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We wete op heden veul 

meer over vroeger as 

in ’t verleden.  

 

Van de redactie                                                     
 
 
Begin augustus kwam de redactie 
bijeen om dit HNK-nummer voor 
te bereiden. In september zal het 
Regionaal Archief in Alkmaar op 
de dinsdagavond weer haar deuren 
openen, veel vakantiegangers zijn 
terug van weggeweest, ook de 
vakantie van onze huisdrukker zit 
erop, de lezingen van onze afdeling 
gaan wederom een aanvang ne-
men, kortom: het seizoen 2008-
2009 van Hollands Noorderkwar-
tier gaat beginnen.  
Voor de media was het komkom-
mertijd, wat aanleiding gaf tot 
magere zomeredities van tijdschrif-
ten en dagbladen. Dit september-
nummer heeft daar geen last van. 
Maar.... het aantal bladzijden van het 
HNK-blad kan fluctueren. In het verle-
den behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. 
 
 
 

Dit nummer bevat weer inspire-
rende artikelen. Verslagen van 
afdelingsavonden zijn deze keer 
niet aan de orde, wel de kwartier-
staat van Wil Steeman in het hart 
van het blad. We laten graag twee 
leden aan het woord om zich voor 
te stellen. In de portefeuille be-
vonden zich enkele genealogische 
fragmenten die nodig gepubliceerd 
moesten worden. Het artikel van 
de familie Men toont bijvoorbeeld 
aan dat het loont om verder te 
zoeken, zelfs als u bent ‘overgele-
verd aan patroniemen’. En de au-
teur van het stuk over de familie 
Venker ontdekte dat een hardnek-
kig familieverhaal, niet altijd hoeft 
te kloppen. Veel lezers zullen ho-
pelijk met belangstelling kennis 
nemen van het overzicht met 
Alkmaarse bedrijven uit 1886.  
 
We wensen u veel leesplezier. 
 
Marry Luken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gelezen op de Westfriese Kalender, 23 mei 2008 
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Programma HNK-avonden 2008 - 2009 
Wil Hermanus 

 

De lezingen van seizoen 2008-2009 gaan beginnen. Deze worden weer 
gehouden in ‘t Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, 1814 JA Alkmaar. 
(tel. 072 5123949). Dit is een gezellige lokatie. Om 19.30 uur is de zaal 
open en de lezingen beginnen om 20.00 uur. (In november voorafge-
gaan door een korte ledenvergadering.) Iedereen is van harte welkom. 
Neem gerust familieleden, kennissen of buren mee. De toegang is 
gratis. Als u met de auto komt, kunt u die (ook gratis) voor de deur 
parkeren.  
 

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 mailen (sj.lems@hetnet.nl) of schrijven (Winonahstraat 2, 1336 
GL Almere) als u bent vastgelopen met een ‘Napoleontische’ voorouder. Een 
oplossing van het probleem is nooit gegarandeerd, maar wellicht kan hij meer 
licht op de zaak werpen. 
 

15 oktober 2008  
Lezing ‘Het visitekaartportret 1860-1910 en de dubbele moord in Schagen’ 
door dhr Bert Siezen 
Uit de jaren 30 van de 19e eeuw stammen de allereerste fotoportretten, de 
Daguerreotypes, eenmalige afbeeldingen die op een ingewikkelde en kostbare 
manier gemaakt werden. Weinig mensen hadden het geld om zich op die ma-
nier te laten portretteren. Vanaf 1860 kwamen er veel goedkopere, zgn. visite-
kaartportretten: foto's van ongeveer 6 x 10 cm, geplakt op een kartonnetje. Er 
kwam nog heel wat bij kijken om op de foto te gaan. Je trok je beste kleren aan 
en bezocht het dichtsbijzijnde fotografische atelier. Er waren in de studio vaak 
prachtige decors aanwezig en aparte meubels. Op de achterkant van de foto's 
stond indrukwekkende reclame voor de fotograaf. Op de lezing wordt inge-
gaan op allerlei zaken die hiermee te maken hebben. 
Toevallig kreeg ik de visitekaartportretten in handen van de twee vermoorde 
dames van de Dubbele Moord van Schagen uit 1894. Later kwam er nog meer 
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beeldmateriaal bij mij binnen. Voor mij aanleiding om dit gebeuren nader uit 
te zoeken. Het leidde tot verbluffende gegevens over de moordenaar, zijn 
familie en zijn slachtoffers. Dit alles heeft geleid tot het verschijnen van mijn 
boek "Spijkers in de Spaarpot", helaas uitverkocht, maar wel aanwezig in de 
bibliotheken. Het zal u allemaal duidelijker worden op de lezing met prachtige 
lichtbeelden. 
 
19 november 2008 
19.30 uur korte ledenvergadering 
Agenda: 

1. Opening door voorzitter en mededelingen 
2. Notulen van de ledenvergadering van 9 april 2008 
3. Financiën, begroting 2009 en mondeling verslag jaarcijfers 2008 door de 

penningmeester  
4. Mededelingen over de vergaderstukken voor de landelijke vergadering te 

Utrecht. NB! Deze vergaderstukken zijn digitaal op te vragen bij de secretaris 
via ngv.hnk@planet.nl , circa 1 week voor de vergadering. Gaarne uw lid-
maatschapsnummer erbij vermelden. 

5. Wat verder ter tafel komt 
6. Rondvraag en sluiting.  

 
20.00 uur lezing en workshop "Kijk en doe avond met het genealogisch programma 
Aldfaer", door dhr C. van Rooij.  
Cor van Rooij heeft deze doe-avond ook gehouden in Amersfoort en dat was 
een groot succes. U wordt vezocht, als u in het bezit bent van een laptop, deze 
mee te nemen en te zorgen dat u vooraf het gratis te downloaden genealogie-
programma Aldfaer versie 4.xx er op heeft staan. Dit kunt u doen via 
www.aldfaer.net. Heeft u hulp nodig, neem dan gerust even contact op met 
info@cmvanrooij.nl. Voor de pauze zullen de mogelijkheden worden behan-
deld, na de pauze gaan we samen een stamboom invoeren.  
Bezoekers die geen laptop hebben kunnen meekijken met de anderen en zo 
heel wat wijzer worden. Cor van Rooij neemt nog twee assistenten mee, dus er 
is gelegenheid genoeg om te oefenen en vragen te stellen. Het wordt een leer-
zame en gezellige doe-avond! 
 
17 december 2008, lezing "De Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen met een 
extra Kerstaccent", door mw W. Planjer 
14 januari 2009, Nieuwjaarsbijeenkomst en een oude film afkomstig uit de 
collectie van het Poldermuseum over inwoners van Heerhugowaard omstreeks 
1938.  
11 februari 2009, lezing "De collecties van het Nederlands Instituut voor Oorlogs Do-
cumentatie (NIOD)", door dhr D. Barnouw 
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Landelijke archievendag  
in het Regionaal Archief Alkmaar 
 
Op zaterdag 11 oktober 2008 vindt de Landelijke Archievendag plaats. Het 
thema van de “Week van de geschiedenis”, waar deze dag deel van uitmaakt, is 
“Verhalen van Nederland”. Archiefinstellingen zijn op die dag geopend voor 
het publiek, en presenteren zich met allerlei activiteiten.  
 
Ook het Regionaal Archief Alkmaar biedt de bezoeker een gevarieerd pro-
gramma: enkele romanschrijvers vertellen over het gebruik van historische 
bronnen bij het schrijven van hun verhalen die zich in deze regio afspelen, 
antiquaar Van der Steur taxeert archivalia, prenten, kaarten e.d. van bezoekers 
en Bas Wilschut van de NGV geeft een lezing over computergenealogie. Ook 
wordt een korte presentatie gegeven over de nieuwe digitale toegang tot genea-
logische bronnen, die met de hulp van vrijwilligers tot stand wordt gebracht.   
 
Verder zijn er een historische markt met kraampjes van het archief, musea en 
historische verenigingen, rondleidingen langs archiefschatten in het archiefde-
pot, historische films en muziek en wordt de uitslag bekend gemaakt van de 
verhalenwedstrijd die het Regionaal Archief organiseert in samenwerking met 
de Alkmaarsche Courant.. Voor meer informatie over de verhalenwedstrijd en 
het programma kunt u terecht op de website van het Regionaal Archief Alk-
maar: www.archiefalkmaar.nl 
 

 
 
 

GensDataPro versie 2.6  
 
Via de NGV-site kunt u het laatste nieuws lezen over de nieuwste versie van 
het genealogieprogramma GensDataPro. Er is een demoversie beschikbaar en 
HNK-lid Aad Biesbroek heeft hiervoor een korte handleiding geschreven die 
u kunt downloaden. Ga naar http://gensdatapro.ngv.nl, kies dan voor 
Downloads (midden op de balk bovenaan), vervolgens voor Demo versie 
GensDataPro en tenslotte voor Korte handleiding voor de demoversie 
van GensDataPro (PDF).  Ook voor vragen over GensDataPro kunt u altijd 
bij Aad terecht. Zijn postadres, telefoon en e-mailadres staan vermeld op de 
kaft van dit blad en hij is ook bijna altijd op de HNK-avonden in ’t Trefpunt 
te vinden.   
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Symposium Familiegeschiedenis te Zwolle  
 
Op 25 november 1958 werd de NGV-afdeling Overijssel opgericht. De op-
richtingsvergadering vond plaats in het hotel van Gijtenbeek te Zwolle. Onze 
Overijsselse zusterafdeling viert dit jaar dus het 50-jarig bestaan.  
Een van de activiteiten is deelname aan een symposium. Ook u wordt van 
harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.  
 
Het symposium wordt georganiseerd door het Historisch Centrum 
Overijssel (HCO) te Zwolle in samenwerking met Stichting Literaire 
Activiteiten Zwolle (LAZ), Nederlandse Genealogische Vereniging Af-
deling IJssellanden, Boekhandel Waanders. 
Datum:    zaterdag 11 oktober 2008 
Plaats:  Historisch Centrum Overijssel (zie foto), ingang Van 

Wevelinkhovenstraat, Zwolle.  
Tijd:      Aanvang 10.30 uur, einde 15.30 uur 
Toegangsprijs: 17,50 euro of 25 euro inclusief lunch (NGV leden 

korting van 2,50 euro)  
Aanmelding:  vooraf via www.historischcentrumoverijssel.nl  

of 038-4266300 
Titel:                   Familiegeschiedenis. Toegang tot het verleden. 
 
In 2008 is het thema van de week van de geschiedenis ‘Verhalen van Neder-
land’. Pas door verhalen komt de geschiedenis echt tot leven. Verhalen over de 
(eigen) familiegeschiedenis vormen een herkenbare toegang tot het verleden. 
Familiegeschiedenis groeide de laatste jaren uit tot een zeer populair literair 
genre. Marijke Hilhorst (De Vader, de Moeder & De Tijd, 1999), Suzanna 
Jansen (Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis, 2008) en Annejet van der 
Zijl (Sonny Boy, 2004) beschrijven in hun boeken op indringende wijze de 
lotgevallen van de ‘kleine’ mens in relatie tot de soms overweldigende ‘grote’ 
geschiedenis. Ook zullen zij vertellen over hun individuele motivatie om op 
deze manier geschiedenis en literatuur met elkaar te verbinden. 
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Oproep voor oprichting familieorganisatie Booij 
 
In Nederland wonen een aantal geslachten (families) Booij(y). In Noord Hol-
land komen de Booijen voornamelijk uit Sint Pancras en de Zaanstreek. Ook 
in Drente en Friesland komen verschillende geslachten voor. Ik wil nu probe-
ren om al die geslachten/families in een familieorganisatie onder te brengen, 
om gezamenlijk verder onderzoek te doen. 
Vier jaar geleden ben ik begonnen met het uitgeven van een familieblad de 
“Booij Bode”. Dit blad zou ook goed gebruikt kunnen worden als platform 
voor de andere geslachten Booij om te komen tot een landelijk familieblad. 
Wie hierover mee wil denken en vooral mee wil doen, kan contact met mij 
opnemen. 

Jaap Booij, Zeeloodsenlaan 83, 1785 BM  Den Helder 
e-mail: jac.booij@planet.nl  

 
 
 
Nieuwe leden 
 

De afgelopen periode hebben we onderstaande leden mogen verwelkomen bij 
onze afdeling. 

 
mw. M. van 't Hoenderdaal-Hoff  Heerhugowaard  
dhr. B.J.C. Ides     Breda  
mw. M.S. Appel-de Roo    Oudorp (NH) 

 

 

 

☺PMERKELIJK 

 
Geboren te Urk op 5 januari 1891: 
Dubbele Weerstand 
zoon van Jan Weerstand en Lummetje Bouman. 
 
bron: gezinskaarten Den Helder 
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In het kort 
• We vestigen nogmaals uw aandacht op de genealogische markt te Am-

stelveen t.g.v. het 60-jarig bestaan afd. Amsterdam e.o. U kunt op zaterdag 
27 september van 10-17 uur terecht in Wijkcentrum De Meent, Orion 3-5, 
1188 AM Amstelveen. Info: Zie vorige HNK-nummer of 
http://amsterdameo.ngv.nl/markt-2008.html of bij mevr. M.C. Borg-
hols-Keijser, e-mail: mcborghols@dds.nl, tel: 020-6412714. 

 

• Op 25 april 2008 ging de website www.volkscultuur.nl online. Heeft u 
hierop al een kijkje genomen? In het najaar zal een lijst van 100 belangrijke 
tradities en rituelen gepubliceerd worden.  

 

• Tot 1 oktober zijn de vele waterschaps- en gemeentewapens nog te zien op 
de tentoonstelling ‘Papieren wapens’ in het Regionaal Archief, Hertog 
Aalbrechtweg 5, Alkmaar.  

 

• Op 17 juli vond het tweede vrijwilligersuitje van het Regionaal Archief 
plaats. Vijf HNK-leden die datatypwerk verrichten voor het toegankelijk 
maken van genealogische bronnen op internet, bezochten met Tim Veken 
in Haarlem het museum Het Dolhuys en kregen een rondleiding in het 
Noord-Hollands Archief in de Janskerk. Twee HNK-leden waren verhin-
derd. Momenteel zijn de gezinskaarten van Den Helder voor een groot deel 
gereed. Als u ook typwerk wilt doen kunt u contact opnemen met Tim Ve-
ken.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De vrijwilligers bij de lunch in het Archiefcafé in de Janskerk.
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Genealogie familie Men(s)                             Pieter Schager 
 
 
Inleiding 
Wie zich met genealogie bezig houdt komt vroeg of laat op een punt dat een 
bepaalde tak finaal vastloopt. Bijvoorbeeld een Maartje Cornelis waarvan de 
vader dan wel een Cornelis zal zijn maar de moeder onbekend is. Soms is ook 
een achternaam bekend en dat maakt het iets gemakkelijker omdat dan evt. 
broers en zusters gevonden kunnen worden. Maar verder komt men dan vaak 
ook nog niet.  
Als dan een genealogie of kwartierstaat gepubliceerd wordt met die familie-
naam in de index dan ben ik persoonlijk altijd erg benieuwd of de auteur er 
wel in geslaagd is verder te komen. Maar meestal is die ook op dat punt blijven 
‘hangen’. 
Als al het zoeken in Oud Notarieel, Oud Recht, lidmaatlijsten etc.  verder niets 
heeft opgeleverd dan zit er vaak niets anders op er in te berusten dat je niet 
verder  zult  komen. Als de DTB’s van de plaats waar de oudste (in het voor-
beeld Maartje Cornelis) nog een stuk in het verleden doorgaan is ‘het berusten’ 
wat moeilijker te accepteren. Zit de oplossing misschien toch in die oudere 
gegevens verborgen? 
Een middel om een vastgelopen onderzoek vlot te trekken is soms de namen 
van de kinderen van de broers en/of zusters van de betrokkene eens goed te 
bekijken, niet alleen van de zoons maar ook van de dochters. 
 
Dat hielp ook bij de familie Men. Een familie waarvan de naam rond 1755 in 
Koedijk, later ook Bergen, opduikt en die al in 1822 verdwijnt als de laatste 
naamdrager overlijdt. 
Wijlen de heer J.P. Geus uit Capelle aan de IJssel heeft in Westfriese Families 
(WFF 25, blz. 96 in Proces II) al eens een stukje gepubliceerd over Cornelis 
Cornelisz Men (in de genealogie vermeld bij II/8) waarin over zijn niet door-
gegane huwelijk met Guurtje Pieters Diepsmeer wordt gesproken (haar voog-
den wilden dat ze met iemand met meer kapitaal trouwde). Maar meer had ik 
tot voor kort niet kunnen vinden. 
 
Maartje Cornelis (toen nog zonder Men) huwde op 28-10-1736 te Koedijk met 
Jan Jansz de Groot. Uit het Oud Notarieel archief en de DTB’s vond ik dat zij 
in ieder geval drie broers had, n.l. Jan, Pieter en Cornelis. Allen kinderen van 
Cornelis en een onbekende moeder.  
Zoals vermeld huwde Maartje in 1736 maar Jan te Koedijk op 09-05-1756 en 
Cornelis te Koedijk op 20-05-1759. Pieter is volgens mijn gegevens nooit ge-
huwd. Wel een groot verschil in huwelijksdata! Zou Maartje een kind wezen 
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uit een eerder huwelijk van haar vader Cornelis?  Toen ik naar de kinderen van 
Maartje, Jan en Cornelis keek  viel op dat behalve de jongensnaam Cornelis 
(maar dat zat er wel in) de meisjesnaam Jannetje (en die kwam niet van de ‘kou-
de’ kant) voorkwam en dat kon best eens de naam van de vrouw van Cornelis 
geweest zijn. 
 
Ik ben dus gaan zoeken naar de combinatie Cornelis en Jannetje met de hoop dat 
ik dan als kinderen Maartje, Jan, Pieter en Cornelis en misschien nog wel meer 
kinderen, zou vinden. Beginnend met ca. 1734 (uitgaande van Cornelis’ huwe-
lijksdatum minus 25 jaar) en dan teruggaand in het verleden. Dat leverde acht 
‘treffers’ op (zie bijgaande genealogie) en het ouderpaar Cornelis Arentsz en 
Jannetje Cornelis de Jong(e) die op 25-12-1712 in Koedijk gehuwd waren. Maar 
nog geen familienaam Men! 
 
Die kwam pas tevoorschijn bij het zoeken naar de ouders van die Cornelis 
Arentsz. Zijn vader Arent, ook wel Aris Cornelisz, werd  op 25-10-1663 met de 
achternaam Mens vermeld als schepen van Koedijk en hij ondertekende ook 
met die naam! 
 
Het blijft vreemd dat ruim 70 jaar later de achternaam pas weer gebruikt wordt 
en die tussenliggende jaren slechts een patroniem. 
 
Een bijkomend voordeel van dit onderzoek was dat ik via de moeder Jannetje 
Cornelis de Jong(h)(e) nog verder in het verleden kon zoeken..... maar dat is 
een ander verhaal. 
 
Parenteel van Arent Cornelisz (Mens) 
 
I Arent Cornelisz (Mens), begr. Koedijk 07-12-1706. Vlg. O.R. Koedijk 

6220/2e ged. fol. 157 dd. 25-10-1663 was hij op die datum schepen van Koe-
dijk, hij wordt dan duidelijk Mens genoemd en tekent ook met die naam. 
tr. Koedijk 19-11-1684 Grietje Jans Stammes, begr. Koedijk 
02-07-1700. 
Uit dit huwelijk ged. te Koedijk: 
1. Cornelis Arentsz, ged. 19-10-1687 (zie II). 
2. Jan Arentsz, ged. 26-06-1689. 

 

 
II Cornelis Arentsz, ged. Koedijk 19-10-1687, begr. ald. 02-02-1732 

Vlg. O.R. Koedijk 6223 fol 130v dd. 19-04-1736 zijn Louris Pietersz Rus en 
Jan Pietersz Stam voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Arentsz, 
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gewoond hebbend en overleden te Koedijk.  
tr. Koedijk 25-12-1712 Jannetje Cornelis de Jonge, ged. Koedijk 
07-02-1694, begr. ald. 01-05-1732, dr. van Cornelis Jacobsz de Jonge en 
Guurtje Jans. 
Uit dit huwelijk ged. te Koedijk: 
1. Grietje Cornelis (Men), ged. 11-11-1714. 
2. Maartje Cornelis (Men), ged. 27-10-1715, begr. ald. 

25-01-1716. 
3. Maartje Cornelis Men, ged. 15-11-1716 (zie IIIa). 
4. Arendt Cornelisz (Men), ged. 02-04-1719. 
5. Jan Cornelisz Men, ged. 06-09-1722 (zie IIIb). 
6. Pieter Cornelisz Men, ged. 15-10-1724, begr. Koedijk 

03-10-1783. Test. 05-08-1780 vlg. ONA 637 akte 43 Not. A.v.d. 
Burgh. Hij is wnd te Koedijk en beneden F. 2000.- gegoed. Erfgenamen 
zijn Cornelis Jansz de Groot en Grietje Jans de Groot (kinderen van 
z'n zuster Maartje) die ieder een legaat van F. 150,- krijgen, verder 
Cornelis Men de Oude (z'n broer) die z'n huis en tuin te Koedijk zal 
erven en Cornelis Men de Jonge (z'n broeders zoon) die een houtbosje te 
Aagtdorp zal erven. Verder worden tot enige en algemene erfgenaam be-
noemd zijn broers Cornelis Men en Jan Men, die tevens tot voogd over de 
minderjarige erfgenamen benoemd worden. 

7. Guurtje Cornelis (Men), ged. 14-09-1727. 
8. Cornelis Cornelisz Men, ged. 03-07-1729 (zie IIIc). 

 
IIIa Maartje Cornelis Men, ged. Koedijk 15-11-1716, begr. ald. 27-10-1774 

Test. 14-09-1770 vlg. ONA 703 akte 785 Not. A. Bootsman. Beiden zijn 
niet boven F. 2000,-- gegoed. Er worden 4 kinderen genoemd, nl. Cornelis, Janne-
tje, Grietje en Maartje, waarvan de laatste, geh. met Sijmon Boender, inmiddels is 
overleden.  
tr. Koedijk 28-10-1736 Jan Jansz de Groot, ged. Koedijk 10-04-1707, 
begr. ald., zn. van Jan Jansz de Groot en Maartje IJfs Stammis. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Jansz, ged. Koedijk 09-03-1738, begr. ald. 28-09-1804. 
2. Maartje Jans, ged. Koedijk 13-12-1739, begr. ald. 17-08-1770 

tr. ald. 03-01-1762 Sijmon Jacobsz Boender, ged. Koedijk 
30-05-1737, overl. ald. 07-01-1816, zn. van Jacob Dirksz 
Boender en Maartje Cornelis. 

3. Jannetje Jans. 
4. Grietje Jans. 
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Koedijk anno 1744, door H. de Winter (Bron: Beeldbank Reg. Archief Alkmaar) 

 

 
IIIb Jan Cornelisz Men, ged. Koedijk 06-09-1722, begr. ald. 17-03-1781 

Vlg. ONA 737 akte 1 dd. 02-01-1788 Not. C. v. Oostveen zijn Cornelis 
Men, meerderjarige j.m., Jantje Men geh. met Gerrit Diepsmeer en Aagtje Men 
geh. met Cornelis Diepsmeer, kinderen van Jan Men (overl. als eerste ouder) en 
Neeltje Alberts Blokdijk (nu ook overleden). Zij erven land onder Koedijk, 
Oudkarspel, Warmenhuizen en Bergen.  
tr. Koedijk 09-05-1756 Neeltje Alberds Blokdijk, ged. Koedijk 
01-01-1727, begr. ald., dr. van Alberd Claasz Blokdijk en Aagje Cornelis 
Swaan. 
Uit dit huwelijk ged. te Koedijk: 
1. Jannetje Jans, ged. 28-05-1758, overl. ald. 25-12-1787, begr. ald. 

27-12-1787 
tr. ald. 25-05-1783 Gerrit Pietersz Diepsmeer, ged. Koedijk 
01-01-1756, overl. ald. 09-03-1831, zn. van Pieter Gerritsz 
Diepsmeer en Maartje Pieters Stam. 

2. Cornelis Jansz, landbouwer, ged. 09-09-1759, overl. ald. 
11-04-1822 
Test. 16-09-1803 vlg. ONA 775 akte 70 Not. C. van Oostveen. Zij 
zijn beneden F. 8000.- gegoed.  
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tr. (1) Koedijk 16-01-1791 Maartje Jans Stam, ged. Koedijk 
12-02-1764, begr. ald. 08-03-1804, dr. van Jan Pietersz Stam 
en Guurtje Pieters Prins. 
rel. (2) Neeltje Pieters Burger, ged. Koedijk 01-05-1768, overl. 
ald. 28-03-1831, dr. van Pieter Klaasz Burger en Antje Klaas. 
Neeltje Pieters Burger was wed. v. Arien Houdewind. Test. 8-03-1805 
vlg. ONA 777 akte 12 Not. C. van Oostveen. Zij zijn beneden F. 
20000.- gegoed.  

3. Aagtje Jans, ged. 03-05-1761, overl. ald. 20-12-1789, begr. ald. 
21-12-1789 
Test. 27-09-1788 vlg. ONA 739 akte 239 Not. C. v. Oostveen. Zij 
zijn beneden F. 4000.- gegoed.  
tr. Koedijk 07-05-1786 Cornelis Pietersz Diepsmeer, landbou-
wer, ged. Koedijk 03-08-1760, overl. ald. 08-06-1817, zn. van 
Pieter Gerritsz Diepsmeer en Maartje Pieters Stam. 

 

 
IIIc Cornelis Cornelisz Men, ged. Koedijk 03-07-1729, begr. 't Woud (Ber-

gen) 29-12-1788 
Vlg. Oud Not. Alkmaar 740 akte 39 Not. C. v. Oostveen dd. 21-02-1789 
zijn Jannetje Cornelis Men en Antje Cornelis Men de enige nog in leven zijnde 
kinderen van bovengenoemd echtpaar. Boedelscheiding van Cornelis Men vlg. Oud 
Not. Alkmaar 752 akte 57 dd. 13-02-1793 Not. C. v. Oostveen. Pieter Fok-
ker is gehuwd met Jannetje Men en Cornelis de Groot, Gerrit Diepsmeer, Cornelis 
Men (de Jonge) en Hendrik Gutker zijn voogden over Antje Men. Er zijn bezit-
tingen onder Koedijk, Oudkarspel, Warmenhuizen (in de Greb) en Bergen.  
tr. Koedijk 20-05-1759 Grietje Arents Jonker, ged. Koedijk 20-10-1737, 
begr. 't Woud (Bergen) 13-02-1780, dr. van Arent Cornelisz Jonker en 
Trijntje Gerrits. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Cornelisz, ged. Koedijk 09-09-1759, begr. ald. 

13-05-1760. 
2. Neeltje Cornelis, ged. Koedijk 14-06-1761. 
3. Cornelis Cornelisz, ged. Bergen 18-09-1768, begr. 't Woud (Ber-

gen) 03-11-1768. 
4. Jannetje Cornelis, ged. Bergen 24-02-1771, begr. Koedijk 

02-06-1803. Vlg. O.R. Koedijk 431 D fol. 164 dd. 04-01-1803 
heeft Jannetje op dat moment 3 kinderen, nl. Cornelis Gutker (14 jr), 
ged. 19-10-1788 Bergen, overl. 05-02-1862 Hargen, Dirk Fokker 
(10 jr), ged. 31-03-1793 Bergen, overl. 11-03-1829 Bergen en Grietje 
Fokker (4 jr), overl. 31-03-1860 Bergen. De eerste twee waren in Ber-
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gen geboren, Grietje in Ursem. Bij het huw. van 
Grietje op 31-05-1818 in Bergen met Pieter Brouwer waren haar broer 
Dirk en halfbroer Cornelis Gutker net als haar oom Pieter Rus uit 
Bergen, getuigen. 
otr. (1) Bergen 22-03-1788, tr. ald. 06-04-1788  
Hendrik Jansz Gutker, geb. Schoorl, overl. Bergen, begr. 't 
Woud (Bergen) 18-04-1791.  
Dat Hendrik Jansz Gutker een zoon is van bovengenoemde ouders 
blijkt uit Oud. Not. Alkmaar 749 akte 62 Not. C. v. Oostveen dd. 
24-03-1792. Zn. van Jan Hendriksz Gutker en Trijntje Jans 
Meijer. 
otr. (2) Bergen 21-01-1792, tr. ald. 05-02-1792  
Pieter Dirksz Fokker, ged. Hensbroek 28-02-1768, overl. Ur-
sem 09-11-1799, zn. van Dirk Fokker en Lijsbet Spaans. 
rel. (3) Jan Melisz Spaans, geb. Beemster, overl. Schagen 
07-11-1849.  
Op 11-10-1801 wordt in Koedijk een dochter Antje van bovengenoemd 
echtpaar gedoopt.  
De wed.nr. Jan Spaans, geb. Beemster, wnd Koedijk hertrouwde 
05/21-04-1805 in Schagen met Klaasje Stap, het huwelijk werd echter 
al weer op 10-10-1805 ontbonden, bij z'n overlijden wordt hij echter 
wed.nr. van Klaasje Stap genoemd. Vlg. Reg.Civ. is hij in 1779 gebo-
ren. Zn. van Melis Klaasz Spaans en Antje Jans Kuin. 

5. Antje Cornelis, ged. Bergen 25-05-1775, begr. 't Woud (Bergen) 
21-03-1776. 

6. Antje Cornelis, ged. Bergen 23-11-1777, begr. 't Woud (Bergen) 
12-07-1808 
tr. Bergen 22-01-1797  
Pieter Jansz Rus, boer, bouwman, rentenier, ged. Koedijk 
25-02-1776, overl. 't Woud (Bergen) 11-12-1859.  
Na het overlijden van Antje Cornelis Men hertrouwde Pieter Jansz Rus 
nog drie keer, nl. op 13-11-1808 in Bergen met Aaltje Cornelis Jonker, 
op 05-05-1811 in Bergen met Dieuwertje Jans Kluft, geb. Grootscher-
mer, overl. 24-11-1814 ’t Woud (Bergen) en tenslotte met Ariaantje 
Schroor, geb. Venhuizen, overl. 25-03-1844 't Woud (Bergen). Zn. 
van Jan Pietersz Rus en Trijntje Joosten Verwer. 

7. Trijntje Cornelis, begr. 't Woud (Bergen) 22-12-1784.  
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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. 
 
‘Westfriese families’    49e jrg. nr. 1 en nr. 2 
Pieter Gerritsz. Roosendaal  (kwst)  
Eva Catharina (Linda) Oud  (kwst) 
 
‘Historische Ver. Texel’                            nr. 87 2008 
Requiem voor een zeevaarder ‘Frans Tjallingii’ (met stamboomgegevens) 
 
‘Historische Ver. Alkmaar’                       Oud Alkmaar 32e jrg. nr. 1 
De kracht van kleinschaligheid –de families Coppens en Roobeek in Alkmaar 
Begraven in ongewijde aarde (R.K. begraafplaats Sint Barbara) 
 
‘Historische Ver. Bergen NH.                  Bergens Kroniek 15e jrg. nr. 1 
Coenraad Bogtman Albertszoon  - een man met grote ambitie en daden-
drang (1874-1933) 
 
 Het Waalse Dragonderregiment de Mattha (Waalse dragonders). 
 Een artikel van Wim Zevenboom over de roerige periode 1740- 
 1748 waarin zijn voorvader Augustinus –zich toen noemende 
 ‘Sevenboom’- als beroepsmilitair in het Staatse leger uiteindelijk  
 in de stad Amersfoort terecht kwam (met interessante bronvermeldingen).  
 
Hendrika Ida Maria van Santen (kwst)           Kwartier v. Nijmegen 17e jrg. nr. 2 
Johannes Zantingh (gen)            Threant 19e jrg. nr. 2 
Felix Simon Anton Zwart (stamreeks)           idem 
Michiel Verdonck (gen)             Amstelland nr. 70 
Lena Wessel  -  Dirk Folmer  (par)           Noord Kop Stukken 22e jrg. 2 
Teunis Ooms (kwst)             Zaanstreek-Waterland nr. 73 
Ben Wijdeveld (kwst)                             Kempen en Peelland 16e jrg. nr..2 
Marie van Geel (kwst)             West Noord-Brabent 2008-2 
Angelina Johanna D. Schoones           idem  
Foekje Dillema (kwst)             11 en 30 afd. Friesland 13e jrg. 2 
   - beroemd hardloopster en tijdgenoot van Fanny Blankers-Koen - 
Tenslotte: matriarchale stamreeksen (11 en 30 13e jrg. 3) van van Teyens, de 
Vries, Reinsma, van Bekkum, Spoelstra, Visser en de Boer.               
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Kwartierstaat Wil Steeman                 Simon Zuurbier 
 

Wil Steeman is op 27 december 2000 op 52-jarige 
leeftijd overleden. Wil was sinds 1991 actief 
binnen de Werkgroep Oud-Castricum. Als 
geboren en getogen Castricummer interesseerde 
hij zich buitengewoon voor de historie van 
Castricum. Zijn doctoraalscriptie uit 1985 had dan 
ook de geschiedenis van Castricum als onderwerp 
en was tevens gekoppeld aan zijn andere 
levensvervulling: het onderwijs. Zijn scriptie ging 
namelijk over de praktijk van het lager onderwijs 
in de dorpsschool van Castricum in de eerste helft 
van de negentiende eeuw.  Hij was leraar 
Nederlands op het Bonhoeffercollege in 
Castricum en was het laatste jaar vrij gemaakt om 
een nieuwe regionale organisatie op te zetten voor 
de begeleiding van dyslectische leerlingen. 

 

 
Vanaf 1992 was Wil Steeman secretaris van de Werkgroep Oud-Castricum en 
verzorgde in het kader van zijn PR-activiteiten in het Nieuwsblad voor Castricum 
onder andere de vaste rubriek ‘Oud en Nieuw’: een beschrijving en een foto van 
een stukje Castricum, zoals dat er vroeger en nu uitzag. Hij deed ook zelf 
onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis: naast de al eerder genoemde 
doctoraalscriptie schreef hij verschillende krantenartikelen over bepaalde 
onderwerpen uit de geschiedenis van ons dorp. Ook verdiepte hij zich in De Slag 
bij Castricum en schreef hierover een uitvoerig artikel in het boek: ‘Op Zoek naar 
Castricums Verleden’, dat verscheen in 1992 bij het 25-jarig jubileum van de 
werkgroep.  
Verder heeft hij zich bezig gehouden met het onderzoek naar de stamboom 
van de familie Steeman. Van de kwartierstaat van zijn ouders was al eerder in 
opdracht van zijn vader een deel uitgezocht door de in Alkmaar woonachtige 
genealoog A. Mekken.  
 

Wil Steeman was de jongste van een gezin van 15 kinderen. Zijn vader heeft 
hij nauwelijks gekend, omdat deze op 52-jarige leeftijd bij een ongeluk om het 
leven was gekomen. Het tragische is dat er al eerder broers en zusters van Wil 
omstreeks die leeftijd zijn overleden. Hij zag dan ook met enige zorg deze 
leeftijd naderen. Door een hersentumor is ook hij op 52-jarige leeftijd overle-
den. 

Wil Steeman 
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Zijn voorvader Cornelis Steeman, geboren in 1795 in Egmond-Binnen trouw-
de in 1826 met de Castricumse Aagje Stuifbergen, woonde vanaf zijn huwelijk 
in Castricum en had een café/herberg op de hoek van de Dorpsstraat - Kra-
mersweg.  
Zijn kleinzoon (de grootvader van Wil), ook Cornelis Steeman (1865-1944) 
geheten, was zeer ondernemend. Hij was eerst tuinder, verkocht daarna petro-
leum en begon in 1890 drie keer per week een vrachtdienst met een ezel tussen 
Castricum en Alkmaar. Hij is de grondlegger van het expeditiebedrijf dat door 
zijn zoon Johannes (Joh) Steeman in 1925 werd overgenomen en dat werd 
uitgebouwd tot Steeman’s Vrachtdienst. Het bedrijf onderhield dagelijks met 
meerdere vrachtauto’s bodediensten met Alkmaar, Amsterdam en IJmuiden, 
later ook vanuit Amsterdam met Arnhem en Nijmegen en hield kantoren in 
Alkmaar en Amsterdam. Over de ontwikkeling van dit expeditiebedrijf is in 
2006 een boek verschenen: ‘Steeman’s Vrachtdienst’. Na het overlijden van 
Joh Steeman (Wil’s vader) is het bedrijf in 1958 overgenomen door de Gelder-
se Tramweg Mij.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kwartierstaat van Wil Steeman vertoont in de eerste 5 generaties bijna uit-
sluitend geboorteplaatsen tussen Velsen en Zijpe met een meerderheid in Cas-
tricum, Heemskerk, Beverwijk en Bergen. Het betreft rooms-katholieke fami-
lies. 
 

Vrachtauto Steeman’s Vrachtdienst in de dertiger jaren 
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Boven:  
Johannes Steeman 
en Maria Rijs 
(kwartierstaat 
nr. 2 en 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rechts: 
Cornelis Steeman 
en Francisca Kuiper 
(kwartierstaat 
 nr. 4 en 5).  
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linkerdeel kwst 



Kwartierstaat Steeman-Rijs 
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V/1 16 V/2 17 V/3 18 V/4 19 V/5 20 V/6 21 V/7 22 V/8 23 V/9 24 V/10 25 V/11 26 V/12 27 V/13 28 V/14 29 V/15 30 V/16 31 

Cornelis 

Steeman  
 

Aagje 

Stuifbergen  
 

Jan de 

Ruiter  
 

Aagje Glorie 
 

Klaas 

Kuiper  
 

Trijntje 

Groot  
 

Jan Kuijper  
 

Trijntje 

Eenhuis  
 

Gijsbert Rijs 
 

Neeltje 

Everhout  
 

Johannes 

Koopman  
 

Antje de 

Roode  
 

Dirk van 

Egmond  
 

Aafje van 't 

Hoff  
 

Hendrik 

Bleijendaal  
 

Maartje 

Huibers 
 

zn. van Dirk 

Steeman en 

Trijntje Pons 

 

dr. van Dirk 

Stuifbergen en 

Geertje 

Schoenmaker 

 

zn. van Jan de 

Ruiter en Maartje 

Schermer 

 

dr. van Klaas 

Glorie en Antje 

Nanne 

 

zn. van Cornelis 

Kuiper en Geertje 

Smit 

 

dr. van Aris Groot 

en Maartje 

Niessen 

 

zn. van Simon 

Kuijper en 

Guurtje 

Zonderzorg 

 

dr. van Klaas 

Eenhuis en 

Marijtje 

Castricum 

 

zn. van Cornelis 

Rijs en Guurtje 

Klopper 

 

dr. van Jan 

Everhout en 

Maartje Hage 

 

zn. van Willem 

Koopman en 

Willempje 

Rijkeman 

 

dr. van Dirk de 

Roode en Marijtje 

Hoogeduin 

 

zn. van Gerrit van 

Egmond en Aagje 

Klap 

 

dr. van Pieter van 

't Hoff en 

Dieuwertje van 

Eederen 

 

zn. van Hendrik 

Bleijendaal en 

Trijntje 

Oldenburg 

 

dr. van Cornelis 

Huibers en Aagje 

Ursem 

 

dagloner, 

herbergier 

 

~ Egmond-Binnen 

23-11-1795 

† Castricum 

01-06-1865 

 

* Castricum 

06-05-1795 

† Castricum 

12-01-1867 

boer, landbouwer 

 

~ Heemskerk 

07-01-1811 

† Heemskerk 

25-05-1858 

 

* Castricum 

05-02-1812 

† Heemskerk 

01-02-1904 

watermolenaar, 

landman 

 

~ Bergen 

01-11-1796 

† Bergen 

31-05-1852 

 

* Driehuizen 

09-10-1796 

† Bergen 

03-02-1869 

arbeider, 

vletschipper 

 

* Limmen 

10-01-1811 

† Limmen 

26-02-1902 

 

~ Castricum 

30-11-1809 

† Limmen 

22-09-1863 

sjouwerman, 

arbeider 

 

~ Assendelft 

15-07-1788 

† Alkmaar 

01-04-1853 

 

* Schoorl 

30-08-1789 

† Heiloo 

25-11-1860 

landbouwer 

 

* Beverwijk 

04-07-1816 

† Heemskerk 

04-01-1874 

 

* Heemskerk 

21-10-1812 

† Heemskerk 

08-11-1865 

tuinder 

 

* Beverwijk 

25-09-1825 

† Beverwijk 

31-08-1901 

 

* Weesp 

31-12-1823 

† Wijk aan Zee en 

Duin 08-02-1905 

tuinder, 

jachtopziener, 

landbouwer 

 

* Beverwijk 

17-04-1820 

† Heemskerk 

04-09-1899 

 

* Wognum 

19-12-1826 

† Heemskerk 

26-03-1890 

x Castricum 30-04-1826 x Castricum 22-11-1835 x Bergen 23-07-1826 x Bergen 30-01-1831 x Heiloo 18-02-1816 x Heemskerk 27-05-1843 x Beverwijk 24-11-1850 x Zijpe 05-04-1845 

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 Steeman  
 

Maartje de Ruiter  
 

Cornelis Kuiper  
 

Jacoba Kuijper  
 

Nicolaas Rijs  
 

Marijtje Koopman  
 

Gerrit van Egmond  
 

Cornelia Bleijendaal  
 

dagloner, arbeider 

 

* Castricum 18-02-1833 

† Castricum 05-02-1869 

 

* Velsen 11-12-1836 

† Castricum 31-08-1891 

arbeider, watermolenaar 

 

* Bergen 29-04-1827 

† Bergen 25-05-1903 

 

* Limmen 26-07-1840 

† Limmen 13-12-1931 

landbouwer, arbeider 

 

* Alkmaar 13-07-1834 

† Heemskerk 14-01-1892 

 

* Heemskerk 16-07-1846 

† Zijpe 06-10-1916 

tuinder 

 

* Beverwijk 10-02-1851 

† Heemskerk 23-03-1937 

 

* Zijpe 20-11-1850 

† Heemskerk 09-10-1929 

x Castricum 11-05-1862 x Bergen 30-06-1861 x Heemskerk 07-05-1870 x Heemskerk 05-07-1876 

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

Cornelis Steeman  
 

Francisca Kuiper  
 

Johannes Rijs  
 

Maria Agatha van Egmond  
 

tuinder, verkocht petroleum, vrachtrijder 

 

* Castricum 11-09-1865 

† Castricum 24-09-1944 

 

* Bergen 05-10-1865 

† Castricum 05-01-1938 

melkrijder, tuinder, vrachtrijder 

 

* Heemskerk 04-10-1879 

† Heemskerk 26-02-1944 

 

* Heemskerk 29-04-1882 

† Heemskerk 13-11-1969 

x Bergen 05-05-1889 x Heemskerk 18-05-1904 

II/1 2 II/2 3 

Johannes Steeman  
 

Maria Clasina Rijs  
 

transporteur 
 

* Castricum 29-05-1900 

† Renswoude 13-10-1952 

 

* Heemskerk 01-04-1905 

† Castricum 06-04-1974 

x Heemskerk 14-04-1926 

I/1  1 

 Willibrordus Antonius Maria Joseph Hendrikus Steeman  
 

docent Nederlands, secretaris Stichting Werkgroep Oud-Castricum 
 

* Castricum 17-03-1948 

† Castricum 27-12-2000 

 

x Bergen 12-09-1972 

Anna Maria Stroomer  
 

 

* Bergen 11-12-1951 
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rechterdeel kwst 
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De familie Venker uit Alkmaar              Gijs Hesselink  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tobias Snel en Antje Duinker, overgrootouders van de auteur 
 
Inleiding 
Van mijn overgrootmoeder Antje Duinker, geboren in Amsterdam in 1852, 
werd altijd beweerd, dat haar vader nog loods was geweest op Texel. Tijdens 
mijn onderzoek naar de Duinkers bleek al spoedig, dat dit niet klopt. Haar 
vader Dirk Duinker was weliswaar geboren in Den Hoorn op 7 december 
1814, maar hij is niet net als zijn vader Dirk Klaasz Duijnker bij het loodswe-
zen terecht gekomen. Het zal wel te maken hebben gehad met de bouw van 
het Noordhollands Kanaal, wat veel loodsen brodeloos maakte.  
Nee, hij zou kolonist worden in de kolonie Frederiksoord (in Drenthe) van de 
Maatschappij van Weldadigheid. In Vledder is hij dan ook getrouwd met de in 
1815 te Amsterdam geboren kolonistendochter Antje Venker. Dat was voor 
mij toch wel verrassend. Antje Venker bleek een dochter te zijn van de kleer-
makersknecht Jacobus Venker, die met consent van het weeshuis te Alkmaar 
in 1807 te Amsterdam trouwde met de schippersdochter Geertje van Leeu-
wen.  
In het kader van kwartierstaat-onderzoek ga je dan verder terug in de geschie-
denis en volg je de Venker lijn in Alkmaar. Uiteindelijk heb je zo veel gegevens 
verzameld, dat ook een genealogie Venker kan worden samengesteld, die hier-
na volgt. Op een aantal punten is nader onderzoek zeker nog zinvol. Er ont-
staat een beeld van een familie, die bepaald niet welvarend was. De familie-
naam heb ik weergegeven als Fencker, dan wel Venker, hoewel in de aktes ook 
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andere schrijfwijzen als Vencker, Vinke, Vinkel, Finkel, etc. voorkomen. Alle 
doop-, trouw- en begraafgegevens betreffen de Nederduits Gereformeerde 
kerk te Alkmaar, tenzij anders aangegeven. 
Voor op- en aanmerkingen is de auteur dankbaar. Voor de verdere familie-
verbanden wordt verwezen naar de site www.geneaal.nl.  
 
Genealogie van Willem Maartens Fencker 
 
I Willem Maartens Fencker, geb. Alkmaar ca. 1665, begr. Alkmaar 

12-04-1726 ('diakonie').  
 otr. (1) Alkmaar 27-10-1686, tr. kerk Ursem 10-11-1686  Sybrig Cornelis 

van Kuijlenburch, geb. Ursem?, overl. Alkmaar 24-12-1705,  
‘in ’t Paijgelop’, onder memorie (gratis). Hij was j.m. van Alkmaar.  
tr. (2) kerk Alkmaar 28-11-1706 Dieuwertje Andries, begr. Alkmaar 
13-05-1714, (‘memorie, dijaconij’). Hij woonde in de Paternosterstraat. Zij wa-
ren onvermogend (Bron: Impost huwelijken). Hij was weduwnaar, zij j.d. 
tr. (3) kerk Alkmaar 06-12-1715 Cornelia Antonis. 
Uit het eerste huwelijk geb/ged te Alkmaar: 
1. Maarten, geb. ca. 1688 (zie IIa). 
2. Cornelis, soldaat aan boord van het VOC schip ‘Oude Zijpe’, 

geb. ca. 1690, overl. Azië 28-11-1719.  
3. Jacob, ged. 19-10-1698 (zie IIb). 
4. Adriaan (Arie) ged. 13-02-1701 (zie IIc). 
5. Willem, ged. 05-10-1704. 
Uit het tweede huwelijk geb/ged. te Alkmaar: 
6. Antje, ged. 25-09-1707. 
7. Saartje, ged. 21-03-1709, begr. Alkmaar 11-02-1748  

‘een beproefde vrijster’. 
8. Andries ged. 05-02-1711 (zie IId). 

 
IIa Maarten Willems Fencker, geb. Alkmaar ca. 1688, begr. Alkmaar 

05-03-1745 (memorie, diaconij). 
otr. (1) Alkmaar 06-08-1718, tr. kerk Alkmaar 21-08-1718 Trijntje Jans 
Rademaker, overl. ca. 1728. Hij woonde Nieuwesloot te Alkmaar, zij in de 
Keijserstraat. Onvermogend. 
otr. (2)  Alkmaar 12-11-1730 Hij weduwnaar in de Paternosterstraat, zij we-
duwe van Lingen, op de Nieuwesloot. tr. kerk  Alkmaar 26-11-1730 Marijtje 
Dirks, geb. Lingen? 
Uit het eerste huwelijk te Alkmaar (als Venker): 
1. Willem, ged. 08-06-1719, jong overl.  
2. Sybrigh, ged. 26-06-1720, begr. 03-02-1752, 'aelmoeseniershuijs'. 
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3. Lijsbet, ged. 02-02-1723, begr. 16-02-1723, ‘memorie’. 
4. Willem, ged. 30-01-1724, jong overl. 
5. Willem, ged. 11-03-1725, jong overl. 
6. Johannes, ged. 01-08-1726, jong overl. 
7. Johannes, ged. 20-07-1727. 
8. Willem, ged. 15-08-1728, begr. 02-09-1728. 

 
IIb Jacob Willems Fencker, ged. Alkmaar 19-10-1698. 

tr. Andrijntje Lammerts Hovink. 
Uit dit huwelijk: 
1. Willem Venker, ged. Alkmaar 03-09-1739, begr. Alkmaar 

17-10-1747 ‘zoon van Handerijntje Lammerts’. 
 
IIc Adriaan Willems (Arie) Fencker, kuiper, opperkuiper op het VOC 

schip ‘Streefkerk’, ged. Alkmaar 13-02-1701, overl. Azië 26-12-1744 
Azië.  
otr. Alkmaar 13-11-1729, tr. kerk Alkmaar 27-11-1729 ‘beide in de Pa-
ternosterstraat’  Johanna Thomas (Antje, Anna) Domis, geb. Rees? Zij was 
uit de stad Rees. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar (als Venker tenzij anders vermeld): 
1. Willem Fencker, ged. 08-03-1731, begr. 06-03-1735, ‘kuijper, 

weeshuis’. 
2. Grietje, ged. 15-02-1733. 
3. Maarten, ged. 06-04-1734, begr. 12-12-1737. 
4. Jannetje, ged. 31-07-1735. 

  Vermoedelijk (tweeling)zusje: Aegje Ariens Vinker,  
  begr. Alkmaar 4-8-1735. 

5. Maria, ged. 01-07-1736, begr. 12-03-1737. 
6. Willem, ged. 31-10-1737. 
7. Maria Ariens (Marijtje), ged. 19-04-1739, begr. 05-05-1740 

‘memorie’. 
 
IId Andries Willems Fencker, ged. Alkmaar 05-02-1711, begr. Alkmaar 

04-12-1768 (‘ laat kinderen na). Andries woonde van 1750 tot aan zijn dood 
in een huis aan de noordzijde van de Korte Koningsweg te Alkmaar. 
tr. kerk Alkmaar 26-10-1732 Neeltje Daniels de Vrij, geb. ca. 1709, be-
gr. Alkmaar 24-04-1774, oud 64 jaar. Haar vader zou Daniel de Vrij 
kunnen zijn, ged. Amsterdam 7-12-1689, zoon van Daniel de Vrij en 
Neeltje Teunis. Haar moeder zou dan Metje Jacobs kunnen zijn. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar (alsVenker): 
1. Willem, ged. 08-10-1733, begr. 12-10-1733. 



 jaargang 22, nummer 3, september  2008                                       87 

2. Antonij, ged. 26-08-1734 (zie IIIa). 
3. Willem ged. 16-08-1736 (zie IIIb). 
4. Jacob ged. 30-11-1738 (zie IIIc). 
5. Dieuwertje, ged. 01-11-1740. 
6. Neeltje, ged. 27-06-1743. 

tr. voor 1777 met Klaas Nottelman  
7. Lijsbeth, ged. 28-11-1745, begr. 29-03-1748. 
8. Maartje, ged. 17-12-1747, begr. 02-10-1805 ‘memorie, in ’t gast-

huis’. 
9. Lijsbeth, ged. 13-07-1749. 
10. Teunisje, ged. 22-09-1754. 

 
IIIa Antonij Venker, ged. Alkmaar 26-08-1734, begr. Alkmaar 02-01-1804 

‘in het diakoniehuis’. 
tr. Barta de Vries. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 
1. Johannis (Jan), ged. 04-09-1763, begr. 23-11-1763. 

 
IIIb Willem Venker, ged. Alkmaar 16-08-1736. 

otr. Alkmaar 25-12-1763, tr. kerk Alkmaar 08-01-1764 Maria (Marijtje) 
van Baalen, geb. ca. 1741, begr. 09-11-1790 ‘memorie, laat 2 kinderen 
na, weeshuis’.  
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 
1. Neeltje, ged. 22-11-1764. 
2. Jannetje, ged. 08-03-1767, begr. 20-09-1810.  

tr. (1) voor 1791 met Jan van Oonk. 
otr. (2) Alkmaar 15-08-1802, tr. Alkmaar 29-08-1802 Dirk 
Kerkman, opperman, geb. Velsen. 

3. Willem, ged. 08-01-1769, overl. 30-06-1770, begr. 01-07-1770. 
4. Willem, ged. 21-04-1771, soldaat aan boord van het VOC 

schip ‘Blitterswijk’, overl Azië 24-5-1791.  
5. Jacob, ged. 25-01-1774, begr. 30-01-1774. 
6. Johannes, ged.19-02-1775. 
7. Cornelis, ged. 04-12-1777. 
8. Jacobus, ged. 21-12-1783 (zie IVa). 
9. Petrus (Pieter), ged.15-05-1785, begr. 19-06-1785. 

 
IIIc Jacob Venker, ged. Alkmaar 30-11-1738, begr. Alkmaar 25-12-1770. 

tr. ca. 1763 Aaltje van der Meer, ged. Alkmaar 25-01-1735, begr. 
Alkmaar 04-10-1772 ‘laat kinderen na, boedel aan het weeshuis’. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 

  88                                               Hollands Noorderkwartier, aflevering 75 

1. l.k. geb. 07-1762, begr. 16-07-1762. 
2. Jan, ged. 16-05-1765, begr. 26-03-1783 ‘in ’t weeshuis’. 
3. Dieuwertje, ged. 30-08-1767, overl. na 1795. Huwelijksgetuige 

Leiden 24-10-1795, zij woonde daar op de Hooygragt. 
tr. Christoffel van Til. 

4. Andries ged. 05-08-1770 (zie IVb). 
 
IVa Jacobus Venker, kleermakersknecht in 1815, later kolonist Frederiks-

oord (Maatschappij van Weldadigheid) van 28-8-1828 tot zijn dood, 
ged. Alkmaar 21-12-1783, overl. 08-06-1861 Frederiksoord 
gem.Vledder (DR). Jacobus woonde voor zijn huwelijk Grote Oostenburger-
straat Nr. 33, Kanton 2, Amsterdam. 
otr. Amsterdam 02-10-1807, tr. Amsterdam 25-10-1807 ‘Stadhuis, met 
consent van het weeshuis te Alkmaar’ Geertje van Leeuwen, koloniste Fre-
deriksoord (gem. Vledder) van 28-8-1828 tot 20-6-1861 en in Wil-
lemsoord (gem. Steenwijkerwold) vanaf 20-6-1861 tot haar dood, 
geb/ged. Amsterdam 03/10-12-1786, overl. Willemsoord 05-12-1869 
dr. van Jacob van Leeuwen, schipper te Leimuiden, en Antje Habbie.  
Uit dit huwelijk geb/ged. te Amsterdam tenzij anders vermeld: 
1. Jacob, militair, geb/ged. 14-03/09-04-1809, Oosterkerk, overl. 

Zwolle 21-05-1841. 
2. Jansje, koloniste te Frederiksoord, later Willemsoord, geb/ged. 

23-09/03-10-1810, Zuiderkerk, overl. Steenwijkerwold 1879. 
tr. Vledder 28-06-1853 Huibrecht Groen, kolonist te Willems-
oord, geb. Vlaardingen 11-09-1809, overl. Weststellingwerf 
18-06-1885, zn. van Kors Groen, zeeman, en Cornelia Cordia 
(Kornelia Kordia), werkster. 

3. Antje, arbeidster dienstbaar te Frederiksoord (Maatschappij 
van Weldadigheid) op 2-5-1835, aldaar formeel ontslagen op 
30-11-1835, geb. 05-08-1815, overl. Bloemendaal (NH) 
27-03-1887. 
tr. Vledder 17-04-1844  Dirk Duinker, sjouwer, werkman, 
geb. Den Hoorn (Texel) 07-12-1814, overl. Amsterdam 
18-07-1876. Dirk verbleef sinds 12-9-1821 in het gezin van 
zijn moeder en stiefvader in de kolonie Frederiksoord (Kolo-
nie I van de Maatschappij van Weldadigheid). Vandaar ging 
hij op 2-4-1837 in militaire dienst, kwam terug 5-7-1843, en 
‘deserteerde’ op 20-4-1844.  
Zn. van Dirk Klaaszn Duijnker, loods, en Ariaantje Cornelis 
Kok, koloniste (arbeidersche) te Frederiksoord. 
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Een kolonistenwoning in Willemsoord (Bron: Wikipedia)  

 
4. Wilhelmina, dienstbaar te Frederiksoord op 1-10-1834 en al-

daar op 31-5-1835 formeel ontslagen, geb. 07-10-1817.   
Zij woonde op de Keizersgracht te Amsterdam en was dienstbode. 

5. Willem, kolonistenzoon Frederiksoord vanwaar hij op 
16-4-1845 is ‘gedeserteerd’, sjouwer, geboortegetuige te Am-
sterdam op 7-4-1847, geb. 19-03-1823. Hij woonde in de Grote 
Kattenburgerstraat en op het Mariniersplein. 

6. Geertje, kolonistendochter, geb. 26-10-1824, dienstbaar te Fre-
deriksoord op 31-8-1839 en op 29-2-1840 formeel ontslagen. 
Zij woonde op de Herengracht in 1852/1853 en was dienstbode. 

7. Katharina, kolonistendochter, geb. Frederiksoord (Gem. 
Vledder) 21-09-1830, overl. Steenwijkerwold 16-12-1852. 
Gedeserteerd op 3-10-1847, teruggekeerd op 10-2-1849 en op 
30-5-1849 overgeplaatst naar de strafkolonie Ommerschans 
(Nr. 55), na terugkeer gehuwd. 
tr. Vledder 04-05-1851 Petrus Jansen, kolonistenzoon uit Wil-
lemsoord, geb. Steenwijkerwold 24-02-1823, zn. van Johannes 
Lambertus Jansen en Margaretha Ehrlich.  
Uit dit huwelijk werd één zoon geboren. 
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IVb Andries Venker, hoofdonderwijzer van de Departementsschool der 
Maatschappij Tot nut van 't Algemeen te Leiden, ged. Alkmaar 
05-08-1770, overl. Leiden 22-06-1846 'na een langdurige ongesteldheid ten 
gevolge eener borstziekte', zie http://www.dbnl.org/tekst/_jaa002185801_01/ 

 _jaa002185801_01_0030.htm). 
otr. Leiden 02-10-1795, tr. kerk Leiden 24-10-1795  
Zij vierden op 24 october 1845 hun vijftigjarige huwelijksvereniging.  
Hendrika Pieters van den Engh, ged. Dordrecht 09-01-1774, overl. 
Leiden 28-01-1846  op 72-jarige leeftijd. Zie Algemeen Familieblad 1902, 
kolom 471 en 502. 
Uit dit huwelijk geb. te Leiden: 
1. Alida (Aaltje), fabrikante, geb. 24-07-1796. 

tr. Leiden 01-10-1818 Jan Fredrik Hofkes, fabrikant, geb. Lei-
den 28-10-1798, overl. Leiden 05-08-1833.  
Uit dit huwelijk werden te Leiden tussen 1819 en 1832 7 kinderen ge-
boren. 

2. Wilhelmina, geb. 30-03-1800. 
tr. Leiden 19-10-1820 Cornelis Hofkes, vachtenbloter, geb. 
Leiden 18-12-1800.  
Uit dit huwelijk werden te Leiden tussen 1821 en 1844 15 kinderen 
geboren. 

3. Jacoba Johanna, geb. 05-03-1802, overl. Amsterdam 20-11-1856  
tr. Leiden 19-04-1821  Jacobus  Couvée, fabrikant, geb. Leiden 
08-06-1800, overl. Oegstgeest 16-08-1848.  
Uit dit huwelijk 9 kinderen, geboren te Leiden tussen 1821 en 1837. 

4. Pieter geb. 28-07-1808 (zie Va). 
5. Dina Hendrica, geb. 30-03-1814, overl. Leiden 27-03-1876  

tr. Leiden 05-11-1835 Tijmen Hooiberg, tekenaar, geb. Har-
derwijk 04-10-1809, overl. Epe 12-12-1897.  
Uit dit huwelijk werden te Leiden tussen 1836 en 1840 3 kinderen ge-
boren. 

 

 
Va Pieter Venker, hoofdonderwijzer, winkelier (kruidenierswaren, tabak, 

sigaren, etc.) te Leiden, geb. Leiden 28-07-1808, overl. na 1881. 
tr. Leiden 22-04-1832 Elizabeth Jacoba Couvée, geb. Leiden 
28-12-1809, overl. Leiden 16-04-1881.  
Uit dit huwelijk werden te Leiden tussen 1833 en 1844 8 kinderen geboren.  
Deze tak is niet verder uitgewerkt.  
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Een nadere kennismaking met...    verzorgd door Piet Aaij 
 

 
Mijn naam is Hans van Veen. Ik ben een geboren Alkmaarder en 
wel op 8 september 1945. Getrouwd in 1968 met Riet Bruin en heb 
twee kinderen en we hebben na ons huwelijk eerst enige jaren in 
Alphen aan de Rijn gewoond. Daar werkte ik eerst in tuinaanleg en 
onderhoud als hovenier. Later, door de oliecrisis in 1973, heb ik de 
overstap moeten maken naar heel ander werk. In ploegendienst, als 
procesregelaar bij de toenmalige Mekog (DSM), de kunstmestfabri-
kant op het Hoogoventerrein en we zijn toen terug verhuisd naar 

Alkmaar. 
In 1978 werd ik weer gedwongen te kiezen voor ander 
werk. Nu als tekenaar van processchema’s e.d., uitzoe-
ken van ondergrondse leidingen, kabels en riolering en 
het bijhouden van apparaatcoderingen. Hierdoor kwam 
ik ook in contact met het beheer van technische teke-
ningen en een documentenarchief. Dus met het snuffe-
len in archieven ben ik wel bekend geraakt. In 1994 
moest ik weer van werk veranderen, maar de uitdaging 
bleef. Evenals na de overstap in augustus 1998 naar de 
Huisvuilcentrale als tekening- en document-beheerder. 

In het verre verleden wilde ik de geschiedenis van beide families al 
een keer uitzoeken maar door diverse omstandigheden -werkdruk, 
studie, andere hobby’s die veel tijd vroegen- kwam het er niet van. 
Een gemiste kans zo bleek later, ook omdat er al veel van de ouders, 
ooms en tantes waren overleden. Daarnaast waren ook de contacten 
met de diverse familieleden verwaterd en er had zich meer had afge-
speeld dan ik dacht. Van de huidige generaties is het zeer moeilijk 
om gegevens boven tafel te krijgen. Geen belangstelling, pijnlijke si-
tuaties enz. zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. 
Door belangstelling voor oude foto’s kwam ik ook in aanraking met 
oude familiefoto’s die zo elk hun eigen verhaal vertelden. Door in 
2003 te beginnen met het scannen van deze foto’s werd ook de be-
langstelling weer gewekt om uit te zoeken hoe beide families, Van 
Veen en Bruin, in elkaar zaten. In oktober 2005 ben ik dan ook be-
gonnen aan het daadwerkelijk uitzoeken van de familierelaties o.a. 
via onderzoek in archieven, waarna ik lid ben geworden van de 
NGV. Eerst nog even kijken: wat heb ik er eigenlijk aan? Totdat ik 
in begin 2006 ontdekte dat via de NGV veel informatie boven tafel 
te krijgen was o.a. via advertenties en bidprentjes. 
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Bij het uitzoeken van de familie Bruin heb ik eerst wat hulp gehad 
van een nicht van mijn vrouw. Die ook het e.e.a. wilde weten van 
deze familie. Maar waar vind je iets, in welk archief, hoe te lezen en 
hoe te noteren? Maar ook vragen als: Is dit wel de zoon van ….. of 
wie was de vader of de moeder? Welke lijn volg je? Die van de vader 
of ook die van de moeder? Welk doel heb je voor ogen en hoe houd 
je die vast? 
Het zoeken in de diverse archieven en op internet b.v. Genlias, ge-
zinskaarten enz. levert tot nu toe veel informatie op. Maar ook veel 
vraagtekens. Noteer ik wel de juiste gegevens? Sla ik niet iets over? 
Vergeet ik niet wat? Zijn het wel de juiste relaties? Welk programma 
gebruik je hiervoor? Kan ik later nog gemakkelijk overstappen of 
heeft dit veel verlies van de ingevoerde informatie tot gevolg? Alle-
maal vragen waar je tegen op loopt. Uit de antwoorden is het als leek 
dan moeilijk kiezen. Ik heb dan ook gekozen voor Aldfaer en ben 
daar tot nu toe tevreden mee. De mogelijkheden van andere pro-
gramma’s laten zich tot nu toe moeilijk benaderen en/of vergelijken. 
Veel basisgegevens heb ik eerst zo ver mogelijk nageplozen en ik 
kwam al snel tot de ontdekking dat vinden, zien en noteren verschil-
lende zaken zijn. Want met de naam Bruin alleen kom je er niet. De 
verschillende schrijfwijzen, Bruin, Bruijn, Bruyn en dan ook nog 
met een voorvoegsel (de) kunnen je soms heerlijk op een dwaal-
spoor zetten. Ook bleken de gekregen gegevens niet altijd  juist te 
zijn, onvolledig of niet te voldoen aan het beeld welke ik mij ge-
vormd had. Ook ben ik in een aantal andere valkuilen getrapt. Bijv.: 
het niet noteren van woonplaatsen (adressen) van leden van de fami-
lie en getuigen. Want begin je eerst met een paar familieleden, nu 
zijn het er honderden en hoe houd je die precies uit elkaar. Zijn het 
nu wel vader en zoon, moeder en dochter, enz.? Zijn zij nu wel of 
niet geboren in de plaats die bijv. in de overlijdensaangifte wordt ge-
noemd. Behoort hij of zij nu wel of niet tot de familie. Dit betekent 
dat een aantal bronnen en gegevens opnieuw bekeken moeten wor-
den. 
Inmiddels ben ik een stuk verder en begint er zich toch al wel een 
beeld van de familie te vormen. Wat zij gedaan hebben. Welke leef-
tijd zij hadden bij bepaalde gebeurtenissen. Waar zij gewoond heb-
ben en waar zij begraven zijn. En door gegevens van de Nationale 
Militie of andere bronnen hoe zij er uitgezien hebben, enz.. Door 
het bijvoegen van verhalen, foto’s, bidprentjes of andere documen-
ten gaat het uiteindelijk een verhaal worden. 
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Het verkrijgen van een tip dat er in een kerkje in Hoogwoud nog 
een grafsteen ligt van een voorvader in de directe lijn was een leuke 
opsteker. Het verhaal gaat al terug tot 1625, maar hier ontbreken 
nog veel gegevens. 
De ‘eigen’ familietak is hierdoor uitgegroeid tot een flinke boom 
die voorlopig nog niet is uitgegroeid. Of hij ooit volgroeid zal ra-
ken weet ik nog niet. Misschien dat hier ook het gezegde voor 
geldt: ‘Boompje groot, plantertje dood’, (ik bedoel gestopt). 
 
 
 

Een nadere kennismaking met...    verzorgd door Piet Aaij 
 
Mijn naam is Truus Blankendaal geb. 18 mei 1934 als dochter van 
N.C. Blankendaal geb. 1899 aan de Omval te Alkmaar en M.M. de 
Koning geb. 1904 in de Beemster. Ik ben gehuwd geweest met Piet 
Beumer, geb. 6 november 1927 in De Rijp NH en overleden op 
29 februari 2008 in Alkmaar; hij was de zoon van J. Beumer geb. 
1890 in De Rijp en G.A. van Dam geb. 1894 in Egmond-Binnen. 
We wonen sinds 1959 in Alkmaar en hebben 4 kinderen. Mijn 

hobby’s zijn: sparen van o.a. postzegels, sigarenbandjes, 
devotieplaatjes. Ik ben gek op plaatjes! 
In 1987 ben ik lid geworden van de NGV, maar uitein-
delijk heeft mijn schoonzus A. Blankendaal-Bommer de 
meeste gegevens van onze familie uitgezocht. Dat is 
heel boeiend. We kunnen teruggaan tot 1450. Onze 
familie komt vanuit ’s Hertogenbosch en Utrecht naar 
Alkmaar. Sinds ± 1500 hebben we een familiewapen. 
Van moederskant ‘van der Koning’ is de familienaam 

vanuit Puiflijk in de Schermer gekomen.  
Na de moedermavo –school voor volwassenen- ben ik in 1990 
gaan werken voor de vereniging in Naarden, ’n paar zaterdagen per 
maand. Altijd kon ik  meerijden met Jos Kaldenbach. Ik vond het 
toen echt ’n club van en voor oude mensen. Later kwamen er ook 
jongeren bij. We zaten toen in de Promerskazerne, een deel van de 
‘Vesting Naarden’ en dat was bijzonder gezellig. Het onderkomen 
werd te klein en uitbreiden was er niet bij. Jan des Bouvrie nam het 
toen over en de NGV ging op zoek naar een ander gebouw waar 
een goede verbinding met het openbaar vervoer mogelijk was. 
 
 

  94                                               Hollands Noorderkwartier, aflevering 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloemenmarkt op het Adriaan Dortsmanplein in Naarden 

met de voormalige Promerskazerne. 

 
 
Enige jaren geleden kwam er een kerkgebouw in Weesp leeg; het 
was al verbouwd tot kantoor. Dit werd het nieuwe verenigingsge-

bouw in eigendom, een 
kerkgebouw aan de Papelaan!      
Ik werk er met veel plezier met 
mensen die verstand van zaken 
hebben. En dat vrijwillig! Ik 
help bezoekers en werk met 
bidprentjes die al gedigitaliseerd 
zijn en alfabetisch-lexicogra-
fisch uitgezocht.  
Dat werk is al door anderen 
verricht, want er werken veel 
vrijwilligers achter de schermen.  
Het is in Weesp rustiger dan in 

Naarden; er is tegenwoordig op de computer veel te vinden.  
Ik hoop het vrijwilligerswerk nog lang voort te mogen zetten. 
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Bedrijvigheid in Alkmaar anno 1886     Marry Luken 
 
In de studiezaal van het Alkmaars archief bevindt zich een serie jaarboeken 
over Alkmaar. Ze staan een beetje onopvallend in een kast links van de deur 
waardoor u de zaal binnenkomt, dus nog vóór de balie. Deze boeken bevatten 
tal van wetenswaardigheden over Alkmaar. Om u een indruk te geven wat 
daarin zoal te vinden is, vindt u hieronder een overzicht van de Alkmaarse 
bedrijven uit 1886. (Met dank aan Bas Lems.)  
 
 
Volgens den patentlegger bestonden hier op 31 December de volgende fabrie-
ken. 
Aard der fabrieken Namen der Eigenaars Bijzonderheden 

Bierbrouwerijen firma Van Giezen & Co. 
firma C.M. Witte 

 
14 arbeiders 

Bedveeren bereide-
rijen 

J.H.L. Albers 
R. Breijer 
H. Klünnen 
G.L.G. Brunklaus 
M. Leijers 
G. Schierman 

 

Boekdrukkerijen firma Herms. Coster & Zoon 
P. Kluitman 
Gebr. Bezaan 
A. Kusters 
M.L.C. Pool 
H. Nederkoorn 

Stoommachine 3 pk 

Borstelmakerijen Wed. J.P. Boom & Zoon 
L. Paleari & Co. 

 

Koffiestroop 
branderijen 

J.F.J.H. Schilling 
L.C.J. van Overeem 

Stoommachine 3 pk 
id. 4 pk 

Grof- of kachels-
mederijen 

D. van Vliet 
J. Bruntink 
L.D. Buijs 
A.H. Driesen 
W. Blaauw 
E. Heerding 
J. Valk 
L. Ofman 
R.G. van der Liet 
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Aard der fabrieken Namen der Eigenaars Bijzonderheden 

D. Bloemer 
J.J. Pesser 
H. van Soest 
P. Pater 
C. Besteman 
T.M. Kronenburg 
G. de Munk 
J.A. Bui 
W. van de Graaff 
W.F. Stoel 
J.H. Zimmer 
N.J. van Vuure 
F. Peperkamp 
S.J. Jonker 

Tabakskerverijen J. Gouwe 
M.F.J. Keuss 
A. Smabers 
E.H.P. Broers 
S. Wit 
N. Goes & Zoon  
A.. Roos 
M. Paleari 
J. Waijboer Gz. 
W. Heeres 
J.H. Schuurman 
G. ten Kleij 
R. Rentmeester 

 
 
 
 
 
Stoommachine 1 ½ 
pk 

Zeilenmakerijen K. Pijpers 
Koster en van Batenburg 
A.H. Elfrink 
A. de la Grangé 

 

Gasfabriek Gemeente Alkmaar 2 Stoommachines 5 
en 3 pk 

Parfumeriën J.A. Basie  
Touwslagerijen A. Balder 

D. Paleari & Co 
L. Balder 

 

Kunstboterfabriek J.A. v.d. Bosch & Zonen Stoommachine 16 
pk 

Sigarenfabrieken J. Vermeulen  
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Aard der fabrieken Namen der Eigenaars Bijzonderheden 

H. Krijns 
N.J. Out 
W. Helling & Co. 
C.S. Schouten 
J.J. Poll Jr. 
H. Koch 
B. Deen 
H.F. Kuiper 

Korenmolenaar C. Piet 
J. de Wit Dz  
P. Koorn 

 
Stoommachine 5 pk 

Kunststeenfabriek W.F. Stoel  id 4 pk 
Goudsmeden Chr. Bakker 

H. Bossert & Zoon 
V.F.A. Slors 
Jb. Lutterot 
D.J. Levert 
G.B. Bruin Sr. 
J.A. Hase 

 

Houtzaagmolens H.J. Conijn & Zoon  
C. Janssen Cz 
G.A. Conijn & Zoon 

id 20 pk 

Meubelmakerijen P.J. Nierop 
H. Schoonhoven 
W. C. Kwast 
J. Boersen Jr. 
W. van Koot 
J.K. Stikvoort 
A. de Haas 

 

Mineraalwater 
fabriek 

J. Masdorp  id 1 ½ pk 

Bessenwijnfabriek Ansingh & Mesman  
Meelfabriek Alkmaarsche stoommeelfa-

briek 
id. 150 id.  
Vermaalde hoeveel-
heid 7000 last tarwe. 

Strookartonfabriek Dijksen & Wuis 2 Stoommach. van 
45 en 10 pk 
12 personen 

Steenhouwerijen P. Bergers 
P. Messelaar 
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Aard der fabrieken Namen der Eigenaars Bijzonderheden 

W.F. Stoel 
Stroohoedenfabriek H. Lind 

P. Damave 
 

Kalkbranderijen W.F. Stoel met 5 ovens 
Stoomtrasmolen W.F. Stoel Stoommachine 12 

pk. 
Steenzagerij W.F. Stoel id. 10 id. 
Scheepstimmerwer-
ven 

W.F. Stoel 
D. Bosman & Zoon 
J.J. Schouten 

 

Huidenzouterijen J.J. Bak & Co. 
D. Braak 
D. van Dijk 

 

Stoomgrutterijen H.A. Bots & Co 
J. de Wit Dz 

Stoommachine 30 
pk. 
id 5 id 

Orgelfabriek T.J. Velderman 
Wed. L. IJpma 

 

Kaarsenmakerij J. A. Klaverweijden  
Kleerenververijen A. Spelten 

P. Kistemaker 
 

Fabrikant van ho-
nigzoet 

Wed. P.J. Boom & Zoon 
J.G. Potgieser 

 

Zeepziederijen J.J. de Lange & Zoon id 4 pk 
9 arbeiders 

Mosterd- en schuur-
selmol. 

G. Zevenhuizen 
J. de Wit Dz 

 

Houtdraaierijen J.C. Ohmstede 
J.H. Keijzer 
T. Diepen 

 

Zoutziederij D. Bosman & Zoon 2 Stoommachines, 
elk 2 pk met 4 pan-
nen 

IJzer- en metaalgie-
terij 

Alkmaarsche ijzer- & metaal-
gieterij 

2 Stoommachines, 
elk 6 pk en 80 ar-
beiders 

Werktuigen D. Bosman & Zoon Stoommachine 4 pk 
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Door B&W werden de volgende vergunningen verleend: 
5 Januari:   
G.H. Arbous, plaatsen eener veldsmederij in zijn loodgieterswerkplaats, staande 
op het erf achter het perceel aan het Luttik-Oudorp, hoek Wortelsteeg, nr 89 
 
25 Februari:   
J. S. Groenewoud, tot oprichting eener smederij in het perceel aan het Vlaan-
derhof, nr 3 
 
16 Maart:   
Johs. Smak, tot vestiging eener slachterij in het perceel aan de Geest, nr 3 
 
19 April:   
H.B. Gransjean, tot oprichting eener huis- en kachelsmederij in het perceel 
aan den hoek van de Schapensteeg en Achterstraat, wijk B, nr. 40 
 
8 Juni:    
C. Schouten, het vestigen eener sigarenfabriek zonder eest of droogkamer in 
het perceel aan de Sliksteeg, nr. 11 
 
22 Juni:   
A.C. Vaessen, het vestigen eener koffiebranderij in het perceel aan de Huig-
brouwersteeg, nr. 1. Van deze vergunnig is geen gebruik gemaakt. 
J. Slikker, het vestigen eener varkensslachterij en spekrookerij in het perceel 
aan de Hekelstraat, wijk C, nr. 26 
 
25 Juni:   
H. A. Bots en Cie,. het plaatsen eener stoommachine met grooter stoomver-
mogen, namelijk van 30 paardenkracht, in het perceel Luttik-Oudorp, wijk C, 
nr. 30 
 
23 Augustus:   
Jan de Lange, het maken eener broodbakkerij in het perceel aan het Groot 
Nieuwland, wijk D, nr. 74 
 
6 September:   
A.J.H. van den Burg, het plaatsen eener machine tot het zuiveren van bedve-
eren in het perceel aan de Boterstraat, wijk A, nr. 3 
 
18 October:   
C. Schipper, het maken eener bakkerswerkplaats met heeten luchtoven in het 
perceel aan de Noord-zijde van de Laat, wijk A, nr. 136 
J.F.J.H. Schilling, het vestigen eener chicorei-branderij in het perceel op den 
hoek van de Baangracht en de Gedempte Baansloot, wijk A, nr 19 
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25 October:   
A. C. Vaessen, het vestigen eener koffiebranderij achter het perceel aan de 
Spanjaardstraat, wijk C, nr. 40. 
 
30 November:   
W.F. Stoel, het oprichten eener zuivelbereidingsstoffenfabriek voor de heeren 
Dr. Graeff en Co. te Berlijn en tot het plaatsen eener stoomlocomobile van 
ongeveer 3 paardenkracht op een terrein aan het Schelischje nabij het Zeglis. 
Het recht tot visschen in de gemeente-wateren is tot 31 December 1889 ver-
pacht aan Cornelis Antonius Bruin voor f 126,- per jaar.  
 

 
 
 

 
Gelezen in de Telegraaf van 16 juli 2008: 

Nieuw woord 'geboorte-

naam' ontziet homo's  
 

Van een onzer verslaggeefsters  

DEN HAAG - De Nederlandse Taal-

unie komt met een nieuw woord op 

de proppen: geboortenaam. Dat 

woord was nodig omdat mannen bij 

een homohuwelijk op officiële for-

mulieren nog hun 'meisjesnaam' 

moesten invullen als ze de naam van 

hun echtgenoot aannamen.  

Een ambtenaar trok onlangs naar de 

Nederlandse Taalunie met de vraag 

of er een nieuw woord kon komen 

voor 'meisjesnaam'. Hij kreeg gere-

geld formulieren onder ogen waarop 

iemand de meisjesnaam moest invul-

len. Gênant, als er een man voor het 

loket stond.  

De Taalunie moest even over die 

vraag nadenken, want de beleidsor-

ganisatie op het gebied van Neder-

landse taal bedenkt normaal geen 

nieuwe woorden. Woorden worden 

meestal spontaan 'geboren' uit de 

taalgemeenschap en slechts zelden 

gebeurt het dat iemand met een zelf-

bedacht woord later het woorden-

boek haalt. Maar om de taal een 

handje te helpen zijn taaladviseurs in 

dit geval wel op zoek gegaan naar 

bruikbare alternatieven voor het 

woord 'meisjesnaam'. Daar kwam 

'geboortenaam' uit. Het komt inmid-

dels al voor op sommige documen-

ten.  

 

 
In de volgende nummers van dit blad o.a: 
• Een kwartierstaat in het middenblad 

• Meer informatie over de komende afdelingsavonden  

• Een familie Pot uit Alkmaar 

• Blijf kopij insturen! Schuif uw plan niet op de lange baan. De redactie 

helpt u met alle plezier.  

 


