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Van de voorzitter                                                      
 
Het  afgelopen verenigingsjaar is goed verlopen. Leuke sprekers met boeiende 
onderwerpen. De bibliotheek die goed wordt bezocht en dat is begrijpelijk als 
je bedenkt dat er maandelijks wel wat nieuws wordt aangeschaft. Het bezoe-
kersaantal is gestaag gestegen en de sfeer op onze avonden is gezellig.  
Met andere woorden: onze vereniging loopt als een trein. 

 
Wilt U zelf eens een 10 minuten praatje houden? 
Een gast meenemen? 
Ideeën aandragen voor een spreker of anderszins? 
Het kan allemaal. Ja, het wordt zelfs heel erg op 
prijs gesteld! 
 

We gaan de zomer in met een opgewekt gevoel en ik hoop dat u na de vakan-
tieperiode weer net zo stimulerend en enthousiast bent. 
Heel graag tot ziens op woensdag 17 september.  
 
Truus Schoehuijs 

 

Website Hollands Noorderkwartier          Marry Luken 
 

In het vorige HNK-blad hebt u kunnen lezen dat er hard gewerkt werd aan de 
site van onze afdeling. Ruud de Ridder die de HNK-site jaren heeft onderhou-
den, heeft het stokje overgedragen aan Ger Telman nadat hij de conversie naar 
het landelijke model van de NGV had afgerond. Ger heeft de site inmiddels 
nog verder bewerkt. Zo kunt u momenteel alle titels van de boeken van onze 
afdelingsbibliotheek raadplegen en de index van familienamen die voorkomen 
in het afdelingsblad. De site wordt regelmatig bijgewerkt.  
Kortom, het is alleszins de moeite waard om regelmatig een kijkje te nemen. En 
bekijk dan ook eens de profielen van andere HNK-leden en naar welke familie-
namen ze onderzoek doen. Mocht u uw profiel nog niet hebben opgegeven, 
dan verzoeken we u dat alsnog te doen. Daardoor stelt u medegenealogen in de 
gelegenheid contact met u op te nemen en eventueel gegevens uit te wisselen.  
Om de HNK-site te bekijken kunt u de landelijke site www.ngv.nl raadplegen 
en dan kiezen voor ‘afdelingen’. Er verschijnt dan een landkaart met alle afde-
lingen en u hoeft alleen maar uw afdeling aan te klikken.  
En als u dan toch aan het internetten bent en nog niet geabonneerd op het 
elektronische HNK-journaal, kunt u gelijk een mailtje sturen naar Ger Telman 
om u aan te melden. (telgriffam@hetnet.nl) 
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Programma HNK-avonden 2008 - 2009 
Wil Hermanus 

 

We kunnen terugzien op een zeer geslaagd seizoen. Op het moment 
dat dit geschreven wordt is de HNK-avond in april, d.w.z. de laatste 
vóór de zomervakantie, net voorbij. Toch is het bestuur van de afde-
ling al druk bezig met de voorbereiding van seizoen 2008-2009. Ook 
dan zullen de bijeenkomsten weer plaats vinden in ‘t Trefpunt, 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 hartelijk welkom. Neem gerust familieleden, ken-
nissen of buren mee. De toegang is gratis, net als de parkeergelegen-
heid voor de deur.  
 

Om geen enkele avond te missen kunt u de volgende woensdagavonden alvast 
in uw agenda schrijven. Over de avond in september ontvangt u nu reeds uit-
gebreid informatie, opdat u de spreker van te voren kunt schrijven of mailen. 
In het septembernummer zullen de overige lezingen nader toegelicht worden.  
 

17 september 2008 
Lezing: ‘Op zoek naar Nederlanders in het leger van Napoleon’ door Bas Lems. 
Waarschijnlijk meer dan 35.000 Nederlandse mannen (en ook vrouwen) heb-
ben deel uit gemaakt van ‘het leger van Napoleon’, waarmee hier wordt be-
doeld de Nederlandse strijdkrachten in de periode 1795-1813. 
Lange tijd heeft het misverstand bestaan dat over militairen uit die tijd in Ne-
derlandse archieven weinig te vinden zou zijn. Recent onderzoek heeft echter 
aangetoond dat de archieven hier te lande wel degelijk (verborgen) bronnen 
herbergen die relevante persoonsinformatie over de Nederlandse militairen 
bevatten. Het hoe en wat wordt u uitgelegd door Bas Lems, archiefonderzoe-
ker en voormalig archivaris. 
U kunt hem nu reeds mailen (sj.lems@hetnet.nl) of schrijven (Winonah-
straat 2, 1336 GL Almere) als u bent vastgelopen met een ‘Napoleontische’ 
voorouder. Een oplossing van het probleem is nooit gegarandeerd, maar wel-
licht kan hij meer licht op de zaak werpen. 
 

15 oktober, lezing "Het visitekaartportret 1860-1910 en de dubbele moord in Scha-
gen", door dhr Ben Siezen 
19 november, lezing en workshop "Kijk en doe avond met het genealogisch program-
ma Aldfaer", door dhr C. van Rooij.  
17 december, lezing "De Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen met een extra 
Kerstaccent", door mw W. Planjer 
11 februari 2009, lezing "De collecties van het Nederlands Instituut voor Oorlogs Do-
cumentatie (NIOD)", door dhr D. Barnouw 
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Verslag van de HNK-avonden                        Piet Aaij 
 

 
             1920: verbindingsweg van der Meijstraat naar de Hout 
   1922: de Houtweg 
 
februari 2008  De ontstaansgeschiedenis van de Houtweg 

door dhr. Piet Blom en dhr. Ru Waalewijn 
 
Wederom beleven we een lezingenavond geheel verzorgd door eigen leden. 
De heren Blom en Waalewijn, beiden oud-bewoners van de Alkmaarse Hout-
weg , bieden ons inzage in de geschiedenis van deze weg met behulp van beel-
den van plattegronden en foto’s van oud-bewoners. Zij weten een volle zaal 
met 105 bezoekers te boeien en raken diverse malen in discussie met aanwezi-
gen die nog aanvullingen geven. En er is al zoveel research gedaan! 
Alle opmerkingen zullen worden geverifieerd en uiteindelijk mede worden 
opgenomen in een te verschijnen ringbanduitgave die bij voldoende intekening 
vervaardigd zal worden. 
Het eerste gedeelte van de lezing verzorgt dhr. Blom. Hij toont kaarten uit de 
19e en begin 20e eeuw waarop de tuinen van de toenmalige warmoeziers staan 
die geleidelijk moesten wijken voor woningbouw. Toen bijv. Willem  Alfrink 
in 1874 de erven overnam van zijn vader Jan werden er op het perceel in 1878 
twee woningen gebouwd. En de timmerman/aannemer Johannes Apeldoorn, 
geboren in Egmond-Binnen, toonde zich een echte projectontwikkelaar. In 
1922 worden de eerste woningen gebouwd aan de Houtweg. De eerste wonin-
gen hebben een villa-achtig ontwerp en sieren nog altijd de straat. Daarna 
volgen de plannen elkaar snel op en wordt de straat totaal gerealiseerd. 
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Dhr. Waalewijn, als kind vanuit een bovenwoning aan de Krelagestraat hoek 
van der Kaaijstraat naar de Houtweg verhuisd, geeft door zijn verhalen en de 
bijbehorende foto’s een beeld van zijn jeugd. Voor vele aanwezigen een beeld 
van herkenning en de nostalgie viert hoogtij. Nu begrijp je niet meer dat er 
toen zoveel middenstanders waren die hun producten aan de man wilden 
brengen. Er waren vele kruidenierszaken, slagers en bakkers in de omgeving 
en in de straat kwamen kooplui zelfs uit andere buitenwijken van de stad om 
zo mogelijk ook een graantje mee te pikken. Zo noemt de spreker de melkven-
ter, de petroleumventer, de visboer en de groenteboer die allemaal met hun 
wagen de straat bezochten. Het moet toentertijd druk geweest zijn want ook 
de vuilnisman, de schillenboer, de voddenboer, de zandverkoper (fijn zand om 
o.a. messen te slijpen), de gaslantaarnaansteker, de putjesschepper, de kolen-
boer, de straatmuzikant, de chinaman (pinda, pinda, lekka, lekka) én de ijsco-
man kwamen langs. Vele namen passeerden de revue en de bijnamen werden 
niet vergeten! 
Na de pauze werd dhr. Ferdinand Waalewijn als eerstgeborene op de Houtweg 
(23 maart 1928) even in het zonnetje gezet door onze voorzitter Truus Schoe-
huijs; zij had een ‘officiële’ oorkonde voor hem en die werd onder applaus 
overhandigd. 
Dhr. Blom beëindigt de lezing met een totaaloverzicht van de Houtweg. Elke 
woning komt ter sprake en de bewoners worden per pand genoemd. Soms 
ontstaat enige hilariteit als de laatste bewoner genoemd wordt en die er al weer 
niet meer blijkt te wonen. Wat vandaag nog actueel is blijkt morgen inderdaad 
geschiedenis te zijn!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
          
 
 
 

Westzijde van de Houtweg. 
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maart 2008    ‘Twee eeuwen openbaar vervoer en postvervoer per  
                       trekschuit’  door dhr. J. Dehé 
 
Het begint met het verzamelen van postzegels, dan volgen de poststukken en 
omdat de adresseringen van vele brieven bij de poststukken toch wel zeer 
intrigerend zijn ontstaat van lieverlee de belangstelling voor het vervoer van 
deze poststukken! En dat verliep vanaf midden 17e eeuw per trekschuit over 
het water. Waterwegen heeft Holland genoeg en alhoewel de gemeenten en 
polderbesturen bepaald niet altijd zorgden voor goede jaagpaden en aanleg-
steigers zagen  vele particulieren toch (veelal schamel) brood in deze vervoers-
sector. Nu betekende de postverzending uiteindelijk maar een klein deel van 
het vervoer, de trekschuit was voornamelijk bedoeld om personen te vervoe-
ren. De eerste trekschuit voer van Amsterdam naar Haarlem. De presentatie 
met vele mooie lichtbeelden laat velerlei soorten trekschepen zien. De spreker 
heeft van alle plaatsen in Waterland en omgeving wel een ‘havenzicht’ (Edam, 
Buiksloot, Purmerend, Hoorn). Om de 40 bezoekers van de lezing gerust te 
stellen: ook een ‘zicht op Alkmaar’, want van deze stad naar Schagerbrug voer 
ook een trekschuit én een vrachtschip; men moest dan bij het Zijper Veer 
overstappen op de diligence naar De Zijpe en Den Helder. 
De kosten waren voor de schipper niet gering. Hij moest uiteraard een schip 
bezitten en als schipper/eigenaar had hij een knecht en enkele jagersjongens in 
dienst en bovendien moest hij paarden huren. Het was kortom een heel bedrijf 
dat zorgde voor punctueel vervoer: vertrekken op tijd, het vaarschema aan-

houden, op tijd aankomen en 
zorgen voor een goede afhan-
deling van meegebrachte post 
en kleine pakketten. Aan 
boord mocht niet gerookt en 
gedronken worden (illegaal 
een borrel wellicht). Hoewel 

buitenlanders dit vervoer bejubelden waren er toch wel enkele nadelen zoals 
stank en overlast van mede-passagiers! In de 19e eeuw komen er serieuze con-
currenten: de diligence en de trein. Zo kost in 1840 de trekschuit Hoorn-
Purmerend ƒ 0,50 en de diligence ƒ 1,00 en wie dus sneller ter plekke wil zijn 
kiest de diligence en die neemt het gehobbel over de veelal slechte wegen voor 
lief. 
Deze tijd wordt door Hildebrand in zijn ‘Camera obscura’ goed  beschreven. 
En was is nou een ‘rolpaal’? Als de trekschuit door bochtig water voer werd 
het touw om een paal geleid die op de hoek in de bocht stond om zo te voor-
komen dat het schip in de wal terecht zou komen. Voor verdere informatie: 
zie de boekbespreking ‘Een slaafsch en ongezond bedrijf’.  
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april 2008    ‘Genealogisch onderzoek in de provincie Osnabrück’ 
                     door J.G. Voortman en R. Voortman 
 

Aangezien in aflevering 73 van maart j.l. in de aankondiging van deze lezing al 
veel gegevens zijn opgenomen volgen hierna enkele niet genoemde wetens-
waardigheden. Dhr. Voortman sr. toont ons enkele foto’s van landschappen, 
kerken en boerderijen in Bauernschaft Mimmelage waar o.a. zijn voorvader 
Bentzer Detert Vortman in 1599 als horige heeft geleefd. De familie was horig 
aan de Schulenburg tot 1841, het jaar waarin men zich vrijkocht. Een horige 
boer kon niet in een gilde worden opgenomen, hij mocht zijn hoeve niet met 
schulden belasten en hij mocht geen processen zonder toestemming voeren; 
hij woonde echter wel beschermd. Dhr. Voortman jr. gaf na de pauze nog 
enkele adviezen aan degene die zoekt naar voorouders rond Osnabrück (Amt 
Fürstenau) of naar Lutherse voorouders: 

• de kerkboeken, zowel Evangelisch Luthers als Rooms-Katholiek, geven 
veel informatie (18e eeuw) 

• van de Lutheranen tussen 1630 en 1850 die naar Holland emigreerden is 
veel te vinden in de lidmatenregisters van Amsterdam en de steden boven 
het Noordzeekanaal 

• de website www.vortmes.nl geeft naast boekenlijsten met bronnen (in eigen 
bezit) ook de kalender, de omrekenkalender vòòr 1582 (Joods, Islamitisch, 
Perzisch e.a.), woordenboeken, omrekentabellen van munteenheden, maten 
en gewichten en een overzicht van databases. 

Alhoewel alle Duitstalige akten, lijsten van boerderijen, plaatsnamenlijsten e.d.  
voor veel bezoekers wat moeilijk waren, gaf het geheel aan informatie wel aan 
dat diepgaand speurwerk uiteindelijk loont! 
 
Verslag HNK-ledenvergadering d.d. 9 april 2008 
In haar openingswoord meldt de voorzitter Truus Schoehuijs de goede ont-
wikkeling van alle activiteiten en de grote opkomst op de bijeenkomsten. Het 
verslag van de ledenvergadering d.d. 14 november 2007 wordt zonder wijzi-
gingen vastgesteld evenals het jaarverslag 2007 van de secretaris. De penning-
meester geeft aan dat er in 2007 iets meer uitgegeven is dan begroot n.l. € 1,23! 
De post bibliotheek laat een overschrijding zien, daarentegen heeft de PR geen 
kosten gemaakt. De kascommissie heeft enkele schoonheidsfoutjes uit het 
overzicht gehaald, waarvoor dank. De kascommissieleden mevr. Greijer en de 
heer Ket (reserve dhr. Dansik) hebben de boeken op 11 maart j.l.  in orde 
bevonden en zij hebben voorgesteld het bestuur décharge te verlenen. De 
vergadering gaat hiermee akkoord met dank aan het bestuur. De kascommissie 
voor het jaar 2008 zal bestaan uit de heren Ket, Dansik en reservelid Blom. De 
voorzitter Truus Schoehuijs en de penningmeester Hugo van der Velde wor-
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den voor een nieuwe termijn van drie jaar herkozen. De penningmeester heeft 
te kennen gegeven dat dit zijn laatste termijn is. De voorzitter zegt toe volgend 
jaar te vermelden dat bij de bestuursverkiezing tegenkandidaten mogen  wor-
den voorgedragen. Jos Kaldenbach (vice-voorzitter) en Wil Hermanus-
Schipper (secretaris) zullen de afdeling weer vertegenwoordigen bij de Alge-
mene Vergaderingen van de NGV te Utrecht. Op 26 april a.s. zal Piet Aaij de 
secretaris dit keer vervangen. De stukken voor de Algemene Vergadering die 
ter inzage liggen geven geen aanleiding tot stemming of opmerkingen. In de 
rondvraag meldt Jos Kaldenbach dat er binnenkort een bijeenkomst is voor 
Surinaamse genealogie waar hij spreekt over Duits onderzoek. Meer informatie 
is te vinden op internet ‘surinaamsegenealogie’ en uitgeverij Pirola heeft de 
eerste Surinaamse genealogie uitgegeven. Om 19.50 uur kan de voorzitter de 
vergadering sluiten. 
 
23 februari 2008 
Excursie Weesp: bezoek aan het Verenigingscentrum 
Met een groep van 22 personen (4 afmeldingen i.v.m. ziekte) is een bezoek 
gebracht aan ons Verenigingscentrum te 
Weesp. Tussen 10.00 - en 10.30 uur arri-
veerde een ieder en werden we welkom 
geheten; na koffie/thee te hebben ge-
bruikt volgde in twee groepen een rond-
leiding door het gebouw, verzorgd door 
de heren Harthoorn en Kaldenbach. 
Voor veel HNK-leden was het een 
openbaring te zien hoeveel genealogisch 
materiaal in het centrum is ondergebracht 
w.o. boeken, documenten, dossiers, microfiches, familieberichten en bidprent-
jes. Vooral werd duidelijk met welk een energie en enthousiasme de vrijwilli-
gers zich elke week inzetten om alle aanwezige en nieuw ingebrachte docu-
menten te archiveren en te digitaliseren én bezoekers te ontvangen en wegwijs 
te maken.  
Na het nuttigen van een aangeboden lunch ging iedereen eigen onderzoek 
doen in de hoop weer wat nieuwe gegevens te vinden voor het privé genealo-
gisch onderzoek. Gemeten aan de reacties van de aanwezigen is het bezoek 
beslist niet overbodig geweest; enkelen hebben al aangekondigd binnenkort 
weer naar Weesp af te reizen. De middag werd beëindigd met een bezoek aan 
restaurant ‘Het hart van Weesp’ waar nog een consumptie werd aangeboden. 
Met nog 10 belangstellenden hebben we een korte stadswandeling gemaakt 
alvorens de terugreis te aanvaarden. Het bezoek mag geslaagd genoemd wor-
den met dank aan mevr. v.d. Horst en haar medewerkers. 
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Genealogie Krentebol           Gré Kramer-Koelman 
 
Inleiding 
Soms duikt er in je kwartierstaat een naam op en verdwijnt ook weer. Als dit 
een bijzondere naam is, dan intrigeert het je en ga je op zoek naar meer gege-
vens. Zo heet één van mijn voormoeders Adriana Krentebol en dus houdt de 
naam Krentebol mij al enige jaren bezig. In het huidige telefoonboek van 
Nederland komt de naam niet meer voor en dus denk ik, dat het geslacht in 
mannelijke lijn uitgestorven is. De meeste Krentebollen woonden in Beverwijk 
en Amsterdam en hadden meer dochters dan zonen. Wat ik gevonden heb, 
staat in bijgaande genealogie. (De dopen zijn RK, tenzij anders vermeld.) 

 

I Cornelis Claesz (Crelis Claesse) Krentebol, geb. Quaaken in 't Veen ca 
1650, overl. Beverwijk 05-06-1730.  
Als hij met Lijsbet Aerijens trouwt is hij weduwnaar. Er zijn dan waar-
schijnlijk 2 zonen: Claes Cornelisz Krentebol die trouwt met Jannitje 
Ayryens Cot? en een Cornelis. 
Tr. (1) 1680/1690 NN. 
Otr. (2) Beverwijk 13-07-1696, tr. ald. 29-07-1696 Lijsbet Aerijens, geb. 
Santpoort-Velsen ca. 1670, overl. na 1730. Ze is doopgetuige van 
kleindochter Lijsbeth op 23-11-1730. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Claes, geb. ca 1680 (zie IIa). 
Uit het tweede huwelijk ged. te Beverwijk (Agatha): 
2. Jan, ged. 10-08-1697 (get.: Gerritje Claas). 
3. Ariaen, ged. 03-01-1699 (zie IIb). 
4. Anthonij, ged. 27-09-1701 (zie IIc). 

 
IIa Claes Cornelisz Krentebol, geb. ca 1680, overl. na 1749.  

In 1747 leggen Jan Kloppenburgh, Gerret Fockes de Vries en Job 
Gerrese van Egmond te Beverwijk een verklaring af. Op 5 juni 1749 
verklaren Engel Cornelisz, Gerret Dircx van Egmond en Bruyn Aer-
sen Schuyten, ter requisitie van Gerret de Vries, schipper op Amster-
dam, dat Claas Crentebol tegen Gerret de Vries had gezegd: "Gij sijt 
een dieff van het veer en een dieff van mijn, gij heb van drie coopluij 
goet in gehadt."; op 15 september 1749 herroept Claas Crentebol, 
veerschipper van Beverwijk op Amsterdam, zijn woorden, als versierd 
en tegen de waarheid, en vraagt Gerret de Vries om vergiffenis. Zie de 
Genealogische webstek van H. de Vries en A.B. de Vries-Doyle!  
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Tr. (1) Velsen 26-04-1715 Jannitje Aeryens (Jantie Aries) Cot?.. Overl. 
Beverwijk 04-09-1722. Aang: Claes Cornelisz Krentebol.  
Tr. (2) Beverwijk 08-08-1727 Kniertje Crijnen Fraijman (Kuniertje Cu-
rijnen), ged. (rk) Wijk aan Zee 29-02-1704 (get.: Arie Willebrorse, Ma-
rijtje Hendricks), overl. Beverwijk 29-01-1735. dr. van Krijn Pietersse 
Fraijman en Annetje Henrix. 
Tr. (3) Beverwijk 30-04-1735, tr. kerk ald. 15-05-1735 (rk) (get.: Teu-
nis Krentebol, Marijtie Crelis Colijn) Anna Jacobs van Rijn, geb. ca 
1700. 
Uit het eerste huwelijk te Beverwijk: 
1. Claartje, geb. 03-09-1722, overl. 27-09-1722. 
Uit het tweede huwelijk te Beverwijk: 
2. Antje, ged. 17-11-1728 (get.: Antie Hendriks, Hendrik Crij-

nen), begr. 15-04-1789 
Tr. kerk (1) Beverwijk 04-05-1751 (rk) Pieter Janse van den 
Boogaart, overl. voor 11-7-1777.  
Tr. (2) Beverwijk 11-07-1777 Maurits van den Berg, geb. 
Leusden ca. 1740. wed. en j.m. 

3. Crelis, ged. 18-05-1730 (get.: Ari Krijnen, Antie Krijnen), 
overl. Beverwijk 24-07-1733. 

4. Claartje, ged. 12-11-1731 (get.: Leuntie Krijnen), overl. na 
1763 
Tr. kerk Beverwijk 16-10-1757 (rk) Gerrit Gouwberg. 

5. Crelis, ged. 03-02-1734 (get.: Ari Krijnen, Anti Krijnen), overl. 
27-06-1734. 

Uit het derde huwelijk te Beverwijk: 
6. Crelis, ged. 26-02-1736 (get.: Teunis Krentebol, Dirckje Jac. 

van Rijn), overl. Beverwijk 10-03-1736. 
7. Cornelia, ged. 18-01-1737 (get.: Ari Krentebol, Trijntje Jac. 

van Rijn), jong overl.  
8. Cornelia, ged. 01-06-1738 (get.: Arie Krentebol, Jannetie Jac. 

van Rijn), overl. na 1755 
Tr. kerk Beverwijk 08-06-1755 (rk) Willem Jansen van den 
Bogaart. 

9. Crelis, ged. 12-03-1744 (get.: Teunis Krentebol, Cornelia  
 Dircks). 
10. Jacob, ged. 12-03-1744 (get.: Klaas Tol, Maartie Alders). 
11. Jan, ged. 21-07-1747 (get.: Klaas Janse Tol, Cornelia Krente-

bol). 
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IIb Ariaen Cornelisz Krentebol, ged. (rk) Beverwijk (Agatha) 03-01-1699 
(get.: Jannetje Wouters), overl. Amsterdam, begr. ald. 31-10-1747.  
Tr. (1) Amsterdam 27-06-1728 Marretje Willemsdr Blijleven, ged. 
Amsterdam 10-12-1709, overl. ald., begr. ald. 28-09-1740, dr. van Wil-
lem Aartse Blijleven en Marretje/Maria Hendriks Batenburg(h). 
Tr. (2) Amsterdam 27-04-1741 Anna Hendriks Evinghuijsen, geb. 
Keulen ca 1709, overl. Amsterdam, begr. ald. 17-05-1744. 
Uit het eerste huwelijk te Amsterdam: 
1. Marritje, ged. 02-09-1730, (get: Crelis Wiggerse, Marretje 

Hendriks Batenburg), jong overl. 
2. Maria, ged. 06-11-1731 (get.: Teunis Cornelisse Krentebol, 

Marretje Hendriks Batenburg), overl. Amsterdam, begr. ald. 
12-11-1779. Ze is op 21-6-1767 doopgetuige bij Fredricus, 
z.v. Petrus de Jongh en Joanna Naesttepadt 'Joanna Naest te 
Padt'. Ze heet ook wel 'Maria Koren te Bol'.  
Tr. Amsterdam 29-05-1763 Frederik Manikus, mees-
ter-zilversmid, ged. Amsterdam 09-03-1740, begr. ald. 
19-02-1785, zn. van Pieter Alexander Joseph Manikus/Manike 
en Helena Pieters. Hertr. Alida van Heukelom. 

3. Cornelia, ged. 10-08-1733 (get.: Joseph Pieterse de Haan, Ma-
ria Hendricks Batenburgh), overl. Amsterdam 25-01-1750. 

4. Lijsbeth, ged. 12-09-1735 (get.: Theunis Crelisse Krentebol, 
Marrijtje Crelis), jong overl.  

5. Elisabeth (Lijsje), ged. 16-09-1738 (get.: Cornelis Wiggerse, 

Marretje Batenburgh), overl. Velsen 05-02-1795, begr. ald. 

10-02-1795.  
Tr. kerk Velsen 11-12-1763 Barent van der Wens, ged. Wol-
vega 10-02-1709, overl. Velsen 01-07-1778. Ook: Barend Jans 
Prins, zoon van Jan Jansen en onbekende moeder. 

6. Joanna, ged. 16-09-1740 (get.: Joseph Pieterse de Haan, Marre-
tje Hendrikse Badenburg). 

Uit het tweede huwelijk ged. te Amsterdam: 
7. Cornelis, ged. 22-11-1742 (get.: Teunis Krentebol, Cornelis 

Dirks Klap). 
 
IIc Anthonij (Theunis) Cornelisz Krentebol, ged. (rk) Beverwijk (Agatha) 

27-09-1701 (get.: Antje Gerrits), overl. Beverwijk, begr. ald. 
13-08-1785. Hij wordt in 1756 voogd over de minderjarige zoon (Jan 
Vink) van zijn schoonzus Trijntje Collijn, wed. van Willem Vink. 
[ONA Bergen inv. 220] 
Tr. kerk (1) Beverwijk 20-02-1729 (rk) Marijtie Crelis Colijn (Klijn), 
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overl. voor 1740, dr. van Cornelis Colijn. 
Tr. (2) Beverwijk 08-01-1740, tr. kerk 24-01-1740 (rk) (get.: Cornelis 
Huyberse, Adam Huyberse) Cornelia Dirckse Clap (Klap), ged. (rk) 
Beverwijk 20-09-1710 (get.: Maartje Jans), overl. ald. 12-06-1762. 
Aang: Jacob Leenpoel, in de classe van 3 gld. dr. van Dirk Gerritsz 
Clap en Cornelia Huyberts. 
Uit het eerste huwelijk ged. te Beverwijk: 
1. Haesje, ged. 27-11-1729 (get.: Ari Krentebol, Trijntie Crelis), 

jong overl.  
2. Lijsbeth, ged. 23-11-1730 (get.: Pieter Crelisse, Lijsbeth 

Ariens), jong overl.  
3. Haasje, ged. 30-01-1732 (get.: Sijmetje Crelis Klijn). 
4. Crelis, ged. 01-07-1736 (get.: Trijntje Cornelis Colijn), overl. 

Beverwijk 30-07-1736. 
5. Cornelia, ged. 01-09-1737 (get.: Ari Krentebol, Trijntje Crelis 

Colijn). 
Uit het tweede huwelijk ged. te Beverwijk: 
6. Cornelis, ged. 07-12-1740 (zie IIIa). 
7. Lijsbet, ged. 29-08-1742 (get.: Ari en Antje Krentebol), begr. 

Beverwijk 30-04-1799.  
 Tr. kerk Heemskerk 14-06-1765 (rk) Gerrit van Velsen. 
8. Dirk, ged. 18-09-1744 (zie IIIb). 
9. Marijtje, ged. 12-04-1747 (get.: Gerrit Klap, Antie van Rijn), 

begr. ald. 30-07-1789. Aang: Jan van Riese 
Otr. Beverwijk 22-02-1766, tr. kerk 16-03-1766 (get.: Teunis 
Krentebol, Catharina van der Graaf) Mathijs (Thijs) van 't 
Root, schipper tussen Gouda en Amsterdam, ged. Beverwijk 
17-04-1745, overl. ald. 30-09-1795. zn. van Cornelis van 't 
Root en Katie Bruijns. 

10. Huijbert, ged. 27-08-1749 (zie IIIc). 

 

 

 

 

 

 

 
Handtekening van Theunis Krentebol 
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IIIa Cornelis Teunisz Krentebol, ged. (rk) Beverwijk (Agatha) 07-12-1740 
(get.: Dirck Gerrits Klap, Marijke van Ruytter/Ruijten), overl. Bever-
wijk 06-02-1806. Aang: J.A. Kuckulus, begr. Beverwijk 08-02-1806.  
Tr. kerk (1) Beverwijk 22-08-1762 (rk) Maartje Garst (Gast), overl. 
Beverwijk 10-06-1782.  

Otr. (2) Alkmaar 05-01-1783, tr. ald. 19-01-1783. wednr, wonend te 
Beverwijk, j.d. wonend te Alkmaar, ook inschrijving in Beverwijk dd. 
28-12-1782 . ONA Alkmaar Inv. 695 akte 14 dd 17-1-1783: huwe-
lijksvoorwaarden. ONA Alkmaar Inv. 695 akte 100 dd 9-6-1783: tes-

tament (langstlevende), ‘ter kamere van de heren Burgemeesteren ge-

trouwd’, Elisabeth Boom, begr. Beverwijk 15-06-1805. 
Uit het eerste huwelijk ged. te Beverwijk tenzij anders vermeld: 
1. Cornelis, geb. Beverwijk, ged. Heemskerk 28-08-1764, jong 

overl.  
2. Teunis, ged. 23-10-1765 (get.: Dirk Krentebol, Marijtje Kren-

tebol), overl. na 5-6-1806. Kasboek weeskamer Beverwijk 
1796-1806: Ter hand gesteld 20-4-1796 Teunis Krentebol, 
zoon van Cornelis Krentebol voor zijn moedersbewijs. Hij 
wordt voor het laatst vermeld op 5-6-1806. Hetzelfde geldt 
voor Cornelis Krentebol.  

3. Cornelis, ged. 30-08-1767 (get.: Marten Garst en Marijtje 
Garst). Zie broer Teunis. Overl. na 1790. Cornelis Krentebol 
uit Beverwijk is als matroos met het schip de Rusthof voor de 
VOC-kamer van Delft uitgevaren naar Batavia van 9 nov. 
1790 t/m 18 juni 1791 en gerepatrieerd met het schip de Al-
blasserdam. Zie voc.websilon.nl.  

 

IIIb Dirk Teunis Krentebol, ged. (rk) Beverwijk (Agatha) 18-09-1744 (get.: 
Klaas Krentebol, Neeltje Dircks), overl. Beverwijk 27-01-1803, begr. 
ald. 29-01-1803.  

 Tr. Beverwijk 20-01-1769, tr. kerk (Agatha) 05-02-1769 (rk) (get.: 
Alida en Elisabetha van der Veerd) Elisabeth (Lijsje) Jans, geb. Bever-
wijk ca 1748, overl. ald., begr. ald. 29-10-1807.  
Uit dit huwelijk geb. en ged. te Beverwijk: 
1. l.k. geb. 14-12-1769. 
2. l.k. geb. 22-06-1770. 
3. Cornelia, dienstbode, ged. 07-09-1771 (get.: Tijs van 't Root, 

Maria Krentebol), overl. na 1820 
Tr. Beverwijk 06-08-1820 (get.: Hendrik Koelman) Pieter 
Zonneveld, dagloner, geb. Wijk aan Duin, ged. (rk) Bever-
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wijk 11-09-1753, overl. na 1820, zn. van Arie Zonneveld en 
Jannetje Oudendijk. Wedr. van Neeltje Klap. 

4. Frederik Engelart, geb. ca 1774, overl. Beverwijk 10-01-1776. 
5. Ariaantje, ged. 18-04-1775 (get.: niet vermeld). 
6. Adriana(Ariaantje), geb. 05-10-1777, ged. 05-10-1777, overl. 

Beverwijk 03-07-1852.  
Otr. Beverwijk 22-04-1808, tr. ald. 08-05-1808 Jan-Hendrik 
(Hendrik) Koelman, schoenmaker, poelier, geb. Beverwijk 
18-06-1777, ged. (rk) Beverwijk (Agatha) 18-06-1777. ge-
doopt door pastoor Rijnders van de St. Agatha, overl. Bever-
wijk 22-05-1830. zn. van Nicolaas Koelman, dagloner, journa-
lier, en Elisabeth Siegman. 

7. Antonius, geb. 15-10-1779, ged. 15-10-1779, overl. Beverwijk 
8-1785. 

8. Jan, geb. ca. 1780, overl. Beverwijk 12-02-1782. 
9. Gerardus, geb. ca 1780 (zie IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beverwijk anno 1793 (Aquarel van J. Cats). 

 

IIIc Huijbert Teunis Krentebol, ged. (rk) Beverwijk 27-08-1749 (get.: Jan 
Klap, Engeltie van Rosse), overl. na 1789.  
Tr. Beverwijk 05-11-1777 Hendrina Bokstaart/Boxtart, ged. Bever-
wijk 24-12-1750 dr. van Gerrit Bokstaart/Boxtart en Magtelt Dircks 
van der Waert.   
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Uit dit huwelijk te Amsterdam: 
1. Gerardus, ged. 04-11-1778. 
2. Cornelia, ged. 06-11-1779 (get.: Jo-es Horreneman, Helena 

Boxstaart) Ze woonde 2e Anjeliersstraat (gracht) bij de Prin-
sengracht.  
Tr. Amsterdam? ca. 1802 (Henricus) Christianus Alstede. Een 
van een tweeling, Luthers, kinderen worden wel rk gedoopt. geb. ’s-
Hertogenbosch 30-11-1783, ged. ald. 30-11-1783, zn. van 
Bernhardt Alstede en Catharina Elisabeth Meininghaus.  

3. Antonius, ged. 26-01-1781 (get.: Hendrik Hooreman, Lena van 
't Root), jong overl.  

4. Machtildis, ged. 06-11-1782 (get.: Gerrit van Velzen, Lijsbet 
Krentebol). 

5. Antonius, ged. 05-06-1789 (get.: Dirk Bokstaart, Aagje van 
Noord).  

 
IV Gerardus (Gerrit) Krentebol, opperstuurman, geb. ca 1780, overl. na 

1817. Hij is in 1811 getuige bij de doop van een kind van Adrian 
Krentebol en Dirk-Teunis Krentebol.  

 Tr. kerk Nes Ameland 18-01-1807 (rk) (get.: Jacob Kok, Anna Sipkes) 
Sara (Saakje, Sara Jacoba) Hendriks Klijn (Klein), ged. 14-06-1780 Nes 
Ameland, dr. van. Hendrik Jacobs Klein en Antje Pieters de Jong. 
overl. na 1817. Ze was wed. van Franciscus Kaatman.  
Uit dit huwelijk geb. en ged. te Nes op Ameland, tenzij anders ver-
meld: 
1. Anna Maria, geb/ged. 23-01-1808 (get.: Antje de Jong (Sip-

kes)). 
Tr. ca. 1834 Antonius Leonard Goossens, aanspreker, geb. 
Amsterdam 14-4-1811 

2. Henricus Gerardus, geb/ged. 06-05-1809 (get.: Antje Sipkes (de 
Jong)). 

3. Antonius Gerardus, geb/ged.04-12-1812 (get.: Minke Sipkes), 
zeeman, overl. Amsterdam 05-08-1852,  
tr. Amsterdam Maria Elisabeth Ganteijn, geb. Amsterdam  
30-11-1818 

4. Saara Johanna, ged. Leeuwarden 10-07-1817 
Tr. Amsterdam? ca 1840 Joannes Arnoldus Sieverding. 
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Jubileum afd. Amsterdam e.o. 
 
De afdeling Amsterdam e.o. viert haar 60-jarig bestaan met een genealogische 
markt. Hierop zijn naar verwachting ruim 40 organisaties aanwezig, zoals ar-
chieven (o.a. CBG), historische en genealogische verenigingen (o.a. Histori-
sche Ver. Holland, Ons Voorgeslacht, St. Surinaamse Genealogie), de WGOD 
(Werkgroep Genealogisch Onderzoek in Duitsland), software leveranciers, 
GenLias, de heraldisch tekenaar de heer H.K. Nagtegaal en uiteraard veel 
NGV-afdelingen en het Verenigingscentrum.  
De markt wordt gehouden op zaterdag 27 september a.s. van 10.00 – 17.00 
uur in Wijkcentrum De Meent, Orion 3-5, 1188 AM Amstelveen. Het wijkcen-
trum is goed bereikbaar met openbaar vervoer, o.a. met sneltram 51 vanaf 
Amsterdam CS.  
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. De zaal is toegankelijk voor min-
dervaliden.  
Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de afdeling ook een CD samengesteld 
met het motto 'Familienaam = Beroepsnaam'. NGV-leden uit het hele land 
hebben hieraan een bijdrage geleverd, in totaal ruim 4000 blz. met ruim 17.000 
verschillende achternamen. Deze CD zal op de markt voor € 10 te koop zijn.  
De lijst met deelnemers en een kaart met routebeschrijving vindt u op 
http://amsterdameo.ngv.nl/markt-2008.html. 
Hebt u nog vragen, dan kunt u zich wenden tot mevr. M.C. Borghols-Keijser, 
bij voorkeur per e-mail (mcborghols@dds.nl) of telefonisch (020-641 27 14). 

 
 
 

In Memoriam 
 

In juni 2006 (HNK-nr 66) werd t.g.v. haar 104e 
verjaardag de kwartierstaat gepubliceerd van 
Helena (Lena) Christina de Dood-Heemskerk, 
moeder resp. schoonmoeder van onze oud-
bestuursleden Ria Leek-de Dood en Jaap Leek. 
Op 22 februari 2008 is Lena, op ruim 106-jarige 
leeftijd vredig ingeslapen. Zoals ze zelf wel zei: 
‘Als het spel zo is het leven, de één leeft kort, de 
ander lang, vraag niet hoe het kan, dat is het spel 
van het leven’. 
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Kwartierstaat Vethaak - Koelemeij 
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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 

Lammert 

Vethaak 
 

Barbera Schoen  

 

Jacob Kuyper 

 

Neeltje Vader  

 

Gerrit Wiedijk  

 

Lijsebeth Renses  

 

Pieter Kreb  

 

Teetje 

Dorregeest  
 

Floris Koelemeij  

 

Maartje 

Nieuweboer  
 

Gerbrand 

Nierop  
 

Maartje 

Demmedal  
 

Jan Gelder  

 

Maartje Hemke  

 

Gijsbert Hos  

 

Trijntje Dekker 

 

zn. van  Jan Izaak 

Vethaak  en Neeltje 

Trip  

 

    

dr. van Dirk Schoen en 

Jannetje Wan 

 

zn. van Pieter Kuyper 

en Neeltje Paarlberg 

 

dr. van Jan Vader en 

Trijntje Schermer 

 

zn. van Johann 

Friderich Wedig 

Frederik Wiedijk en 

Geertje Schuyt 

 

dr. van Klaas Renses 

en Trijntje Ven 

 

zn. van Pieter Kreb en 

Aafje Piters Kleen 

 

dr. van Jacob 

Dorregeest en 

Diewertje Neer 

 

zn. van Pieter 

Koelemeij en Aagje 

Swart 

 

dr. van Sijmon 

Nieuwboer en Marij 

Kort 

 

zn. van Gerbrand 

Nierop en Antje 

Oijevaar 

 

dr. van Willem 

Demmendal en 

Maartje de Haan 

 

zn. van Klaas Gelder 

en Maartje Dam 

 

dr. van Herman 

Hinrich Hömke en 

Trijntje Klijn 

 

zn. van Adriaan Hos 

en Neeltje 

Bloemendaal 

 

dr. van Cornelis 

Dekker en Lijsbeth 

de Jong 

 

landbouwer 

*  Zaandam  

       (Westzijde) 

25-11-1789 

† Zuid-en Noord-

Schermer 

(Grootschermer)  

08-10-1858 

 

*  Alkmaar 

(Bergermeer)  

22-02-1801  

† Zuid- en Noord-

Schermer 

(Grootschermer) 

25-12-1882 

timmerbaas van 

de Schermer 

 

* Oterleek  

11-03-1802 

† Schermerhorn 

(de Schermer) 

 26-08-1843 

 

 

 

* Akersloot  

(de Schermer) 

12-02-1813 

† Heiloo  

19-02-1885 

           boer 

 

*Grootschermer 

04-11-1787 

† Zuid- en Noord-

Schermer 

(Grootschermer)  

05-06-1849 

 

 

* Grootschermer 

05-02-1792 

† Zuid- en Noord-

Schermer 

(Grootschermer) 

08-03-1861 

boer 

 

* Grootschermer 

17-01-1787 

† Zuid- en Noord-

Schermer 

(Grootschermer) 

10-08-1864 

 

 

* Driehuizen 

30-08-1796 

† Zuid- en Noord-

Schermer 

(Grootschermer) 

28-03-1878 

landman 

 

* Abbekerk  

07-04-1810 

 

† Ursem  

07-06-1890 

 

 

* Twisk  

26-11-1808 

 

† Ursem 

01-12-1843 

landman 

 

* Berkhout 

27-05-1811 

 

† Berkhout 

21-01-1865 

 

 

* Zwaag 

02-10-1814 

 

† Berkhout 

17-02-1887 

landman 

 

* Bergen (NH)  

25-11-1820 

 

† Heerhugowaard 

03-02-1900 

 

 

* Heerhugowaard 

20-04-1823 

 

† Alkmaar 

14-04-1897 

     broodbakker 

         landman 

* Assendelft  

14-07-1820 

 

† Akersloot 

(de Woude) 

05-10-1888 

 

*Zuid- en Noord-

Schermer 

(Grootschermer) 

26-11-1822 

† Akersloot 

(de Woude) 

24-12-1874 

x Bergen (NH) 31-01-1819 x Schermerhorn 05-06-1831 

x  Zuid- en Noord-Schermer 

(Grootschermer)         

14-05-1820 

x Zuid- en Noord-Schermer  

(Grootschermer) 

11-05-1817 

x  Abbekerk 27-01-1833 x Berkhout 26-11-1843 x Heerhugowaard 01-05-1842 

x Zuid- en Noord-Schermer  

(Grootschermer) 

22-04-1852 
IV/1 8 IV/2 9 IV/3 10 IV/4 11 IV/5 12 IV/6 13 IV/7 14 IV/8 15 

Cornelis Vethaak  

 

Trijntje Kuyper 

 

Klaas Wiedijk  

 

Dieuwertje Kreb  

 

Pieter Koelemeij 

 

Maartje Nierop  

 

Gerrit Gelder 

 

Elisabeth Hos  

 

landman 

* Bergen NH 23-03-1819 

† Zuid- en Noord-Schermer  

(Grootschermer) 

25-04-1894 

 

* Schermerhorn 25-07-1833 

(de Schermer) 

† Graft 01-01-1903 

landman 

* Zuid- en Noord-Schermer 

(Grootschermer) 

03-05-1824 

† Zuid- en Nrd.Schermer 26-12-1889 

 

* Zuid- en Noord-Schermer 

(Grootschermer) 

15-02-1823 

† Zuid- en Nrd.Schermer 24-11-1916 

landman 

 

*  Hensbroek 04-03-1835 

† Ursem 22-03-1903 

 

* Berkhout 13-02-1847 

† Bergen (NH)  01-02-1927 

landman 

 

* Heerhugowaard 17-04-1847 

† Heerhugowaard 08-10-1910 

 

* Akersloot (De Woude) 

10-12-1853 

† Heerhugowaard 18-11-1918 

x Zd-en Nrd-Schermer (Grootschermer) 30-04-1854 x Zd- en Nrd-Schermer (Grootschermer)  29-04-1849 x Ursem 30-03-1865 x Alkmaar 28-04-1878 

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

Jacob Vethaak 

 

Teetje Wiedijk 

 

Jan Koelemeij 

 

Trijntje Gelder 

 

veehouder 

* Zd- en Nrd-Schermer (Grootschermer)  04-03-1855 

† Oterleek 15-10-1914 

 

* Zd- en Nrd-Schermer (Grootschermer)  03-07-1860 

† Koedijk 30-04-1939 

landbouwer 

* Ursem 27-12-1874 

† Alkmaar 02-09-1933 

 

* Alkmaar (Heldersche weg NH-kanaal)  13-08-1880 

† Alkmaar 12-11-1956 

x Zuid- en Noord-Schermer 02-03-1884 x Heerhugowaard 28-04-1906 

II/1 2 II/2 3 

Klaas Vethaak  
 

Maartje Elisabeth Koelemeij 
 

Veehouder, autobusondernemer 
 

* Schermerhorn (Noordervaart Schermer) 26-04-1896 

† Alkmaar, 28-11-1976 

 

* Oterleek 17-08-1907 

† Alkmaar 15-11-1998 

x Ursem 24-04-1928 

I/1  1 

 Jacob Jan Vethaak  
 

Leraar MO Duits, bijaktes Frans, Engels en Duits 
 

* Alkmaar 25-03-1929 
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Kwartierstaat Vethaak - Koelemeij 
 

Reeds in 1957 ben ik begonnen met het onderzoek naar de wortels van mijn 
familie, zowel van vaders- als van moederszijde. In eerste instantie ging mijn 
belangstelling uit naar mijn moeders afkomst, ingegeven door het feit dat ik 
gemakkelijk toegang had tot de kerkboeken van de Nederlands Hervormde 
Kerk te Ursem. De heer G. de Graaf uit Rustenburg was mij hierbij zeer ter 
wille. Maar laat ik deze beschrijving toch met mijn vader Klaas Vethaak be-
ginnen. Tussen zijn negende en elfde jaar woonde mijn vader aan de Westdijk 
in de Schermer. Hij moest toen elke zondag lopend naar een Nederlands Her-
vormde Kerk in Alkmaar om daar de preek aan te horen en dan thuis te vertel-
len wat de dominee had gezegd. Toen mijn grootvader Jacob Vethaak in 
1914 overleed (Klaas was net 18 jaar) besloot zijn moeder Teetje Wiedijk een 
kleinere boerderij te betrekken en zo begon zijn werkzame leven als veehouder 
in de Heerhugowaard. Niet dat hij dit beroep wenste, maar er stond een boer-
derij voor hem klaar, vandaar! Het liefst zou hij slager geworden zijn, doch 
daar kwam het niet van. Aangezien hij niet het ware ‘boerenbloed’ in de aderen 
had begon hij op 4 juli 1923 een autobusdienst Alkmaar-Hoorn, waardoor ik 
hem wel als autobuspionier kan bestempelen. Met zijn moeder verhuisde hij 
naar Alkmaar waar een huis werd gekocht aan de Nieuwlandersingel. Zij is 
overleden in Koedijk ten huize van één van haar dochters. 
 

       
Standplaats voor busdiensten aan de Kanaaldijk met Klaas Vethaak rechts. 
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De eerste bussen waren in mijn ogen zeer primitief: als je langs de pedalen 
naar beneden keek kon je de straatstenen zien. Hij ontvangt op de eerste dag 
aan inkomsten ƒ 4,35, na ruim vier weken ƒ 60,-- per dag. 
Hij begon met één Fordje met een capaciteit van dertien passagiers. Eens ver-
voerde hij er tweeënveertig mensen mee, een deel van hen zat op de spatbor-
den. De bus kwam toen bijna niet vooruit. Soms raakten de ‘rembanden’ af en 
moest hij om over een brug te komen er achteruitrijdend over heen!  
De dienstregeling was nog niet zo stringent; als zijn bus op een dag niet langs 
zou komen liet hij tevoren biljetten op bomen aanbrengen. Vaak was namelijk 
een ritje naar Amsterdam (Olympische Spelen) of naar Arnhem veel lucratie-
ver!  
De concurrentie was moordend, na zes weken waren er al zes ondernemingen 
werkzaam op de lijn Alkmaar-Hoorn. Met andere ondernemers had hij als 
standplaats café Noord-Holland (café De Boer), vlak bij Friesebrug, waar de 
politie erop toezag dat niemand wegreed voor de officiële vertrektijd in een 
poging klanten af te vangen. 
In 1932 besloot hij zijn bedrijf te verkopen aan de firma De Raadt en Kiste-
maker, later bekend onder de naam NACO (Nederlandsche Auto Car Onder-
neming). Hij trad in dienst bij deze firma als chauffeur. In die jaren moest ik ’s 
morgens mee naar de dienstbus: vader slingerde dan de motor aan terwijl ik 
gas gaf en deze zware klus deden wij om beurten. Na de oorlog werd hij con-
troleur van de NACO met als taak  ‘zwartrijders’ op te sporen en hij eindigde 
als chef lijndienst (stationschef) in Alkmaar. 
 
                       
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Klaas Vethaak en Maartje E. Koelemeij 
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Gerrit Gelder 

 
De vader van Maartje Koelemeij, grootvader Jan 
Koelemeij, was een van de eerste Ursemmers die 
op een ‘stoomfiets’ reed. Hij behoorde tot de 
meer vooraanstaande inwoners van het dorp. Hij 
had een goede verstandhouding met het hoofd 
der school, die eens een manshoog kippenhok 
bouwde voor hem. Hij had een wekelijks kaart-
rondje met o.a. de burgemeester van Ursem. Hij 
was bestuurslid van de zuivelfabriek ‘De Prinses’ 
en last but not least was hij president-kerkvoogd 
van de Nederlands Hervormde Kerk in het dorp. 
In 1933 moest hij voor een liesbreukoperatie naar 
het Centraal Ziekenhuis in Alkmaar. Op een 
middag in september bezochten zijn vrouw 
Trijntje Gelder en haar dochter hem en moesten 
zij, teruggekeerd in Ursem enkele uren later van 
de burgemeester vernemen dat Jan aan een em-
bolie plotseling was overleden. 
 
 
 
 

Grootmoeder Trijntje Gelder verliet haar boerderij in 
1938 toen één van haar zoons trouwde en op de plaats 
kwam wonen. Zij kocht een huis aan de Omval in Alk-
maar dat zij moest verlaten toen haar huis werd gevor-
derd voor Helderse vluchtelingen. Zij heeft tot haar 
overlijden bij ons ingewoond. 
Overgrootvader Gerrit Gelder, landman aan de Oost-
dijk, was heemraad en ingeland van de Heerhugowaard, 
zoals nog te zien is op een wandplaquette in het pol-
dermuseum van De Huygen Waert te Heerhugowaard. 
Is hij nou overleden op 7 of op 8 oktober 1910? Op de 
overlijdensbrief staat namelijk 7 oktober en de burger-
lijke stand heeft 8 oktober genoteerd! Na zijn heengaan 
zette  zijn  vrouw Elisabeth Hos het werk op de 
boerderij  (gekocht door betovergrootvader Jan Gel-
der in 1843) voort.  

 
 

Trijntje Gelder 
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Elisabeth Hos 

 
Tot november 1918: toen werd de familie getroffen 
door de Spaanse griep. Zoon Gijsbert stierf op 15 no-
vember, moeder Elisabeth 18 november en dochter 
Maartje drie dagen later op 21 november. Binnen zes 
dagen stond de boerderij ‘De witte koe’ leeg! Groot-
moeder Trijntje Gelder heeft wanhopige pogingen ge-
daan om haar zieke moeder, broer en zus te helpen en 
te verzorgen in deze dagen maar het mocht niet meer 
baten.  

 
 
 

Een heel bijzonder voorval vond plaats in het leven van overgrootmoeder 
Dieuwertje Wiedijk-Kreb; haar trof op 81-jarige leeftijd een beroerte waar-
door zij halfzijdig verlamd raakte. Een half jaar later liep zij voor haar kaart-
avondje van het ene naar het andere einde in haar dorp Grootschermer! 
En zij mocht 93 jaar oud worden.  
                   

 
 v.n.l.r. Pieter Gerrit, Trijntje Gelder, Maartje Elisabeth,  

 Gerrit Pieter en Jan Koelemeij 

Elisabeth Hos 
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Familieportret 
 

 
               Jacob Kuyper                                Neeltje Vader 
           zoon van Pieter Kuyper                 dochter van Jan Vader  
              en Neeltje Paarlberg                           en Trijntje Schermer 
 
De betovergrootvader van Jacob Jan Vethaak (gedoopt 11 maart 1802 te  
Oterleek) was evenals zijn vader Pieter Kuyper polderbaas van de (Noord-) 
Schermer en als zodanig wonende in het Noorderpolderhuis in de Schermer, 
gemeente Schermerhorn, alwaar hij op 26 augustus 1843 overleed. 
Zijn betovergrootmoeder Neeltje Vader (geboren 12 februari 1813 in de 
Schermer gem. Akersloot) woonde op het boerenbedrijf van haar vader, Jan 
Vader, die mede-oprichter en bestuurslid was van de Brandwaarborg-maat-
schappij voor onroerend goed ‘De Schermeer’. Na het overlijden van haar 
echtgenoot Jacob Kuyper hertrouwt zij op 29 maart 1846 in de Schermer met 
Willem Schermerhorn (gedoopt op 13 oktober 1799 in de Schermer). Neeltje 
Vader is overleden te Heiloo op 19 februari 1885 en haar tweede echtgenoot 
in de Schermer, gem. Akersloot, op 22 februari 1892. 
Uit haar eerste huwelijk werden in Schermerhorn 8 kinderen geboren, van wie 
het jongste kind vroeg overleed;  uit het tweede huwelijk werden 5 kinderen 
geboren. Van de twee paneeltjes die in het bezit zijn van dhr. Vethaak zijn 
afdrukken gemaakt door dhr. J.J. Schilstra, oud-voorzitter van Oud-Alkmaar 
en auteur van o.a. ‘In de ban van de dijk’. 
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Bas Lems ontdekte dit curieuze rijm in de Schager Courant. 
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Een nadere kennismaking met...    verzorgd door Piet Aaij 
 

Mijn naam: Gerhardus Cornelis Ket; geboren in Alkmaar aan het 
Schermerpad. Oud: 71 jaar. Hobby’s: fietsen, alles met de natuur, 
musea bezoeken én stamboomonderzoek. Hoe ben ik bij het NGV-

afdeling Hollands NoorderKwartier terechtgeko-
men!  
 
In 2004 bezocht ik de bibliotheek in Alkmaar en 
daar maakte ik kennis met mevr. Schoehuijs. Zij 
nodigde mij uit om een verenigingsavond bij te 
komen wonen in de Rekere. Zij motiveerde dit met: 
‘het is zo’n leuke vereniging en je steekt er veel op’. 
Nu ik dit schrijf weet ik dat ze volkomen gelijk had. 
Ik ga er elke keer weer met plezier naar toe. 

 
De eerste avond kreeg ik een boekje in mijn handen gedrukt door 
dhr. Kaldenbach. Daar moest ik maar eens in gaan zoeken naar de 
naam Ket:  er stond niets voor mij in. Omdat ik toch meer wilde we-
ten over mijn voorouders ben ik meteen lid geworden.  
Ik ben begonnen met mijn beide ouders, te weten Cornelis Nardus 
Ket (geb. 1914) en Johanna Margaretha Maria Veltmaat (eveneens 
geb. 1914).  
 
De meeste gegevens haal ik uit de archieven. Ik ga regelmatig naar 
Den Haag, Alphen aan de Rijn, Leiden, Haarlem, enz. Met de stam 
Ket ben ik gevorderd tot 1690 en met de stam Veltmaat zijn wij tot 
ca 1680:  Hendrik woonde te Espeld. 
Ik doe dit onderzoek samen met de jongste broer van mijn moeder. 
De naam Veltmaat was oorspronkelijk de naam van de boerderij. La-
ter heeft er zich nog een splitsing in de stamboom voorgedaan; zo 
ontstonden er twee namen: Veltmaat en Veltmate. Mijn moeder is 
een Veltmaat. Zij komen uit het oosten van het land en zij houden 
vaak een famliereünie. 
 
Ook onderzoek ik de stamboom van mijn beide grootmoeders gehe-
ten Catharina Frederika Burgering  (geb. Amsterdam 1891) en  Lucia 
Wilhelmina Sessink (geb. Wisch 1891). Met Burgering ben ik tot 
Harmen Janz Burgering (geb. 1675) gevorderd en met Sessink ben ik 
pas begonnen. Tijdens het onderzoek ontdekte ik dat  mijn over-
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 grootvader Nardus Ket er een van een tweeling is. Nardus is met 
zijn vader  ca. 1890  naar Alkmaar gekomen.  
Door het huwelijk van Nardus Ket en Cornelia Helena Bus werd de 
Ned. Hervormde Kerk verlaten en werd de familie Rooms-
Katholiek. 
 
Enkele maanden geleden ben ik benaderd door iemand die ook op 
zoek is naar de familie Ket, de naam van haar moeder. Zij is in de-
cember 2007 begonnen en haar lijn stamt ook van Nardus Ket af.  
Eerdaags gaan wij kennismaken met elkaar. De genealogie heeft mij 
in haar greep! 
 
 
 
 

In gesprek met Jan Willem Balder                Marry Luken 
 
De vaste bezoekers van de ‘dinsdagavondclub’ die zich eind april bij 
de balie van de studiezaal in het Alkmaars archief gingen inschrijven, 
troffen daar de mededeling aan dat Jan Willem Balder per 1 mei met 
pensioen zou gaan. In het archief zijn heel wat medewerkers werk-
zaam, de één langer dan de ander, sommigen achter de schermen, 
anderen op de studiezaal. Jan Willem Balder is één van degenen die al 
jaren meeloopt en ook zo vaak op de studiezaal is te vinden dat veel 
van onze lezers hem kennen. Bij het bereiken van deze mijlpaal is een 
gesprek op zijn plaats. 
 
Hoe lang is het geleden dat je voor het eerst naar het archief ging? 
Poeh, dat is lang geleden. Ik werkte toen nog bij het ziekenfonds in Alkmaar 
en ging als bezoeker naar het archief om mijn eigen familie, -niet alleen Balder, 
maar ook de zijtakken zoals Wagenaar, Glazekas e.d.- uit te zoeken. Ik kom 
zelf uit Broek op Langedijk en mijn voorouders ook en indertijd moest je dan 
naar Haarlem om die archieven te kunnen raadplegen. Dus dat was in de tijd 
dat Alkmaar nog geen streekarchief was.  
 
Maar op een gegeven moment werd je in het archief werkzaam? 
Inderdaad, na 9 jaar raakte ik mijn baan kwijt en toen deed zich de gelegenheid 
voor om in het Alkmaars archief medewerking te verlenen bij het klapperen 
(indiceren) van allerlei bronnen. Daar heb ik meegewerkt aan het Cultuurhisto-
risch Repertorium. Dat vond ik leuk werk om te doen en zodoende ben ik er 
blijven hangen.  
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Hoe heb je het oud schrift leren lezen?  
Dat was in Amsterdam. Daar werd een cursus gegeven en daar ben ik naar toe 
gegaan. Daar kwam nog bij dat er van de doopregisters van Broek op Lange-
dijk niet veel bewaard gebleven is, dus ik was voor het uitzoeken van mijn 
voorgeslacht al snel aangewezen op Oud Notarieel en Oud Recht en daarvoor 
moest je oud schrift kunnen lezen, dus ik rolde er vanzelf in.  
 
Wat is er leuk aan het werken in het archief? 
Nou, eigenlijk heel veel. De smeuïge verhalen in oude handschriften. Maar 
vergeet ook de bibliotheek in het Alkmaars archief niet. De meeste mensen 
realiseren zich dat niet, maar we hebben een prachtige uitgebreide bibliotheek.. 
Bruinvis heeft veel verzameld. Het handschrift van Francois Le Berkhey bij-
voorbeeld. Dat is een een soort encyclopedie over het boerenleven in de 18e 
eeuw, een standaardwerk. Heel interessant.  
En de bezoekers. Het is gewoon heel gezellig. De meesten zijn heel aardig. 
Heel af en toe is er wel eens iemand die denkt dat ie zelf niet hoeft te zoeken 
omdat de archiefmedewerker dat wel doet, maar dat is een grote uitzondering.  
En de bezoekers doen ook leuke vondsten. Soms zoeken ze bevestiging van 
een familieverhaal. Iemand beweerde dat een bepaald pand in Alkmaar eigen-
dom geweest was van de familie, maar heel snel werd duidelijk dat ze het al-
leen gehuurd hadden. Die bezoeker was daar niet zo blij mee.  
 
En het geeft ook veel voldoening als ik iets kan vinden dat heel lang zoek was. 
De oudste stukken van Diligentia bijvoorbeeld. Dat zijn leggers van eigenaren 
uit de 19e eeuw. Die leken wel verdwenen, maar uiteindelijk hebben we toch 
alles van dat pand in kaart kunnen brengen. De geschiedenis van een pand 
vind ik sowieso altijd interessant. Zoals  het Huis met de Kogel, Belvedére en 
Tesselschade (waar Anna Roemers Visscher volgens mij nooit heeft gewoond).  
 
Soms help ik met het dateren van een foto, want weet je wat ik ook heel inte-
ressant vind? Modegeschiedenis! Ik heb een tijd geleden de kroningsgewaden 
van het Zweedse koningspaar uit 18e eeuw gezien. Heel imposant. Die stoffen 
ook. En de namen van allerlei kledingstukken die genoemd worden in kleding-
inventarissen. Als er een bezoeker mij komt vragen wat een ‘huik’ is, dan help 
ik hem gelijk uit de droom.  
 
Is er veel veranderd in het archief? 
Ja, zeker wel. Er is veel werk verzet om alles systematischer te maken. En de 
klappers zijn steeds uitgebreider geworden. En de computer heeft zijn intrede 
gedaan. Maar daar kleeft ook wel een nadeel aan. Vooral de jongste generatie 
vaart soms blind op de computer en daar kun je heel erg mee de mist in gaan. 
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Mijn advies is dan ook om nooit klakkeloos over te nemen wat in de computer 
staat; altijd verifiëren. Er kan sprake zijn van een lees- of interpretatiefout. En 
als je pas begint, dan zou ik iedereen aanraden om je resultaten eens voor te 
leggen aan iemand die ervaring heeft.  
 
 
Heb je je eigen genealogie gepubliceerd? 
Daar zeg je wat. Ik heb héél veel uitgezocht, want de familie Balder woonde 
generaties lang in Langedijk en had daar al heel lang geleden grond in eigen-
dom. Ze gebruikten al heel vroeg de naam Balder. En ik heb ook genealogi-
sche fragmenten van Balders uit andere delen van Nederland waarvan ik denk 
dat ze erbij horen. Dat zou ik ook nog verder willen uitzoeken. Eigenlijk zou 
ik dat eens met de computer moeten vastleggen.  
 
Kun je wel zonder het 
archief? 
Nou eigenlijk niet echt. De 
komende tijd ga ik in ieder 
geval nog twee keer per 
week naar Alkmaar om te 
helpen en ook wekelijks 
naar het archief in mijn 
woonplaats Leiden. Dan 
begin ik wel wat later dan 
op een normale werkdag en 
ga ook wel eerder naar huis, 
maar ik wil het gewoon nog 
niet missen. 
 
Voor ons als bezoeker is 
het wel prettig om te weten 
dat we Jan Willem nog 
kunnen aanschieten voor 
advies als het onderzoek 
hapert of bij het lezen van 
een lastige akte.  
 
          
 Jan Willem Balder  
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Twee boekbesprekingen                                Piet Aaij 
 
‘Een slaafsch en ongezond bedrijf’ door John Dehé 
      -de geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland 1630-1880- 
      (bibliotheeknummer 116) 
 
De trekschuit is waarschijnlijk uit nood geboren en is in al zijn simpelheid, met 
de tulp, de windmolen, de Goudse pijp en de kaas, een symbool geworden van 
de Hollandse natie. Aldus staat in de inleiding van het proefschrift over dit 
bijzondere vervoermiddel beschreven. Gedurende twee eeuwen werd met een 
snelheid van maximaal zeven kilometer per uur het personen- en het vracht-
vervoer over het water met de trekschuit verzorgd. 
In een uitgave van 488 bladzijden worden de organisatie, de financiële pro-
blemen, de onderlinge concurrentie, de regels en wetten uitgebreid besproken. 
 

 
De trekschuit omstreeks 1850 

Een enkele wetenswaardigheid: 
- een trekschuitschipper moest aanzienlijke bedragen op tafel leggen of zich in 
de schulden steken; bovendien moest iemand borg staan voor zijn ‘getrouwig-
heit’ met een bedrag van ƒ 300,00 ! 
- schippers konden in 1748 rekenen op een jaarlijks inkomen van ƒ 394,00 uit 
het reizigersvervoer en ca. ƒ 70,00 uit de ‘brievenzak’ plus opbrengsten uit het 
vervoer van klein vrachtgoed. 
- de regels verschilden van stad tot stad; in ieder geval moest een schipper 
‘bequamelijk’ kunnen schrijven of dan toch zeker ‘brievenschrift’ kunnen le-
zen.  
Zie verder behalve dit zeer interessante boek het verslag van de lezing in dit      
ledenblad. 
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‘De Westfriese familie Rooker’ 
door  Nico Rooker en Ineke Rooker-van Marle   [bibliotheeknummer 108] 
 
Met 2 parentelen van achtereenvolgens Jan Rooker (geb. voor 1580 te Twisk) en 
Jan Theunisz. Rooker (geb. ca. 1615 te Wervershoof) wordt een volledige 
beschrijving gegeven van de Westfriese familie. 
De schrijvers hebben nog twee familietakken gevonden buiten West-Friesland 
t.w. wonend rond Epe met de naam ‘Roker’ en rond Deventer, oorspronkelijk 
stammend uit Heerde en aldaar ingeschreven als ‘Rocke’ en later te Hattum als 
‘Rooke’. 
In de 17e eeuw bezaten de Rookers ruime landerijen en stolpen en waren ze in het 
algemeen werkzaam als agrariërs. Ze behoorden tot de gegoeden van de streek, 
betaalden behoorlijk belasting en bekleedden belangrijke functies zoals burge-
meester van Twisk (in 1643 en in 1720), schepen van Schagen (1620) en hoog-
heemraad (1668). 
Opvolging op de bedrijven was meestal weggelegd voor de eerstgeborenen. 
Jongere kinderen zochten hun toekomst in andere beroepen. Velen zochten het 
in de schipperij en verzorgden het vervoer van landbouwproducten naar de 
steden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Familiewapen Rooker 
 
Na 1850 verhuizen vele familieleden naar verder gelegen plaatsen, ze werken in de 
opkomende industrieën in de steden of ze verlaten ons land en emigreren. 
Wel eens gehoord van ‘kapper Wip’ uit Hoofddorp, figurant in het beroemde 
boek van C.Joh. Kieviet ‘Uit het leven van Dik Trom’? Dat was de bekende 
coiffeur Jean Baptiste Augustinus Rooker (1875-1958). Hoe hij aan die franse 
voornamen kwam en aan die bijnaam valt te lezen in deze keurig verzorgde 
uitgave.  
[ISBN 90 6455 5141 uitg. Pirola] 
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Voor u ���� gelezen                               Piet  Aaij 

 

Wederom een greep uit de parentelen/kwartierstaten/genealogieën en 
belangwekkende artikelen uit de verenigingsbladen. Deze periodieken 
kunt u vinden in de bibliotheek van onze afdeling. 
 

Jean Josua Beaux  (gen)                       Genealogica afd. Flevoland 24e jrg. nr. 1 
Johannes L.R.M. Giesbertz  (kw)       Kwartier van Nijmegen 17e nrg. nr. 1 
Jan Ris  (gen)                                         Mededelingenblad 72 Zaanstreek-Waterland 
Lolle Nolckes (par)                              11 en 30 afd. Friesland 13e jrg. nr. 2 
Johannes A.B. Boerdijk  (kw)             Kempen- en Peelland 16e jrg. nr. 1 
Cornelis Olij  (gen)                               Hist. Tijdschrift Graft-de Rijp Schermer  
Pieter G. Rosendaal     en                                                          / 25e jrg. nr. 1 
Eva Catharina (Linda) Oud  ›           Westfriese Families 49e jrg. nr. 1  
Jan Jansen Wolfs  (par)                        IJsseldelta 22e jrg. nr. 1 
 

U treft een uitgebreide namenlijst van burgers van Amersfoort aan die inkwar-
tiering moesten toestaan van november 1747 t/m januari 1748 van het Waalse 
Dragonderregiment De Mattha in jrg. 17 nr. 2 van het kwartaalblad Amersfoort en 
Omstreken. 
Een alfabetisch overzicht van de Helderse en Huisduiner bevelhebbers ter wal-
visvaart in de 18e eeuw vindt u in NoordKopStukken jrg. 22 nr. 2. 
 

     De complete Nederlandse telefoongids van het jaar 1950 is online 
     te bekijken. Dankzij het werk van Jan van Griethuysen is de gids op    
     plaatsnaam toegankelijk geworden en wel zodanig, dat altijd de juiste 
     pagina kan worden geopend om te bekijken of de gezochte familie- 
     naam in een bepaalde plaats voorkomt. Een mooie aanvulling op de 
     gids uit 1915 die al langer bestaat. Zie http://de-wit.net/bronnen/tel1950 
     of tel1915.                    Uit: Gens Data 25e jrg. nr. 1 maart 2008  
 

               Hist. Vereniging Bergen NH 14e jrg. nr. 2 nov. 2007 
- Werelderfgoed in oud-archief Bergen  - herberg-café-rest.  Duinvermaak 
- kunstenaar Job Graadt van Roggen (1867-1959) 
                          in het themanummer 7 febr. 2008 
- de familie Maschmeijer (met stamboom) en ‘Zuilenhof’    
              Hist. Vereniging Callantsoog 
t/m 28 december ‘Zijpe en het Water, vriend en vijand’ in het Zijper Museum 
te Schagerbrug, Schagerweg 97 (woensdag- en zondagmiddag 1300-1700 uur) 
              Stichting Langedijker Verleden 
‘Lager Onderwijs in Langedijk’ zaterdag-en zondagmiddag ’t Regthuis Oudkarspel 
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C.C. Misselijck, een 17e eeuwse Outdurper  
in Bovencarspel                                                  Jos Kaldenbach 
 
Soms tref je onverwachts een dorpsgenoot (Oudorp) in verre contrei-
en (Bovenkarspel) aan, zoals de volgende -tamelijk lastige- oud-
notariële akte ONA 427-44 bewijst.  
 
Den 28 Desemb. 1674 Compareerde voor mij, Abel Mom, openb[aer]  
Not[ari]s bij den Hove van Hollandt geadmitteert, tot Bovencarspel residee-
rende ende getuygen naar genoemt in eijgen Persoone de Eersame Jan Pieterß 
Wonende aan de Saaghmolen tot Bovencarspel, voor hem selve, Jan Cornelisß 
Verwer tot Enchuijsen, alsmede beijde Rato caveerende [optredende] en haar 
sterck maackende voor Jan Pieterß, haren swager, wonende tot Menbl[lick]. 
Ende Gerrit Barensß de Jonge & Sijbrant Jacobsß Bergerboot als Weesvoochd 
van ’t oude Erme Weeshuys tot Enchuijsen, onder haar protectie hebbende 
Pieter Vuller & Maarten Hennewen ter Eenren, Cornelis Cornelisß Mislijck, 
wonende aan den Huygendijck in de Banne van Outdurp, als mede Rato cave-
erende & hem sterck makende voor de verdere kinderen van Aaf Jans en sijn 
soon Cornelis Cornelisß, altsamen Erffgenamen Ab intestato [zonder testa-
ment] van Maarten Cornelisß ter anderen sijde, in sijn leven gewoont hebben-
de in ’t Westende van Enchuijsen,  
Welcke Contrahenten bekende & verclaarden met maalcanderen in alle min & 
fruntschap hadden geschift ende gescheijden alle het genen haar Aenep[aert] 
[toekomt] wegens de Erffenis van de voornoemde Maarten Cornelisß te schif-
ten –scheijden ende te delen stont & dat in maniere als volcht, Namentlijk, dat 
Jan Pietersß, Jan Cornelisß Verwer, als vooren, Rato caveerende voor haar 
swager Jan Pietersß & de voornoemde Weesmeesteren van ’t Erme Weehuijs 
voornoemt, te samen voor een gerechten derden Part der voorsegde Erffenis 
sullen hebben, behouden ende genieten het huijs van ’t Hentie met het andere 
Huijsien daaraan, als mede de Boogaart en Erff, de kamers daaraan & alles wat 
aan de selve huijsen en erff dependeert [behoort], en soo als het selve Tegen-
woordich bedoelt en bepaalt ende tot noch in possessie wort beseten, belent 
ten oosten Cornelis Meijnderß ende ten westen Pieter Jacobs weduwe, noch 
een oblijgatie van achthondert Car.[olus] guldens, bij haar selffs ontvangen & 
genooten. Daar en tegens soo sal Cornelis Cornelisz Mislick met sijn verdere 
Complicen en Erffgenamen hebben, behouden ende genieten alle verdere 
goederen & effecten, bij de voorsegde Maarten Cornelisß naargelaten, het sij 
roerende ofte onroerende, In- ende Uijt-schulden, geen exemt [uitgezonderd], 
tot de jaere 1675 ex[c]luijs met welcke Delinghe, schiftinge & scheijdinge ver-
claarden sij Contrahenten ten vollen ver-genoecht ende gecontenteert [tevre-
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den] te wesen [te] niet te sullen doen noch gedoogen, dat bij Imant ter werelt 
hier jegens gedaan sal worden het sij bij Relijff, Reductie, ofte andere Benevi-
tien van Rechten [op geen enkele manier tegengewerkt], hoe die oock genoemt 
soude mogen wesen, alles x dar van renuntieerende [afzien]. Alles onder ver-
bandt van rechten, daar toe staande. Alles oprecht. Aldus gedaan ende beleden 
tot Bovencarspel voorsegt ter presentie van de E:[ersame] Gerrit Hendr[icks] 
Grooteb[roek], Burgem[eeste]r & Dirck Sijbrantsß Nee, Vredemaacker, als 
getuijgen van goeden gelove hier toe versocht & gebeden. 
Getekend door: 
Jan Pietersß, Sijbrant Jacobsen Bargerboot, Gerrit Hend[rik]s Grotebroek, 
Gerrit Barentß de Jonge, Conelis Mislick en Dirck Sijbrants Nee. 
 
Controle in de indexen van de doop- en trouwboeken van Oudorp leverde 
geen aanvullingen op. Wél was bij notaris Pieter van der Molen in Alcmaer 
acht jaar eerder zijn testament verleden: Op 2 juni 1668 verschenen Cornelis 
Cornelis Misselijkck en Trijn Claes, anders Trijn Mijnderts, welke laatste ziek 
te bedde leggende, terwijl Cornelis gezond van lijf en leden was. Ze woonden 
“voor in de Hr. Huijgenwaert in de Sweijn, bij Jan Buijes. Daar verschijnt de 
notaris ook, wat op een behoorlijke welstand wijst. Cornelis legaliseert en 
maakt Trijn sterck voor f. 100 Car. Guldens, te XL grooten Vlaems ’t stuck. 
Zij legaliseert hem aen Renten in Cassa sijnde f. 50,=. De getuigen waren de 
gebueren Sijbet Claaß, out-schepen van Outdorp en Dirck Heijndricxß Hove-
nier, beijde geloofwaerdich.” 
In de marge een notitie: “Hier van Instrument geleevert aen Sijbet Claesß vol-
gens Casse van Cornelis Cornelisß Misselijkck.”Beiden tekenden met een + 
(ONA Alkmaar 303-57). 

 

 

 

 
In de volgende nummers van dit blad o.a: 
• Een kwartierstaat in het middenblad 
• Meer informatie over de afdelingsavonden in het najaar 
• De familie Men/Mens uit Koedijk 
• De familie Venker/Fencker uit Alkmaar 
• De familie Pot uit Alkmaar 
• Fabrieken in Alkmaar anno 1886 
• Blijf kopij insturen! Schuif uw plan niet op de lange baan. De redactie 

helpt u met alle plezier.  
 


