkwartier, Castricum,  
o.v.v.: CD-rom 40jaarHNK.  
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Evenementenkalender   2007 
 
 
20 januari  
Vlaardingen 

40-jarig jubileum Historische Vereniging Vlaardingen.  
Open historische dag 
 

4 maart  
Roermond 

9e Limburgse Genealogische Contactdag in de Oranje-
rie. 11.00 – 16.00 uur 
 

28 april 
Utrecht 
 

Algemene Vergadering van de NGV 
 

26 mei  
Helmond 

Landelijke Genealogische Dag van de NGV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de volgende nummers o.a: 
 

• De Castricumse familie Van Bruijnswaard 

• Een kunstschilder bij de molenaarsfamilie Poland? 

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

• De familie Kalverdijk 

• Een kwartierstaat op het middenblad 

• Uw bijdrage? Een stamreeks met leuke vernoemingen?  
Een genealogisch fragment? Een bijzonder ouderpaar uit uw 
kwartierstaat? Een merkwaardige akte uit het Oud Rechterlijk ar-
chief? Een opvallende notariële akte?  
Schroom niet, de redactie helpt u graag!  




