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Van de voorzitter                                                Truus Schoehuijs 
 
 

nze vereniging bloeit als nooit tevoren. Dat blijkt wel uit het grote 
aantal mensen dat onze ledenavonden bezoekt. Tijdens de laatste 
bijeenkomst (tevens onze ledenvergadering) op 11 april waren meer 

dan 60 aanwezigen. Een kort verslag van de ledenvergadering vindt u elders in 
dit blad. De aankondiging in het Noordhollands Dagblad van die bijeenkomst 
voor een lezing over computergenealogie was uitnodigend. 
Een interessante zoektocht met de computer, waarin heel wat vragen werden 
beantwoord en met behulp van scans en foto’s kwam duidelijk over hoe we te 
werk kunnen gaan als we informatie van internet willen ophalen en we de ge-
gevens willen verwerken. 
 
Na het zomerreces zijn we graag weer bij u terug, te beginnen met een lezing 
over doop- en kraamgebruiken tussen 1600 en 1950. Ook de invulling van de 
overige afdelingsavonden in 2007 is bekend en in dit nummer treft u de aan-
kondigingen aan.  
 
Inmiddels hebben uw voorzitter en vice-voorzitter een bezoek gebracht aan de 
nieuwe burgemeester van Alkmaar. Jos Kaldenbach had enig onderzoek ge-
daan naar de familie van burgemeester Bruijnooge en de burgemeester vertelde 
ons enige anekdotes m.b.t. zijn familie. Een prettig gesprek en zeker voor 
beide kanten een ingang om, als het om genealogisch/historisch onderzoek 
gaat,  nog eens op terug te komen. 
 
Enige tijd geleden schreef ik een praatje bij een plaatje. Het ging toen over de 
grafsteen-tuintafel die in mijn tuin staat. Deze keer had ik u opnieuw willen 
vertellen over iets wat met mijn familiegeschiedenis te maken heeft. Echter, 
ook de redactie mag zich verheugen over veel belangstelling en 'kampt' mo-
menteel met een luxe probleem: het juni-nummer is helemaal vol en er moeten 
noodgedwongen artikelen worden doorgeschoven naar een volgend nummer. 
U houdt daarom mijn tweede praatje tegoed en in september zult u kunnen 
lezen over een plaatje dat op een verrassende manier in onze familie is geko-
men. 
Ik zou het heel leuk vinden als u intussen ook eens rondkijkt in uw geschiede-
nis en misschien is een volgende praatje dan wel door u geschreven... 
 
Ik wens u een fijne zomertijd en… omhels het leven. 

O 
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 Verslag van de avonden in 't Trefpunt                  Redactie 
 

14 maart 2007 
Lezing ‘Alkmaarse kleuterschooljuffrouwen’  
door  mevr. Emmy Reijngoud-Posthuma (lid van H.N.K.) 

‘Al wie zoet naar school toe gaat, 
die leert iets goeds en doet geen kwaad’ 

Dat besef ontstond in de 19e eeuw toen geleidelijk het onderwijs toegankelijk 
werd voor alle kinderen. Alhoewel de wet van minister Van der Palm (1801) om 
te komen tot een nationale opvoeding nog niet voor kleuters gold werden toch 
d.m.v. reglementen, voorschriften én toezicht de voorwaarden geschapen voor 
de ontwikkeling van het ‘kleuter- en lager onderwijs’ (eind 20e eeuw omge-
vormd tot het ons thans bekende ‘basisonderwijs’). 
Werd voordien op zolders, in schuren en pakhuizen het primitieve armenon-
derwijs gegeven door veelal oudere, niet opgeleide particulieren, na 1801 werd 
door de plaatselijke schoolcommissies in ieder geval gestreefd naar betere op-
vang en werd gemeentebestuurders duidelijk gemaakt dat de accomodaties 
moesten verbeteren.  
Vooral de Vereniging tot Nut van het Algemeen heeft vanaf 1804 veel bete-
kend bij de totstandkoming van scholen voor arme, behoeftige kinderen. De 
noden van juffrouw Geertje de Leur -schoolmatres, weduwvrouw en moeder 

van 10 kinderen van wie er 4 in leven 
bleven- én van juffrouw Maria Mag-
dalena Schwarze -die het eigenbelang 
liet prevaleren boven dat van de aan 
haar toevertrouwde kinderen en die 
werd aangetroffen in de kroeg, terwijl 
de assistenten de kleuters bezighiel-
den- worden door de spreekster boei-
end verteld. In 1869 neemt de ge-
meente Alkmaar de verzorging van de 
armen-scholen over. 
Nog enkele opmerkelijke feiten: 
- voor 1815 waren er 10 kleine privé-
schooltjes in de stad, na 1815 nog 4 

- in 1829 was er nog een schooltje van 120 kleuters, geleid door één school- 
  matres met assistentie 
- kinderen met afzichtelijke en besmettelijke ongemakken werden geweerd 
Onze spreekster, zelf oud-leerkracht, heeft al deze wetenschap gelukkig niet uit 
eigen ervaring, maar vanuit de archieven!  
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11 april 2007  
afdelingsledenvergadering 
Na goedkeuring van de verslagen van de ledenvergaderingen van 12 april en  
8 november 2006 en het jaarverslag 2006 van de secretaris kreeg de penning-
meester het woord om enkele cijfers van het financieel verslag 2006 toe te lich-
ten. Na het voorlezen van het verslag van de kascommissie verkreeg het be-
stuur décharge. Ook de begroting voor 2007 werd in orde bevonden.  
In 2007 zal de kascommissie bestaan uit mevr. Greijer-Gürsch, en de heren Ket 
en Van Dansik. Het bestuur zal, na de herverkiezing van de bestuursleden 
Hermanus-Schipper en Kaldenbach, dezelfde samenstelling houden. Deze ge-
noemde bestuursleden zullen ook weer de afdeling met vrij mandaat afvaardi-
gen bij de landelijke vergaderingen. De stukken voor de Algemene Vergadering 
van 28 april aanstaande lagen ter inzage en werden toegelicht. 
De rondvraag leverde geen vragen meer op.    
 
 
11 april 2007 
Lezing 'Computergenealogie: scans en foto’s met Gens Data Pro'  
door dhr. ir. Bas Wilschut, computerprogrammeur  
 
Voor meer dan 50 aanwezigen geeft dhr. Wilschut allereerst handige tips m.b.t. 
het bewaren van gegevens die voor de genealoog van belang zijn.: 
vooral naast het inbrengen van namen, data e.d. in het computerprogramma de 
originele stukken goed geordend en liefst genummerd volgens de in het compu-
terprogramma automatisch aangegeven nummering in mappen bewaren. Zo 
zijn later aktes, foto’s, bidprentjes, krantenartikelen e.a. direct te vinden. 
En…maak altijd een map aan voor elke collectie die je bezit! Een sprekend 
voorbeeld geeft de spreker aan met de schoenendoos van moeder waarin alle 
foto’s lagen: computermap gemaakt met de naam ‘moedersdoos’ (enige hilari-
teit) om zo later nog te weten waar die foto, gescand opgenomen bij het betref-
fende familielid origineel terug te vinden is (wel die doos goed bewaren!).  
Een andere tip: ga eerst alle nog levende oudste familieleden langs en laat hen 
alles vertellen over reeds verscheiden familieleden en over zichzelf als bron van 
belangrijke persoonlijke gegevens en vraag uiteraard om foto’s, geboorte- en 
overlijdenskaarten e.d.; ga dan het internet eens langs en zoek in genealogische 
zoekprogramma’s alles wat met jouw familieonderzoek te maken heeft; ga ten-
slotte zelf naar het archief om gegevens op te zoeken, te checken en te fotogra-
feren c.q. te kopiëren. Waarschuwing: alleen een archief bezoeken als je een lijst 
met zoekwensen hebt genoteerd, want anders wordt het archiefbezoek alleen 
maar teleurstellend en dat is zonde van de gemaakte reis en de verspilde tijd.  
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En dan het praktische gebruik van Gens Data Pro: met het fototoestel wordt 
mevr. Rina Geluk vereeuwigd en haar gegevens worden ter plekke in het com-
puterprogramma gezet. En daar verschijnt een overzicht, met de beamer ver-
groot op de wand! Een grootmoeder wordt gezocht en die wordt Truus de 
Vries genoemd en…. die zit toevallig in de zaal. Weer een fotootje geschoten 
en zo komt een stamboom tevoorschijn die op allerlei manieren verder wordt 
bewerkt. Voor de computergebruiker vanzelfsprekend gesneden koek, voor de 
starter interessant om de mogelijkheden te zien maar niet om nou direct toe te 
passen bij thuiskomst.  
Na de pauze worden ook nog diverse technische vragen gesteld aan de spreker 
en alle aanwezigen gaan goed geïnformeerd en enthousiast huiswaarts. 
 
 
 
 

Programma afdelingsavonden                        Wil Hermanus 

 

De afdelingsavonden vinden plaats in ’t Trefpunt te Alkmaar, Louise 
de Colignystraat 20, 1814 JA Alkmaar. De lezingen beginnen om 20.00 
uur. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom! De toegang is 
gratis. Voor na de zomervakantie kunt u alvast de volgende data in uw 
agenda noteren. In het septembernummer vindt u uitgebreide informa-
tie over deze afdelingsavonden.  
 

woensdag 12 september 2007 
Lezing ‘Doopgebruiken sinds 1640’ waarbij ook de taak van de man ter 
sprake komt, door mw. R. Fiedeldij dop. 
 
woensdag 10 oktober 2007 
Lezing ‘Vererving van de familienaam in vrouwelijke lijn’  
door dhr R.A.J. Dix.  
 
woensdag 14 november 
Om 19.30 u een korte ledenvergadering,  
daarna lezing 'Het belang van particulieren archieven voor de geschied-
schrijving' door dhr C. de Graaf. 
 
woensdag 12 december 
Lezing 'De archieven van de VOC' door dhr H. de Vos. 
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Armenzorg in Alkmaar, begin 19e eeuw (1)     Jos Kaldenbach 

 
Na de Franse overheersing was de armoede in de Nederlanden tot 
recordhoogte gestegen. Dit vindt zijn weerslag in de archieven van de 
armenzorg.  
 
Veel cijferwerk, weinig namen van kinderen, keurig naar geloof gescheiden, 
leverde dat voor de aantallen bedeelden de volgende cijfers op: 
Doopsgezinden:  -- 13 pers. in 1818, scriba J.D. Abbeles;  -- 8 pers. in 1829, 
waarvan één persoon besteed in Koog a/d Zaan; -- 6 pers. in 1831, secr. C.P. 
Bruinvis 
Israëlieten:  -- 9 pers. in 1810 en 1816 , 16 pers. in 1818;  Izaak Prins schreef, 
dat ‘trapsgewijze toeneeming  is te wijten aan de zedert eenige jaaren vervalling 
der actens van indemniteit; zij hadden geen gevestigd Etablissement, dus alleen 
huiszittende armen’. 
26 pers. in 1829 voor ƒ 179,02½, 22 pers. in 1830 voor  ƒ 157,90  
Izaak Abraham de Jong(h) en M.J. Verkoser 
Luthersen:  pres.diacen H.A. Heere, C. Brooksmit, H. Stöve en P.A. Witlandt  
(inv. 1839) 
Remonstranten:  -- 13 pers. in 1816,  Gerbr. Kluy (de Wijs), G. Luymes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Roomse en algemene weeshuizen hadden 500 – 1000 kinderen te voe-
den. Ook van die grote Godshuizen zochten de regenten overal geld; blij met 
elk legaat. In 1818 werd van A. van Hassen, genegotieerde, ƒ 6000,-- à  5 p.c. 
oftewel ƒ 300,-- d.d. 2 -1-1802 verkregen. Geertruida Molenaar kreeg ƒ 18,-- 
per jaar, Frans Beminde, haarsnijder, ƒ 40,--. Van wijlen C. Stroo was de 
erfpacht van de Ropjeskuil ƒ 50,--, maar onzeker, dus slechts voor ƒ 25,-- in 
de balans verwerkt. Het legaat van Daniel deVrij was ƒ 200,-- en dat van 
commandeur Wolbrand Geleijnse de Jong ƒ 12,10. 
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Uitgebreide correspondentie wordt aangetroffen met de Generale Staten over 
de goedkopere huisvesting van het Nieuwe Burger Weeshuis in 1815, waarbij 
in het uitgebreide bestek uitdrukkelijk werd gemeld, dat een Alkmaarse voet 
bestond uit 12 duim! De laagste inschrijver was Cornelis Verhoeven met  
ƒ 4380,-- (inv. 1838). 
 
Hun gealimenteerden, vaak weduwen en verlaten kinderen, waren goedkoper 
uit in Veenhuizen e.o. G.S. wilde in 1824 in totaal 4000 gealimenteerde of 
gesubsidieerde kinderen van zes tot twintig jaren. De diaconie kon 4 kinderen 
vinden, het Gereformeerde Weeshuis kon 1 kind als vrijwilliger vinden.  
Het Aalmoezeniersweeshuis wilde enkele kinderen niet opzenden die ‘wegens  
innocentie of ligchaamsgebreken, noch op zich zelve kunnen staan, zijnde 
Anna Maria Buurman, Trijnte Kok, Hendrik Dl. Amman, Isaac Oude Stam 
en Anna Schellinkhout’, die voor ƒ 57,10, resp. ƒ 80,-- worden onderhou-
den. 
Christina en Dirk van Leeuwen, Jan Gerrits de Groot, Pieter Veen, Willem 
Harmeier, Jacob Hoving Steenbeek en Johan van Roesbrugge kostten 6 
xƒ 30,-- en in de koloniën slechts ƒ 22,50 (inv. 1841). 
 
Nu leidde dat tot de wegzending van slechts 3 jongens die ‘zich in 1825 vrijwil-
lig hebben aangeboden voor de Colonie van Weldadigheid: Hendrik Maas, 17 
jaren, is thans in het Bedelaarshuis te Hoorn, zoon van Joseph Kindel’; Hen-
drik en Cornelis Dekker, 15 en 14 jaren’. (inv. 1841). Over de verplichte mas-
sale opzending van tientallen weeskinderen uit Hoorn in dat jaar schreef ik het 
artikel ‘Rebellion’ ca. 1995 in het afdelingsblad van Koggenland.  
Enkele van de door  hun vader verlaten rooms-katholieke kinderen die met 
naam en toenaam worden genoemd:  
Cornelis Kemphen, z.v. Arnoldus x wijlen Mijntje Palboom (Palmboom?), 
geb. te Alkmaar 
Gerrit Klugt, z.v. Pieter x Zwaantje Klugt, geb. 18-2-1814 
Frans Steggers (Steijgers?) z.v. Maria de Vries, geb. Luik 1817, gereformeerd 
(inv. 1840) 
In 1839 werd voor twee bestedelingen in de Koloniën van Weldadigheid 
ƒ 120,-- betaald en voor twee in het Krankzinnigen Verbeterhuis in Dordrecht 
ƒ 336,20. 
 
In 1825 maakten de regenten de ‘Lijst van Kinderen, behoorende tot de Direc-
tie van regenten van het Roomsch Catholijk Wees en Armenhuis te Alkmaar’. 
Als afronding van het eerste deel een overzicht van deze door mij gealfabeti-
seerde lijst. 
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Bek, Cornelis  19 jaren 
Belzer, Johannes  14  van goede verwachting 
Belzer, Petronella  12  hiervan is verwachting 
Bent, Gerardus  14  hiervan is veel verwachting 
Bent, Maria Geertruida  18  naaister en is gebrekkig 
Bosman, Hendrik  18  goed van gedrag, doch zeer gebrekkig 
Briefjes, Guurtje  18  zal door de familie genaast worden 
Dekker, Cornelis  14  vrijwilliger Colonie van Weldadigheid 
Dekker, Hendrik  15  vrijwilliger Colonie van Weldadigheid 
Druiven, Dirk  14  braaf kind en gebrekkig 
Druiven, Johannes 16  hiervan is verwachting 
Geels, Hendrik  16  dient reeds voor 1825 bij den Heer 
     Eefzink en heeft bedankt 
Groenland, Dirk   6  is wat jong 
Groenland, Gerardus 19   
Groenland, Johannes  8  is nog jong 
Groenland, Magdalena  5  is nog wat jong 
Groenland, Pieter  11   
Groenland, Willem 17   
Groot, de Willem  16 
Grijp, Arnoldus  17  verdient wekelijks 50 Stvr. en bedankt 
Haarlem, Cornelis  13   
Hartong, Franciscus 19  bestedeling 
Hes, de Joseph  12  oppassend kind 
Kleef, van Anna  18  dient bij wed. van Kleef en bedankt 
Pieters Amels Konijng 16  zeer ongelukkig gebrek 
Koenen, Willem  16 
Korf, Aaltje  16 
Korf, Bernardus  13  een jongeling met veel verwachting 
Kwantes, Nicolaas 17   
Landa, Petronella  15 
Leijding, Dina   8  van goede verwachting 
Leijding, Dirk  16  een jongeling van verwachting 
Leijding, Gerardus 14  goed gedrag en belooft veel goeds 
Leijding, Jan  12  hiervan is goede verwachting 
Maas, Hendrik  17  thans in bedelaarsgesticht te Hoorn, 
     z.v. Joseph Kindel; vrijwilliger voor  
     Colonie van Weldadigheid 
Pade, Grietje  17  dient reeds voor 1825 bij de Heer 
     Koorn en heeft bedankt 
Pastoor, Jansje Miesen 11   
Rijkenberg, Jacob  15 
Schoorl, Maria  17  is reeds dienstbaar, kan zich redden 
Slaman, Aaltje  11   
Slaman, Albert  18  bestedeling 
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Slaman, Gerrit   9   
Slaman, Jacob   4  bestedeling; is nog te jong 
Steffens, Catharina 15  een braaf meisje, is naaister 
Veel, Hendrik  11  door de familie genaast 
Veen, van Jan  14   
Waale, Johannes  17  bestedeling; bedankt en redt zich 
Wessel, Johannes  19 
Wit, de Gerardus  13 

 
Opgemaakt te Alkmaar, den 7e maart 1825. Secretarie Jb.s Koorn (inv. 1841) 
[ Bron: Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Secretarie-archief Alkmaar 
1816-1919, inv.nrs. 1838-1842a] 
 
 

Boekbespreking                                                                   Piet Aaij   
 
Onderstaande uitgaven kunt u vinden in de bibliotheek van onze afdeling.  
 
FAMILIE  DEKKER,  3 delen familieoverzicht door Tinie Dekker-
Beemsterboer [bibliotheeknr. 92] 
 
‘Het regent Dekkers in Noord-Holland’ was de aanhef van een krantenar-
tikel in de Alkmaarsche Courant van 3 oktober 1997. 
En inderdaad….. als je de drie delen Dekker bekijkt dan kan met recht gesteld 
worden dat het monnikenwerk geweest moet zijn om alle beschikbare familie-
gegevens zo keurig te ordenen tot een overzichtelijk geheel. 
 

 
 

In deel 1 wordt het nageslacht van Cornelis (Crelis) Dekker beschreven 
(geb. ca. 1726 ovl. 24-9-1803 Akersloot); hij was het vierde kind van Tijs Cor-
nelisz Dekker (stamvader geb. 1696 ovl. 18-10-1748 Limmen) en Aaltje 
Janz. Steen  (ca. 1700-1763). Enkele bijzondere feiten uit het eerste deel: 
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� in Castricum is een straat vernoemd naar Dirk Dekker (25-1-1856 / 
4-8-1922); hij is ruim 40 jaar in het lager onderwijs  werkzaam geweest 

� in Obdam vinden we de Burg.  Dekkerstraat als eerbetoon aan Nicolaas Dek-
ker (18-3-1875 Bergen / 20-3-1946 Obdam) 

� tenslotte is er nog een Andries Dekkerweg in het Waarland; Andries was tuin-
der, gemeente-raadslid, voorzitter van de Coöp. Raiffeissenbank Zijdewind 
(1923-1947) 

� ook ‘kassiesventer’ of ‘poepezak’ Jaap Dekker (1893-1963) was een bekende 
verschijning met zijn band, garen, knopen, elastiek, ‘brat’ en textiel. 

 
In deel 2 komen de nakomelingen van Wulbert Thijse Dekker,  tweede zoon  
van Tijs en Aaltje, aan bod; hij was in 1799 schepen van Limmen. Enkele fei-
ten: 
� het huwelijk van Bertha Marie Virgine Dekker met Hendricus Jacobus Maria 

(Henk) Hofstee, de zoon van de grondlegger van het verzekeringsbedrijf ’t 
Hooge Huys 

� lijst van 27 familieleden die geestelijke waren of als religieuze in het kloos-
ter zijn getreden met een beschrijving van hun persoonlijke overwegingen 
en gevoelens 

� de geschiedenis van de bouw van de Gouden Koets door de fa. Spijker met 
als medewerker o.a. de wagenmaker Jan Dekker 

� het verhaal van Piet Dekker die 14 augustus 1958 boven de Atlantische 
Oceaan verongelukte met het KLM-toestel ‘Hugo de Groot’ met ruim 90 
inzittenden.  
 

Deel 3 begint met een themahoofdstuk over de kunstenaars in de familie Dek-
ker. In dit overzicht treft u de levensbeschrijvingen aan van enkele kunstschil-
ders, architecten, een operazangeres, een beeldend kunstenaar, een illustrator 
en een toneelspeler. Ook enkele van hun werken zijn op foto bij dit overzicht 
te bewonderen. 
Verder wordt een deelgenealogie van de familie Steen (Aaltje, e.v. Tijs Cornelisz. 
Dekker) uitgewerkt en vinden we alle nakomelingen van de vierde zoon Klaas 
Thijse Dekker en de vijfde zoon Andries Thijse Dekker. 
In dit zeer uitgebreide deel kunt u o.a. lezen over de ‘hooploper’ Tijs Dekker, 
de levensloop van Arie Dekker -driemaal gehuwd met een dochter van Arie 
Schut en Catharina Schuit-,  pionieren in de polder en het dramatisch levenseinde 
door vergiftiging van Jo Dekker in Indonesië. 
 
Met een uitgebreide index in alle drie delen en extra los toegevoegde over-
zichts-kaarten van de stamboom is dit werk uw aandacht zeker waard. 
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VRAAG ►◄ANTWOORD 

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

Vraag: Van Beijeren Bergen en Henegouwen  
van Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen. 
 
Zoektocht naar Cornelis Nanningsz. 
Tot op heden is in de genealogische literatuur nauwelijks aandacht besteed aan 
families waarvan de geslachtsnaam de geografische begrippen Beijeren, Bergen 
en Henegouwen in zich verenigen. In het tijdschrift Sibbe (1942, 275-276) 
werd door A.F. de Graaff in een kort artikel mededeling gedaan over een om-
streeks 1600 te Lisse gevestigde familie "van Beijeren (en Bergen in Henegouwen)" 
met als stamvader Cornelis Nanningsz van Beijeren. Deze Cornelis Nan-
ningsz zou zijn getrouwd met Jannetje Gerritsdr van Thiel, dochter van Gerrit 
Dirksz Van Thiel en Anthonia Claesdr van Sanen. 
Het dingboek van het baljuwschap Noordwijkerhout uit omstreeks 1630 
(ARA, RANo, no 10) geeft een lijst van 140 personen die grotendeels uit 
hoofde van hun afkomst beurtelings zitting hebben in het gerecht van dat 
baljuwschap. Op deze lijst komt als welgeborene Pieter Nanningsz van Beije-
ren en Bergen in Henegouwen voor, samen met zijn broers Claes Nanningsz 
en Dirk. Nanningsz. Zij zouden de kleinzonen zijn van de eerder genoemde 
Cornelis Nanningsz en zonen van Nanning Cornelisz, die in 1583 te Lisse 
wordt vermeld in de lijst van de militie. 
Op goede gronden meende De Graaf te mogen aannemen dat de “sibbe” van 
Beijeren Bergen en Henegouwen hun welgeborenschap ontleende aan het feit 
dat zij via bastaardij van het Beierse huis afstamde. Helaas heeft hij verzuimd 
die goede gronden nader aan te duiden. Omdat de van Beijerens in 1612 in 
Lisse geen grond en ook geen pacht hadden ging hij ervan uit dat ze zich ver-
moedelijk met handel bezighielden. 
 
In alle na deze datum gepubliceerde artikelen en kwartierstaten worden de 
gegevens van De Graaf overgenomen, ondanks het feit dat nog niemand ze 
heeft kunnen bevestigen. 
Nakomelingen van Dirk (die in Lisse blijft) gaan verder als “van Beijeren”, na-
komelingen van Pieter en Claes (die naar Wassenaar verhuist en later ook 
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voogd wordt over de minderjarige kinderen van Pieter) als “Beijersbergen”en  
“Beijeren Bergen en Henegouwen”. 
 
In het begin van de zeventiende eeuw woont in Rijswijk (ZH) Claes Claes van 
Henegouwen, in zijn tijd bekend als “Ouwe Lange Claes van Henegouwen 
geboortigh”. Deze aanduiding hoeft niet te betekenen, zoals tot nu toe altijd is 
en wordt aangenomen, dat Claes uit Henegouwen kwam. Volgens het woor-
denboek van Dale, betekend “geboortigh” ook dat genoemde persoon stamt 
uit het geslacht Henegouwen.  
De kleinzoon van Claes, Claes Claesz de jonge,  trouwt met Dieuwertje Aldertsdr de 
Vos uit Alkmaar en kinderen van hem gaan als achternaam o.a. “Beijersbergen 
van Henegouwen”, “Bergen (en) Henegouwen” en “Bergehenegouwen” voe-
ren. Eén zoon van Claes Claes de oude wordt “Ruijter” genoemd. 
 
Een relatie tussen beide families is nooit aangetoond. 
 
Om de combinatie van “beijeren”, “bergen” en “henegouwen” te verklaren 
wordt er in de genealogische literatuur van uitgegaan dat beide families afkom-
stig zijn uit het Beierse Bergen in Henegouwen. Het tegenwoordige “Mons” 
ligt in Henegouwen, wat behoorde tot het Beierse rijk. Ik heb daar altijd aan 
getwijfeld omdat Nanning immers een Westfriese naam is en zeker geen 
Vlaamse! 
 
Via zoeken op internet kwam ik namen tegen die aanleiding zouden kunnen 
geven tot nader onderzoek. In deel 2 van de regestenlijst 1254-1810 worden 
onder nr. 66 en nr. 68 in 1436 en 1437 Nanne Dircxsz en Wouter Beijersz ge-
noemd onder de kiezers van de burgemeester van Alkmaar. 
Onder nr. 111 wordt Claes Nanningsz op 2 april 1506 genoemd als eigenaar 
van een stuk grond. Onder 481 worden op 21 feb. 1587 Dirck Dircxsz en 
Cornelis Nannincxsz genoemd als schepenen van Alkmaar. Onder 498 wordt 
Claes Nannincxsz op 5 november 1590 genoemd als een van de kopers van 
een slootje. Onder 597 wordt vermeld dat Claes Claesz, wonend in den Hage, 
op 12 september 1607 een huis verkoopt. Onder 633 verkoopt Neel Nan-
nincxsdr, weduwe van Simon Pietersz Ruijter, op 14 maart 1615 een tuin, be-
lend door de erfgenamen van Claes Nannincxsz. 
Uit andere bronnen valt op te maken dat Cornelis Nanningsz 'houtcooper' 
was. Pieter Nanningsz van Beijeren uit Lisse (de kleinzoon van Cornelis Nan-
ningsz) trouwt in 1621 met de dochter van de pachter van de boerderij van 
Dever in Lisse, een plaats waar veel houtverkopingen plaatsvonden. 
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Mijn aandacht werd ook nog getrokken door de moeder van Nanning van 
Foreest: Margaretha Nanningsdr Beijers. De familie Beijers schijnt in Alkmaar 
een belangrijke familie te zijn geweest. In het archief van de familie van Fo-
reest komt in bijlage 1. nr. 83 een lijst voor omtrent de regeringsfuncties van 
de geslachten van Foreest en Beyers in Alkmaar van 1492 tot 1596. 
Bovenstaande gegevens hebben mijn nieuwsgierigheid gewekt. Zou Cornelis 
Nanningsz misschien afstammen van Nanning Beijers (van Henegouwen ge-
boortigh?) en via Bergen (NH) in Lisse terecht zijn gekomen? Dus: Nanning 
Beijers van Bergen van Henegouwen? 
Is Claes Claesz uit Rijswijk familie van Claes Nanningsz uit Lisse. Beijers 
wordt pas aan Henegouwen toegevoegd na het huwelijk van Claes Claesz met 
de Alkmaarse Dieuwertje de Vos. 
 
Mijn vraag aan de leden van NGV afd. Hollands Noorderkwartier: is het be-
kend of de (Westfriese) familie Beyers zijn belangrijkheid dankt aan het feit dat 
ze mogelijk afstammen van (een bastaard van) het Henegouwse Huis? Als dat 
zo is dan kan de oplossing nabij zijn. 
 
 
 

Alkmaarse arts Cornelis Hoefman             dhr. Ten Berge  

 
In het vorige nummer hebt u kunnen lezen over een meisje met 
een eetstoornis. Zij werd twee weken opgenomen in het huis 
van de Alkmaarse arts Cornelis Hoefman. Van een van onze 
leden, de heer Ten Berge uit Heiloo, ontvingen wij informatie 
over deze arts en het genootschap waartoe hij behoorde. Voor 
de redactie was deze reactie aanleiding om nog wat aanvullen-
de gegevens op het internet en in het archief te verzamelen. 
  
De arts Cornelis Hoefman Jansz. Med. Doctor (opgeleid aan een academie), 
was stadsvroedmeester van Alkmaar en medeoprichter van het genootschap 
'Nemo Solus Sapit Satir' in oktober 1782. Het genootschap bestaat heden ten 
dage nog dan onder de gebruikelijker naam 'Physica'. 
Hij was ook lector in de ontleed- heel- en vroedkunde en gaf colleges in het 
Nieuwe Theatrum Anatomicum vanaf 1780. 
Bij een van die colleges bleek hij bijzondere aandacht te schenken aan de men-
selijke navel. Dit was voor ds Torjeere, die bij dit college aanwezig was, aanlei-
ding tot het houden van een voordracht in het genootschap Physica, waarin hij 
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stelde, dat de kunstschilders van paradijstaferelen een fout maakten, als Adam 
en Eva werden afgebeeld met navel!!  
 
In het notarieel archief in Alkmaar komt de naam Hoefman enkele malen 
voor, o.a. bij de aankoop van een huis in de Doelenstraat, mogelijk ten behoe-
ve van genoemd genootschap als vergaderruimte, hoewel dit waarschijnlijk niet 
is doorgegaan. 
Hij was gehuwd met Clara van Doorn, van kinderen is mij niets bekend, wel 
de overlijdensdatum, 27 november 1787. 
 
Redactie:  
Cornelis en Clara waren op 25-6-1782 in Alkmaar getrouwd. Het notarieel 
archief in Alkmaar bevat diverse testamenten van Cornelis Hoef(f)man en zijn 
weduwe Clara van Doorn. Uit één ervan [Inv. 823 a 55 dd 6-12-1786] blijkt dat 
Cornelis drie broers had: Daniël, Jan en Pieter, en dat deze laatste een dochter 
had: Clara Cornelia Hoefman. Cornelis wordt op 4-12-1787 begraven in Alk-
maar. In het laatste testament van Clara van Doorn [Inv. 839 a 5 dd. 8-2-1802] 
worden diverse familieleden en enkele dienstmeiden genoemd, maar geen 
kinderen. Ze wordt op 28-7-1802 begraven.  
De oprichting van het genootschap in 1782 bleek eigenlijk een heroprichting 
van een tussen 1759-1778/1780 bestaand hebbend genootschap, waarover 
helaas niets meer bekend is. Bij de oprichting zetten 12 notabelen, waaronder 
dus Cornelis Hoefman, hun handtekening onder de 'Articulen betreffende 
een weekelijksche bijeenkomst tot aanmoediging der weet-lust......'. 
De leden van het genootschap vinden we onder de maatschappelijke en intel-
lectuele bovenlaag van de bevolking. Behalve de dominee, de dokter en de 
notaris, vinden we ook veel apothekers en ingenieurs. De sector onderwijs is 
ook altijd goed vertegenwoordigd geweest. Het heeft in de 20e eeuw nog heel 
wat jaren gekost totdat de tijd rijp was voor vrouwelijke leden. Pas in 1946 was 
het zover. Na de Tweede Wereldoorlog bestond dit probleem niet meer. Bij 
het 200-jarig bestaan in 1982 had het genootschap zelfs een vrouwelijke voor-
zitter.  
Waar het genootschap in de beginjaren bijeen kwam is niet te achterhalen. 
Maar over de bijeenkomsten in de laatste jaren des te meer. In 1977 vergader-
de men in het 'Gulden Vlies', waar ook het tweede eeuwfeest werd gevierd, 
daarna in de Vrijheidkerk aan de Hobbemalaan en vanaf januari 2007 in.... de 
Trefpuntkerk aan de Louise de Colignystraat!  
 
Bron: artikel van Mr. Rombach t.g.v. het tweede eeuwfeest, aangevuld door 
drs. R.S. de Vries, de huidige secretaris van het genootschap Physica.  
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 Voor u ���� gelezen                    Piet  Aaij 
 

Opnieuw een greep uit de parentelen/kwartierstaten/stamreeksen en 
belangwekkende publicaties uit de verenigingsbladen van het afgelo-
pen kwartaal. Deze periodieken kunt u vinden in de bibliotheek van 
onze afdeling. 
 

Verre verwanten van Jan Smulders en Jochem Rengers 
Johannes Peter Cremers           Kwartier van Nijmegen jrg. 16 nr. 1 
Egbert Slot (Bruins Slot) 
Stamreeks Busch en kw.st. Jan Vennik      Threant 18e jr. nr. 1 
Johannes Brenz / Erik van der Zwan             Genealogica 23e jr. nr. 1 
--Overzicht van oude Duitse beroepsnamen 
en een lijst van de Kerkelijke kalender – 
Theodorus Bernardus Berris     Bulletin Achterhoek/Liemers 15e jrg. 1 
Joannes Snelders      West-Noord-Brabant periodiek 2007-1 
 

Jaarboek Historische Vereniging Oud Uitgeest 2006 
In een prachtig verzorgde uitgave treffen we de volgende artikelen aan: 

• het maken van schoenen door WAARDIJK (vanaf 14 juni 1997 bij het 150-
jarig bestaan benoemd tot Hofleverancier)  -met stamboom Waardijk- 

• de schoenmakerij Heine (100 jaar in Uitgeest!) –met stamboom Heine- 

• nog een schoenmaker in Uitgeest t.w. Meindert Heertjes 

• Uitgeester toneelvereniging Genesius 60 jaar 

• de levensloop van de musicus en eigenaar van de muziekwinkel Siem (Sij-
brand) Hoope –met stamboom- 

 
Cornelis Symonsz. Van ’t Hof (ook 67)  
Margreet Elisabeth de Wit (vanaf nr. 61) 
Veronique Blok (vanaf 66)   Zaanstreek-Waterland nr. 68 mrt. 1007 
Jitte Feskens 
Ilse van den Hurk              Kempen- en Peelland jrg. 15 nr. 1 
Marinus van den Akker            Gepermeteerd jrg. 9 nr. 33 
Hendrik Hansma                IJsseldelta 21e jrg. nr. 1 
 
In de Nieuwsbrief van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland ‘Zeeuws Erf-
goed’ wordt de aandacht gevestigd op de nieuwe website: 
www.geschiedeniszeeland.nl   
De stichting werkt samen met het Zeeuws Archief en de Zeeuwse bibliotheek 
om het cultureel erfgoed van de provincie aan iedereen beschikbaar te stellen. 
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De startpagina geeft drie tabbladen t.w. Thema’s, Zoeken en Organisaties. 
De thema’s zijn momenteel: Slavernij, Michiel de Ruyter, Beschermend Zee-
land, Vechtend Zeeland en Slabberjan. Tabblad Zoeken leidt u naar archief-
materiaal, foto’s, prentbriefkaarten, publicaties en tijdschriften. Organisaties 
tenslotte geeft 140 instellingen met naam, adres, openingstijden, toegangsprij-
zen en eigen site. 
  
 
 
 

Kwartierstaat Scheerman-Benning 
 

Nicolaas Scheerman uit Castricum was een een oom van Tonny Sminia, die in 
de rubriek 'Een nadere kennismaking met...' aan het woord komt.  

 
Nicolaas werkte meer dan 50 jaar 
bij Stengs de groentehandel in 
Castricum. Zijn kwartieren komen 
voor een groot deel uit het gebied 
waartoe ook onze afdeling 
Hollands Noorderkwartier 
gerekend wordt.  
Een van de kwartieren heeft zijn 
oorsprong in Duitsland want de 
grootouders van vaderskant van 
Aaltje Nijman (nr. 17) zijn de uit 
Munsterland afkomstige Lammert 
Lammerts Nijman en Maartje 
Abels Marius.  
De meeste kwartieren vinden, 
voorzover bekend, hun oorsprong 
in Castricum, Heemskerk, 
Egmond-Binnen, Beverwijk, 
Velsen, Heemstede, 
Heerhugowaard, Bergen, 
Warmenhuizen, Assendelft e.d.  
 

Er zijn meer kwartieren bekend dan op het volgende blad worden gepubli-
ceerd. Als u belangstelling hebt voor die hogere kwartieren kunt  u contact 
opnemen met de redactie.  

  50                                        Hollands Noorderkwartier, aflevering 70 

ke
n

n
is

m
ak

in
g

 n
ad

er
e 

ke
n

n
is

m
ak

in
g

 n
ad

er
e 

ke
n

n
is

m
ak

in
g

 n
ad

er
e 

ke
n

 

Een nadere kennismaking met….     verzorgd door Piet Aaij 

 
Deze keer stellen onze leden Jeanne Groentjes-Vleugel en Tonny Smi-
nia-Wouters zich aan u voor. Beiden zijn steevast dinsdagavond in het 
Alkmaars archief te vinden i.h.k.v. hun gemeenschappelijke activiteiten 
voor Oud Castricum. Maar ook afzonderlijk bezoeken ze de archieven 
voor hun eigen onderzoeken.  
 

De Vereniging Oud Castricum, heeft diverse werkgroepjes, één ervan is 
de werkgroep 'Archief onderzoek' die elke dinsdagavond aanwezig is in 
het Regionaal Archief van Alkmaar. 

Ons is gevraagd om voor het juni-
nummer een keertje iets over ons zelf 
te vertellen. 
Simon Zuurbier heeft al eens een 
keertje iets geschreven dus nu mogen 
wij. 
 
Jeanne (links op de foto) heeft in 
oktober 2006 haar kwartierstaat reeds 
gepubliceerd en deze keer komt de 
kwartierstaat van Nicolaas Scheer-
man, een oom van Tonny erin.  
Nicolaas Scheerman is getrouwd 

geweest met de jongste zuster van Tonny's vader, en heeft meer dan 
50 jaar bij de groentenwinkel van Stengs gewerkt. 
Naast het uitzoeken van deze kwartierstaat houdt Tonny (rechts op de 
foto) zich ook bezig met de kwartierstaat van haar kleindochter. 
Jeanne  is ook besmet met het kwartierstatenvirus en is o.a. met haar 
eigen kwartierstaat bezig en van een familielid. 
Wij zijn ook nog nuttig voor Oud Castricum, wij hebben in de afgelo-
pen jaren o.a. het bevolkingregister 1920-1929, het bevolkingsregister 
van 1850-1860 en het bevolkingsregister van 1840-1850 gedigitali-
seerd, daarnaast werken wij ook nog mee aan de stambomen van Cas-
tricumse families. 
Tonny houdt zich daarnaast ook bezig met het digitaliseringproject 
van Tim Veeken. Gelukkig houden we nog tijd over voor sport en 
spel  en vrijwilligerswerk, onze familie én  minder boeiende bezighe-
den zoals b.v. het huishouden. 

 



Kwartierstaat Scheerman-Benning 
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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 

Jan Scheerman  

 

Aaltje Nijman  

 

Simon Rens  

 

Geertje Brugge  

 

Dirk Cornelis 

Schuijt  
 

Ariaantje 

Sijmens 

Hollander  

 

Martinus Kos  

 

Barbara Wie  

 

Lammert 

Benning  
 

Jannetje Kors  

 

Jan Beekman  

 

Geertje 

Hageman  
 

Cornelis de 

Ruijter  
 

Elizabeth Vester  

 

Sijmen van Son  

 

Jansje Duijn  

 

zn. van Hendrik 

Scheerman en Stijntje 

Makke 

 

dr. van Jan Nijman en 

Guurtje Ariens Deijle 

 

zn. van Klaas 

Sijmense Rens en 

Antje Aries 

Goudsbloem 

 

dr. van Barend 

Brugge (Brugging) en 

Jannetje Teunis 

Vredevoort 

 

zn. van Cornelis 

Dirks Schuijt en 

Maartje Willems 

Huisman 

 

dr. van Sijmen 

Dielofs Hollander en 

Maartje Hendriks 

Schuit 

 

zn. van Cornelis Kos 

en Trijntje Wit 

 

dr. van Jan Wie en 

Antje Jans Krom 

 

zn. van Hendrik 

Lammertsze Benning 

en Baafje Pieters 

Sonneveld 

 

dr. van Pieter Kors en 

Sijtje de Boer 

 

zn. van Louwris 

Gerritsz Beekman en 

Neeltje Louris 

Hogerwerf 

 

dr. van Willem 

Hageman en Antje 

Tiemer/Feemer 

 

zn. van Simon de 

Ruijter en Aagje 

Schermer 

 

dr. van Jakob Vester 

en Antje Hoogaarts 

 

zn. van Thomas van 

Son en Marijtje 

Bruins 

 

dr. van Cornelis 

Dirks Duijn en 

Geertje Jansdr 

Rijcke 

 

dagloner, 

schulpenvisser, 

boer 

 

~ Beverwijk 

01-09-1792 

† Castricum 

21-02-1870 

 

* Castricum 

02-06-1792 

† Castricum 

09-10-1867 

smid 

 

~ Akersloot 

11-04-1786 

† Akersloot 

05-01-1856 

 

~ De Rijp 

20-02-1794 

† Akersloot 

27-05-1826 

boerenknecht 

 

~ Egmond-Binnen 

10-06-1790 

† Egmond-Binnen 

19-09-1859 

 

* Egmond-Binnen 

12-05-1797 

† Egmond-Binnen 

04-03-1868 

boerenknecht 

 

* Bergen 

24-08-1813 

† Akersloot 

26-01-1871 

 

~ Akersloot 

15-02-1808 

† Akersloot 

24-02-1862 

rietdekker 

 

~ Heemskerk 

08-05-1781 

† Heemskerk 

31-05-1850 

 

* Heerhugowaard 

ca 1787 

† Heemskerk 

10-06-1821 

dagloner, 

boerenknecht 

 

~ Limmen 

12-10-1794 

† Limmen 

15-09-1846 

boerenmeid 

 

~ Castricum 

02-05-1799 

† Limmen 

05-11-1863 

bouwman, 

boerenknecht 

 

~ Heemskerk 

19-06-1791 

† Heemskerk 

12-12-1859 

 

~ Heemstede 

17-11-1796 

† Heemskerk 

27-12-1869 

arbeider 

 

~ Beverwijk 

17-06-1801 

† Beverwijk 

20-01-1878 

 

~ Beverwijk 

06-05-1805 

† Beverwijk 

05-01-1875 

x Heemskerk 16-02-1817 x De Rijp 09-11-1817 x Egmond-Binnen 01-02-1818 x Akersloot 01-12-1837 x Heemskerk 29-01-1809 x Limmen 07-04-1825 x Heemskerk 01-02-1818 x Beverwijk 21-10-1821 

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

Jan Scheerman  
 

Johanna Rens  
 

Nicolaas Schuijt  
 

Catharina Kos 
 

Pieter Benning  
 

Antje Beekman 
 

Simon de Ruijter 
 

Jansje van Son 
 

schulpenvisser 

 

* Castricum 13-11-1822 

† Castricum 20-12-1890 

 

* De Rijp 26-06-1821 

† Castricum 13-07-1889 

arbeider 

 

* Egmond-Binnen 18-08-1836 

† Egmond-Binnen 12-10-1920 

werkbode 

* Akersloot 21-12-1837 

† Egmond-Binnen 10-12-1876 

rietdekker 

 

* Heemskerk 22-07-1817 

† Heemskerk 21-07-1865 

 

* Limmen 29-02-1832 

† Heemskerk 28-04-1917 

landbouwer 

 

* Heemskerk 22-10-1833 

† Heemskerk 02-05-1908 

 

* Beverwijk 28-03-1834 

† Heemskerk 24-01-1917 

x Castricum 26-04-1846 x Egmond-Binnen 14-01-1863 x Heemskerk 30-10-1852 x Beverwijk 03-06-1860 

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

Simon Scheerman  
 

Adriana Schuijt  
 

Lammert Benning  
 

Elisabeth de Ruijter  
 

landbouwer, koopman in boter en eieren 

 

* Castricum 14-11-1848 

† Castricum 11-06-1934 

 

* Egmond-Binnen 07-03-1870 

† Castricum 03-12-1899 

onbezoldigd rijksambtenaar 

 

* Heemskerk 11-01-1863 

† Beverwijk 21-02-1940 

 

* Heemskerk 14-03-1867 

† Heemskerk 21-08-1946 

x Castricum 25-08-1892 x Heemskerk 29-07-1891 

II/1 2 II/2 3 

Nicolaas Scheerman  
 

Johanna Benning  
 

tuinder, groentenventer 
 

* Castricum 15-08-1895 

† Castricum 06-12-1983 

 

* Heemskerk 14-04-1898 

† Castricum 21-07-1983 

x Heemskerk 30-05-1922 

I/1  1 

 Nicolaas Scheerman  
 

 

* Castricum 08-04-1928 

† Beverwijk 13-11-2002 

 

 

x Eindhoven 13-09-1962 
Johanna Paulina Cornelia Wouters  

 

 

* Eindhoven 13-11-1934 
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De startpagina geeft drie tabbladen t.w. Thema’s, Zoeken en Organisaties. 
De thema’s zijn momenteel: Slavernij, Michiel de Ruyter, Beschermend Zee-
land, Vechtend Zeeland en Slabberjan. Tabblad Zoeken leidt u naar archief-
materiaal, foto’s, prentbriefkaarten, publicaties en tijdschriften. Organisaties 
tenslotte geeft 140 instellingen met naam, adres, openingstijden, toegangsprij-
zen en eigen site. 
  
 
 
 

Kwartierstaat Scheerman-Benning 
 

Nicolaas Scheerman uit Castricum was een een oom van Tonny Sminia, die in 
de rubriek 'Een nadere kennismaking met...' aan het woord komt.  

 
Nicolaas werkte meer dan 50 jaar 
bij Stengs de groentehandel in 
Castricum. Zijn kwartieren komen 
voor een groot deel uit het gebied 
waartoe ook onze afdeling 
Hollands Noorderkwartier 
gerekend wordt.  
Een van de kwartieren heeft zijn 
oorsprong in Duitsland want de 
grootouders van vaderskant van 
Aaltje Nijman (nr. 17) zijn de uit 
Munsterland afkomstige Lammert 
Lammerts Nijman en Maartje 
Abels Marius.  
De meeste kwartieren vinden, 
voorzover bekend, hun oorsprong 
in Castricum, Heemskerk, 
Egmond-Binnen, Beverwijk, 
Velsen, Heemstede, 
Heerhugowaard, Bergen, 
Warmenhuizen, Assendelft e.d.  
 

Er zijn meer kwartieren bekend dan op het volgende blad worden gepubli-
ceerd. Als u belangstelling hebt voor die hogere kwartieren kunt  u contact 
opnemen met de redactie.  
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Een nadere kennismaking met….     verzorgd door Piet Aaij 

 
Deze keer stellen onze leden Jeanne Groentjes-Vleugel en Tonny Smi-
nia-Wouters zich aan u voor. Beiden zijn steevast dinsdagavond in het 
Alkmaars archief te vinden i.h.k.v. hun gemeenschappelijke activiteiten 
voor Oud Castricum. Maar ook afzonderlijk bezoeken ze de archieven 
voor hun eigen onderzoeken.  
 

De Vereniging Oud Castricum, heeft diverse werkgroepjes, één ervan is 
de werkgroep 'Archief onderzoek' die elke dinsdagavond aanwezig is in 
het Regionaal Archief van Alkmaar. 

Ons is gevraagd om voor het juni-
nummer een keertje iets over ons zelf 
te vertellen. 
Simon Zuurbier heeft al eens een 
keertje iets geschreven dus nu mogen 
wij. 
 
Jeanne (links op de foto) heeft in 
oktober 2006 haar kwartierstaat reeds 
gepubliceerd en deze keer komt de 
kwartierstaat van Nicolaas Scheer-
man, een oom van Tonny erin.  
Nicolaas Scheerman is getrouwd 

geweest met de jongste zuster van Tonny's vader, en heeft meer dan 
50 jaar bij de groentenwinkel van Stengs gewerkt. 
Naast het uitzoeken van deze kwartierstaat houdt Tonny (rechts op de 
foto) zich ook bezig met de kwartierstaat van haar kleindochter. 
Jeanne  is ook besmet met het kwartierstatenvirus en is o.a. met haar 
eigen kwartierstaat bezig en van een familielid. 
Wij zijn ook nog nuttig voor Oud Castricum, wij hebben in de afgelo-
pen jaren o.a. het bevolkingregister 1920-1929, het bevolkingsregister 
van 1850-1860 en het bevolkingsregister van 1840-1850 gedigitali-
seerd, daarnaast werken wij ook nog mee aan de stambomen van Cas-
tricumse families. 
Tonny houdt zich daarnaast ook bezig met het digitaliseringproject 
van Tim Veeken. Gelukkig houden we nog tijd over voor sport en 
spel  en vrijwilligerswerk, onze familie én  minder boeiende bezighe-
den zoals b.v. het huishouden. 
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Genealogie Kalverdijk                             Ger Kalverdijk 

 

We zullen niet ophouden met ontdekken 
En het einde van alle ontdekking zal zijn 

Aan te komen waar we vertrokken 
En de plaats te kennen voor de eerste keer. 

 
Inleiding 
Bovenstaande uitspraak van de Engelse dichter en Nobelprijswinnaar Thomas 
S. Eliot zou in de eerste regels een goede omschrijving kunnen zijn van de 
gedrevenheid, die vele beginnende stamboomwortelgravers beheerst. Ook ik 
onderging aanvankelijk de verslaving van het koortsachtig puzzelen met stuk-
jes familie om ze zo snel mogelijk compleet in een boekwerk te kunnen plak-
ken. Dat laatste zal er misschien wel niet meer van komen, omdat ik veel tijd 
heb gegeven aan de oprichting en het bestuur van de werkgroepen, later stich-
tingen C(oördinatie) O(nderzoek O(ud) G(eestmerambacht) en R(egionale) 
A(rcheologie) G(eestmanambocht) vanaf 1992/93 resp.2003/05. 
 
Het begin 
Nadat ik twee decennia geleden mijn genealogische ontdekkingsreis was be-
gonnen werd vrij snel een beperkte kwartierstaat opgenomen in NGV/HNK’s 
eerste kwartierstatenboek (1990). De redactieleden waren toen ook al heel 
inspirerend, zodat ik me graag liet verleiden tot mijn eerste genealogische pu-
blicatie.  
De Meertens-volkstelling van 1947 registreerde maar 13 Kalverdijkjes, beperkt 
tot Noord-Holland, zodat mijn genealogie over negen generaties, teruggaande 
tot ongeveer 1700, ook niet al te veel problemen opleverde. Deze snelle start 
leverde weliswaar de basis van de hier gepubliceerde genealogie, maar het was 
toen nog maar een vrij kale stamboom met wat namen en jaartallen bij objec-
ten, waarvan ik me geen volledig beeld had gevormd. 
 
Later doemden pas de mensen op die achter de objecten verborgen waren. Dat 
wordt, denk ik, bedoeld in de laatste regels van bovenstaand filosofisch ge-
dicht. 
Het zijn namelijk de volhardende genealogen die na een lange zoektocht in aller-
lei secundaire bronnen 'voor de eerste keer', dus alsof het ècht nieuw voor hen 
is, het gevoel krijgen van thuiskomen, 'op de plaats waar we vertrokken'. Dat 
aha!-gevoel, als je op een vertrouwde plek in de huid van je voorouders bent 
gekropen, heb ik verschillende keren gekend. Ik zal die momentopnamen hier 
in volgorde van de generatieaanduiding noemen. 
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Generaties vóór 1700  
Pieter Calverdijck, in 1553 wonende aan de 
zuidzijde van het Luttik Oudorp te Alkmaar, 
betaalt 11 gulden en 22 penning 'hoofdgeld'  
(Quohier van de tyende penning voor de huy-
sen, Stadsarchief inv.nr. 770, folio 14) Er waren 
nog 7 Calverdijcken, die als poorter door Floris 
van Teylingen c.s. in de 16de eeuw werden inge-
schreven, waarbij enkelen ook fortificatiegeld 
kregen voor het versterken van het bolwerk 
o.l.v. Adriaen Antonisz. Metius kort voor het 
beleg van Alkmaar in 1573. De nieuwe Alk-
maarders  waren  waarschijnlijk oorspronkelijk 
afkomstig uit het gelijknamige dorp (zie 
COOG-boek Warmenhuizen blz. 20). Met 
dank aan 'onze' oud-schriftdeskundige Annie 
Stierp, die ze ontdekte, kon ik ze helaas niet in 
verband brengen met generatie I, die ca. 1700 
begint in Zuid-Scharwoude.  
 
Generaties I en II  
De stamhouderrol van Jan Cornelisz Kalverdijk is m.i. nog te bezien door wat 
weinig gegevens. Door  ontbreken van de geboorte- of doopgegevens uit deze 
tijd weet ik niet hoe oud de genoemde personen werden. Aangenomen kan 
worden dat Pieter Jansz Kalverdijk met zijn familie wel in de gereformeerde 
(thans hervormde) Pieterskerk ingeschreven was, omdat hij anders de sche-
penfunctie niet zo lang en zo vaak had uitgeoefend (jaar om jaar van 1745 t/m 
1764). Functies combineren in kerk- en dorpsbestuur was immers heel gebrui-
kelijk en strekte wederzijds tot aanbeveling.   
 
Generatie III  
Ook Jan Pietersz Kalverdijk was schepen van Zuid-Scharwoude  (jaar om jaar 
van 1766 tot zijn dood in 1779) maar nu is de kerkelijke administratie veel 
mededeelzamer over doop, belijdenis en dood. Twee dagen na het overlijden 
in het kraambed van zijn vrouw (Maartje Gerrits Stoel) zal Jan wel met ge-
mengde gevoelens zijn negende kind ten doop hebben gehouden…  
Dochter Antje Jans, die met Jan Hendriks Helder eerst bakkerde in Spanbroek 
en later boerde in de Egmondermeer, kreeg net als moeder Maartje ook 9 
kinderen, waarvan er 3 jong stierven. In het belastingregister van 1807 Alk-
maar (folio 50) bezitten ze volgens de inventaris o.a. 36 runderbeesten en 49 
morgentalen weidland. De kinderen waren al uit huis: daarvoor geen aanslag.   
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In de Koog- of  Pieterskerk zijn Jan’s dochters Neeltje en Bregtje begraven 
onder de zerken, die daar na de opgravingen en de prachtige restauratie van 
1980-‘84 (dank zij de inspanningen van Jan A. Jong c.s.) zorgzaam zijn terug-
gelegd volgens de nummering 49 respectievelijk 54. Hun echtgenoten rustten 
onder de zerken 48 resp.51, terwijl de zerken 2, 24, 29, 45 en 53 betrekking 
hebben op andere familieleden van Neeltje en Bregtje. (zie www.koogerkerk.nl)  
 
Generatie IV  
Omstreeks april/mei 1784 vermelden de notulen van de Kerkenraad te 
Noord-Scharwoude, dat met attestatie (uit Zuid-Scharwoude) is ingekomen: 
Pieter (Jansz) Kalverdijk. In 1787 en 1791 wordt hij in NS tot diaken gekozen 
en verschijnt hij op de schepenrol, zoals eerder in ZS. De  naar hem genoemde 
Kalverdijksloot, op de bannescheiding met Oudkarspel, kwam uit bij zijn huis. 
Hij en zijn drie zoons hadden daar en elders veel grond, zodat de eervolle 
verkiezing tot Hoogheemraad van de Hondsbossche logisch was. Ik hoop 
meer te vinden en te schrijven over hem, die 37 jaar was bij zijn dood.  
De aandoenlijke geschreven rouwadvertentie van Antje Landmeter, terugge-
vonden in het CBG, toont de betrekkelijkheid van zijn glorie… 
(Reg.arch.: H’schap Hondsbossche, inv. 156) 
 
Generatie V  
Dirk Pieters’ dochter Guurtje Kalverdijk is maar 5 jaar getrouwd geweest met 
Cornelis Wagenaar te Broek op Langedijk als hij overlijdt. Om het erfdeel van 
haar kinderen (Cornelis, 3 jaar en Dirk, 1 jaar) veilig te stellen wordt op 3 fe-
bruari 1842 de inventaris opgemaakt in haar woning met huisnummer 60 (No-
tarieel archief B.o.L.nr. 1302)  De  inventaris van 11 bladzijden is erg interes-
sant, vooral de vermelding van de kleding, bouwgereedschap, enige boeken, 
een dambord en vele 'rommelinge' op zolder en op de 'dorsch'. Mevr. M. Ha-
vermans-Dijkstaal schatte de sieraden en kleding op redelijk rijk. 
 
Generatie VI   
Op 13 april 1861 laat bouwman (landbouwer) Lourens Dirksz Kalverdijk zich 
met zijn gezin vanuit Noord-Scharwoude inschrijven in het bevolkingsregister 
van de gemeente Haarlemmermeer. De familieoverlevering wist achteraf niet 
wat zijn drijfveer is geweest om zijn hoogzwangere vrouw en vier kinderen 
met wat schamel huisraad en bouwgerei op de paard-en–wagen te laden en 
voor dag en dauw het vertrouwde dorp achter zich te laten.  
De 16-jarige Dirk Bakker, geboren op 29 dec. 1844, gaat ook mee om zijn 
geluk te beproeven in de nieuwe polder, die in 1850 is drooggelegd. Hij is 
kostganger in het huisje nr. 275 aan de Aalsmeerderweg, dat hun is toegewe-
zen.  
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Schiphol heeft er nu zijn Aalsmeerbaan nabij het gehuchtje Rosenburg (huis-
nrs. 205-211). Een week later op 21 april bevalt Maartje Ootjers aldaar van 
hun kind Lourens. Maar dan is het feest over en begint het harde zwoegen. 
Op de achterliggende kavel HH26 ter breedte van 200 meter en een lengte van 
een kilometer, begrensd door de Slotertocht, moeten de mannen de stugge 
zilte zeeklei omspitten en bewerken tot vruchtbaar bouwland. De steun en 
begeleiding van de overheid in de polder was zo slecht dat deze bij de aanleg 
van Wieringermeer nog als waarschuwing 
gold. Mogelijk was ook de gezondheid van 
de twee kleine jongens een reden om op 5 
maart 1862, nog geen jaar later, terug te 
keren naar Noord-Scharwoude. Toch zijn 
ze in juni en november van datzelfde jaar 
gestorven, Dirk 6 jaar en Cornelis 3 jaar 
oud. Als gevolg van de ontberingen? 
Lourens schijnt zelfs als dagloner in Duits-
land te zijn gaan werken, hetgeen niet ver-
hinderde dat Maartje nog 3 sterke kinderen 
ter wereld bracht, waaronder mijn eigen 
opa Jan.  
Mijn overgrootmoeder Maartje zou als 
beschermheilige van de familienaam Kal-
verdijk geëerd moeten worden omdat zij 
daardoor de basis legde van 3 levenskrach-
tige stamboomtakken, die in mijn generatie 
zouden uitgroeien tot 18 kinderen.  
       Maartje Ootjers 
 
Generatie VII  
Grootvader Jan Lzn trouwde met Klaasje Dirksdr Op ’t Land van Dijk. Haar 
dubbele naam verraadt geen landadelijk blauw bloed, maar kwam door de 
sufheid van een Oudkarspelse ambtenaar, die op 22 maart 1834 met een sigaar 
en een borrel Klaasje’s vader Dirk in het geboorteregister opzadelde met de  
beide achternamen van Dirk’s ouders.  
Opa Jan was befaamd om zijn practical jokes die vaak werden uitgebroed in de 
dagelijks bezochte scheerwinkel in de Luizeknip (aan het noordeinde van Oud-
karspel).  
Hij was op het eiland Engelenburg als boer begonnen en als tuinder geëindigd. 
Het was een sociale man in polder- en gemeentebestuur en een echte kinder-
vriend.              
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Grootvader Jan met vrouw en zoon voor zijn huis op het eiland Engelenburg.  
 
 
Generatie VIII  
Mijn vader en de oudste van onze drie zonen dragen de voornaam Lourens 
met de voor hen ook toepasselijke  betekenis 'de gelauwerde'. De eerste die in 
de familie Kalverdijk die naam kreeg was Lourens senior, de polderavonturier 
uit VI. Hij was vernoemd naar de vader van zijn moeder: Lourens Bies gebo-
ren in Koedijk en overleden op 13 mei 1798 in Oudkarspel (zie Va en de 
kwartierstaat Kalverdijk nr.34) 
Mijn vader Lourens Jansz Kalverdijk (Louw) had een flink tuinders- en 
bloembollenbedrijf (15 ha) en woonde op het eiland Engelenburg. Hij was een 
bezig baasje en bekleedde belangrijke bestuursfuncties in de polderbesturen  
(Kerk- en Dergmeer, banne Oudkarspel, Geestmerambacht) en de Langedijker 
afdelingen van de Hollandse Maatschappij van Landbouw, Boerenleenbank en 
de Vereniging  voor Bloembollencultuur. Hij was oprichter en voorzitter van 
de Werktuigencoöperatie, lid van de Noodgemeenteraad 1945/46 en van de 
Gemeenteraad Langedijk, vz. van het KWF-fonds afd. Langedijk en secr.- 
kerkvoogd van de Herv. gemeente Oudkarspel. Mijn bescheidener moeder, 
afkomstig uit een aannemersgezin in oostelijk West- Friesland, overleefde hem 
en mijn jonggestorven oudste broer; zij stierf bijna een halve eeuw later in 
Heiloo.         
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Vader, moeder, Jan, Corrie en Ger 
 
 
 
Naschrift  
Het aanbod van de redactie (Marry Luken) van de afdeling  HNK eindelijk tot 
publicatie van deze genealogie over te gaan, heb ik in dank aanvaard. Doordat 
Piet Schager te Alkmaar al een bijna eensluidende genealogie Kalverdijk met 
de computer had samengesteld, was deze publicatie sneller mogelijk. Piet heeft 
ook deze inleiding gecontroleerd. Piet en Marry in de eerste plaats hartelijk 
bedankt!    
Ook dank ik vele anderen, die me in het verleden met raad en daad ter zijde 
stonden: J.P.Geus, Klaas Zijp, R.D. Louw, Annie Stierp, Ria de Graaf, Mari-
anne Teunis, Jan A. Jong, Femia de Ridder, Jan en Klaas Kalverdijk, leden van 
NGV/HNK, de Stichtingen COOG en Langedijker Verleden, medewerkers 
van het Regionaal Archief Alkmaar. Mijn vrouw en zoons Lourens Jacob, Egbert 
Hugo en Steven Gerben tenslotte dank voor alle steun en geduld.          
 
Voor reacties of aanvullingen op deze genealogie houd ik mij graag aanbevo-
len.  

G. Kalverdijk, Van Merlenlaan 10, 1852 CG, Heiloo.  
e-mail: g.kalverdijk@planet.nl    
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I Jan Cornelisz Kalverdijk, overl. Zuid-Scharwoude voor 1701.  
Vlg. O.R. Zuid-Scharwoude 6158 fiche 32 fol. 7v dd. 04-03-1697 
koopt Jan Cornelisz Kalverdijk, wonend te Zuid-Scharwoude een huis 
en erf van Jan Adriaansz Veerman en Jan Houwen, wonend te Zuid-
Scharwoude. Vlg. id. 6158 fiche 33 fol. 71 dd. 20-11-1701 is een niet 
met name genoemde vrouw, weduwe van Jan Kalverdijk, overl. te 
Zuid-Scharwoude, moeder en voogdesse van haar kinderen F. 125.-.- 
schuldig, wegens koop en leverantie van hout, aan Walingh Bontekoe, 
houtkoper tot Zaandam. 
tr. NN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Pieter Jansz (zie II). 
2. Cornelis Jansz, overl. na 1760.  

Vlg. O.R. Zuid-Scharwoude 6160 fiche 44 dd. 05-05-1735 is 
Cornelis Jansz Kalverdijk gehuwd met Jantje Claas Buijs.  
Vlg. id. 6162 fiche 52 fol. 18/19/22 dd. 22-05-1760 zijn Pie-
ter Kalverdijk en Cornelis Kalverdijk, beiden wonend tot 
Zuid-Scharwoude samen voor de helft erfgenaam van Willem 
Stapper geh. met Maartje Jans, beiden overleden te Zuid-
Scharwoude. Hendrik Cornelisz Mooij, wonend tot Oude 
Niedorp is voor de andere helft erfgenaam van bovenge-
noemd echtpaar. 
tr. Jantje Claas Buijs. 

 
II Pieter Jansz Kalverdijk, overl. Zuid-Scharwoude 29-03-1779, (aangifte 

door Jan Blom, z'n schoonzoon). 
Pieter Jansz Kalverdijk werd tot schepen van Zuid-Scharwoude ver-
kozen o.a. voor de jaren 1745/46, 1748/49, 1751/52, 1754/55, 
1757/58, 1760/61 en 1763/64. Pieter Jansz Kalverdijk wordt als ko-
per en verkoper genoemd in O.R. Zuid-Scharwoude 6159 fiche 37 fol. 
387 dd. 01-12-1719, id. fiche 38 dd. 20-04-1720, id. 6160 fiche 43 dd. 
14-04-1733. 
Test. 26-11-1751 vlg. O.R. Zuid-Scharwoude 6169 fiche 77 fol. 18. In 
dit testament wordt alleen hun zoon Jan Pietersz Kalverdijk met name 
genoemd, hem wordt nl. het huis en erf toebedeeld.  
tr. Antje Claas Kuijcken, overl. Zuid-Scharwoude 17-04-1771, (aangif-
te door haar zoon Jan Kalverdijk), dr. van Claas Dirksz Kuijcken en 
NN. 
Uit deze relatie overl. te Zuid-Scharwoude: 
1. Jan Pietersz (zie III). 
2. Neeltje Pieters, overl. 02-03-1751, (aangifte door Pieter Kal-
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verdijk, haar vader) 
tr. Pieter Jacobsz Laijen, overl. Zuid-Scharwoude 02-03-1751, 
(aangifte door Pieter Kalverdijk, z'n schoonvader). 

3. Maartje Pieters, overl. 04-10-1751, (aangifte door haar vader 
Pieter Kalverdijk). 

4. Guurtje Pieters, overl. 17-03-1788, (aangifte door haar man 
Jan Blom) 
tr. Jan Jacobsz Blom, overl. Zuid-Scharwoude 02-02-1795, 
(aangifte door Pieter Kalverdijk, de zoon van z'n zwager Jan 
Pietersz Kalverdijk), zn. van Jacob Cornelisz Blom en Neel 
Adriaans. 

 
III Jan Pietersz Kalverdijk, landbouwer, overl. Zuid-Scharwoude 

19-12-1779, (aangifte door Jan Cornelisz Maat, is z'n zwager, geh. met 
Antje Gerrits Stoel). Jan Pietersz Kalverdijk werd tot schepen van 
Zuid-Scharwoude gekozen voor de jaren 1766/67, 1769/70, 1772/73, 
1775/76 em 1778/79. 
Vlg. O.R. Zuid-Scharwoude 6164 fiche 60 fol. 24 dd. 16-05-1782 zijn 
Adriaan Gerritsz Stoel en Jan Gerritsz Maat voogden over de minder-
jarige kinderen van Jan Kalverdijk en Maartje Gerrits Stoel, beiden 
overleden te Zuid-Scharwoude. Als kinderen worden genoemd Pieter, 
Antje, Neeltje, Bregje en Trijntje.  
otr. Zuid-Scharwoude 12-05-1759, tr. ald. 27-05-1759 Maartje Gerrits 
Stoel, overl. Zuid-Scharwoude 26-01-1776, (aangifte door haar man 
Jan Kalverdijk). Maartje Gerrits Stoel deed op 03-06-1754 belijdenis in 
Zuid-Scharwoude. dr. van Gerrit Adriaansz Stoel en Maartje Jans Bou-
wens. 
Uit dit huwelijk geb. en ged. te Zuid-Scharwoude: 
1. Maartje Jans, ged. 13-04-1760, overl. ald. 05-06-1778. 
2. Pieter Jansz, ged. 27-09-1761 (zie IV). 
3. Antje Jans, geb. circa 1763, overl. Alkmaar 09-05-1816.  

Tussen 17-04-1763 en 19-02-1764 is het doopboek van Zuid-
Scharwoude slecht bijgehouden, ook in een ander hand-
schrift. 
Vlg. O.R. Spanbroek 5574 dd. 20-05-1785 zijn Jan Helder en 
Antje Jans Kalverdijk egtelieden wonend te Spanbroek, 
schuldig aan Arijen Gerritsz Stoel (oom van Antje), wonend 
te Zuid-Scharwoude, een somma van F. 2000.-.-, verbonden 
aan een hypotheek op 'een huis en erve zijnde een bakkerij 
staande en gelegen in 't Westend van Spanbroek'. Op 
24-12-1797 was deze schuld voldaan.  
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otr. Zuid-Scharwoude 16-04-1785 Jan Hendriksz Helder, 
bakker, bouwman, geb. Spanbroek 10-11-1759, (vlg. reg.civ. 
1811), overl. Alkmaar 15-05-1817, zn. van Hendrik Jansz? 

4. Gerrit Jansz, ged. 15-09-1765, overl. ald. 14-05-1769, (veron-
gelukt in het water). 

5. Neeltje Jans, ged. 15-03-1767, overl. ald. 31-12-1800 
Test. 07-01-1792 vlg. Oud Not. Alkmaar 749 akte 7 Not. C. 
v. Oostveen. Zij wonen te Zuid-Scharwoude en zijn beneden 
F. 2000.-.- gegoed.  
otr. Zuid-Scharwoude 20-05-1791, tr. ald. 06-06-1791 Hendrik 
Jansz Bouwens, ged. Zuid-Scharwoude 05-04-1761, overl. 
ald. 19-05-1807, zn. van Jan Jansz Bouwens en Hilgont Hen-
driks Leeuwen. 

6. Bregje Jans, ged. 17-12-1769, overl. ald. 20-02-1824, (aangifte 
door haar man Pieter Bouwens en haar zoon uit haar eerste 
huwelijk Cornelis Waijboer) 
otr. (1) Zuid-Scharwoude 11-01-1794, tr. ald. 25-01-1794 Reij-
er Cornelisz Waijboer, overl. Zuid-Scharwoude 15-10-1805, 
(aangifte door Hendrik Bouwens, is z'n zwager geh. met 
Neeltje Jans Kalverdijk). 
Test. 15-03-1811 vlg. Oud Not. Alkmaar 783 akte 10 Not. C. 
v. Oostveen. Zij wonen te Zuid-Scharwoude en zijn beneden 
F. 5000.-.- gegoed. De vader van Pieter Sijmensz Bouwens 
leeft nog.  
tr. (2) Pieter Sijmensz Bouwens, landbouwer, ged. Oterleek 
06-1781, overl. Zuid-Scharwoude 21-02-1827, zn. van Sijmen 
Pietersz Bouwens en Antje Jacobs de Ronde. 

7. Trijntje Jans, ged. 23-02-1772, overl. ald. 01-11-1772. 
8. Trijntje Jans, ged. 31-10-1773, overl. Oterleek 05-06-1815 

Bij de ondertrouw in Zuid-Scharwoude staat Jan Klaasz 
Houwen (?) tot Heyloo dog hier geboren. Jan Klaasz Blom 
hertrouwde met Geertje Jans Sijpheer. (Geertje was wed. van 
Klaas Kroon, die in 1806 verdronk in de Koedijker Vaart.)  
otr. Zuid-Scharwoude 10-05-1799, tr. Heiloo 02-06-1799 Jan 
Klaasz Blom, veehandelaar, ged. Zuid-Scharwoude 
02-10-1766, overl. Warmenhuizen 06-06-1828, zn. van Klaas 
Pietersz Blom (Stip) en Sijtje Pieters Wit. 

9. Jannetje Jans, ged. 28-01-1776, overl. ald. 09-04-1776. Bij de 
doop van Jannetje staat vermeld dat de moeder Maartje Ger-
rits Stoel overleden was (waarschijnlijk als gevolg van de be-
valling). 
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IV Pieter Jansz Kalverdijk, Hoogheemraad van de Hondsbossche, ged. 
Zuid-Scharwoude 27-09-1761, overl. ald. 21-07-1798, (vlg. de overlij-
densadvertentie bij het CBG), begr. Zuid-Scharwoude 26-07-1798, 
(aangifte door z'n vrouw Antje Landmeter) 
otr. Zuid-Scharwoude 23-01-1784 Antje Dirks Landmeter, geb. 
Noord-Scharwoude, overl. ald. 23-06-1823, (aangifte door haar zoons 
Dirk Kalverdijk, 38 jaar oud en Jan Kalverdijk, 35 jaar oud, beiden 
landbouwer te Noord-Scharwoude), dr. van Dirk Cornelisz Landme-
ter en Grietje Hendriks Leeuwen. Antje Dirks Landmeter hertrouwde 
met Jacob Willegrijp. 
Uit dit huwelijk geb. te Noord-Scharwoude: 
1. Dirk Pietersz, geb. 19-11-1784 (zie Va). 
2. Jan Pietersz, geb. 06-10-1788 (zie Vb). 
3. Cornelis Pietersz, geb. 21-11-1792 (zie Vc). 
4. Maartje Pieters, geb. 25-01-1796, ged. ald. 31-01-1796. 

 
Va Dirk Pietersz Kalverdijk, landbouwer, geb. Noord-Scharwoude 

19-11-1784, (vlg. akte van overlijden), overl. Noord-Scharwoude 
14-07-1833 
tr. (1) voor 1808 Grietje Jans Hopman, overl. voor 1813. 
tr. (2) Noord- en Zuid-Scharwoude 10-10-1813 Maartje Lourens Bies, 
ged. Koedijk 01-07-1787, overl. Noord-Scharwoude 03-12-1857, dr. 
van Lourens Cornelisz Bies en Guurtje Pieters IJfs. 
Uit het eerste huwelijk geb. en ged. te Noord-Scharwoude: 
1. Pieter Dirksz, geb. 30-01-1808, ged. 31-01-1808, overl. ald. 

27-04-1821. 
2. Jan Dirksz, geb. 02-01-1809, ged. 08-01-1809, overl. Noord- 

en Zuid-Scharwoude 29-10-1814. 
Uit het tweede huwelijk: 
3. Guurtje, dienstbare, geb. Noord- en Zuid-Scharwoude 

23-08-1814, overl. Broek op Langedijk 15-04-1844 
tr. (1) Broek op Langedijk 12-02-1837 Cornelis Cornelisz Wa-
genaar, landman, geb. Broek op Langedijk 25-03-1812, overl. 
ald. 13-01-1842, zn. van Cornelis Cornelisz Wagenaar en Neeltje 
Cornelis Waijboer. 
tr. (2) Broek op Langedijk 22-10-1843 Pieter Aarjensz Dek-
ker, landbouwer, geb. Broek op Langedijk 14-05-1810, ged. 
ald. 16-05-1810, overl. ald. 25-03-1873, zn. van Aarjen Jacobsz 
Dekker en Maria Abrams Vroegop. Pieter Aarjensz Dekker 
hertrouwde met Maartje Meeg. 

4. Jan, geb. Noord- en Zuid-Scharwoude 13-06-1816, overl. 
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Noord-Scharwoude 13-11-1817. 
5. Antje, dienstbare, geb. Noord-Scharwoude 24-11-1818, overl. 

Broek op Langedijk 17-11-1885 
tr. Broek op Langedijk 18-12-1842 Jan Dirkmaat, landbou-
wersknecht, akkerbouwer, geb. Broek op Langedijk 
05-01-1814, overl. ald. 25-07-1891, zn. van Dirk Willemsz 
Dirkmaat en Neeltje Jans de Boer. 

6. Lourens, geb. Noord-Scharwoude 28-03-1821 (zie VI). 
 
Vb Jan Pietersz Kalverdijk, landbouwer, geb. Noord-Scharwoude 

06-10-1788, overl. Warmenhuizen 02-03-1832 
otr. (1) Oudkarspel 17-11-1810, tr. ald. 02-12-1810 Aaltje Alberts Rus, 
geb. Oudkarspel 25-11-1788, ged. ald. 30-11-1788, overl. ald. 
16-04-1817, dr. van Albert Rus en Grietje Jans Kuijper. 
tr. (2) Warmenhuizen 20-09-1829 Hilletje Jans de Geus, boerin, ged. 
Warmenhuizen 09-05-1784, overl. ald. 03-12-1835. Hilletje Jans de 
Geus was wed. v. Cornelis Wognum. dr. van Jan de Geus en Maartje 
Pieters Tol. 
Uit het eerste huwelijk geb. te Oudkarspel: 
1. Pieter, geb. 03-12-1815, overl. Noord-Scharwoude 

05-07-1826. 
2. Grietje, geb. 15-04-1817, overl. ald. 19-04-1817. 
3. Aaltje, geb. 15-04-1817, overl. ald. 21-04-1817. 

 
Vc Cornelis Pietersz Kalverdijk, landbouwer, geb. Noord-Scharwoude 

21-11-1792, ged. ald. 25-11-1792, overl. Oudkarspel 25-07-1858 
tr. Oudkarspel 28-05-1815 Aaltje Jacobs Kerkmeer, geb. Oudkarspel 
15-07-1797, ged. ald. 16-07-1797, overl. ald. 02-04-1861, dr. van Jacob 
Kerkmeer en Trijntje Klaas Paarlberg. 
Uit dit huwelijk: 
1. Antje, geb. Noord- en Zuid-Scharwoude 07-04-1816, overl. 

Noord-Scharwoude 25-04-1817. 
2. Antje, geb. Oudkarspel 15-10-1817, overl. ald. 15-01-1845 

tr. Oudkarspel 28-04-1839 Cornelis Butter, landman, geb. 
Oudkarspel 29-09-1813, overl. ald. 15-07-1861, zn. van Jan 
Butter en Aaltje Rus. Cornelis Butter hertrouwde met Maartje 
Lodder. 

 
VI Lourens Kalverdijk, landbouwer, geb. Noord-Scharwoude 28-03-1821, 

overl. ald. 24-10-1878 
tr. Noord-Scharwoude 05-01-1851 Maartje Ootjers, geb. 
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Noord-Scharwoude 24-08-1824, overl. ald. 13-07-1900, dr. van Corne-
lis Aarjens Ootjers en Grietje Simons Molenaar. 
Uit dit huwelijk geb. te Noord-Scharwoude tenzij anders vermeld: 
1. Grietje, geb. 04-08-1851, overl. ald. 31-01-1911 

tr. Noord-Scharwoude 02-11-1899 Jan Wink, landbouwer, 
geb. Noord-Scharwoude 28-06-1854, overl. ald. 06-09-1930, 
zn. van Johannis Wink en Maartje Stins. Jan Wink hertrouwde 
met Trijntje Bakker. 

2. Guurtje, geb. 28-05-1853, overl. Oudkarspel 30-10-1931 
Bij hun huwelijk werd de op 11-02-1877 te Oudkarspel gebo-
ren Stijntje Kalverdijk door de ouders erkend.  
tr. Oudkarspel 07-10-1877 Jan de Wit, arbeider, geb. Oudkar-
spel 09-02-1854, overl. ald. 21-10-1934, zn. van Abraham de 
Wit en Stijntje Kruk. 

3. Dirk, geb. 21-10-1855, overl. ald. 01-06-1862. 
4. Cornelis, geb. 07-12-1858, overl. ald. 18-11-1862. 
5. Lourens, geb. Haarlemmermeer 21-04-1861 (zie VIIa). 
6. Dirk, geb. 15-04-1864, overl. ald. 30-10-1914 

Tr. Noord-Scharwoude 20-05-1897 Iefje Roos, geb. Haren-
karspel 02-10-1866, overl. Alkmaar 24-01-1950, dr. van Albert 
Roos en Maartje Levendig. 

7. Cornelis, geb. 22-11-1866 (zie VIIb). 
8. Jan, geb. 01-02-1869 (zie VIIc). 

 
VIIa Lourens Kalverdijk, landbouwer, geb. Haarlemmermeer 21-04-1861, 

overl. Zuid-Scharwoude 05-04-1920 
tr. (1) Koedijk 12-06-1887 Eliezabeth Maria de Waal, geb. Koedijk 
23-02-1864, overl. ald. 26-03-1891, dr. van Jan de Waal en Grietje 
Sluis. 
tr. (2) Noord-Scharwoude 21-04-1904 Elisabeth Wit, geb. Nieuwe 
Niedorp 22-08-1864, overl. Oudkarspel 18-01-1905, dr. van Klaas Wit 
en Jantje Otto. 
tr. (3) Oudkarspel 28-12-1905 Maartje Vader, geb. Barsingerhorn 
01-10-1860, overl. na 1920, dr. van Tijmon Vader en Maartje Deute-
kom. 
Uit het eerste huwelijk geb. te Koedijk: 
1. Maria Margaretha, geb. 13-12-1887, overl. ald. 22-12-1893. 
2. Jan, geb. 15-02-1889 (zie VIIIa). 
3. Lourens, geb. 13-08-1890, overl. ald. 10-02-1891. 
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VIIb Cornelis Kalverdijk, landman, geb. Noord-Scharwoude 22-11-1866, 
overl. Alkmaar 20-07-1933 
tr. Noord-Scharwoude 10-04-1890 Antje Barten, geb. Sint Maarten 
19-02-1867, overl. Alkmaar 21-07-1934, dr. van Willem Barten en 
Maartje Stuurman. 
Uit dit huwelijk: 
1. Lourens, geb. Zuid-Scharwoude 01-05-1890 (zie VIIIb). 

 
VIIc Jan Kalverdijk, landbouwer, geb. Noord-Scharwoude 01-02-1869, 

overl. Oudkarspel 21-04-1938 
tr. Noord-Scharwoude 08-09-1895 Klaasje Op 't Land van Dijk, geb. 
Oudkarspel 27-03-1869, overl. ald. 27-10-1933, dr. van Dirk Op 't 
Land van Dijk en Trijntje Zomer. 
Uit dit huwelijk: 
1. Lourens, geb. Oudkarspel 30-12-1898 (zie VIIIc). 

 
VIIIa Jan Kalverdijk, landbouwer, tuinbouwer, geb. Koedijk 15-02-1889, 

overl. Noord-Scharwoude 01-07-1975 
tr. Zuid-Scharwoude 28-06-1918 Pietertje Kooij, geb. Warmenhuizen 
14-08-1895, dr. van Pieter Kooij en Jantje Kuit. 
Uit dit huwelijk geb. te Zuid-Scharwoude tenzij anders vermeld: 
1. Lourens, tuinbouwer, geb. 22-03-1920, overl. Oudkarspel 

13-10-1985 
tr. Noord-Scharwoude 08-04-1942 Wijntje van Rijn, geb. 
Noord-Scharwoude 11-05-1921, overl. Alkmaar 24-07-2002, 
dr. van G.H. van Rijn en W. Kraaipoel. 

2. Jannetje Grietje, geb. 01-01-1924 
tr. Jac. Heneweer, geb. Sint Maarten 04-04-1913, overl. 
Hoorn 14-03-1985. 

3. Pieter, zaad- en bloemenhandelaar, geb. 29-06-1925, overl. 
Alkmaar 10-11-1994 
tr. Noord-Scharwoude 08-11-1951 Wikke van der Hoek, 
geb. Zuid-Scharwoude 20-03-1930, overl. ald. 30-03-1994. 

4. Jan, geb. 28-05-1928, overl. ald. 27-01-1929. 
5. Jan, sportleraar, conciërge, geb. Oudkarspel 12-08-1934, 

overl. Enkhuizen 13-04-2006 
tr. Noord-Scharwoude 24-04-1985 Anje Brouwer, geb. Een-
rum (Gr.) 16-07-1935. 

 
VIIIb Lourens Kalverdijk, landbouwer, groenteveilingkoopman, geb. 

Zuid-Scharwoude 01-05-1890, overl. Warmenhuizen 03-05-1962, be-
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gr. ald. 07-05-1962 
tr. Warmenhuizen 28-05-1915 Maartje Vlam, geb. Warmenhuizen 
22-07-1895, overl. Alkmaar 11-10-1964, dr. van Jan Vlam en Guurtje 
Nieuwland. 
Uit dit huwelijk geb. te Warmenhuizen: 
1. Guurtje, geb. 27-05-1919, overl. Heiloo voor 1964 

otr. Warmenhuizen 23-05-1940, tr. ald. 06-06-1940 Coenraad 
Willem Roozing, kantoorbediende, geb. Egmond-Binnen 
09-12-1913, zn. van Pieter Rozing en Alida Johanna Hubers. 

2. Annie, geb. 18-10-1921, overl. Dirkshorn 
tr. Jan G. Weener, rijkswaterstaat-politieambtenaar. 

 
VIIIc Lourens Kalverdijk, tuinbouwer, bloembollenhandelaar, geb. Oudkar-

spel 30-12-1898, overl. ald. 03-12-1955, begr. ald. 08-12-1955 
tr. Venhuizen 28-12-1923 Geertruida Willems, geb. Hem 30-07-1903, 
overl. Heiloo 22-04-1999, dr. van Gerrit Willems en Cornelia Komen. 
Uit dit huwelijk geb. te Oudkarspel: 
1. Jan, geb. 02-03-1926, overl. ald. 02-08-1947. 
2. Cornelia Clazina, hoofd kleuterschool, geb. 01-06-1928 

tr. Noord-Scharwoude 21-02-1952 Nico Klaas Snijder, gem. 
ambtenaar financiële zaken, geb. Oldemarkt 24-07-1924, zn. 
van Pieter Snijder en Anna Jongschaap. 

3. Gerrit, leraar, decaan MTS, geb. 22-08-1930 
tr. Haarlem 27-10-1956 Jiffiena van der Wal, onderwijzeres, 
geb. Gouda 18-07-1932, dr. van Jacob van der Wal en Antje 
Zijlstra. 

 
 
 
 

Dit blad werd mede mogelijk gemaakt door: 
Wil Hermanus, Oudorp 
Ger Kalverdijk, Heiloo 
dhr. Ten Berge, Heiloo 
Jos Kaldenbach, Oudorp 
Tonny Sminia, Castricum 
Jeanne Groentjes, Castricum 
Truus Schoehuijs, Alkmaar 

gevens willen verwerken.




