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Van de voorzitter                              
 
 

igenlijk werk je als bestuur toch 
een beetje van lezing naar lezing 

en daar tussendoor werk je je plannen 
uit. Zo hadden we besloten om eens 
een kijkje te nemen bij onze buurafde-
lingen en daarmee is een start ge-
maakt. Ons bezoek aan de afd. Kog-
genland was erg interessant. De spre-
ker had als onderwerp ‘het belang van 
genealogisch onderzoek in belasting-
registers’ en inderdaad is dat een ge-
bied wat zeker onze aandacht verdiend 
omdat er veel te halen is. Ons bestuur 
heeft dan ook de spreker uitgenodigd 
om voor onze afdeling te komen 
spreken en dat zal gaan gebeuren in 
het komende voorjaar. 
 
Ook in het voorjaar willen we graag 
met onze leden een dagje op pad en 
ook daarvoor zijn al vorderingen en 
afspraken gemaakt. U hoort hierover.   
 
Naar aanleiding van het 15-jarig be-
staan van de Duitse Genealogische 
Vereniging OSFA zijn uw voorzitter 
en vice-voorzitter een dagje naar 
Osnabrück geweest. De spreker was 
voor ons niet bijster interessant. Het 
onderwerp, een voordacht over Kruis-
ridders, sprak niet erg aan helaas. 
Toch was dit wel een heel bijzondere 
dag, want na afloop van de lezing 
werden verschillende mensen in het 
zonnetje gezet. Leden van het eerste 
uur werden benoemd tot erelid en… 
onze vice-voorzitter Jos Kaldenbach 
mocht het ‘correspondenten lidmaat-
schapseerbewijs’ in ontvangst nemen. 
’s Avonds was er een BBQ en daarna 
was er een bezoek aan De Nacht-

markt. Heel laat werd de terugreis naar 
Alkmaar aanvaard. 
 
Voorts is uw bestuur op velerlei ge-
bied actief. Zo stonden we met een 
stand bij verschillende evenementen. 
Vooral bij onze stand in de Grote 
Kerk en daarna in de bibliotheek en in 
het Regionaal Archief  konden we vele 
vragen beantwoorden en adviezen 
geven. 
 
Wat onze lezingen programma betreft: 
op 19 november was er een heel bij-
zondere avond. Meestal luisteren we 
alleen, maar nu eens een kijk- en doe-
avond met een genealogisch compu-
terprogramma. Ook voor mensen die 
niet echt thuis zijn met een computer 
was het interessant om te vernemen  
hoe één en ander werkt.  
 
En dan de laatste avond van dit jaar 
alweer. Dit wordt een bijzondere 
avond over de Nederlandse eetcultuur 
met extra aandacht voor de Kerst. Dat 
wordt een avond van smikkelen en 
smullen, gegeven door mevrouw Plan-
jer van het Culinair museum in 
Amersfoort. 
 
Voor het nieuwe jaar is uw bestuur al 
weer druk in de weer. Een leuk tripje 
ligt in het verschiet en het lezingen 
programma is ook al bijna rond. 
 
Heel graag verwelkom ik u op onze 
volgende bijeenkomst!  

 

Truus Schoehuijs 

 

E 
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HNK-avonden 2008 – 2009          Wil Hermanus 
 
De lezingen worden gehouden 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. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.  
 

woensdag 17 december 2008 
Lezing: ‘De Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen met een extra Kerstaccent’ door 
mw. W. Planjer, directeur van het “Culinair Museum” te Amersfoort. 
Tijdens zijn leven eet en drinkt de mens gemiddeld 75.000 tot 100.000 keer. 
Alle reden om eens stil te staan bij onze (veranderde) eetgewoontes. De lezing 
geeft een overzicht met lichtbeelden over onze eetgewoontes vanaf de prehis-
torie tot heden. Wat aten wij in tijden van schaarste of van overvloed? Wat 
waren daarbij de gebruiksvoorwerpen en de conserveringsmogelijkheden? 
Deze onderwerpen geven een goed beeld over het dagelijks leven van uw 
voorouders. Ook het kerstfeest hoorde daarbij.  
 

woensdag 14 januari 2009, Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Het wordt al bijna een traditie dat op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 
gezorgd wordt voor een hapje en een drankje. Ook voor de eerste bijeenkomst 
in 2009 slaan wij deze goede gewoonte niet over. Verder gaan we kijken naar 
een film die afkomstig is uit de collectie van het Poldermuseum Huijgendijk te 
Heerhugowaard. De film, genaamd “Reis uit 1938” geeft  een aardige weerga-
ve van het leven omstreeks de periode van voor de tweede wereldoorlog waar-
in de gemeenschap uit het poldergebied van Heerhugowaard nog spaarde voor 
een jaarlijks uitstapje. Veel oud-inwoners van Heerhugowaard zijn te zien in 
deze film. 
 

woensdag 11 februari 2009, lezing "De collecties van het Nederlands Instituut voor 
Oorlogs Documentatie (NIOD), wat kun u daar vinden?", door dhr D. Barnouw 
De spreker van deze avond is historicus en stafmedewerker bij het genoemd 
instituut. Hij vertelt ons op boeiende wijze over het ontstaan van het NIOD 
en over de bronnen die aldaar toegankelijk zijn voor genealogen. Naast ar-
chiefmateriaal over het verzet of over collaboraties,  beschikt het NIOD over 
foto’s, brieven, erelijsten van gevallenen, krantenknipsels en gegevens uit nala-
tenschappen van vermiste personen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Deze 
avond is een uitgelezen kans om meer over de oorlogsperiode te weten te 
komen of om vragen hierover te stellen. 
 

De volgende bijeenkomsten zijn op  11 maart 2009 en op 8 april  2009,  waar-
bij we u al kunnen melden dat op 8 april een korte ledenvergadering wordt 
gehouden en vervolgens een interessante lezing door de heer A.H.G. Verou-
den, fiscaal jurist, over “Belastingbronnen”.
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Leuk!    Ga mee!     Al weer een….     excursie  
 

Op woensdag 25 maart 2009 organiseert onze afdeling voor haar le-
den/introducés een bezoek aan het nationaal museum van de psychiatrie het 

‘Dolhuys’ en aan het Noord-Hollands Archief, beide te Haarlem. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
treinreis naar Haarlem 

koffie en rondleiding in museum Het Dolhuys 
door ons verzorgde lunch en rondleiding in het 

Noord-Hollands Archief Haarlem in de St. Janskerk 
en evt. tijd voor eigen genealogisch onderzoek 

 
De heen- en terugreis wordt per trein geregeld (geen parkeerzorgen en beide 
locaties zijn wandelend te bereiken vanaf het station). De reiskosten zijn voor 
eigen rekening. We regelen de reis voor u voor zover mogelijk met de 40%-
kortingskaart. 
 
Inschrijvingskosten N 5,00 p.p. giro 108334 NGV afd. Hollands Noorderkwar-
tier  Castricum o.v.v. excursie Haarlem te betalen 
                  nadat u bevestiging van deelname heeft ontvangen! 
U kunt zich opgeven voor 1 februari 2009 bij Piet Aaij bij voorkeur per   
              e-mail pdaaij@hetnet.nl of per telefoon 5119510 

 
Graag melden bij opgave: 

Wel  / niet in bezit van een kortingskaart NS 
Maak wel / niet gebruik van eigen vervoer 

 
We rekenen graag op veler belangstel-
ling. Museum ‘Het Dolhuys’ (zie foto 
hiernaast) geeft een zeer indrukwekkend 
beeld van de historie van de psychiatrie 
en het NH-archief is in haar gereno-
veerde St. Janskerk  beslist de moeite 
waard! 
Beslist u snel, want vol is echt vol! 
Er kunnen maximaal 30 personen deel-
nemen. U krijgt begin maart bericht 
van deelname met verdere gegevens. 
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Verslag van de HNK-avonden in ’t Trefpunt    Piet Aaij 
 
17 september 2008  ‘Op zoek naar Nederlanders in het leger van  
 Napoleon’ door Bas Lems. 
 
Voor de pauze geeft de spreker enkele voorbeel-
den van zijn zoektocht naar Nederlandse soldaten 
die in de periode rond 1800 in verschillende oor-
logs-gebieden hebben gestreden tot zelfs in 
Noord-Afrika en Rusland aan toe. In militaire 
archieven zijn hele lijsten namen met relevante 
persoonsinformatie te vinden. Door de uitgebrei-
de informatie is detailweergave in kort bestek 
uiterst moeilijk. Na de pauze worden sites, boe-
ken en tijdschriften genoemd die allemaal per-
soonlijke gegevens bevatten over de manschap-
pen die deelnamen aan de gevoerde oorlogen. 
Kernpunten uit de lezing zijn o.a.: 
- Napoleon (zie afbeelding) voerde de dienstplicht 

in; deze bestond al in de Zuidelijke  Nederlanden. Duizenden Nederlandse 
soldaten werden opgeroepen; alleen al voor de tocht naar Rusland werden 
15000 Nederlandse mannen  gerekruteerd van wie er ca. 500 levend zijn te-
ruggekomen. 

- iedereen moest voor z’n nummer opkomen, maar een remplaçant was moge-
lijk; met wat geld was je vrij te kopen. 

- men denkt naar Parijs te moeten gaan naar het Chateau Vincent om eventu-
eel gegevens te vinden van een familielid die in het leger van Napoleon  
streed; dit wordt sterk afgeraden; er zijn wel veel militaire archieven, maar 
meestal wordt de zoektocht niet beloond. Alleen van de militairen die tussen 
1810 en 1815 hebben gestreden wordt soms met succes in de archieven  ge-
zocht, maar die index is ook op internet te vinden. 

- in Weesp in ons Verenigingscentrum zijn diverse boeken en tijdschriften te 
vinden o.a. van Frans Overkot, ‘Schoorl en de invasie’ uitg. Pirola, The Red 
Lancers van Ronald Pawly en de collectie Wolters (militaire huwelijken).  

- een interessante site: www.napoleon-series.org 
- waarom een piramide van Austerlitz? In 1804 opgericht door de Franse ge-

neraal  De Marmont  als blijvende herinnering aan de Franse overheersing; 
de naam Austerlitz verwijst naar een plaatsje in het huidige Tsjechië waar een  
bloedige veldslag plaatsvond tussen Franse, Russische en Habsburgse legers. 

Ruim 60 bezoekers hebben de inleiding van dhr. Lems met interesse gevolgd. 
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15 oktober 2008  ‘Het visitekaartportret 1860-1910’ en ‘de dubbele moord 
 in Schagen’ door Bert Siezen 
 
De lezing bestaat uit twee delen. Voor de pauze informeert de spreker ons 
over de vele soorten portretten die er vanaf de ontwikkeling van de fotografie 
zijn geweest en van elk wordt een voorbeeld getoond. Het blijkt dat dhr. Sie-
zen vanaf 1985 zijn hobby al heeft tentoongesteld in een zelfgebouwd ‘muse-
umpje’ achter zijn huis in Kolhorn om in 2004, na zijn verhuizing naar Scha-
gen, het geheel (nu 5000 stuks) over te brengen naar de kerk van Kolhorn. 
Door een leerling van Bert Siezen werd als naam voor zijn museum voorge-
steld ‘Museum Ter Beziens’ (een anagram op zijn naam!), heel origineel. 
Achtereenvolgens worden visitekaartjes (6 x 10 cm) 
en albums (o.a. harmonie-album, Japanse lakalbum) 
getoond en besproken. Tientallen foto’s laten zien 
hoe de fotograaf een portret arrangeerde (kniestuk-
opname, staand, leunend, met hondje, met fiets 
e.v.). Opvallend is dat de gehele collectie slechts 2 à 
3 lachende personen laat zien en 5 personen met 
bril! Vooral de gefortuneerde burger ging ‘op de 
kiek’, een gezegde oorspronkelijk uit Leiden alwaar 
de beroemde fa. J.D. Kiek & Zoon resideerde. 
Na de pauze werd het verhaal verteld van de dubbe-
le roofmoord op de weduwe Beute en Anna Beijers 
in 1894 in Schagen. Dit is beschreven in  het boek 
‘Spijker in de spaarpot’ en is te raadplegenin biblio-
theek en archief.  
De ca. 40 aanwezigen hebben met stijgende verba-
zing het boeiend vertelde verhaal beluisterd. 
 
19 november 2008    Korte ledenvergadering 
 
Tussen de snoeren en kabels die klaarliggen voor de Aldfaer workshop opent 
de voorzitter om 19.35 uur de vergadering waarbij gemeld wordt dat Jos Kal-
denbach en Aad Biesbroek niet aanwezig kunnen zijn. Het verslag van 9 april 
2008 wordt voorgelezen, in orde bevonden en  vastgesteld. Bij punt 3 van de 
agenda meldt de penningmeester dat de uitgaven tot nu toe vrijwel elk jaar 
gelijk zijn, maar dat in de nieuwe begroting voor 2009 wat meer is gereser-
veerd voor de PR. De landelijk penningmeester heeft deze begroting met af-
trek van N 100,- goedgekeurd. Het bedrag voor de organisatie van de bijeen-
komsten, zoals zaalhuur en consumpties, is wel wat gestegen afgelopen jaar. 
Aansluitend wordt bij punt 4 van de agenda  gemeld dat het hoofdbestuur 

A. Demmers Sr 
anno 1886 14 jaar 
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heeft voorgesteld om de contributie met N 1,- te verhogen. De aanwezigen 
stemmen hiermee in. Verder zal op 29 november tijdens de landelijke NGV 
vergadering weer gepraat worden over de wijze van stemmen.  Voorafgaand 
aan onze bijeenkomst in maart 2009 zal een overzicht worden getoond van de 
stemvoorstellen zodat de leden dan een keuze kunnen maken, noodzakelijk 
voor de stemming in de landelijke algemene vergadering in april. Bij de rond-
vraag vertelt Piet Aaij over de redactiewerkzaamheden en doet hij een oproep 
voor een extra redactielid. In maart zal er weer een uitstapje zijn, nu naar 
Haarlem (zie mededeling in dit blad). Ook is het plan om moederlijnen te pu-
bliceren en kopij hiervoor is welkom. Daarna meldt de voorzitter dat er plan-
nen zijn om een boek samen te stellen over het bedrijfsleven in het verleden in 
en om Alkmaar en de betreffende families. Hiervoor wordt een werkgroep 
gevormd. Heeft u hiervoor ideeën dan horen wij dat graag. Om 19.50 sluit de 
vergadering. 
 
Lezing en workshop ‘Kijk- en doe-avond met het genealogisch pro-
gramma Aldfaer’ door dhr. Cor van Rooij 
 
Voor een volledig gevulde zaal wordt stap voor stap via een power-pointpre-
sentatie het programma Aldfaer verduidelijkt. De vele aanwezigen, soms met 
de laptop in de aanslag, volgen alles nauwgezet en schromen niet om tussen-
tijds vragen op de spreker af te vuren. Het voert in dit kader te ver om een 
uitvoerig verslag te doen; wel zijn enkele goedbedoelde aanwijzingen van be-
lang zoals: gebruik zo nodig de help-functie, zorg voor een back-up op een 
memory-stick of een cd-rom, geef personen nooit een codenummer maar zoek 
op persoonsnaam en geboortedatum! U kunt het programma downloaden op 
www.aldfaer.net en heeft u nog een vraag info@cmvanrooij.nl. Het was 
voor velen een zeer geslaagde bijeenkomst. 

 

☺PMERKELIJK 
 
Op 4 nov. 1876 wordt Willem Klaassen, 37 jaar, wonend aan de Sambeekse Hoek 

’s morgens uit de gevangenis ontslagen, alwaar hij 7 dagen heeft doorgebracht 

wegens wild-stropen. Hij wordt direct daarna op straat aangehouden en naar de 

gevangenis teruggebracht, want hij heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal van 

een wollen deken uit de gevangenis, welke hij om zijn lijf heeft gedraaid, onder 

zijn bovenkleren. Er wordt hem opnieuw kosteloos verblijf verstrekt.  

Bron: Boxmeers Weekblad dd. 11 nov. 1876.   

 

Met toestemming overgenomen uit het blad van NGV-afdeling ‘Land van Cuijk en 

Ravenstein’ september 2008. 
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Nadere kennismaking met...  
 verzorgd door Piet Aaij 

Bij het lezen van de rubriek ‘Nade-
re Kennismaking’ in aflevering 75 
van ons kwartaalblad realiseerde ik 
mij bij de opmerking van dhr. 
Hans van Veen over zijn zoek-
tocht naar het te gebrui-
ken computerprogramma 
voor zijn stamboomgege-
vens dat vele andere leden 
deze twijfel ook zullen 
ervaren. Hét moment, leek 
mij, om de redactie te 
vragen eens wat uitgebrei-
der de aandacht te vesti-
gen op medewerkers die 
wellicht kunnen adviseren. 
Het verzoek hiertoe wordt 
per direct ingewilligd. 
Mijn naam is Aad Biesbroek, 
werkzaam geweest bij de Hoog-
ovens/Corus als leraar bedrijfsop-
leidingen, thans gepensioneerd en 
altijd geïnteresseerd geweest in de 
technische ontwikkelingen van de 
computer. Binnen de NGV ben ik 
actief in de werkgroep Ondersteu-
ning en Promotie van de afdeling 
Computer Genealogie. Op beur-
zen, genealogische dagen en soms 
ook op een zitting op de 2e zater- 

dag van de maand in ons Vereni-
gingscentrum in Weesp zult u mij 
treffen. 
De ontwikkeling van GensDa-
ta/D90 (DOS-versie), waarvoor ik 

toentertijd ook een 
handleiding heb ver-
zorgd, naar GD-Win en 
thans GensDataPro heb 
ik stap voor stap ge-
volgd en van al die ver-
sies bezit ik nog de 
programmatuur. De 
basishandleiding van 
GensDataPro vanaf 
versie 2.0 is ook van 
mijn hand. 

Op de lezingenavonden van onze 
afdeling HNK ben ik altijd vanaf 
19.00 uur voor elke hulpvraag 
aanwezig en zo nodig is ook per-
soonlijke hulp thuis mogelijk. De 
ondersteuning betreft computer-
programma’s, tekstverwerking- en 
power-pointprogramma’s, spread-
sheets en alle genealogische soft-
ware. 
Aarzel niet….. stel de u pran-
gende vraag en misschien is de 
oplossing dan daar! 
 
 

Duitse voorouders? 
Veel van onze leden zullen bij het maken van hun kwartierstaat ontdekt hebben dat 
ergens een Duits kwartier opduikt. Als u nieuwsgierig bent naar deze Duitse voorou-
ders en u wilt informatie over genealogisch onderzoek in Duitsland, is het een idee om 
naar de Duitslanddag in het Verenigingscentrum in Weesp te gaan. Deze is op zater-
dag 7 februari 2009. Daar zijn o.a. Duitse genealogische verenigingen en de Werkgroep 
Genealogisch Onderzoek Duitsland (zie www.wgod.nl) vertegenwoordigd.  
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                Piet Aaij 
 

• De Bijlen uit Bergen. 
De geschiedenis van een familie beginnend in Bergen 1750-2008 
door Rita Bijl en Aarnout Leijnse (schenking – bibliotheeknr. 182) 
 

De beschrijving van 214 nazaten van de oudst gevonden voorvader 
Jan Cornelisz. Bijl en zijn echtgenote Geertje Jacobsdr. Jong heeft een 
uitgebreide familiegeschiedenis opgeleverd. Foto’s, plattegronden van hun 
woonplaats, kopieën van akten, bidprentjes en overlijdensadvertenties vullen 
de persoonsbeschrijvingen aan. Er zijn geen stambomen opgenomen; de gene-
alogische gegevens van de generaties Bijl zijn verwerkt in het verhaal over de 
afzonderlijke familieleden, zodat de lezer zelf de onderlinge relatie kan vast-
stellen. Met een beroepenlijst (141 stuks) wordt het boekwerk afgesloten. 
 

• Acht generaties Swart. 
De geschiedenis van een familie uit de Egmonden 1658-2006 
door Rita Bijl en Aarnout Leijnse  (schenking – bibliotheeknummer 184) 

 

Uit de inleiding: De oudste vermelding van de naam Swart dateert van 26 ja-
nuari 1631 en heeft betrekking op de aflossing van een hypotheek op een huis 
en twee stukken land, groot 1400 roe, de latere hofstede ‘Vredesteijn’, door 
een zekere Gerrit Cornelisz. Swart. Niet is vast te stellen of Gerrit Swart, 
genoemd in relatie met transacties in Egmond-Binnen, een familielid is van 
Mr. Jan Jansz. Swart, geboren in 1658 en wonend in Egmond aan Zee. 
Mr. Swart, chirurgijn, reder van vissersschepen en actief op de onroerend-
goedmarkt was gehuwd met Annetje Jacobs Visbien. Zij kregen drie kinde-
ren en uit archiefstukken blijkt dat de ouders met de jongens Jan en Dirk veel 
te stellen hadden! Zeker de moeite waard om hun levenswandel eens nader te 
volgen. Ook in deze uitgave zijn geen stambomen opgenomen. 
 

• De groene Valck (jaarboek 2008). 
Uitgave van de Historische Vereniging Oud-Akersloot (bibliotheeknr. 840) 
o.a. Het levensverbaal van Corry van Sikkelerus – Tiebie 
en  de genealogie van de familie Tiebie. 

• Kroniek van 60 jaar Vrijwillige Brandweer te Beemster  
1924-1984.     (bibliotheeknr. 175) 
o.a. vermelding van alle personeelsleden uit deze periode. 
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Genealogie Pot te Alkmaar    Bas Lems 
 
Inleiding 
In Alkmaar zijn diverse naamdragers Pot te traceren, waaronder de gebroeders 
Jan en Rembertus Pot, ‘de vermogendsten onder de Remonstranten’1. Onder-
staande genealogie betreft echter een niet zo vermogende, gereformeerde fa-
milie. De filiatie van Frans Paulusz Pot (II) uit Paulus Jansz (I) viel voor-
alsnog niet met akten te staven. Er komt in het Alkmaar van die tijd echter 
geen andere Paulus in aanmerking die de vader van Frans zou kunnen zijn. 
Bovendien is er overeenkomst in locatie (Verdronkenoord).  
Voor verbeteringen en aanvullingen houdt de samensteller zich aanbevolen. U 
kunt uw reacties sturen naar de redactie: zie binnenkant achterkaft.  
 
Genealogie 
 
I.  Paulus Jansz, j.g. won. Alkmaar (Verdronkenoord 1640), tegelmaker 

(1640),  
otr. Alkmaar 13-5-1640 Jitje Frans, j.d. won. ‘Afterstraet’ (1640), wellicht 
dr. van Frans Bouwesz. (en Maddeleentje Bartels?). 
Jitje is mogelijk identiek met: Idtge, ged. Alkmaar 9-12-1620, dochter 
van Frans Bouwesz. 
13-5-1640 (ondertrouw): Paulus Jansz, j.g. tegelmaker, wonende op Droncken-
oordt, met Jitje Frans, j.d. wonende in [de] Afterstraet. Getrout (DTB Alkmaar 
inv.nr. 24). 
Uit dit huwelijk, ged. Alkmaar: 
1. Trijntie, 31-7-1641. 
2. Marij, 6-9-1643. 
3. Jan, 13-7-1646. 
4. Anna, 18-10-1648. 
5. Frans, 1-11-1651, volgt II. 
6. Claesje, 2-5-1655. 
7. Claes, 13-1-1662. 

 
II.  Frans Paulusz Pot , ged. Alkmaar 1-11-1651, j.m. ‘op Dronken-Oort’ 

(1672), wedr. in ‘t Groot Nieuwland (1708),  
otr./tr. (1) Alkmaar 3/17-4-1672 Anna Jans, j.d. op de Heul (1672). 
otr./tr. (2) Alkmaar 16/30-9-1708 Zoutjen Hendriks, wed. buiten de 
Nieuwlanderpoort (1708), overl. na 23-6-1718. Zij tr. 25-11-1696 David 

                                                 
1
 Hans Koolwijk (red.), Croniek Scandaleuse Alcmaria. Historisch-genealogisch dagboek 1722-

1759. Z.p. [Alkmaar], z.j., blz. 65.  
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Harmensen? 
[ondertrouw] den 3. Apr. [1672]: Frans Paulusz, j.m. op Dronken-Oort, [en] 
Anna Jans, j.d. op de Heul. III [geboden]. Getrout den 17 April 1672 (DTB 
Alkmaar inv.nr. 26). 
[ondertrouw] Actum den 23 September A.o 1708: Frans Paulusz. Pot, wed.r int 
Groot-Nieulandt, & Zoutjen Hendriks, wed.e buijten de Nieulanderpoort, beyde 
van Alkmaer (DTB Alkmaar inv.nr. 29). 
Op 23-6-1718 gaf Soutje Heijndriksz het overlijden aan van een kraemkintje van 
[haar stiefzoon] Jan Franse Pot, op het Luttick Oudorp, onder memorie (impost 
trouwen en begraven 1718, ORA 581). 
Uit het 1e huwelijk, ged. Alkmaar: 
1. Paulus, 29-12-1672. 
2. Pouwels, 1-7-1674. 
3. Dieuwtje, 23-2-1676. 
4. Claes, 2-12-1677. 
5. Jan, 25-9-1686, volgt III. 
6. Trijntje, 4-1-1688. 

 
III.  Jan Franse Pot, ged. Alkmaar 25-9-1686, won. ‘op de Oude Vesten’  

[= Oudegracht] (1705), in ‘t Groot Nieuwland (1709), op het Luttik 
Oudorp (1718, 1729), begr. Alkmaar (Grote Kerk) 25-1-1734,  
otr./tr. (1) Alkmaar 19-7/2-8-1705 Trijntje Cornelis, j.d. van Alkmaar, 
won. ‘op ‘t Droncken-Oort’ (1705), overl. 1708 [aangegeven 
23-3-1708]?  
otr./tr. (2) Alkmaar 20-1/3-2-1709 Aeltje Aerjens Larevel, j.d. bij de 
Grote Kerk (1709), overl. 1725-1729, wellicht dr. van Aerjen Adriaensz 
en Maertjen Aerjens. 
otr./tr. (3) Alkmaar (tr. Kapelkerk) 1/15-5-1729 Guurtje Klaase de 
Groot, won. Hofstraat (1729), wed. van Jacob van Truijen, begr. Alk-
maar (Grote Kerk) 23-11-1748. 
[ondertrouw] Actum den 19 Julij Ao. 1705. III [geboden]: Jan Fransz. Pot, J:M: 
op de Oude Vesten & Trijntje Cornelis, J:D: op ‘t Droncken-Oort,, beijde van 
Alkmaar. Getrout de 2 Augustij A[nn]o 1705 (DTB Alkmaar inv.nr. 28). 
[ondertrouw] Actum den 20 Januarij 1709. III [geboden]: Jan Fransz. Pot, wedr. 
In ‘t Groot-Nieuland & Aeltje Adriaens Larevel, J:Dr: bij de groote-kerk, beyde 
van Alkmaar. Getrout den 3 February A[nn]o 1709 (DTB Alkmaar inv.nr. 
29). 
[ondertrouw] Actum 1e Meij [1729]. III [geboden]. Jan Fransz. Poth, 
wed[uwnaa]r op het Luttik Oudorp & Guurtje de Groot, wed[uw]e in de Hof-
straat, beijde tot Alkmaar. Getrout in de Kapel den 15 Meij (DTB Alkmaar 
inv.nr. 30). 
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27-4-1729: Voor notaris Jan van Twuijver te Alkmaar verscheen Jan Fransz 
Pot, weduwnaar en toekomende bruidegom, ter eenre en Guurtje Klaasz 
de Groot, weduwe en toekomende bruid, ter andere zijde, beiden alhier 
woonachtig. Zij maakten huwelijkse voorwaarden. Er is sprake van zijn 
zoontje Poulus Pot, bij zijn vorige vrouw geteeld, en van haar dochtertje 
Geertruyd van Truijen. Ingeval de bruid sterft zonder dat er nageslacht 
is gekomen zal deze dochter o.a. erven een stukje grasland groot 356 
roeden 10 voeten gelegen in de banne van Obdam en haar in eigendom 
toebehorende, genaamd het Ooster Zakelaar. De bruidegom stelde tot 
voogden aan over zijn zoon Poulus Pot de sinjeurs Willem Koops en 
Mies Walrus, beiden burgers en inwoners van deze stad. De bruid stelde 
aan tot voogden over haar dochter Geertruy van Truyen de sinjeurs 
Andries Koning, alhier en Andries Finea, meester chirurgijn, mede alhier 
(RA Alkmaar, ONA inv.nr. 522, akte nr. 67, dd 27-4-1729). 

 
21-11-1729: Maertie Barents, weduwe en boedelhoudster van Jacob Huijberts Es-

pingh, verkocht aan Jan Fransz Poth een huis en erve binnen deze stad, 
aan de zuidzijde van ‘t Dronkenoort, belend Sinjeur Pieter Rossouw ten 
oosten en Ytje Jans Pauw weduwe ten westen. Verkregen bij haar man 
zaliger op 27 juni 1698 (RA Alkmaar, ORA inv.nr. 169, folio 226). 

 
1-10-1730: ‘s Avonds omtrent 7 uur compareerden voor notaris Jan van 

Twuijver te Alkmaar Jan Fransz Pot en Guurtje Klaas de Jong, echtelie-
den, alhier woonachtig. Zij maakten mutueel testament en herriepen 
eerdere testamenten en hun huwelijkse voorwaarden van april 1729 
(ONA Alkmaar, inv.nr. 523, akte nr. 66). 
Op 25-1-1734 werd Jan Fransz Poth begraven in de Grote Kerk, graf Middelgang 
nr. 162 (DTB Alkmaar inv.nr. 41). 

 
16-11-1748: ‘als snagts de clokke 12 uuren’ compareerde voor notaris Adrianus 

Bolten te Alkmaar de eerbare Guurtje Claas de Groot, weduwe van Jan 
Fransz Pot, wonende binnen deze stad. Zij was ziekelijk en niet wel te pas-
se te bedde leggende. Zij legateerde aan haar broeders dochter Antje Dirks, 
wonende in het Vrouwengasthuis binnen deze stad, een somme van 25 
gulden. Aan haar neef en nicht, Arij en Guurtje Pieters Bestevaar, wonende 
tot Warmenhuizen aan de oude sluis in de Zijpe, legateerde zij ieder een 
somme van 25 gulden. Aan haar neef Maarten Jonker ook 25 gulden. Aan 
de kinderen van Trijntje Pieters Bestevaar, geteeld bij Jacob Daalder, ieder 
een somme van 25 gulden, echter pas te besteden als zij uit het weeshuis 
ontslagen zijn. Aan  Neeltje van Wijngaarden, inwonende bij haar testatri-
ce, legateerde zij eveneens 25 gulden. Tot enige en algehele erfgenaam 
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stelde zij haar mans zoon Paulus Jansz Pot, mandenmaker alhier, of bij 
vooroverlijden zijn wettige afkomelingen. Tot executeurs-testamentair, 
redders van haar nalatenschap, verzorgers van haar begrafenis etc. stelde 
zij de bovengenoemde Paulus Jansz Pot en Arent Kok, gerechtsbode dezer 
stad. Getuigen waren Gerrit Wintervreught en Jan Son (ONA Alkmaar, 
inv.nr. 568, akte dd 16-11-1748). Kort na bovenstaand testament is Guurtje over-
leden. Zij werd begraven in de Grote Kerk, bij haar echtgenoot, in het graf Middelgang 
nr. 162 (DTB Alkmaar inv.nr. 42). 
Uit het tweede huwelijk, ged. Alkmaar: 
1. Aerjen, ged. 24-4-1710. 
2. Antje, ged. 8-5-1712. 
3. Poulus, ged. 9-7-1713, volgt IV. 
4. Maritje, ged. 26-7-1716, overl. aangeg. Alkmaar 25-9-1719, 
  begr. ald. (kerkhof) 26-9-1719. 
  Gaarder: bij Geertruijd Jans t ov[er]lijden van Marijtie dogter van Jan 
  Poth in de N: straet onv[er]mogen, nihil (impost trouwen en begraven 
  1719, ORA 582). Begraven: Marijtie Jans Poth een kijnt, 8 [stuivers] 
  (DTB Alkmaar inv.nr. 51, f. 83). 
5. Aerje, ged. 8-6-1718, verm. begr. Alkmaar (kerkhof)  
  25-6-1718. 
  Op 23-6-1718 gaf Soutje Heijndriksz het overlijden aan van een  
  kraemkintje van Jan Franse Pot, op het Luttick Oudorp, onder  
  memorie (impost trouwen en begraven 1718, ORA581). Soutje was de 
  tweede vrouw van Frans Paulusz Pot .Op 25-6-1718 werd een niet met 
  name genoemd kind van Jan Pot begraven op het kerkhof: een kijnt van 
  Jan Frans Pot, 8 [stuivers] (DTB Alkmaar inv.nr. 51, f. 77). 
6. Antje, ged. 25-1-1720. 
7. Antje, ged. 8-3-1722. 
8. Aarjen, ged. 30-5-1723. 
9. Johanna, ged. 31-5-1725. 

 

IV.  Poulus Pot, ged. Alkmaar 9-7-1713, stadsmandenmaker en eiker van alle 
appelen-, peren-, aardappelen- en rapenmanden 1756-1781 , belijdenis 
Alkmaar 29-2-1736, won. Verdronkenoord (1736, 1781), begr. Alkmaar 
(Grote Kerk) 19-2-1781,  
tr. Alkmaar 1737 Francijntje Vonk, ged. Alkmaar 6-12-1712, belijdenis 
Alkmaar 2-3-1735, won. Hekelstraat (1735), gebenificeerde van het Be-
semakersfonds (ca. 1781)2, begr. Alkmaar (Grote Kerk) 2-5-1782, dr. 
van Tomas Vonk en Geertruij Elias. 

                                                 
2
 Hollands Noorderkwartier, nr. 11 (1991), blz. 20  
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15-4-1747: Cornelis Jacobs Tromp, wonende binnen deze stad, verkocht aan 
Poulis Pot een huis en erve, staande en de gelegen binnen deze stad, aan 
de oostzijde van de St. Jan of Hekelstraat, genaamd ‘de Gekroonde 
Bok’, belend ten zuiden Jacobus Crabbe en ten noorden de erve van 
Dirkje van der Voort. Verkregen door de verkoper 9-1-1731 (RA Alk-
maar, ORA inv.nr. 172, akte nr. 52, folio 77verso). 

 
28-2-1756: Compareerden voor mij Adrianus Bolten, notaris publiek binnen 

de stad Alkmaar residerende en de nagenoemde getuigen: Paulus Pot en 
Francijntje Vonk, echtelieden, wonende binnen deze stad, mij notaris 
bekend. De testateur was ziekelijk en niet wel te passe te bedde leggen-
de en de testatrice gaande en staande, redelijk gezond, doch beiden vol-
komen bij hun verstand. Maakten testament op de langstlevende, met 
uitsluiting van de weeskamer. Getuigen waren de klerken Michiel Ou-
burgh en Pieter de Lange (RA Alkmaar, ONA inv.nr. 575, akte nr. 
140). 

 
23-11-1781: Francijntje Vonk, weduwe en volgens testament voor notaris 

Adrianus Bolten van 28 februari 1756 alhier gepasseerd, geïnstitueerde 
erfgenaam van Paulus Pot, verkocht aan Cornelis Slinger, mede alhier 
woonachtig, een huis en erve staande aan de zuidzijde van het Dronken 
Oort, belend Abraham Hoven ten oosten en Benjamin Samuël Masse ten 
westen. Item een pakhuis achter hetzelve, uitkomende op de Laat, 
noordzijde. Belend Gerrit Spaan ten oosten en Willem Veen ten westen. 
Het huis is verkregen bij Jan Frans Pot, van wie Paulus is geweest de 
enige zoon en erfgenaam, op 21-11-1729. En de eigendomspapieren 
van het pakhuis verkregen op 21-12-1769. Koopprijs is f 1260, waarvan 
f 460 te betalen en resterende f 800 (RA Alkmaar, ORA inv.nr. 178, ak-
te nr. 52, folio 36 verso + 37, akte nr. 147). 
Het overlijden van Paulus werd aangegeven bij de gaarder op 19-2-1781 door Jacob 
Rijnders: Paulus Pot, 67 j[aar], kind. meerderj., op ‘t Dronkenoort, 4 cl[asse], 3 
[guldens] (ORA Alkmaar inv.nr. 644). 
Poulus Pot werd op 19-2-1781 begraven in de Grote Kerk, graf Middelgang nr. 
162 (DTB Alkmaar inv.nr. 42). 
Het overlijden van Francijntje werd aangegeven bij de gaarder op 1-5-1782 door C. 
Rijnders: Francijntje Vonk, wed.e Paulus Pot, 69 j[aar], meerd[erjarig kind(eren)], 
op ‘t Dronkenoord, 4 cl[asse], 3 gl. (ORA Alkmaar inv.nr. 645). Zij werd de dag 
daarop begraven in de Grote Kerk, graf Middelgang nr. 162 (DTB Alkmaar 
inv.nr. 42). 
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Uit dit huwelijk, ged. Alkmaar: 
1. Aaltje, ged. 5-9-1737, verm. begr. Alkmaar (Grote Kerk)  
  23-12-1782. Zij werd bijgezet in het graf Middelgang nr. 162.   
2. Elizabeth, ged. 25-12-1738, overl. Alkmaar 11-2-1822. 

23-11-1783: Voor notaris Pieter Pannebacker compareerde 
Elisabeth Pot, wonende binnen deze stad, om haar testament 
te maken. Zij legateerde aan haar zuster Geertruij Pot, in hu-
welijk met Barend Elfrink, alhier woonachtig, een somma van 
vijftig gulden, mitsgaders al het linnen dat zij zal nalaten, be-
halve het linnen dat tot haar kleding zal hebben gediend. Tot 
enige en universele erfgenamen stelde zij de kinderen van haar 
zuster Geertruij Pot, in huwelijk met Barend Elfrink reeds 
verwekt of nog te verwekken en bij voorover-lijden hun wet-
tige descendenten. Zij benoemde tot verzorger van haar be-
grafenis, executeur van haar uiterste wil en administrateur van 
haar goederen de weledele gestrenge heer Mr. Gualtherus Geor-
ge Gideon van der Mieden, raad en burgemeester dezer stad. 
Getuigen  waren Jacob Uijtgeest en Pieter Immes Faber. Was 
getekend o.a. Elizabeth Pot (ONA Alkmaar, inv.nr. 804, akte 
nr. 62). 
Bij haar overlijden in 1822 woonde Elizabeth in wijk D, nr. 62. Zij 
werd op 15-1-1822 bijgezet in het familiegraf in de Grote Kerk, Mid-
delgang nr. 162 (DTB Alkmaar inv.nr. 42). 

3. Doodgeboren kind, begr. Alkmaar (kerkhof) 24-7-1741. 
Op 24-7-1741 werden twee doodgeboren kinderen van Poulus Pot be-
graven op het kerkhof: twee dootgeboren kinderen van Poulus Poth in een 
kisje (DTB Alkmaar inv.nr. 51, fol. 172 verso). 

4. Doodgeboren kind, begr. Alkmaar (kerkhof) 24-7-1741. 
5. Geertruij, ged. 26-11-1744, verm. begr. Alkmaar (Grote Kerk) 

31-12-1744. 
Op 31-12-1744 werd een - niet met name genoemd - kind van Poulus 
Pot begraven in de Grote Kerk, graf Middelgang nr. 162 (DTB Alk-
maar inv.nr. 41). 

6. Geertruij, ged. 12-1-1749, overl. Alkmaar 30-1-1833,  
otr./tr. Alkmaar 14-7/11-8-1776 Bernardus (Barend) Elfrink, 
ged. Breda (Kleine- of Markendaalse Kerk) 19-9-1745, 
schoenmaker, kaasdrager bij het Blauwe Veem, lantaarnop-
steker, brugophaler van de Lange Brug bij het Eiland te Alk-
maar, begr. Alkmaar (kerkhof) 1-12-1808, zn. van Antonie 
Hilverink en Anna Louisa Mulders.  
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Poulus Pot (1713-
1781) was stads-
mandenmaker van 
Alkmaar. Afbeel-
ding uit: Jan en 
Kasper Luiken, 
Spiegel van het 
menschelyk bedryf, 
vertoonende hon-
derd verscheiden 
ambachten, etc. 
Amsterdam, editie 
1704. 
 
 
 
 
 
 

☺PMERKELIJK         Jos Kaldenbach 

 
Tijdens het wachten op een acte in de Kleine Houtweg viel mijn oog op een foliant 

die net door een andere bezoeker was teruggelegd.  En hoewel ik helemaal niet 

nieuwsgierig ben aangelegd, doodde ik toch maar even de tijd met dat boek en 

bladerde erin: 

Provinciale Geneeskundige Commissie (inv. 87/131), notulen van het Staatstoe-

zicht dd. 13-10-1819 om 17 ure:  “Heelmeester Herman Heijmans te Noord-Schar-

woude is niettegenstaande alle gedane correctiën nog altijd even onvolledig en 

slegt”.  Medeondertekenaar Hr. de Sonnaville. 
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linkerdeel kwst 



Kwartierstaat Demmers-Hoogerwerf 
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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 

Dirk Demmers  

 

Grietje 

 Blenkvliet  
 

Hendrik Bazuin  

 

Marigje 

Kleijweg(t)  
 

Jan Hoogenberg  

 

Johanna Vis  

 

Louis de Groot  

 

Hendrica Jacoba 

Couvee  
 

Jan 

Ho(o)gerwerf  
 

Maartje de Jeu  

 

Nicolaas Kors 

Bouwens  
 

Maria van 

Zuijlekom  
 

Sipke van der 

Staal  
 

Hendrina van 

Vliet  
 

Christiaan 

Rijnbende  
 

Suzanna 

Verbeek  
 

                

kousenverver, 

later zakkendrager 

 

* Rotterdam 

05-11-1809 

† Rotterdam 

09-09-1856 

naaister 

 

* Rotterdam 

23-07-1807 

† Rotterdam 

30-10-1844 

arbeider, later 

scheepmaker 

 

* Schiebroek 

01-11-1805 

† Rotterdam 

11-10-1877 

 

* Schiebroek 

04-04-1809 

† Rotterdam 

01-01-1862 

(turf)schipper, 

later koopman 

 

* Sluipwijk 

15-07-1820 

† Hillegersberg 

19-09-1904 

winkelierster 

 

* Reeuwijk 

23-03-1817 

† Rotterdam 

11-03-1878 

kamerbehanger 

 

* Alkemade 

11-12-1823 

† Rotterdam 

28-06-1900 

 

* Leiden 

10-01-1823 

† Rotterdam 

29-09-1891 

scheepstimmer-

man, later 

scheepmaker 

 

* Bleiswijk 

13-02-1812 

† Rotterdam 

12-02-1902 

 

* Oudshoorn en 

den Gnephoek 

07-07-1810 

† Rotterdam 

03-05-1893 

timmerman en 

weesvader 

 

* Rotterdam 

16-10-1824 

† Rotterdam 

15-09-1893 

 

* Rotterdam 

01-09-1827 

† Rotterdam 

13-04-1895 

loodwitmakers-

knecht, later 

tuinier 

 

* Gouda 

09-09-1807 

† Gouda 

15-07-1853 

naaister 

 

* Gouda 

08-03-1806 

† Gouda 

12-03-1858 

brandersknecht, 

later sjouwer 

 

* Schiedam 

18-05-1816 

† Rotterdam 

21-11-1874 

dienstbode 

 

* Schiedam 

18-01-1818 

† Rotterdam 

02-08-1895 

x Rotterdam 29-04-1835 x Schiebroek 26-02-1834 x Reeuwijk 07-06-1844 x Leiden 18-03-1847 x Rotterdam 19-11-1834 x Rotterdam 03-02-1847 x Gouda 03-11-1830 x Schiedam 21-12-1837 

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

Adrianus Demmers  
 

Helena Bazuin  
 

Jacob Hoogenberg  
 

Jacoba Johanna de Groot  
 

Gerrit Hoogerwerf  
 

Clasina Helena Bouwens  
 

Willem Johannes van der 

Staal  

 

Suzanna Rijnbende  
 

sjouwer, later 

wagenverhuurder 

 

* Hillegersberg 27-02-1837 

† Rotterdam 26-11-1920 

 

* Hillegersberg 23-10-1837 

† Rotterdam 14-12-1919 

koopman in brandstoffen 

 

* Reeuwijk 19-10-1846 

vanaf 1895 spoorloos! 

 

* Leiden 24-12-1847 

† Poortugaal 01-04-1925 

tabakswerker 

 

* Rotterdam 19-06-1851 

† Rotterdam 13-08-1883 

 

* Rotterdam 25-01-1851 

† Rotterdam 22-03-1916 

pakhuisknecht, later 

handelsreiziger 

 

* Gouda 02-12-1837 

† Rotterdam 09-12-1912 

 

* Rotterdam 08-10-1843 

† Rotterdam 08-01-1911 

x Hillegersberg 15-11-1857 x Rotterdam 20-07-1870 x Rotterdam 29-07-1874 x Rotterdam 22-03-1865 

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

Adrianus Demmers  
 

Johanna Hoogenberg  
 

Jan Hoogerwerf  
 

Johanna Maria van der Staal  
 

koopman, later handelsreiziger 

 

* Rotterdam 12-05-1872 

† Rotterdam 21-03-1941 

 

* Rotterdam 17-03-1874 

† Hillegersberg 02-04-1923 

kantoorbediende 

 

* Rotterdam 27-05-1875 

† Rotterdam 06-07-1924 

 

* Rotterdam 15-11-1872 

† Rotterdam 09-01-1912 

x Rotterdam 25-03-1896 x Rotterdam 11-05-1898 

II/1 2 II/2 3 

Adrianus Demmers  
 

Suzanna Hoogerwerf  
 

exporteur 

 

* Rotterdam 09-12-1899 

† Rotterdam 01-01-1977 

 

* Rotterdam 26-11-1903 

† Rotterdam 01-05-1990 

x Schiebroek 10-03-1938 

I/1  1 

 Jan Demmers  
 

bedrijfsadviseur 

 

* Rotterdam 13-08-1939 

x Rijswijk (ZH) 12-07-1967 

Christina Henriëtte Augusta Spruijt  

verpleegster 

* Delft 08-05-1943 

 



 jaargang 22, nummer 4 december  2008                                       117 

rechterdeel kwst 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Hollands Noorderkwartier, aflevering 76 118 

Kwartierstaat Demmers-Ho(o)gerwerf          Jan Demmers 
 
Inleiding 
De proband en inzender van deze kwartierstaat Jan Demmers (1), is geboren 
op 13-8-1939 in Rotterdam en daar opgegroeid. Op 12-7-1967 is hij in Rijswijk 
(ZH) getrouwd met Christina Henriëtte Augusta (Tineke) Spruijt geb. 8-5-1943 in 
Delft. Sinds hun huwelijk wonen zij in Heerhugowaard.   
Eind 2003 is het onderzoek naar zijn voorouders gestart, in eerste instantie uit 
nieuwsgierigheid naar zijn grootouders die hij niet (bewust) heeft gekend. Me-
dio 2005 lid geworden van de NGV-afdeling HNK. In oktober 2005 begon-
nen het toepassen van het stamboomprogramma Aldfaer. Na het vastlopen 
van het onderzoek in de vaderlijke lijn verder gegaan met moeders kant, ver-
volgens de ontbrekende gegevens verzameld om tot de kwartierstaat te komen.  
 
Eeuwenoude wortels in Rotterdam  
Alle IX generaties van de familie Demmers 
die tot nu toe aan het licht zijn gekomen in 
het onderzoek, komen uit Rotterdam of Hil-
legersberg. De tot nu toe aangetroffen VIII 
generaties van de familie Ho(o)gerwerf ko-
men uit Rotterdam en regiogemeenten. (Hil-
legersberg, Bleiswijk, Bergschenhoek en Ber-
kel) 
 
 
Hogerwerf en Hoogerwerf 
Tot 1836 werd de familienaam meestal met 
een enkele o geschreven en bij uitzondering 
met dubbel o. Na genoemd jaartal is de naam 
met dubbel o consequent doorgevoerd, zo 
blijkt uit de aangetroffen akten. 

Trouwfoto van Adrianus Demmers en  
Suzanna Hoogerwerf. (1938) 

 
Generatie II 
Adrianus  Demmers (2), de vader van de kwartierdrager, geb. 9-12-1899 in de 
Hoogstraat 46 te Rotterdam, trouwde op 03-5-1928 in Rotterdam met Maria 
den Haring, geb. 2-3-1901 in Rotterdam, zij kregen samen 3 kinderen: Adria-
nus geb. 5-8-1929, Anton Willem Frederik geb. 27-12-1930 en Johanna geb. 22-5-
1934, allen geboren in Rotterdam. Maria den Haring overleed op 13-10-1936 
te Rotterdam, slechts 35 jaar oud. 



 jaargang 22, nummer 4 december  2008                                       119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gezin van Adrianus Demmers en Suzanna Hoogerwerf op 16-5-1948: v.l.n.r. zoon 
Adrianus, moeder Suzanna, Jan (1), Jacobus Johannes, Johanna, vader Adrianus, Anton 
Willem Frederik.  
 
 
Adrianus hertrouwde op 10-03-1938 in Schiebroek met Suzanna Hoogerwerf 
(3), de moeder van de kwartierdrager, geb. 26-11-1903 te Rotterdam. Uit dit 
huwelijk werden 2 kinderen geboren, beiden te Rotterdam: de kwartierdrager 
Jan (1) en Jacobus Johannes geb. 28-02-1941. 
Vader Adrianus (2) was lange tijd kantoorbediende. Geleidelijk aan werkte hij 
toe naar het zelfstandig ondernemerschap, wat resulteerde in een exportbe-
drijf. Het bedrijf leverde olieverfschilderijen zoals Hollandse landschappen, 
stillevens etc. van verschillende kunstschilders, aan landen als Engeland, de 
U.S.A. en Australië. Adrianus Demmers (2) overleed op 1-1-1977 in Rotter-
dam. Suzanna Hoogerwerf (3) overleed op 1-5-1990 in Rotterdam. 
 
Generatie III 
Adrianus Demmers (4), de grootvader van de kwartierdrager, geb. 12-5-1872 
aan de Heul 1 in Rotterdam, trouwde op 25-3-1896 in Rotterdam met Johanna 
Hoogenberg (5), de grootmoeder van de kwartierdrager, geb. 17-03-1874 in 
Rotterdam. Zij woonden in de Hoogstraat 46. Zij kregen samen 2 kinderen: 
Adrianus (2) en Jacobus Johannes, geb.19-2-1902, die op 25-jarige leeftijd naar 
Edmonton, Canada emigreerde en zich later in Calgary vestigde. 
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Links Adrianus Demmers (4) en rechts  het bruidsportret van Johanna Hoogenberg 1896.  
 
 
Adrianus (4) was winkelier en koopman in boter, kaas en eieren, later handels-
reiziger voor van Nelle koffie en thee. Toen hun zoons het huis uit waren 
verhuisde het echtpaar naar de Molenlaan 101 in Hillegersberg. Johanna 
Hoogenberg overleed toen zij 49 jaar oud was, op 2-4-1923 in Hillegersberg. 
Adrianus (4) hertrouwde op 04-10-1923 met zijn huishoudster Aaltje Boers, 
geb. 4-6-1884 in Rotterdam. Adrianus overleed  68 jaar oud op 21-3-1941. 
Aaltje Boers overleed op 17-7-1954 in Voorburg, 70 jaar oud.  
 
Spoorloos verdwenen 
In de huwelijksakte dd. 25-3-1896 van Adrianus Demmers (4) en Johanna 
Hoogenberg (5), staan de navolgende bijzondere zinnen: …en Johanna Hoogen-
berg, oud tweeëntwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter 
van Jacob Hoogenberg (10), wiens beroep, woonplaats of in leven zijn onbekend is....  En is 
door de Bruid met eede verklaard dat zij niet bij machte is de toestemming in dit huwelijk 
van haren vader te verkrijgen nog zijne dood-akte overleggen omreden hierboven genoemd. 
Uit vermeldingen in adresboeken en bedrijfsadvertenties valt op te maken dat 
Jacob Hoogenberg in de loop van 1895 of begin 1896 moet zijn ‘verdwenen’.  
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Generatie IV 
Adrianus Demmers (8), de overgrootvader van de kwartierdrager, geb. 
27-2-1837 in Hillegersberg, trouwde op 15-11-1857 in Hillegersberg met Hele-
na Bazuin (9), de overgrootmoeder van kwartierdrager, geb. 23-10-1837 in 
Hillegersberg. Het echtpaar vestigde zich aan de Heul zijde A 72 te Rotterdam. 
Uit het huwelijk van Adrianus (8) en Helena (9) werden tussen 1858 en 1884 
welgeteld twaalf kinderen geboren, waarvan Adrianus (4) het achtste kind was 
en de tweede Adrianus in het gezin, de eerste Adrianus was binnen twee jaar 
na zijn geboorte overleden. Het gezin is van 1858-1877 binnen Rotterdam 
minimaal negen keer verhuisd. Adrianus (8) heeft tijdens zijn huwelijk verschil-
lende beroepen uitgeoefend: sjouwer (een beroep dat in de havenstad Rotter-
dam veelvuldig werd uitgeoefend), vervolgens tapper, koopman en wagenver-
huurder. Zijn vrouw Helena heeft ook het beroep tapster op haar naam staan. 
Helena (9) overleed 82 jaar oud op 14-12-1919 in Rotterdam. Adrianus (8) over-
leed 83 jaar oud op 26-11-1920 in Rotterdam. 
 
Generatie V 
Dirk Demmers (16), de betovergrootvader van de kwartierdrager, geb. 
5-11-1809 op de Oppert F49 te Rotterdam, trouwde op 29-4-1835 in Rotter-
dam met Grietje Blenkvliet (17), ook wel geschreven als Blengflied, de bet-
overgrootmoeder van de kwartierdrager, geb. 23-7-1807 buiten de Schiedam-
sepoort te Rotterdam. Op grond van een verklaring van armoede en bewijs 
van onvermogen werd het echtpaar gevrijwaard van de kosten van de huwe-
lijksakten. Grietje (17) had al een zoon toen zij trouwde: Adolf Blenkvliet geb. 
7-10-1830 in Hillegersberg. 
Het echtpaar Dirk (16) en Grietje (17) kreeg van 1836-1843 vijf kinderen, waar-
van Adrianus (8) het tweede kind was. Bij zijn huwelijk diende Dirk als loteling 
van de ligting 1828 als fankeur bij de 2e Kompagnie van het 3e Bataillon der 
Afdeling (Infanterie), na zijn militaire diensttijd werd hij kousenverwer en 
zakkendrager. Grietje was naaister. Grietje overleed 37 jaar oud op 30-10-1844 in 
Rotterdam  
Dirk (16) hertrouwde op 19-3-1845 in Rotterdam met Maria Kool, geb. 
10-10-1806 in Hillegersberg. Uit dit huwelijk werden geb. Willem op 5-3-1846 
en Lavina op 31-10-1847, beiden in Rotterdam. Dirk is tussen 1835 en 1856 
minimaal vijf keer verhuisd binnen Rotterdam. Dirk (16) overleed 46 jaar oud 
op 9-9-1856 in Rotterdam. 
 
Generatie VI 
Adolf Demmers (32), de oudouder van de kwartierdrager, geb. 30-12-1784 aan 
de Karnemelkshaven no.1015 in Rotterdam, ged. 1-1-1785 in de Grote-of St. 
Laurenskerk te Rotterdam, trouwde op 21-5-1809 in Rotterdam met Lavijntje 

                                               Hollands Noorderkwartier, aflevering 76 122 

Lakens (33), de oudouder van de kwartierdrager, gedoopt 21-11-1784 in Rot-
terdam. Uit het huwelijk van Adolf (32) en Lavijntje (33) werden acht kinderen 
geboren, waarvan Dirk (16) het eerste kind was, gevolgd door Pieter, Pieternella, 
Alida Pieternella, Adrianus, Adrianus en op 10-9-1828 de tweeling Pieter en Lavijn-
tje. (In latere documenten komt zij ook als Lavina voor.) Bij de geboorte van 
zoon Dirk woonde het gezin aan de Oppert F49, in 1813 op de Meent H20, 
van 1823-1829 op drie verschillende adressen in de Lommertstraat, het laatst 
op huisno. 176. Op dit huisnummer woonden drie gezinnen met totaal veer-
tien personen zo blijkt uit de volkstelling van 1829. In 1839 woonde het gezin 
aan de Karnemelkshaven 39. Alle voorgenoemde adressen binnen Rotterdam. 
Adolf (32) is begonnen als kousenverwersknecht, werd toen kousenverwer, 
manufacturenverwersknecht en lakenverver. Lavijntje Lakens (32) overleed op 
30-4-1852 op 67-jarige leeftijd in Rotterdam. Adolf  Demmers (32) overleed 
84 jaar oud op 31-3-1869 aan De Rotte 13-1015 in Rotterdam.   
 
Een gemengd huwelijk   
Alle aangetroffen generaties Demmers en Ho(o)gerwerf waren protestant, 
veelal van de Gereformeerde Gezinte  met één uitzondering: 
Dirk Demmers (no.64) trouwde op 3 september 1771 als jongeman in Rot-
terdam met Aeltje Masthof, jongedochter. Dirk was Gereformeerd en Aeltje 
Rooms-Katholiek.   
Bruid en bruidegom waren bij hun huwelijk resp. 24 en 33 jaar oud, dus meer-
derjarig. Weduwe Belitje van den Berg, de moeder van Dirk, gaf schriftelijk 
haar toestemming voor het huwelijk via de notaris en diende tevens een ver-
zoek in aan ‘de Edele groot agtbaere Heeren Burgemeesteren en Regeerders 
dezer Stad’ om dit gemengde huwelijk volgens de speciale wettelijke regels te 
accepteren en te bekrachtigen. De drie kinderen uit dit huwelijk werden in de 
Gereformeerde kerk gedoopt. 
 
Generatie IX, de oudste generatie die in beeld is gekomen 
Buiten het tijdsbestek van deze kwartierstaat is als oudste voorvader achter-
haald: Adolf(f) Demmers (256),  geboren ca. 1658 in Rotterdam, ca. 1677 ge-
huwd in Rotterdam met Madalena Heinderickx, geboren ca. 1655 in Rotter-
dam. Uit dit huwelijk werden van 1680-1686 te Rotterdam vier kinderen gebo-
ren: Heinderickus, Catrina, Dijderijck en Heinderick. Madalena Heinderickx over-
leed  ca. 34 jaar oud op 16-4-1689 in Rotterdam. 
Adolf(f) Demmers hertrouwde op 20 december 1689 met Judith Hendriks van 
Noort (257), geb. ca. 1665. Uit dit huwelijk werden van 1690-1707 acht kinde-
ren geboren, het laatste kind is Adolf (128) geb.6-10-1707 te Rotterdam, die tot 
de stamreeks van de kwartierdrager behoort. Met zijn echtgenote Madalena 
Heinderickx woonde Adolf(f) Demmers (256) eerst in de Raamstraat, later 
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aan het Slickvaert in Rotterdam, waar het gezin ook na het tweede huwelijk 
van Adolf(f) bleef wonen.  
Adolf(f) was huistimmerman. Hij werd ca. 49 jaar oud, begraven op 27-8-1707 
in Rotterdam. Adolf(f) liet zijn weduwe Judith Hendriks van Noort (257) en 
zijn kinderen een omvangrijke erfenis na. Zo wordt in maart/april 1718 door 
de bewindvoerders van de V.O.C. een bedrag van 4784 guldens, 13 stuivers en 
8 penningen aan de weduwe uitbetaald, zijnde de vordering die wijlen haar 
man Adolf(f) op de V.O.C. Kamer Rotterdam had, betreffende verdiend ar-
beidsloon en geleverde materialen. In 1724 worden door de aangestelde voog-
den van de minderjarige kinderen van wijlen Adolf(f) Demmers en diens we-
duwe Judith Hendriks van Noort vier panden aan het Slickvaert verkocht. 
Judick Hendriks van Noort is ca. 1734 overleden. Haar boedelinventaris on-
dertekend op 29-12-1734 omvat ruim 22 pagina’s.  
 
Demmers in andere regio’s 
Behalve in de regio Rotterdam komt de familienaam Demmers ook in andere 
delen van het land voor, onder andere in Brabant, de IJmond en Twente. Het 
is nog niet duidelijk wat de relatie is tussen de familie Demmers uit Rotterdam 
en die in andere regio’s in Nederland of zelfs daarbuiten. Wellicht een onder-
werp voor verder onderzoek.  
Uit een kort onderzoekje bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem kwam 
wel het navolgende naar voren: Franciscus Demmers en zijn broer Johannes 
Franciscus, beiden afkomstig uit Bergen op Zoom, zijn als kanaalwerkers naar 
de gemeente Velsen getrokken. (kennelijk voor het werken aan het Noordzee-
kanaal 1865-1876). In resp. 1874 en 1876 zijn ze getrouwd met meisjes uit 
Beverwijk en zijn daar blijven wonen als eersten van de familie Demmers in de 
IJmond! 
 
Bronnen 
Na het verzamelen van de schaars aanwezige familiedocumenten en foto’s begonnen met het 
zoeken op internet. In combinatie met het voorwerk op internet werden de navolgende archie-
ven bezocht, waar kopieën werden gemaakt van alle relevante akten als bronnen van informatie 
en bewijsstukken: 
Gemeentearchief Rotterdam, Nationaal Archief – Den Haag (kwartieren 10,18-19 huw.bijlagen, 
20,21,24-25 huw.bijlagen, CBG – Den Haag, NGV – Weesp, Streekarchief Midden-Holland – 
Gouda (voor kwartieren 14, 28 en 29), Regionaal Archief Leiden (kwartieren 11, 22 en 23), 
Gemeentearchief  Schiedam (kwartieren 30 en 31), Noord-Hollands Archief – Haarlem  
 
Aansluiting op website: 
Na e-mailcontact aansluiting gevonden op de bestaande website van de familie Hessel-
Demmers, met dezelfde stamvader. Zie www.familiehessel.nl, klik op deze site in de linker 
kolom op familie Demmers, daarna onderaan  parenteel (partieel) van Adolf Demmers. 
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Op zoek naar Pieter Frederiksz Smit       Pieter Schager 
 
Inleiding 
Een voorouder die na 1811 overleden moet zijn en dan dat overlijden niet 
kunnen vinden, dat geeft toch een bepaalde prikkel. Temeer omdat het de 
enige  was die nog ‘open’ stond. 
In dit geval betrof het Pieter Frederiksz Smit, van wie jarenlang bij mij niet 
meer bekend was dan dat hij ca. 1755 geboren was, twee keer gehuwd geweest 
was, drie dochters had waarvan twee dezelfde naam hadden, nl. Grietje. Die 
dochters waren na 1811 gehuwd en daar was hun vader nog bij aanwezig ge-
weest en hij had met een duidelijke handtekening ondertekend. Maar een over-
lijden was in eerste instantie niet gevonden. Door steeds maar zoeken  in het 
oud notarieel, oud-recht e.d., publikaties op internet, toeval etc. ben ik er toch 
in geslaagd een groot gedeelte van z’n leven in te vullen. 
 
Wie was nu deze Pieter Frederiksz Smit? Hij werd in Koedijk geboren als jong-
ste kind van Frederik Laurens en Margaretha Hedwig Rickers ook wel Rikkers. 
In Koedijk geboren maar op 25-01-1755 Evangelisch. Luthers in Alkmaar 
gedoopt want z’n beide ouders die uit Duitsland afkomstig waren, waren van 
die religie. In 1743 had vader Frederik een smederij in Koedijk gekocht, hij 
was toen waarschijnlijk al weduwnaar van Aagje Jans van der Linden, z’n eer-
ste vrouw. Z’n zoons werden ook smid en zullen dat vak ongetwijfeld van hun 
vader geleerd hebben. Voor z’n twee huwelijken verwijs ik naar bijgaande ge-
nealogie. 
 
Maar nu dat overlijden. De enige die, nadat ik de overlijdens van St. Maarten 
en alle aangrenzende gemeenten (o.a. waar z’n dochters woonden) had door-
genomen, daarvoor in aanmerking komt is de op 20-05-1822 in St. Maartens-
brug (gem. Zijpe) overleden Pieter Smit, oud 60 jaar(?), geb. Zijpe(?), man van 
Wentje Adrichem(??). De aangifte werd gedaan door Dirk Pietersz Bregman, 
arbeider, bekende, oud 42 jaar. Nogal wat vraagtekens dus, maar Dirk Pietersz 
Bregman was wel z’n schoonzoon(!), hoewel dat uit de akte helemaal niet 
blijkt. 
Wist Dirk niet waar z’n schoonvader geboren was en hoe oud hij precies was? 
Nog geen 4 maanden later overlijdt in Schagerbrug (gem. Zijpe) Wijntje Adri-
chem, oud 74 jaar, geb. St. Maarten, wed. van Pieter Prins(?) en hoe zat dat 
dan? 
 
Wentje/Wijntje Adrichem of zoals ze eigenlijk voluit heette Wendelina Agnita 
van Adrichem was de oudste dochter van Georgius van Adrichem, predikant 
te St. Maarten en Aartje van Os; zij was nimmer gehuwd, althans tot 1806 en 
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dan nu ineens wed. van Pieter Smit, aannemende dat de vermelding Pieter 
Prins onjuist is. Vermoedelijk is het als volgt gegaan. 
Na het overlijden van z’n tweede vrouw Grietje Hoogwater in 1806 is Pieter 
Frederiksz Smit tussen 1806-1811, de periode waar geen DTB van St. Maarten 
zijn, met z’n dorpsgenote Wijntje van Adrichem gehuwd en na het verkopen 
van de smederij in 1815 zijn ze in hun laatste levensjaren naar z’n oudste doch-
ter Grietje, gehuwd met Dirk Pieters Bregman in de Zijpe getrokken, maar een 
bewijs van dit alles is er niet. DTB’s die er niet meer zijn kun je helaas niet 
meer terugtoveren. 
 
Dat er in één gezin meerdere kinderen dezelfde voornaam hadden ben ik wel 
meer tegengekomen,  in dit geval werden beide grootmoeders van moeders-
zijde vernoemd. 
Aardig om te vermelden is dat toen m’n eigen moeder jong overleden was m’n 
vader na enige jaren hertrouwde. Uit dit huwelijk werd een zoon geboren die 
de naam Maarten kreeg. M’n ouders werden in Petten, waar we woonden, 
diverse malen daarover aangesproken waarom ze deze zoon ook geen Pieter 
genoemd hadden, temeer omdat m’n grootvader naar wie ik vernoemd was, 
nog leefde en in hetzelfde dorp woonachtig was.  
Twee zoons met dezelfde voornaam kon best vonden ze -we hebben het over 
1954- ‘dan noem je de één maar de Oude en de ander de Jonge’. Een paar 
honderd jaar geleden had ik dan Pieter de(n) Oude geheten of als ik smid ge-
worden was Smit...... en zo zijn we weer bij het begin van het verhaal. 
  
Nakomelingen van Frederik Laurensz (Smit) 
 

I Frederik Laurensz (Smit), geb. Laubach (Hessen), begr. Koedijk 
28-04-1792. Bij het eerste huw. staat vermeld dat Frederik uit Lauben (Beieren) 
afkomstig was, bij het tweede is dat Laubach (Hessen), ik veronderstel dat het 
laatste het geval is. 
Vlg. Stadstrouw 5 was Frederik een j.m. uit Duitsland, wnd op 't Eylant en 
Aagje een j.d. wnd in de Lommersteeg.  
Otr. (1) Alkmaar 25-07-1738, tr. ald. 10-08-1738 Aagje Jans van der 
Linden. 
Otr. (2) Alkmaar 16-01-1745, tr. ald. 31-01-1745 Margaretha Hedwig 
Rikkers/Rickers, geb. Itsehoe (Holstein). Vlg. Stadstrouw 5 was Frede-
rik een wed.nr. wnd te Koedijk en Margaretha Hedwig een j.d wnd op de Mient. 
Vlg. de lidmatenlijst was zij afkomstig uit Itsehoe (Holstein).  
Uit het eerste huwelijk: 
1. Jan Frederiksz Smit, geb. Alkmaar 31-12-1738, ged. 

(ev.luthers) ald. 01-01-1739. 
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Uit het tweede huwelijk: 
2. Jan Frederiksz Smit, smid, ged. (ev.luthers) Alkmaar tussen 19 

en 25-12-1745, overl. Oudkarspel 20-08-1808. Jan Frederiksz 
Smit had een smederij in Oudkarspel vlg. O.R. Oudkarspel 6064 
fiche 176 fol. 46 dd. 01-04-1782. 
Test. Jan Frederiksz Smit en Maartje Pieters Booij wnd te Oudkarspel 
vlg. Oud Not. Alkmaar 689 akte 75 dd. 26-03-1780 Not. Pieter de 
Lange. 
Test. Jan Frederiksz Smit en Maartje Pieters Booij wnd te Oudkarspel 
vlg. Oud Not. Alkmaar 749 akte 48 dd. 05-03-1792 Not. Cornelis 
van Oostveen. Man en vrouw zijn beneden F. 20000.-.- gegoed, de vader 
van Jan leeft nog. 
Test. Jan Frederiksz Smit en Maartje Pieters Booij wnd te Oudkarspel 
vlg. Oud Not. Alkmaar 761 akte 178 dd. 30-11-1796 Not. Cornelis 
van Oostveen. Zij zijn beneden de F. 4000.-.- gegoed. Erfgenamen zijn 
als er geen kinderen zijn hun vrienden in de verhouding 50/50. 
Test. Maartje Pieters Booij, huisvrouw van Jan Frederiksz Smit wnd te 
Oudkarspel vlg. Oud Not. Alkmaar 764 akte 186 dd. 24-10-1797 
Not. Cornelis van Oostveen. Zij is beneden F. 4000.-.- gegoed. Haar 
enige erfgenamen zijn nu haar broers en zusters. 
Test. Jan Frederiksz Smit wnd te Oudkarspel dd. 07-01-1798 vlg. 
Oud Not. Alkmaar 765 akte 6 Not. Cornelis van Oostveen. Hij is 
beneden F. 4000.-.- gegoed. Erfgenamen zijn z'n broers en zusters en 
hun kinderen. Met name worden genoemd, Klaas Frederiksz Smit , wnd 
te Koedijk, Anna Frederiks Smit, Neeltje Frederiks Smit, geh. met Jan 
Pover, Pieter Frederiksz Smit en Kaatje Frederiks Smit, bij de laatste 4 
wordt geen woonplaats genoemd.  
Tr. St. Pancras 23-05-1779 Maartje Pieters Booij, dr. v. Pieter 
Jansz Booij en Jantje Bartholomies?, ged. St. Pancras 
03-10-1745, overl. St. Pancras 24-06-1804. 

3. Anna Frederiks Smit, ged. (ev.luthers) Alkmaar 26-03-1747 
Tr. Koedijk 19-03-1775 Hendrik Arisz Zinger. 

4. Klaas Frederiksz Smit, geb. 23-09-1748, ged. (ev.luthers) Alk-
maar 24-09-1748. 

5. Kaatje Frederiks Smit, ged. Alkmaar 06-02-1752 
Tr. (1) St. Maarten 07-09-1777 Dirk Hendriksz Sluijs , zn. v. 
Hendrik Ariaansz Sluijs en Antje Pieters Biesboer, geb. St. 
Maarten ca. 1752 , begr. Warmenhuizen 23-03-1792. 
Tr. (2) St. Pancras 20-10-1793 Jan Pietersz Booij, zn. v. Pieter 
Jansz Booij en Jantje Bartholomies?, ged. St. Pancras 
13-07-1749, overl. St. Pancras 13-02-1805. 
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6. Neeltje Frederiks Smit, ged. (ev.luthers) Alkmaar 05-08-1753 
Tr. Koedijk 10-11-1776 Jan Pover. 

7. Pieter Frederiksz Smit, ged. (ev.luthers) Alkmaar 25-10-1755 
(zie II). 

8. Gerrit Frederiksz Smit, begr. Koedijk 26-11-1762, (aangifte door 
zijn vader Frederik Smit (DTB 20 Koedijk, blz. 36)). 

 
II Pieter Frederiksz Smit, Meester hoefsmid, ged. (ev.luthers) Alkmaar 

25-10-1755, overl. Zijpe 20-05-1822 
Vlg. O.R. Sint Maarten 5942 fiche 11 fol. 44 + 44v dd. 22-04-1786 verkoopt 
Willem Twisker, wnd te Sint Maarten aan Pieter Frederiksz Smitt, wnd te Wie-
ringerwaard, een huis + erf, gelegen te Sint Maarten, zijnde een smederij, voor F. 
800.-.-.  
Otr. (1) Zijpe 23-01-1784 Regina Jans Klaverblad, dr. v. Jan Klaver-
blad en Marijtje Jans Vermeer, ged. Zijpe 11-06-1758, overl. St. Maar-
ten 11-07-1792. 
Grietje Ariens Hoogwater was wed. v. Cornelis Jacobsz Borst. 
Test. van Pieter Frederiksz Smit en Grietje Ariens Hoogwater vlg. Oud Not. 
Alkmaar 753 akte 143 dd. 06-06-1793 Not. C. v. Oostveen. Zij zijn beneden 
F.2000.-.- gegoed en wnd te Sint Maarten. Beiden hebben voorkinderen. 
Vlg. id. akte 144 dd. 06-06-1793 akte van voogdij over de kinderen van Grietje 
Ariens Hoogwater. Duidelijke handtekening van Pieter Frederiksz Smit + X 
(merk) van Grietje Ariens Hoogwater. Hierin wordt verwezen nr. Oud Not. 
Schagen 4655 akte 27 dd. 25-04-1790 Not. Gualtherus Matthaes, testament 
van Cornelis Jacobsz Borst en Grietje Ariens Hoogwater wnd te Zijpe.  
Otr. (2) Zijpe 20-10-1792, tr. ald. 04-11-1792 Grietje Ariens Hoogwa-
ter , dr. v. Arien Aldertsz Hoogwater en Grietje Jans, ged. St. Maarten 
25-09-1757, overl. ald. 02-10-1806. 
Tr. (3) Wendelina Agnita van Adrichem, dr. v. Georgius van Adrichem 
en Aartje van Os, geb. St. Maarten, overl. Zijpe 13-09-1822. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Grietje Pieters, ged. St. Maarten 05-09-1784. 
2. Grietje Pieters, geb. Wieringerwaard 16-10-1785 (zie III). 
3. Marijtje Pieters, ged. St. Maarten 25-12-1787, overl. ald. 

14-11-1842 
Tr. ald. 17-05-1812 Jacob Pietersz de Graaf, zn. v.  Pieter 
Ariensz de Graaf en Maartje Klaas Jongejan, arbeider, geb. 
Barsingerhorn, overl. St. Maarten 04-11-1859. 

4. Jan Pietersz, ged. St. Maarten 17-04-1791, overl. ald. 
26-03-1792 (?). 

5. niet met name genoemd kind, overl. St. Maarten 28-01-1789. 
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6. niet met name genoemd kind, overl. St. Maarten 13-11-1790. 
Uit het tweede huwelijk: 
7. Grietje Frederiks, ged. St. Maarten 14-07-1793, overl. Petten 

23-11-1861 
Tr. St. Maarten 17-10-1813 Jan Ariensz Hillegonds alias Hil-
gers , zn. v. Arien Cornelisz Hillegonds en Trijntje Cornelis 
Fuijtes alias Gooij, ged. Callantsoog 23-01-1791, overl. Pet-
ten 29-05-1856. 

8. Gerrit Frederiksz, ged. St. Maarten 06-12-1795, overl. ald. 
21-12-1795(?). 

9. Trijntje Frederiks, ged. St. Maarten 31-05-1801. 
 
III Grietje Pieters Smit, dienstmeid, geb. Wieringerwaard 16-10-1785,  
 (vlg. huw.bijl.), overl. Zijpe 14-03-1835 

Tr. ald. 11-02-1816 Dirk Pietersz Bregman, zn. v. Pieter Bregman en 
Klaartje Dirks, boerenknecht, ged. Zijpe 03-07-1774, overl. ald. 
22-01-1836. 
Uit dit huwelijk: 
1. Klaartje, geb. Zijpe 23-08-1818, overl. ald. 14-06-1819. 
2. Gientje, geb. Zijpe 10-10-1820. 

 
 
 

Van een kwartetspel is bijgaande af-
beelding gemaakt. Gerrit Soede, gebo-
ren 15-4-1873, kreeg dit spel bij zijn  
verjaardag in 1885. Waarschijnlijk is 
de set van oorsprong Duitstalig ge-
weest. De complete set heeft de tand 
des tijds doorstaan, al heeft een enke-
le kaart wat schade opgelopen. Ge-
lukkig kon zodoende deze serie 
plaatjes in 2007 worden opgenomen 
op de website. Net als bij de beroem-
de serie van Luyken wordt ook hier 
elke fleurige afbeelding vergezeld 
door een kort rijmpje.   
Bron: www.geneaknowhow.net 
(een site om regelmatig te bekijken!) 
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Piet  Aaij 

 

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

Feijenoord, een geschiedenis van een Rotterdams eiland.  
      door Roel Vennik.   1340 afd. Rotterdam e.o. 22e jrg. nr. 2 
Bijna 3 eeuwen ‘van Haeften’ op kasteel Ophemert (1552-1844) 
     door P. Welling   Aqua Vitae (Betuwe) 11e jrg. nr. 2 
Kuinre (thans gem. Steenwijkerland) een oud stadje met een rijk verleden 
     door Rienk de Boer   IJsseldelta 22e jrg. nr. 3 
‘Gedwongen migratie in 1904’  door Joke Sickmann 
     Haarlemse spoormannen op de Wagenwerkplaats in Amersfoort. 
     U treft een selectie aan van ruim 100 Haarlemmers uit het Register van 
     Ingekomenen gem.Amersfoort 1904 inv. nr. 6409 
     Amersfoort e.o. 17e jrg. nr. 3  
  Oud-Alkmaar nr. 2  2008 
             -- ‘Herinneringen aan de Bierkade’ door Flip Admiraal 
 Over het pand van de voormalige bierbrouwerij De Burg  
 (nu Kachelmuseum) en haar bijzondere bewoners. 
             --  ‘Een Alkmaars stadsgezicht van Jan ten Compe’  Carla Rogge 
   1749  een sprankelend schilderij van de Accijnstoren e.o. 
  Heraldisch Tijdschrift (afd. Heraldiek NGV) 14e jrg. nr. 3 
 ‘De gebrandschilderde medaillons in het stadhuis van Alkmaar’ 
 door Janneke van Zanten-van Wijk. 
 18 wapenruitjes (prachtige kleurenfoto’s) ontworpen in 1879,  
 die na verwijdering in 1912 opnieuw zijn geplaatst in 1927. 
  Molenpost 35e jrg. nr. 2 
 Koedijk krijgt er een molen bij ‘De Gouden Engel’, een stelling- 
 molen die gebouwd wordt achter de vroegere maalderij van de 
 gewezen fa. C. Bos Czn. Er verschijnt een boekje over genoemde  fa-
 milie en hun bedrijf. Meer informatie: bart-henny@planet.nl 
Lammert Beerends (gen)  Threant jrg. 19 nr. 3 
Wilhelmus Wejers (Wijers) (par) Achterhoek/Liemers jrg. 16 nr. 3 
Marian Ris (kwst)   Zaanstreek/Waterland nr. 74  2008     
Christiaan J.A. Zwart (par)  idem 
Johan H. Smallenburg (kwst)  Kwartier van Nijmegen jrg. 17 nr. 3 
Johanna Gerrits (nu 105 jaar)   idem 
Reinder Tijmen Bruin   Westfriese Familie jrg. 49 nr. 3 
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Nadere -grensverleggende-  kennismaking met...    
                          verzorgd door Piet Aaij 

 
Eerst even kort voorstellen: Mijn  
naam is Elfi Greijer. Sinds 1977 
woon ik in Heiloo. Zelf ben ik 
Oostenrijkse. Daar leerde ik mijn 
man Peter Greijer kennen. We 
trouwden in Wenen, waar ook 
onze twee dochters geboren zijn. 
In 1976 verhuisden we naar Ne-
derland. 
 
In familiegeschiedenis 
ben ik altijd geïnteres-
seerd geweest, minder 
in de data als in de 
leefomstandigheden 
en de gebeurtenissen 
die op hun leven in-
vloed hebben gehad. 
Mijn grootmoeder van 
moederskant Nowot-
ny/Bazata kwam als dienstmeisje 
van Bohemen naar Wenen, mijn 
grootouders van vaderskant 
Gürsch/Eichler kwamen na het 
uiteenvallen van de monarchie der 
Habsburgers in 1922 van Tsjechië 
naar Wenen. 
 
Mijn allereerste archiefbezoek in 
1994 was dan ook in Opava in het 
huidige Tsjechië waar hun sporen 
tot rond 1600 terug te vinden zijn. 
Hier in Nederland stortte ik me op 
het onderzoek van de familie van 
mijn man en ik werd lid van de 
NGV. Amsterdam was de baker-
mat van de Greijers met al zijn 
naamvarianten (23!) vanaf 1787 en 

de namen Foppe, Reuther, Rok-
snoer en Broekmans in de kwar-
tieren. En Fraterman, de moe-
dersnaam van mijn man  uit Den 
Haag, Heusden, Groningen met 
Gans en Bierman in de kwartie-
ren.  
 

Bij het HNK zocht ik 
contact en wilde ik te 
weten komen hoe je 
een onderzoek moet 
aanpakken. Lid zijn 
van een vereniging 
betekent voor mij ook 
iets doen voor de 
vereniging. Toen Arie 
Wester te kennen gaf 
te willen stoppen met 
de microfiches van 

de Mormonen heb ik dit van hem 
overgenomen. Vóór het internet-
tijdperk was dit dé gelegenheid te 
zoeken naar namen van vroegere 
familieleden. Het was boeiend naar 
de verhalen van de zoekenden te 
luisteren en soms kon je ze een 
heel stuk verder helpen. Zelf werd 
je inzicht in het doen en laten en 
de historische kennis over het 
gebied van het Hollands Noorder-
kwartier verrijkt door de lezingen 
en de activiteiten die door het 
HNK aangeboden werden. Ook de 
daar aanwezige literatuur draagt 
haar steuntje bij.  
Al gauw kwam ik ook in het Vere-
nigingscentrum Naarden, nu 
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Weesp, terecht. Daar was en ben ik 
nog bij de Knipseldienst te vinden. 
Nog altijd ben ik verbaasd over de 
hoeveelheid namen en knipsels die 
daar te vinden zijn. Bijna nooit 
moet ik voor een naam NEE ver-
kopen. Het is ook een van de zeer 
weinige mogelijkheden iets over 
recente families te kunnen vinden, 
waarvan de gegevens van de BS 
(burgerlijke stand) nog niet toe-
gankelijk zijn.  
 
Met veel plezier mocht ik meewer-
ken aan het toegankelijk maken 
van een lijst van meer dan 4000 
soldaten van het Hannoversche 
Königlich-Deutschen-Legion 
1809-1813 met heel veel soldaten 
van Nederlandse komaf, die Jos 
Kaldenbach voor ons leesbaar 
gemaakt heeft. Ook deze lijst is in 
het VC Weesp te vinden. 
 
Zo raakte ik ook betrokken bij het 
digitaliseren van gegevens van de 

burgerlijke stand en het bevol-
kingsregister van het Regionaal 
Archief Alkmaar. Tegenwoordig 
wil iedereen (ik ook!) het liefst alles 
met een druk op de toets op inter-
net kunnen vinden. Maar het blijft 
het werk van heel veel mensen die 
dit mogelijk maakt. Net zoals het 
knippen, sorteren, invoegen van 
knipsels uit alle soorten kranten en 
krantjes. 
Met bijzonder veel plezier en vol-
doening werk ik momenteel mee 
aan een spontaan opgekomen 
digitaal project van de genealogi-
sche "Austria"-lijst. Van 1703 -
1884 worden de overledenen van 
Wenen in de Wiener Zeitung (ca. 1 
miljoen) met leeftijd, beroep, 
adres, overlijdensoorzaak in lijsten 
opgenomen en die zijn al op inter-
net te vinden. Dus ik ga bijna iede-
re dag digitaal in Wenen rondlo-
pen! 

 
 
 
 
 

 

Nieuwe leden 
De afgelopen periode zijn onderstaande personen lid geworden van onze afde-
ling. We heten hen van harte welkom! 
 
mevr. M.J. van Brenk-Hoogeboom Heerhugowaard 
dhr. W.A. Kramer   Heerhugowaard 
dhr. C.A.B. Ufkes   Alkmaar 
mevr. R. Kramer   Alkmaar 
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PR van de afdeling Hollands Noorderkwartier 
 

 
De afgelopen tijd was onze 
afdeling met een kraam 
aanwezig bij diverse gele-
genheden. Op 8 oktober in 
de Centrale Bibliotheek in 
Alkmaar, op 11 oktober op 
de Landelijke Archieven-
dag in het Regionaal Ar-
chief in Alkmaar en op 13 
september in de Grote 
Kerk t.g.v. Monumenten-
dag. 
 

 
 
 
 

 
Schrijf mee! 
Reageren op een publicatie in dit blad, zelf artikelen aanleveren, een mannelij-
ke of vrouwelijke stamreeks bijvoorbeeld, een fragmentgenealogie, of een 
geneagram (d.w.z. een familieschakel tussen twee personen), een opmerkelijke 
akte, een vraag naar hulp bij een genealogisch probleem, een bijzondere bron, 
genealogische tips, een interview, historische achtergronden..... Dat kan alle-
maal in Hollands Noorderkwartier, want dit blad is een podium voor u. Neem 
gerust contact op met de redactie!   
 
 
 
In de volgende nummers van dit blad o.a: 

• Een kwartierstaat (met Noord-Hollandse kwartieren) in het middenblad 

• Meer informatie over de komende afdelingsavonden 

• De Duitse oorsprong van de familie Telleman uit Noord-Holland 

• De personele quotisatie anno 1808 

• Een stamreeks langs moederslijn 
 

HNK- leden Henny Zonneveld (l) en Marry Luken  
in de Grote Kerk te Alkmaar.  


