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Programma 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. Belangstellenden zijn van harte 
welkom. De toegang is gratis. Er is gratis parkeergelegenheid voor de 
deur.  
 

woensdag 11 maart 2009, lezing “Oude maten en gewichten” door dhr. Ad van 
Diest uit Egmond aan de Hoef. 
[Opm: U krijgt voorafgaande aan de bijeenkomst in-

formatie over de stemvoorstellen van het hoofdbe-

stuur].  
Deze avond wordt verzorgd door een deskundige 
op het gebied van oude maten en gewichten. In 
oude aktes kom je regelmatig vermeldingen hiervan 
tegen. Deze vermeldingen konden per streek of per 
beroep nog wel eens verschillen. Ook bij antieke 
voorwerpen vragen we ons wel eens af wat deze te 
betekenen hebben in vergelijking met de huidige 
maatvoeringen. Op de ons getoonde dia’s zullen 

deze avond fraaie voorbeelden worden getoond. Heeft u zelf thuis nog éen of 
meer voorbeelden? Neem ze gerust mee, wie weet kan de heer Van Diest er 
nog wat leuks over vertellen. 
 
woensdag 8 april 2009, aanvang 19.30 uur . Let op de afwijkende 
aanvangstijd!  
Lezing “Belastingen en het belang voor genealogisch onderzoek” door Mr. A.H.G. 
Verouden 
Na een korte ledenvergadering, waarvoor u in de bijlage de stukken kunt lezen, 
krijgt de heer Verouden uit Delft het woord. Met dat woord wordt ook echt 
“het woord” bedoeld. Nu eens geen plaatjes kijken maar luisteren, want deze 
spreker kan heel boeiend vertellen over zijn  ervaringen bij zijn speurtocht in 
oude documenten en de bewijzen die hij daarin heeft gevonden. Mensen die 
zijn vastgelopen met hun onderzoek, maar ook mensen die van het echte 
zoekwerk in het archief houden, zullen deze avond veel inspiratie opdoen. Eén 
tip van de sluier lichten we alvast op …. Door de eeuwen heen gold voor de 
belastingadministratie dat de tenaamstelling juist moest zijn, anders kon je naar 
je centen fluiten … conclusie, in deze bronnen tref je vrijwel steeds de juiste 
naam aan bij de juiste persoon. 
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Verslag van de HNK-avonden                                  Piet Aaij 
 
17 december 2008  ‘De Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen’ 

door mw. W. Planjer, directeur Culinair Museum Amersfoort 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pieter Aertsen (1509-1575) 
 

• het oudste kookboek dateert uit 1410 te Brussel 

• in 1887 werd het eerste restaurant geopend 

• rond 1880 ontstonden de eerste kookscholen 

• tot in de 18e eeuw waren koffie, thee en cacao alleen verkrijgbaar als 
medicijn op recept! 

 
Enkele feiten uit een zeer gedetailleerde vertelling over de geschiedenis van de 
eetcultuur, ondersteund door een mooie dia-presentatie en  door ca. 40 aanwe-
zigen met grote belangstelling gevolgd. Achtereenvolgens passeren de revue: 
de pre-historie -jacht, rauw voedsel op het vuur-, de Romeinse tijd -feestmaal 
met muziek, dans en poëzie, de Middeleeuwen -soep, erwten, bonen, linzen, 
soms vis en stamppotten van groenten-, de Gouden Eeuw -specerijen, oesters, 
olijven, vleespastei en fruit-. 
Bestaat er eigenlijk nu nog wel een Nederlandse eetcultuur? Een vraag die 
door de invloed van allerlei uitheemse culturen vanaf 1500 met ‘nee’ moet 
worden beantwoord. We spreken dan nu ook van een Europese eetcultuur in 
ons land. Natuurlijk waren het de gefortuneerde burgers die aan de 
overvloedig gedekte tafels zaten en zich veelal ook zo lieten portretteren; Van 
Gogh laat met zijn ‘Aardappeleters’ zien dat de rijke eetcultuur aan velen voor-
bijging! Het was niet een genealogisch onderwerp, maar het boeide bijzonder. 
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14 januari 2009  Nieuwjaarsbijeenkomst met o.a. de film ‘Reis uit 1938’ 
afkomstig uit de collectie van het Poldermuseum Huijgendijk te 
Heerhugowaard en van commentaar voorzien door dhr. H. Kauw 

 
Ruim 45 bezoekers waren aanwezig op deze bijeenkomst, die voor een groot 
deel door de aanwezigen zelf werd verzorgd. Onze voorzitter, Truus 
Schoehuijs, weet op bijzonder charmante wijze enkele bezoekers te verleiden 
het een en ander te vertellen over hun ervaringen bij het archiefonderzoek.  
Achtereenvolgens kwamen aan het woord de heren Ket, van Lierop (druk 
bezig met een familiereünie), Zuurbier (werkt veel voor de Hist. Ver. 
Castricum),  Bloedjes, Kalverdijk (levert zijn aandeel aan het 5e boek van de 
Stichting COOG), Waalewijn, Kaldenbach en mevr. De Ridder (wijst er op dat 
het netjes is om bij gebruik van gegevens, verzorgd door derden, hiervoor 
even te bedanken!). Tot ruim 21.00 uur duurde de gesprekken, die hier niet 
allemaal woordelijk kunnen worden genoteerd, maar die soms onder grote 
hilariteit zorgden voor een gezellige stemming. Na het nuttigen van een 
aangeboden consumptie werd de film vertoond. Ook deze beelden gaven 
aanleiding tot enige vrolijke opmerkingen. Nog enkele wetenswaardigheden: 

• in het Polderhuis staat een antieke archiefkast daterend uit 1627-1631 

• in 1979 is de stichting Poldermuseum gestart en in 1994 draaiden de 
pompen van het gemaal voor de laatste keer 

• het Polderhuis heeft een prachtige trouwzaal, een bezoek waard!  
 
11 maart 2009 ‘Overhandiging zilveren ere-insigne NGV aan  
  mevr. Henny Zonneveld-Aupers’ 
 
                

Henny Zonneveld-Aupers ontvangt 
een bloemetje van onze voorzitter 
Truus Schoehuijs. 
 

H
Het was voor Henny een 
bijzondere verrassing dat zij 
op deze avond in het 
zonnetje werd gezet. Namens 
het hoofdbestuur NGV was 
dhr. Bas Lems aanwezig om 
het eremetaal op te spelden 
en om zijn waardering uit te 
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spreken voor de uitvoering van alle werkzaamheden door haar verricht vanaf 
1977. Onze voorzitter noemde diverse door haar vervulde taken o.a. 
bestuurslid, schrijfster van genealogische artikelen, p.r.-werkzaamheden, 
redactiewerk etc. Een welverdiend boeket bloemen en een warm applaus was 
haar deel! In het kwartaalblad nr. 72 heeft zij in de rubriek ‘Nadere 
kennismaking met…’ haar taken in dienst van NGV-HNK uitgebreid verteld. 

 
 
 
 maart 2009 ‘De collecties van het Nederlands Instituut voor Oorlogs-
        documentatie (NIOD)’ door dhr. D. Barnouw 
 
Tijdens een uitzending van Radio Oranje op 8 maart 1944 pleitte de toenmalig 
minister van Oorlog dhr. Bolkesteijn in Londen al voor de oprichting van het 
latere RIOD direct na beëindiging van de bezetting van Nederland. Om vele 
redenen w.o. het documenteren van dagboeken, brieven, illegale pamfletten en 
het bewaren van ‘oorlogsspullen’. Niet alleen van allerlei organisaties, ook en 
juist van ‘gewone burgers’ (onofficiële papieren), wat een progressief modern 
idee was.  
Het huidige NIOD stelt zicht 3 taken ten doel: 
a) verzamelen van archieven, boeken, foto’s, films (ook uit Ned. Indië en 
    Duitsland), materiaal uit NSB-kringen 
b) wetenschappelijk onderzoek (o.a. De Bezetting van dr. Lou de Jong) 
c) informatie voor overheid en particulieren  
Momenteel is het onderzoeksveld verbreed: de eerste wereldoorlog wordt 
thans mede bestudeerd ook al was hier ten lande geen oorlogsgeweld 
toentertijd. Wat was de invloed op ons Nederlanders en zijn er nog 
dagboeken, foto’s e.d. die na overlijden van de oudste bewoners van ons land 
beschikbaar komen. 
Wat heeft de genealoog nu aan het NIOD? Als de privacy niet wordt geschaad 
is inzage mogelijk in de vele namenlijsten die er zijn van o.a. gevallenen, 
omgekomen verzetsstrijders, dragers van herdenkingskruizen, geïnterneerden 
e.v.a. maar …… geen zoektocht op familienaam en geen hulp! Wél veel 
boeken (geen uitleen), een grote knipselcollectie, dossiers van na-oorlogse 
rechtspleging, achtergrondinformatie, dagboeken en een beeldbank met 
duizenden foto’s, ook op de website te bekijken. Na beantwoording van 
enkele vragen/opmerkingen werd dhr. Barnouw hartelijk bedankt voor zijn 
interessante uiteenzetting. 
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De familie Telleman uit de kuststreek  
van Noord-Holland (1)           Marry Luken-Sluis 
 

Het begon met de familie Wokke 
N.a.v. een familiereünie werd ik nieuwsgierig naar de oorsprong van de familie 
Wokke (mijn schoonmoeder heette zo) en dook het archief in. Het spoor 
eindigde in Schoorl waar zich rond 1760 een weduwe Wokke (Wocking, 
Wocken, Wocke) met haar vijf kinderen had gevestigd die uit het Duitse 
plaatsje Aschendorf kwam. (Het ligt vlak over de Duitse grens, dicht bij 
Emmen. Papenburg is de dichtstbijzijnde grotere stad.) Het leek me bepaald 
geen sinecure om als weduwe met kinderen naar de duinstreek te emigreren. 
En het leek me stug dat ze zomaar het avontuur gezocht had.  
 

Het onderzoek verplaatst zich naar de familie Telman/Telleman 
De meisjesnaam van de weduwe was Telman, haar voornaam Talle of Thalia. 
In Schoorl bleek nóg een Telman te wonen namelijk Aldert of Allert. Alles wat 
ik in Schoorl over de naam Telman (Telleman) kon vinden verzamelde ik en al 
snel bleek dat  kinderen van Talle en Aldert over en weer elkaars doopgetuigen 
waren, aangiftes deden van overlijden e.d. Dat wees er op dat ze familie van 
elkaar waren. Bij Aldert Telman, duinmeier van beroep, werd echter geen 
enkele aanwijzing gevonden dat hij ook uit Aschendorf afkomstig zou zijn.   
 

Informatie uit Duitsland 
Na een aantal jaren kwam ik via internet in contact met de in Aschendorf 
geboren heer B.J. Janssen die veel gegevens van de familie Telman en Wokke 
(Wocken, Wocking) uit zijn geboorteplaats verzameld heeft en hij gaf me o.a. 
de namen van de ouders van Talle Telman en van haar broers en zusters. Ik 
hoopte dat Aldert ook een broer zou zijn, maar hoe creatief ik ook met de 
gegevens omging, een Aldert kon ik niet vinden.  
In januari 2007 besloot ik zelf naar Meppen te gaan om met eigen ogen de 
verschafte gegevens in de kerkboeken te lezen. In Meppen bevindt zich 
namelijk een dependance die het bisdom Osnabrück enige jaren geleden heeft 
ingericht en de kerkboeken zijn daar op microfiches beschikbaar.  
Terwijl een ongelofelijk storm over West-Europa woedde zat ik in Meppen de 
microfiches van Aschendorf door te worstelen op de namen Wocken en 
Telman. Ze waren niet zo erg goed leesbaar en bevatten veel vlekken, maar alle 
gegevens die ik gekregen had klopten. Controleren van gegevens is echter 
gemakkelijker dan het zoeken naar nieuwe. Mijn poging om een Aldert te 
vinden bleef vruchteloos. Blijkbaar leed ik aan een soort tunnelvisie en liet 
daarom de zaak een tijdje rusten. 
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De ingang van het archief in Meppen 
 
Nogmaals op zoek naar de stamvader Telman 
Ruim een jaar later besloot ik opnieuw op internet te gaan zoeken en vond een 
Duitse genealogische mailinglist die op Emsland en Bentheim betrekking 
heeft. Ik plaatste een oproep naar het voorkomen van de voornaam 
Aldert/Allert in Aschendorf e.o.  Van een deelnemer kreeg ik bericht dat die 
voornaam in die streek wel degelijk voorkomt. Ook de heer B.J. Jansen bleek 
lid van de mailinglist en mijn vraag was voor hem aanleiding om nogmaals te 
zoeken. Bovendien had ik inmiddels in Alkmaar een transportakte gevonden 
uit 1777 waar in de marge stond dat Aldert Telman dan 62 jaar is, dus ik kon  
het veronderstelde geboortejaar preciseren. Met deze wetenschap werd het 
kerkboek wederom geraadpleegd en jawel...  op 1 nov. 1715 wordt Eilard 
Telman geboren als broer van Talle. De hypothese dat de weduwe Wokke haar 
broer was nagereisd, bleek te kloppen. Veel puzzelstukjes vielen op hun plek, 
hoewel nog steeds niet alles is opgelost.....  
 
Amerikaanse tak van de familie Telman 
Onze mederedacteur Ger Telman doet o.a. onderzoek naar zijn eigen familie 
die ook uit Duitsland stamt. Tot op heden is er geen link gevonden met de 
familie Telman uit dit artikel. Ger speurt regelmatig op internet naar zijn 
familienaam. Kort geleden vond hij interessante gegevens in de USA. Helaas 
voor hem bleken die niet van zijn eigen familie, maar.... wel interessant voor 
mij! Uit Asschendorf is namelijk niet alleen een Telman naar Nederland 
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vertrokken, maar ook een naar de USA. Het oudste deel van dit Amerikaanse 
fragment heb ik in dit artikel toegevoegd.  
Tenslotte wil ik nog vermelden dat een van de Telleman-zonen uit Noord-
Holland naar Zeeland vertrok en daar de stamvader werd van een Zeeuwse tak 
van de familie.  
 
Na het verzamelen van familiegegevens in de archieven en op internet, wordt 
het tijd om het resultaat te publiceren, en dat doe ik bij deze. Het overzicht dat 
u hieronder vindt, heeft betrekking op de stamouders en daaropvolgende 
generaties tot ca. 1900. De jongste generaties Telleman zijn niet uitgezocht. 
(Eigenlijk is dit onderzoek een uit de hand gelopen zijstap, want met de familie 
Wokke heeft het, behalve Thalia Telman dan, verder niets te maken.) 
 
I Bernhard Tellman, geb. ca 1670, overl. Aschendorf 5-9-1722.  

Tr.kerk Aschendorf 1-3-1696 Anna Herbers Pott, geb. Dersum, ged. 
Steinbild 10-2-1674, overl. Aschendorf 12-7-1752, dr. van Heribert 
Hackmann (Pott), Beërbter, en Thalia Kossen. 
Uit dit huwelijk ged. te Aschendorf: 
1. Johann, ged. 2-6-1698. 
2. Gesike, ged. 20-10-1700.  
3. Thalia, ged. 17-1-1703, overl. Schoorl (Eegtrop) 28-5-1774. 

Obiit in Eegtrop: Talle Telman ex Assendorp Munstr.  Begr. 
Schoorl 31-5-1774. Zoon Lammert koopt in 1754 al een stukje 
grond. Mogelijk is ze toen al met haar kinderen in Schoorl gearriveerd. 
Tr.kerk Aschendorf 20-5-1727 Hermannus  Wocking/ 
Wocken, geb. Aschendorf ca 1695, overl. ald., begr. ald. 
31-10-1743 zn. van Lambert Wocking en Temmike Robben 
Oldelehr. (Stamvader van de Nederlandse familie Wokke) 

4. Heribert, ged. 11-8-1706. 
5. Gerhard Antonius, ged. 14-1-1709. 
6. Johann Everhard, geb. ca 1710 (zie IIa). 
7. Anna Margaretha, ged. 10-12-1712. 
8. Aldert, ged. 1-11-1715 (zie IIb). 

 
IIa Johann Everhard Tellman, geb. Aschendorf ca 1710.  

Tr.kerk (1) Aschendorf 2-5-1730 Gesina Schipmann.  
Tr.kerk (2) Aschendorf 28-5-1748 Regina Struve, geb. Lehe, ged. 
Aschendorf 18-10-1719, overl. ald. 15-11-1793, dr. van Rolf  Struve en 
Walburgus (Wobbeke) Sanders Nortmann. 

 4 kinderen uit het 1e huwelijk en 4 kinderen uit het 2e huwelijk.  
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 De oudste zoon Barent is waarschijnlijk degene die eveneens naar Schoorl is 
vertrokken. Het bewijs is nog niet gevonden.  
De zoons uit het 2e huwelijk die hieronder worden genoemd, vormen de schakel 
met de Amerikaanse tak van de familie.  
Uit het eerste huwelijk ged. te Aschendorf: 
1. Barent, ged. 12-10-1732 (zie IIIa). 
Uit het tweede huwelijk ged. te Aschendorf: 
6. Rudolf, ged. Aschendorf 1-12-1751 (zie IIIb). 
8. Swibertus, ged. Aschendorf 13-6-1761 (zie IIIc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duinweg 133 te Schoorl, de plaats waar ook het huis van Aldert Telleman stond. 

(Bron: ‘Oude woonsteden in Schoorl’ van Joop en Tini Muelink) 

 
IIb Aldert Barentsz Telman, Telleman, duinmaijer in Aagtdorp, ged. 

Aschendorf 1-11-1715. Eilard. overl. Schoorl 15-6-1780. Aang: 
20-6-1780 Casper Wokke f 3:0:0. Aldert is in 1735 in Aschendorf doopgetuige 
bij Casper, zoon van zus Talle en Hermannus Wocking.  Hij wordt diverse keren 
genoemd in het ORA  van Schoorl i.v.m. de aan- en verkoop van stukjes grond of 
een huis 
Aldert verkoopt op 25-8-1777 een stukje duingrond aan drie heren voor  
f 180:0:0 contant en f 110:0:0 per jaar dat hij leeft. [ORA Schoorl inv. 903]. 
In de kantlijn staat dat hij dan 62 jaar is. 
Op 7-2-1780 worden Cornelis van Rijn en Casper Wokke voogden over de 
minderjarige kinderen van Aldert Telman en Guurtje Oleve (!) t.w. Gerrit, 24 j, 
Pieter 22 j en Evert 17 jaar. [ORA Schoorl inv. 901]. 
Tr.kerk Schoorl 7-10-1748 Guertje Cornelis Kuijper/Oleve, geb. ca 
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1725? overl. Schoorl 26-6-1772. Aldert Telman geeft lijk aan van zijn 
vrouw Guurtje Corns. Kuijper. Onvermogend.  
Uit dit huwelijk geb. te Bergen, ged. te Schoorl tenzij anders vermeld: 
1. Gerrit, ged. Bergen 7-7-1750 (get.: Aagje Crelis Kuijper). overl. 

Bergen 3-8-1750.  
2. Marijtje, ged. 6-7-1751 (get.: Aagje Cornelis Kuijper), overl. na 

1790,  
Tr. Limmen 11-5-1777 Jacob Arends Sonderzorg/Riggel, 
geb. Limmen 10-3-1750. overl. Velsen 31-1-1837. zn. van 
Arent Japiks Sondersorg en Jannitie Jansz Waterbeek. 

3. Jan, ged. 12-1-1754 (zie IIId). 
4. Cornelis, geb. 23-12-1755 (zie IIIe). 
5. Gerrit, geb. 9-3-1757 (zie IIIf). 
6. Pieter, ged. 25-5-1759 (get.: Antje Hendriks Kuiper), overl. 

(Schoorl) Wimmenum 21-3-1785. Aagtdorp. DTB Bergen dl. 16 
Impost: Op 23-3-1785 gaff Cornelis Sybertsz aan 't lijk van Pieter 
Telman, overleden te Wimmenum dog alhier zullende werden begraven 
als gehoorende onder de onvermoogene en dien conform te ligten acte Pro 
Deo. 

7. Bernardus, ged. 18-6-1763 (get.: Tolle Telman). Eegtrop, overl. 
Schoorl 28-10-1764. Onverm.  

8. Evert, ged. 1-4-1766 (get.: Rutgerus Barentzen). Eegtrop, overl. 
Limmen 20-5-1783.  
In Limmen overleden als Evert Alders.  

9. Anna, ged. Bergen 26-4-1768 (get.: Antje Harms [Wokke]). 
Eegtrop, overl. Bergen 17-5-1768. 

 
IIIa Barent Telman/Telleman, ged. Aschendorf 12-10-1732. Bernhard. 

overl. Schoorl 11-6-1782. Impost: Jan Koter Hoogvorst geeft lijk aan van 
Barent Telman onder de onvermogenden.. 
jm en jd beiden van Schoorl, otr. Schoorl 13-5-1769, tr. ald. 29-5-1769 
Grietje Cornelis Druijven, geb. ca 1744. overl. Alkmaar 25-12-1812. 
Woonde op ’t Eijland. Geen ouders vermeld. 68 j. Geb. Schoorl. Begr. Alkmaar 
29-12-1812. waarschijnlijk dr. van Cornelis Cornelisz Druijven en Antje 
Jacobs. 
Uit dit huwelijk ged. te Schoorl: 
1. Joannes, ged. 12-3-1770 (get.: Jan Harmensz [Wokke]). 
2. Antje, landbouwster, ged. 11-3-1772 (get.: Neeltje Crelise 

Druijven), overl. Bergen 26-2-1819. 
 Tr.kerk (1) Bergen 3-2-1799 Arie Jansz Louwe/Zeeman, 
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geb. Bergen 23-10-1773, overl. ald. 22-7-1817, zn. van 
Johannes Ariensz Louwe/Zeeman en Trijntje Crelis de Jong. 
Tr. (2) Bergen 31-1-1819 Arie Brasser, boereknecht, 
landbouwer, arbeider, ged. Akersloot 4-10-1798, overl. na 
1851. Op 18-9-1851 geeft hij te Bergen het ovl. aan van zijn dochter 
Trijntje Brasser, 1 jr. Hij is dan 48 jaar en woont te Bergen. In het 
Bev.Reg. van Bergen 1850-1860 komt hij niet voor., zn. van Theunis 
Jansz Brasser en Arjaantje Muus Pastoor. Hertr. Grietje 
Burger, hertr. Jannetje Oudejans, hertr. Antje Stam. 

3. Trijntje, ged. 25-11-1774 (get.: Antje Harmse Wokking), overl. 
Bergen 9-9-1790. Op 9-9-1790 gaff Barend Wokke aan 't lijk van 
Trijntje Baarends Telman woonende te Alkmaar dog alhier toevallig 
overleeden en overzulks alhier begraaven te worden als gehoorende onder 
de classe Pro Deo. 

4. Gertrudis (Grietje), ged. 31-10-1776 (get.: Japik Crelis Druiven 
en Jannetje Claas), overl. ald. 24-10-1782, 'zijn kind'. 

5. Maartje, dienstbode, ged. 1-3-1779 (get.: Neeltje Druiven), 
overl. Alkmaar 14-1-1854. Maria Telmans, 77 j, geb. Groet.  
Tr. Alkmaar 2-2-1814 Arie van Schaagen, winkelier, geb. 
14-3-1756, ged. Alkmaar 14-3-1756. Luttik Oudorp. overl. 
Alkmaar 10-8-1843, zn. van Cornelis van Schaagen en Anna 
Gaasbeek. Wedr. van Magdilda Lijk. 

6. Cornelia (Crelisje), ged. 22-5-1781 (get.: Jacob Druiven), overl. 
ald. 4-6-1781, 'zijn kind Cornelisje'  

 

IIIb Rudolf Tellman, ged. Aschendorf 1-12-1751 
Tr.kerk ald. 20-4-1777 Anna Margaretha Kock, ged. Aschendorf 
9-12-1751, overl. ald. 21-10-1805, dr. van Swibertus Kock en Anna 
Margaretha Eissing. Eerder tr. Hermann Wessels. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johann Everhard, ged. Aschendorf 9-10-1779 (zie IVa). 

 

IIIc Swibertus Tellman, ged. Aschendorf 13-6-1761, overl. ald. 26-8-1801 
Tr. Anna Schwarte. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes Hermann, geb. Aschendorf ca 1792 (zie IVb). 

 

IIId Jan Allertsz Telman, watermolenaar, ged. Schoorl 12-1-1754 (get.: Jan 
Jansz Sen), overl. Egmond-Binnen 2-1-1801, van Rinnegom.  
otr. Schoorl 18-4-1789, tr. ald. 4-5-1789 Grietje Pieters Groen, ged. 
Schagen 17-8-1757. Poland. overl. Akersloot 2-9-1836, Dr. van Pieter 
Cornelisz Groen en Antje Harmens. 
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Uit dit huwelijk ged. te Schoorl: 
1. Aldert, journalier. Ged. 18-6-1790 (get.: Cornelis Telleman), 

overl. Akersloot 26-4-1850. In 1811 woont hij reeds in Akersloot. 
 

IIIe Cornelis Allertsz Telman/Telleman, landman, duinmaijer te 
Aagtdorp, boer. Geb. 23-12-1755, ged. Schoorl 28-12-1755 (get.: 
Antje Kuijper). overl. Egmond-Binnen (Rinnegum) 17-10-1843. Woont 
in 1811 in Egmond. (Reg.Civ.) Is in 1816 eigenaar van 't Rode Hert' te 
Rinnegom. [ONA Alkmaar inv. 996] 
Historisch Kadaster van de Binnen Egmonden, van W.J. van den Berg. Cornelis 
Telleman van Egmond aan Zee, boer in de Egmondermeer, komt veelvuldig voor 
als eigenaar van percelen land, zoals vermeld in de kadastrale legger van 1832 
(OAT van het Kadaster). 
Tr. Egmond aan Zee 9-7-1785. Gerecht Kniertje Jacobs Knijn, 
boerenbedrijf, ged. (oud katholiek) Egmond aan Zee 17-9-1760, overl. 
ald. 16-2-1837, Jansenista. dr. van Jacob Louris Konijn en Kniertje Jans 
Os. 
Uit dit huwelijk te Egmond aan Zee tenzij anders vermeld: 
1. Kniertje, ged. 27-6-1785 (get.: Trijntje Laurens Knijn), overl. 

ald. 21-3-1856.  
Tr. Egmond aan Zee 31-8-1806 Rong Klaase Gul, vischkoper, 
ged. (RK) Egmond aan Zee 25-2-1780, overl. ald. 
21-10-1827, zn. van Klaas Krelisse Gul en Lena Jans. 

2. Guurtje, ged. 10-9-1786 (get.: Neeltje Laurens Knijn), overl. 
ald. 4-8-1788. Als Grietje. 

3. Aldert, ged. Egmond-Binnen 13-6-1789 (zie IVc). 
4. Guurtje, ged. 23-1-1792 (get.: Aafje Joppe [de Zeeuw]), overl. 

ald. 3-2-1792. 
5. Guurtje, ged. 16-3-1793 (get.: Aafje Joppe [de Zeeuw]), overl. 

ald. 29-10-1794. 
6. Antje, ged. 18-7-1794 (get.: Trijntje Lourens Conijn), overl. 

ald. 27-12-1794. 
7. Marijtje, ged. 18-7-1794 (get.: Aafje Joppe de Zeeuw), overl. 

ald. 15-7-1794. Deze datum staat vermeld, maar ze is enige dagen 
later overleden.  

8. Guurtje, ged. 23-12-1795, overl. ald. 18-3-1797. 
9. Lourens, ged. Egmond-Binnen 12-8-1797 (zie IVd). 
10. Guurtje, ged. 21-3-1800 (get.: Ariaantje Visbeen), overl. ald. 

26-10-1803. 
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IIIf Gerrit Aldertsz Telman, geb. Bergen 9-3-1757, ged. Schoorl 
30-3-1757 (get.: Guurtje Cornelis Oleve), overl. Bergen 17-6-1816. 
Geen ouders in akte vermeld. Schoorl Weeskamer 1775-1811 [ORA Schoorl 
inv. 916]. Op 11-10-1791 wordt een akte betreffende moeders erfdeel opgemaakt. 
Gerrit Aldertsz Telman, woont Aagtdorp te Schoorl, vader van Aldert, twee en 
een half jaar, moeder Neeltje Frans Groothoff te Schoorl overleden, belooft 
t.o.v.weesmeesters te Schoorl met toestemming van Jan Alderts Telman en Jacob 
Frans Groothoff wonende te Alkmaar te zorgen voor voeding en kleding en... uit 
te keren bij meerderjarigheid of trouwen f 3 (!). 
jm en jd, beiden van Schoorl, otr. (1) Schoorl 29-12-1787, tr. ald. 
14-1-1788 Neeltje Frans Groothoff, overl. Schoorl 17-3-1789. Aang. 
20-3-1789 Gerrit Telman de echtgenoot. Pro deo. In Alkmaar wordt op 
23-2-1739 rk gedoopt: Cornelia, d.v. Frans Gerritsz Grotenhof en Anna de 
Jong. Zie DTB Alk deel 100. Dit echtpaar krijgt in Alkmaar nog enkele 
kinderen onder wie een Antonius in 1740 en een Bernarda in 1742. Cornelia 
overlijdt ca. 1742. Mogelijk is deze Neeltje geboren na het overlijden van haar 
zusje/naamgenote. De doop is echter nog niet gevonden.  dr. van Frans Gerritsz 
Groothoff en Anna de Jong. 
Tr.kerk (2) Bergen 6-11-1791 Maartje Pieters van 't Hoog, ged. 
Oudorp 9-1-1748. overl. Bergen 18-2-1805, dr. van Pieter Dirksze van 
't Hoog en Grietje Lauris. Eerder tr. Pieter Laurensz Groot 
Tr.kerk (3) Bergen 11-2-1807 Maartje Wissing, geb. Oudorp 1769 vlgs 
ovl.akte. Niet in Oudorp gevonden. overl. Bergen 9-6-1822, dr. van Barend 
Wissing en NN. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Aldert, geb. Schoorl 4-3-1789 (zie IVe). 
Uit het derde huwelijk te Bergen: 
2. Guurtje, ged. 2-7-1809 (get.: Cornelis Telman), overl. Den 

Helder 26-10-1875.  
Tr. Alkmaar 28-1-1844 Jacob Jannes, houtzagersknecht, geb. 
Alkmaar, ged. ald. 25-5-1798, overl. ald. 10-12-1855. zn. van 
Jacob Jannes en Mietje Marines. Wedr. van Trijntje Schouten. 

3. Marijtje Telman, Telleman, geb. 27-4-1811. Ged. 27-4-1811 
(get.: Willem Wissing), overl. Zijpe 2-3-1884.  
Tr. Sint Maarten 21-8-1840 Simon Glas, arbeider, geb. 
Warmenhuizen, ged. ald. 17-8-1802, overl. Schagen 
22-12-1853, zn. van Bart Glas en Grietje Sijmens van der 
Molen. Wedr. van Klaasje Kap. 

4. Pieter, geb. 1-5-1816 (zie IVf).               (wordt vervolgd)  
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Digitalisering van genealogische bronnen bij het 
Regionaal Archief Alkmaar - Een stand van zaken… 

S. Wegereef 
 
Enkele jaren geleden is bij het Regionaal Archief Alkmaar een start gemaakt 
met het digitaal aanbieden van genealogische gegevens. Op de website van het 
archief (www.archiefalkmaar.nl) zijn inmiddels vele registers in digitale vorm 
raadpleegbaar. Door een groep van ca. 20 enthousiaste vrijwilligers worden 
deze registers op naam doorzoekbaar gemaakt.  
 
Tot voor kort waren veel genealogische gegevens te vinden via de Digitale 
Stamboom. Per 1 januari van dit jaar is echter de samenwerking met de 
Digitale Stamboom stopgezet. Het bijhouden van drie naast elkaar opererende 
systemen (de Digitale Stamboom, de Gezinskaarten Alkmaar en de testversie 
van Memorix) was niet efficiënt. We hebben er daarom voor gekozen om alle 
gegevens uit de Digitale Stamboom en de Gezinskaarten Alkmaar te integreren 
in de nieuwe interface van Memorix Genealogie. 
Het voordeel van deze nieuwe interface is dat, naast het zoeken op naam door 
alle genealogische bronnen tegelijk, het ook mogelijk is om de registers via 
“inzien van bronnen” digitaal worden doorgebladerd.   
 
Er wordt hard gewerkt door de vrijwilligers. In 2008 lag het aantal ingevoerde 
records op ca. 40.000. Het leeuwendeel hiervan betreft de gezins- en 
dienstbodekaarten van Den Helder uit de periode 1917-1940. Dit blok omvat 
alleen al meer dan 32.000 records. Daarnaast is hard gewerkt aan het 
toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de regiogemeenten. Zo zijn 
door deze inspanningen bijvoorbeeld Akersloot, Barsingerhorn, Callantsoog 
en Castricum al geheel of gedeeltelijk op naam doorzoekbaar gemaakt. Van de 
plaatsen Bergen, de Langedijkse gemeenten, Schoorl en de Zijpe zijn in een 
eerder stadium al de gezinskaarten op naam ontsloten. Naast de 
bevolkingsregisters, houdt een deel van de vrijwilligers zich tevens bezig met 
het invoeren van namen uit de DTB-registers van Den Helder.   
 
Het doel voor 2009 is het invoeren van 11.000 records. De prioriteiten zullen 
blijven liggen bij het invoeren van de gezins- en dienstbodekaarten in de 
periode 1920-1940 van de regiogemeenten. Daarnaast gaan we uiteraard verder 
met de DTB-registers van Den Helder. Speciale aandacht krijgt dit jaar de 
gemeente Heerhugowaard. Van deze gemeente zijn momenteel de 
gezinskaarten digitaal en op naam ontsloten beschikbaar over de periode 1921-
1940. Dit zelfde geldt voor de dienstbodekaarten over de periode 1915-1940. 
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Later dit jaar zullen ook de eerdere bevolkingsregisters van Heerhugowaard 
worden gedigitaliseerd, evenals de DTB-registers. Met het Noord-Hollands 
Archief worden afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens uit de 
burgerlijke stand. 
 
De groep vrijwilligers bij het Regionaal Archief Alkmaar blijft groeien. Er zijn 
zelfs aanmeldingen binnen uit Frankrijk en Brazilië! Kennelijk zien veel 
gebruikers van de site het nut van goed toegankelijke genealogische bronnen 
en willen ze graag hun steentje eraan bijdragen. Een groot voordeel is dat de 
ingevoerde gegevens direct raadpleegbaar zijn via de website. De invoerders 
hebben dus direct eer van hun werk!  
Het Regionaal Archief Alkmaar kan altijd goede vrijwilligers gebruiken. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Sander Wegereef: 
s.wegereef@archiefalkmaar.nl.  
 

 

 

 

 
Van de stichting COOG (Coördinatie Onderzoek Oud  
Geestmerambacht) ontvingen we het volgende bericht.  
 

Het boek Broek op Langedijk komt er aan ! 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het boek Broek op Langedijk. 
Zoals u van ons gewend bent wordt ook dit boek weer een schitterende 
uitgave, vol met achtergrondinformatie over verschillende onderwerpen en rijk 
geïllustreerd. Het boek zal rond juli 2009 verschijnen.  
 

Het is nu reeds mogelijk in te tekenen voor dit boek. Want let wel: de oplage is 
beperkt en op = op! Op de site www.coog.nl kunt u informatie vinden hoe u 
het boek kunt bestellen. 
Als u eerst nog meer informatie wilt hebben kan dat vanzelfsprekend ook via 
info.boekenverkoop@coog.nl  
 

De mensen die voorintekenen krijgen in april een uitnodiging om de uitreiking 
van het boek bij te wonen.  
St.Coog, Langebrugpad 4, 1721CS Broek op Langedijk, 0226-314996  
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Kwartierstaat Kuijl-Castricum 
 
De inzender van de kwartierstaat op het middenblad is Gré Kramer-Koelman. 
Probandus is haar oma van vaderskant Margaretha Kuijl. Zij was het 15e kind 
uit een gezin van 17 (van twee moeders). De roots van Margaretha liggen 
allemaal in Kennemerland. Gré wil Simon Zuurbier bedanken voor zijn 
aanvullende gegevens betreffende de familie Brakenhoff, en Alie van Egmond-
Rookhuizen voor die van de familie Castricum.  
Margaretha’s vader Jan Kuil kwam in 1916 om door een tragisch ongeval. Hij 
werd door de stoomtram Haarlem-Alkmaar in Heemskerk overreden, toen hij 
met zijn hondenkar groente aan het venten was. Zijn hond overleefde het 
ongeluk wel. 
De grootvader van Jan Kuil, Jan Maartse Kuil, trouwde met Trijntje Claasse de 
Boer als speciaal privilege op het graf van Maerten van Heemskerck in de 
grote Bavo te Haarlem. 
 

 
 
Jan Kuil en echtgenote Mietje Castricum rond 1912 tussen de gladiolen.  
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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 

Maarten Jansz 

Kuijl  
 

Aaltje Jacobs 

Bregman 
 

Claas Jacobsz 

de Boer  
 

Anna Cornelis 

van der Fitz 

/van der Vis 
 

Jan Klaasz 

Veenboer  
 

Antje Pieters 

Bloedt of 

Bloed(jes)  
 

Albert 

Franken  
 

Catharina 

Hofman  
 

Dirk 

Castricum  
 

Aaltje (van) 

Alkemade  
 

Wulbert 

Pietersz Mors 
 

Antje Jans 

Smit  
 

Jan 

Brakenhoff  
 

Jannetje Jans 

Molenaar  
 

Albert Dirksz 

Knaap  
 

Maartje Jans 

de Wit  
 

zn. van Jan 

Maartensz Kuijl 

en Maartje Dirks 

van der Beek 

 

dr. van Jacob 

Hendriksz 

Bregman en 

Maartje Almers 

(de) Boer 

 

zn. van Jacob 

Claasz de Boer en 

Trijntje Hendricx 

Benning(h)  

 

dr. van Cornelis 

Huibertz van der 

Fitz en Huibertje 

Hendriks 

Heemskerk 

 

zn. van Claas 

Willemsz 

Veenboer en 

Pietertje Cornelis 

Jansen of Jassen 

 

dr. van Pieter 

Gavesz (later 

Bloet of Bloedjes) 

en Dieuwertje 

Gerrits Coning 

 

 

 
 

 
zn. van Willem 

Castricum en 

Grietje Dirks 

 

dr. van Willem 

Gerritsz (van) 

Alkemade en 

Maartje Laurens 

van Huige  

 

zn. van Pieter 

Willebrordsz 

Mors en Antje 

Pieters 

 

dr. van Jan Smit 

 

zn. van Frans 

Brakenhoff en 

Jacoba van 

Leunen  

 

dr. van Jan 

Pietersz Molenaar 

en Willemijntje 

Willems 

 

zn. van Dirk 

Albertsz Knaap 

en Grietje Ariens 

Diependaal 

 

 

 

 

 

* Castricum 

26-12-1727 

† Limmen 

18-3-1800 

 

 

~ Harenkarspel 

21-10-1731 

† Castricum 

17-2-1759 

 

 

* Heemskerk 

19-7-1738 

 

 

 

* Overveen  

 

 

 

* Assendelft 

6-11-1746 

† Assendelft 

24-3-1821 

 

 

* Assendelft 

2-6-1749 

† Assendelft 

9-1-1796 

 

 

 

∩ Wijk aan Duin 

10-7-1795 

 

 

 

∩ Wijk aan Duin 

14-2-1796 

vleeshouwer, 

slager 

 

* Castricum 

8-7-1746 

† Castricum 

25-11-1826 

 

 

~ Uitgeest 

26-2-1744 

† Castricum 

27-10-1813 

 

 

* Heemskerk 

20-6-1753 

† Schoten  

 

 

 

† Schoten 1789 

veehouder in de 

Oosterbuurt 

 

~ Limmen 

15-2-1757 

† Castricum 

30-3-1835 

 

 

* Castricum  

ca. 1759  

† Castricum 

29-10-1813 

schulper 

broodbakker, 

boer 

 

* Castricum 

1-5-1748 

† Castricum 

19-4-1819 

 

 

 

† Castricum 

20-8-1801 

∞ Castricum 10-5-1753 ∞ Heemskerk 6-5-1764 x Assendelft 23-8-1772  x Castricum 10-2-1771 x Schoten 5-4-1782 x Castricum 23-4-1780 x Castricum 8-9-1771 

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 Kuijl  
 

Trijntje de Boer  
 

Pieter Veenboer  
 

Elisabeth Franken  
 

Willem Castricum  
 

Grietje Mors(ch)  
 

Jan Brakenhoff  
 

Jannetje Knaap  
 

aardwerker 

 

* Castricum 15-10-1755 

† Heemskerk 10-3-1834 

 

 

* Heemskerk 13-1-1765 

† Heemskerk 16-4-1801 

landwerker 

 

* Assendelft 3-5-1786 

† Wijk aan Zee en Duin 1-8-1857 

 

 

* Beverwijk 1-5-1788 

† Wijk aan Duin 13-11-1861 

arbeider, schulpenvisser, 

slagersknecht 

 

* Castricum 6-1-1780 

† Castricum 30-5-1835 

 

 

* Schoten 16-8-1784 

† Castricum 9-1-1841 

arbeider, landbouwer 

 

* Limmen 26-2-1781 

† Castricum 29-6-1850 

 

 

* Castricum ca. 1777 

† Castricum 12-4-1833 

∞ Haarlem 27-11-1787 x Assendelft 8-2-1807 ∞ Castricum 1-6-1806 x Castricum 4-5-1806 

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

Maarten Kuijl 
 

Catharina Veenboer  
 

Walbert Castricum  
 

Maartje Brakenhoff  
 

 

 

* Heemskerk 15-11-1792 

† Heemskerk 17-4-1871 

 

 

* Assendelft 3-12-1808 

† Heemskerk 23-9-1885 

vleeschhouwer, schulpenvisser, herbergier 

 

* Castricum 2-3-1812 

† Uitgeest 22-1-1890 

 

 

~ Uitgeest 23-1-1810 

† Uitgeest 13-6-1885 

x Heemskerk 22-5-1842 x Castricum 14-5-1843 

II/1 2 II/2 3 

Jan Kuijl  
 

Maria Castricum  
 

tolgaarder, bloemkweker, tuinder 
 

* Heemskerk 1-3-1843 

† Heemskerk 25-5-1916 

 
 

* Castricum 23-1-1848 

† Heemskerk 8-10-1913 

x Castricum 10-2-1881 

I/1  1 

 Margaretha Kuijl  
 

 
 

* Heemskerk 14-1-1887 

† Wijk aan Zee 10-12-1981 

x Beverwijk 4-11-1909 
Johannes Koelman  

 

arbeider (o.a. ruim 25 jaar bij Hoogovens), poelier bij zijn broer Cor in Haarlem 
 

* Beverwijk 28-8-1885 

† Haarlem 23-8-1955 
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Het zoekgeraakte, zwarte schaap    Wilco en Aat Kramer 
 
Speurtocht naar Dirk Kramer, zoon van Paulus Jans en Tetje 
Tjepkes. 
 
Aangestoken door het genealogievirus hebben we in een paar jaar tijd veel van 
onze voorouders gevonden in de archieven. Dat leidde uiteindelijk tot het 
maken van een parenteel van de oudst bekende Kramer. De eerste die deze 
familienaam voerde is Paulus Jans (geb. Surhuisterveen ca. 1750, zn. v. Jan 
Rienks en Neeltje Johannes, overl. Enkhuizen 20-8-1829). Volgens goed Fries 
gebruik bezigde hij alleen een patroniem, maar toen hij met zijn echtgenote 
Tetje Tjepkes (geb. Parrega 25-6-1752, dr. v. Tjepke Doedes en Aaltje Wijbrens, 
overl. Enkhuizen 8-4-1802) naar Enkhuizen verhuisde, (inschrijving in het 
poortersregister vanaf 24 november 1780) was er een familienaam nodig. Het 
echtpaar liet drie zoons dopen, in 1785 zien we hem de achternaam Kramer 
gebruiken bij de doop van de derde zoon, Dirk. 
 
Van twee van deze zoons, Tjipke en Jan Kramer, stamt een uitgebreid 
nageslacht van Kramers af. Een tak vestigde zich vanaf ca. 1860 in Den 
Helder, waar Pieter Kramer 9 zoons grootbracht. Hij was commandeur van de 
zeilmakers op de Rijkswerf en wethouder in de toen bloeiende marinestad. 
Veel andere Kramers blijven nog generaties in Enkhuizen.  
 
Paulus Jans Kramer ging in 1812 samen met zijn oudste twee zoons, Tjipke en 
Jan, (dus zonder Dirk!) onder de volgnummers 1982, 1983 en 1984 naar de 
inschrijving voor het Rigistre Civique te Enkhuizen. Van de derde zoon, Dirk, 
is maar weinig in de primaire bronnen te vinden. We kennen een doop (9 
november 1785 te Enkhuizen), maar geen huwelijk. Ook een overlijdensdatum 
is nog niet gevonden.  
 
We vonden in de stukken van het Westfries Archief wel een paar 
'ondertrouw'- inschrijvingen van Dirk, en de Enkhuizer doop in 1808 van een 
buitenechtelijke zoon Cornelis die hij had bij Trijntje Vlugter. Cornelis werd RK 
gedoopt op 11-4-1808. Het doopboek vermeldt: 11 aprilis Cornelis exfornicatione 
hodie natus et baptistus. Dirk Kramer (:acatholicus:) pater, mater Trijntje Vlugter, suscepit 
Trijntje Paas. Dirk is dus niet met de moeder van zijn kind getrouwd.  
 
Zo’n los eind in een parenteel prikkelt de genealogische speurzin, en al 
speurend kwam op de site van het Noord-Hollands Archief (1) als resultaat 
van een zoekopdracht met de zoektermen 'kramer' en 'enkhuizen' tweemaal 
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(1821 en 1824) de vermelding van Dirk Kramer, geboren 1785 te Enkhuizen, 
naar voren. Het betrof in beide gevallen vonnissen van de krijgsraad in 
Haarlem en het ging hier kennelijk om 'onze' Dirk. Hij was dus militair en in 
die hoedanigheid gestraft. De speurtocht leidde verder naar het Noord-
Hollands Archief voor de krijgsraadvonnissen en naar het Nationaal Archief in 
Den Haag voor de stamboeken uit die periode.  
 
In 1821 en 1824 bleek er maar een afdeling in Noord-Holland in garnizoen te 
liggen waarvan Dirk deel kon uitmaken. Het werk van Kapitein Ringoir uit 
1980 (2) wees naar de 10e Afdeling infanterie, met bataljons in Alkmaar en 
Haarlem. 
 
In de relevante klapper op de stamboeken in Den Haag (van 1815 tot 1841) 
troffen we driemaal een Dirk Kramer en een keer een D. Kramer aan. (3) Van 
alle 4 stond in de klapper een stamboeknummer. Met die stamboeknummers 
konden de originele stamboeken (4)(5) uit het depot gehaald worden.  
 
Bij de derde Dirk uit de reeks, met stamboeknummer 6990, is als vader 
vermeld Paulus Janse, en als moeder Tetje Tjippen. Zijn geboortedatum en -plaats 
zijn in het stamboek (4) vastgelegd als 9 november 1785 te Enkhuyzen. Dus 
inderdaad 'onze' Dirk. Naast deze gegevens over ouders en afkomst vermeldt 
het stamboek 'laatst gewoond te Amsterdam'. Op 1 mei 1819, toen Dirk 
aantrad als fuselier, woonde hij dus in de hoofdstad. Dirk was volgens het 
stamboek 'lang vijf voet, vier duim en drie streep'. 'Aangezigt Ovaal, Voorhoofd Plat, 
Ogen Ligtblauw, Neus Groot, Mond Ordinair, Kin Spits, Haar Ligtrood, Wenkbrauwen 
Blond, Merkbaare tekenen Geene'. Aldus heeft een administrateur het in 1819 
opgetekend. Verdere tekst verklaart ook waarom Dirk als 34-jarige (!!!) fusilier 
wordt: 'Als plaatsvervanger ingelijfd in den jare 1819 uit de prov. Noordh. Kanton no 23, 
gem Heemskerk voor Jacob Groenland welke bij de oproeping getrokken heeft nr 6.' Het 
plaatsvervangen leverde geld op, misschien had Dirk dat wel nodig. Voor zijn 
plezier zal hij niet in dienst zijn gegaan, want de inschrijving onder 
stamboeknummer 6990 eindigt, in de laatste kolom, met; '8 oct 1819 
gedeserteerd'. Na 5 maanden hield Dirk het dus voor gezien, en dat verklaart 
meteen het eerste vonnis van de krijgsraad.  
 
De vonnissen van de krijgsraad waren snel gevonden. Uit de documenten 
(RANH, Vonnissen Krijgsraad Noord Holland, toegang 60, inventarisnr 38, 
dossier 760) blijkt onder andere het volgende.  
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Dirk was fuselier in de 5e compagnie van het 1e bataljon van de 10e afdeling 
infanterie. Zijn functie was oppasser van de sergeant (?) majoor Van der 
Wijck. De sergeant-majoor had Dirk een horloge in bruikleen gegeven, omdat 
de majoor vond dat het beter was als het uurwerk gaande bleef. De compagnie 
was in garnizoen te Den Helder. Op zaterdag 10 augustus 1819 is Dirk uit het 
fort (Erfprins of Kijkduin) naar Den Helder gegaan, "doch in Den Helder aan het 
zwieren zijnde geraakt en het horloge verlooren hebbende, zonder dat ik weet hoe, dorst ik 
niet in de compagnie terug te komen en ben gedeserteerd."  
Op 20 augustus 1819 troffen twee politiemannen de nog steeds in zijn uniform 
gestoken Dirk aan in Dordrecht. Omdat hij geen papieren kon tonen waaruit 
bleek dat hij verlof had zijn eenheid te verlaten werd hij gearresteerd. In het 
Proces Verbaal staat opgetekend dat Dirk verklaarde op weg te zijn naar Lage 
Zwaluwe (wat had hij daar nou te zoeken?!). 
 
De vierde Dirk uit de klapper, met stamboeknummer 8532, bleek dezelfde als 
de vorige!! Een snelle blik in de stamboeken leerde dat dit wel vaker gebeurde, 
een deserteur werd afgevoerd van de sterkte, kwam weer opdagen en kreeg 
een nieuw stamboeknummer. Het stamboek (4) bevat dezelfde basisgegevens 
(alleen is zijn haar nu Rood geworden…), maar wel meer bijzonderheden.  
'27 Nov 1820 aan 't Korps teruggezonden als staande wegens desertie ingevolge art 168 den 
wet op de KM ter dispositie van het dept. Van Oorlog en door den Prov. Kommandant van 
Noord-Holland het 168 art. gedesigneerd om bij de St. Armee zijn tijd verder uit te dienen 
zullen de dienvolgens zijn tijd van dienst gerekend worden van 5 jaren in te gaan met de dag 
zijne weder inlijving zijnde den 27 nov 1820 ingevolge aanschrijving van ZE den Heere 
Kommissaris Generaal van Oorlog in dato 1 Maart 1819 N 19 1e afd 2e Ban was als 
deserteur afgevoerd 8 Oct 1819 Zie N 6990.'  
'Bij vonnis der Krijgsraad van Noord Holland tot 20 Oct 1821 gecommandeerd wegens 
eerste desertie tot het missen der Kokarden voor ½ jaar Slagen en een maand detentie'. En 
dat allemaal met een kroontjespen op 5 cm bij 5 cm…… 
Alsof dat nog niet genoeg is sluit de inschrijving in het stamboek, in de laatste 
kolom, met: 'Zich geabsenteerd den 27 december 1823 geapprehendeerd en voor den 
Krijgsraad Noord Holland den 6 Jan 1824 bij vonnis van den zelve gepronnonceerd den 17 
Jan 1824 wegens 2e Desertie in tijd van vrede vervallen verklaard van den militairen stand 
en gecondemneerd tot 3 jaren Kruiwagen straf den 30 Jan 1824 uit de sterkte gebr' 
 
Uit de stukken bij het Vonnis (RANH, toegang 60, inventarisnr 57 dossier 
968): Op 26 december 1823, als de eenheid van Dirk in garnizoen ligt in 
Amsterdam, deserteert hij weer. Naast zijn tenue van de dag neemt hij nog een 
nieuw hemd en een sjako (waarschijnlijk, slecht leesbaar) mee. Na 3 dagen, op 
de 29e december, houdt een veldwachter hem aan en vraagt naar een paspoort 
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of andere permissie. De vrederegter in het kanton Noordwijk, residerende te 
Lisse, schrijft in het Proces Verbaal dat Dirk "hem gedeclareerde had daar van niet 
voor zien te zijn, en te zijn gedeserteerd uit Amsterdam." Over de uitrustingsstukken 
meldt het proces-verbaal dat deze “door hem aan een Jood te Amsterdam zijn 
verkocht." Na drie jaar vond Dirk het kennelijk wel weer genoeg, maar hij werd 
snel gepakt. De twee vonnissen uit (1) kloppen dus met (4) en (5). Deze keer 
komt Dirk er niet zo mild vanaf en krijgt hij als straf 'drie jaar kruiwagen' 
(militaire detentie met dwangarbeid). Vanaf dat moment is hij weer 'uit zicht'. 
Op 29 december 1824 gaat in Leiden het Huis van Detentie voor Militairen 
open. De eerste lichting 'klanten' is afkomstig uit de dan net gesloten militaire 
gevangenis in Woerden. Er is een lijst met gevangenen die verhuizen, Dirk 
staat daar niet tussen.  
 
Toch heeft hij wel in de militaire gevangenis in Woerden gezeten. Dat blijkt uit 
het volgende. Op www.archieven.nl komt na invullen van de zoektermen 
“kramer”  “enkhuizen” een inschrijving tevoorschijn uit het repertoire van 
notaris Louis Mijnard van Kruijne te Brielle. Daarin staat dat ene Dirk 
Kramer, geboren te Enkhuizen, dienend als matroos 3e klasse op het schip 
Zr. Ms. De Gier, op 4 maart 1825 een schuldbekentenis tekent van f 200 aan 
Kornelis Hendrik Karl te Rotterdam. Is 'onze' Dirk nu bij de marine? Ook het 
antwoord op die vraag ligt bij het Nationaal Archief. Kramer, D. staat in de 
naamklapper op de registers van aangenomen schepelingen 1814-1829. En in 
het register zelf (6) vinden we: 
AANNEMINGS – BILLET, Lijst No 49, 555, Van : Dirk Kramer, In ’s Rijks 
Zeedienst als matroos 3e klasse op de gagie van f 11 ’s maands aangenomen 
voor ’t Fregat Amstel onder kommando van Kapitein ter zee F. Backer. 
Geboorteplaats: Enkhuizen. Vader: Paulus. Moeder: Tetje Tjepjens. Waar zich 
laatst heeft opgehouden: in de militaire gevangenis te Woerden. Beroep: 
Schippersknecht. Bevorens gediend: Bij de Lands Armee. Getrouwd: =. 
Kinderen: =. Religie: Gereformeerd. Waar aangenomen: aan boord ’t Fregat 
Amstel als geaboleerd deserteur. Wanneer aangenomen: Den 28 november 
1824 ingevolge ministeriele resolutie van den 20 november 1824 L:” B No 37 
Krachtens Zijn Maj Besluit Van Den 1st Dier Maand No 92. Conditien van 
aanneming: 7 Jaaren 3 maanden in te gaan 1 November 1824. 
Signalement. Lengte 1 el, 7 palm en – streep. Haarkleur Rood Oogen Blauw 
wenkbraauwen blond aangezicht langwerpig Neus Spits Mond en kin ordinair 
Postuur Knap Merkteekenen Geene Oud 38 jaren 
 
We weten dus hoe het Dirk verder is vergaan. Hij heeft na de uitspraak van de 
Krijgsraad vanaf eind januari 1824 in de militaire gevangenis te Woerden 
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gezeten. Samen met een groot aantal 'lotgenoten' is hij in december 1824 bij de 
marine aangesteld. Misschien had dat te maken met de verhuizing van de 
bewoners van 'Woerden' naar 'Leiden', en is er op het Ministerie iemand 
geweest die bedacht dat een aantal boeven dan wel naar de marine kon......  
In de soldijrollen van het wachtschip Amstel (7) vinden we Dirk weer terug. 
Hij verdient als matroos 3e klasse f12,- 's maands. In het boek staat hij ook 
vermeld als geaboleerd deserteur. Later vinden we hem inderdaad op Zr. Ms.  
Advies-Vaartuig Gier, wederom in de soldijrollen en zelfs als matroos der 
derde klasse. Dat schip vertrekt voor dienst naar de Middellandse Zee. (8) 
Dirk moet nog tot 1 februari 1832 dienen, maar deserteert volgens de 
soldijrollen te Smirna (nu Izmir in Turkije) op 3 november 1825. Sindsdien is 
hij spoorloos. Het soldijboek van 1826 ontbreekt. Wel is er nog het 
scheepsjournaal.(9) Daarin lezen we dat, als het schip van Dirk op de rede van 
Smirna ligt, er daar veel koopvaardijschepen (ook onder Nederlandse vlag) 
aankomen en vertrekken. Is de verleiding Dirk te sterk geworden en is hij aan 
boord van een van die koopvaarders teruggegaan naar Nederland? Misschien 
is hij wel aan boord van een ander Nederlands oorlogsschip teruggekeerd naar 
het vaderland. In het journaal van de Gier lezen we namelijk een paar maal dat 
er een matroos aan boord komt (vaak met assistentie van de consul) die 
achtergebleven is van een ander schip. Er waren namelijk nogal wat schepen 
actief in de Middellandse Zee in die jaren. Dirk wordt in dat journaal overigens 
in het begin keurig genoemd bij de opgave van de bemanning die de 
commandant doet. Zijn desertie is niet vermeld. Wel staat er een matroos J. 
Kramers als 'achtergebleven' vermeld op 31 oktober te Smirna. Heeft de 
schrijver zich vergist? 
 
We zijn Dirk dus nog steeds ‘kwijt’. Via de dienstplicht, de krijgsraad en de 
marine blijft hij achter in Smirna. Hij is dan net 40 jaar oud. Geen gloedvolle 
militaire carrière.  
 
Ook maatschappelijk had hij geen geluk. Het zal voor een groot gedeelte wel 
aan hemzelf hebben gelegen, maar hij had ook de omstandigheden niet mee. 
In het jaar 1802 is Dirk 16 jaar. Kort achter elkaar overlijdt zijn moeder, gaan 
zijn broers Tjipke en Jan wegens hun huwelijk het huis (in de Boek-
bindersstraat) uit en hertrouwt zijn vader. En laten we niet vergeten dat 
Napoleon toen heerste in Europa. Deze dreigt in 1802 om de Bataafse 
Republiek bij Frankrijk in te lijven….. 
Waarschijnlijk hadden ook zijn broers niet veel met hem op. Zowel Tjipke als 
Jan kregen veel kinderen en beiden volgden trouw het toen gebruikelijke 
vernoemingspatroon. Maar toen hun jongste broer Dirk eindelijk aan de beurt 
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was om vernoemd te worden, zien een Cornelis in 1817 en Kornelis in 1827 het 
levenslicht. Zo werd dus Dirk niet vernoemd, maar wel zijn zoontje Cornelis! 
In iedere kwartierstaat of parenteel komt wel een ‘zwart schaap’ voor. Ook 
‘onvindbare’ familieleden zijn niet ongewoon. Het vinden van dit zwarte 
schaap zal ons echter nog wel de nodige tijd kosten.  
 

Bronnen: 
1. www.noordhollandsarchief.org 
2. H. Ringoir- Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en van 1815 tot 1940 (1980) 
3. Klapper op de stamboeken 10e afd Infanterie, NA, toegang 2.13.09 inventarisnr 
340A 

4. Stamboek Onderofficieren en minderen 10e afd Infanterie, NA, toegang 2.13.09 
inventarisnr 282 

5. Stamboek Onderofficieren en minderen 10e afd Infanterie, NA, toegang 2.13.09 
inventarisnr 283 

6. Lijsten van aangenomen schepelingen 1814-1829, NA, toegang 2.12.14, 
inventarisnummer 186, f 555 

7. Soldijboek Amstel 1824, NA, toegang 2.12.14, inv. nr. 206/207 
8. Soldijboek Gier 1825, NA, toegang 2.12.14, inv. nr. 274 
9. Journaal Gier 1825-1829, NA, toegang 2.12.03, inv. nr. 1720 
 

Aanvullingen en verbeteringen   
 

� Genealogie Krentebol (HNK, juni 2008, nr. 74) 
Gré Kramer: Sinds de publikatie van de Genealogie Krentebol heb ik enige 
aanvullingen gevonden. 
Het 1e huwelijk van I. Cornelis Claesz Krentebol (geb. ca. 1670) is in Beverwijk 
(Schepenboek) op 22-1-1690 met Claartje Harmens (zij overlijdt ca. 1696). Hij is 
j.m. uit Quaaken in ’t Veen (waarschijnlijk De Kwakel) en zij j.d. van Wijk op 
Zee. Zij laten in Beverwijk RK Agatha dopen: 

1. Claas 11-11-1690 (zie IIa) 
2. Harmen 1-9-1692, jong overleden 
3. Harmen 26-10-1693 
4. Crelisje 25-2-1695 

IIIb Dirk Teunis Krentebol. Het vermelde 9e kind Gerardus is niet van hem, 
maar is de oudste zoon van IIIc Huijbert Teunis Krentebol.  
 

� Genealogie Men (HNK, sept. 2008, nr. 75) 
Ru Waalewijn merkt op dat per ongeluk een aantal personen zijn vermeld als 
zijnde ‘begraven’ op ’t Woud te Bergen. Dit moet natuurlijk ‘overleden’ zijn.  
Op bladzijde 77 wordt Dieuwertje Jans Kluft vermeld, maar ze heet Dieuwer-
tje Jacobs Kluft.  
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Piet  Aaij 

 

Wederom een greep uit de parentelen/kwartierstaten/matriarchalen/ genealo-
gieën/stamreeksen  en belangwekkende artikelen uit de verenigingsbladen. 
Deze periodieken kunt u vinden in de bibliotheek van onze afdeling. 

 
Elisabeth de Lang (kwst)  Kwartier van Nijmegen 17e jrg. nr. 4 
Huibert Bruijn (par)   Zaanstreek/Waterland nr. 75 
Marinus Petrus Elshout (kwst)  idem 
Peter Adriaan Groen (kwst)  idem 
Karin Elizabeth Fontijn (kwst)  West Noord-Brabant 2008 nr. 4 
Godfried Jozef Egidius van Laar (matr)   Genever 11e jrg. nr. 4 
(Anna) Catharina de Haas (stamr)   Roots@Groningen 16e jrg. nr. 1 
Johannes Chrishotomus Smit (kwst) Gens Propria Kennemerland 2008-4 
   (Kick Smit, voetballer HFC Haarlem) 
 

   
                        Mevrouw Geluk zoekt gegevens in de bibliotheek. 
 

In ’t Trefpunt, Louise de Colignystraat 20 (tel. 5123949) waar al onze 
ledenavonden met lezing worden gehouden vindt u ook onze uitgebreide 
bibliotheek, verzorgd door onze bibliothecaris Hans Reijngoud. Via catalogi, 
zowel op alfabet als op nummer, kunt u snel vinden wat wellicht uw interesse 
heeft. In ieder geval bewaren we enkele jaaruitgaven van alle ledenbladen van 
de NGV-afdelingen in Nederland en verder…… 

• Historische Tijdschriften van Graft/de Rijp/Schermer, Oudorp, Texel, 
Callantsoog, Alkmaar, Bergen, Harenkarspel, Koedijk, Castricum e.a. 

• Heraldisch Tijdschrift van de afd. Heraldiek NGV, Zeeuws Erfgoed e.v. 
Tijdschriften die niet worden bewaard treft u regelmatig aan op de leestafel. 
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Willem Gerrits Loman (gen)   IJsseldelta 22e jrg. nr. 4 
Rianda Pel (matr)   Mededelingenblad Delfland 17e jrg. nr. 4 
Ad, Joh. en Cees van Santen (kwst) Stichtse Heraut 24e jrg. nr. 4 
Trijntje ten Brink (kwst)   Threant 19e jrg. nr. 4 
Merel Marilene de Haan (matr)  idem 
Maarten Sjouke de Vries   Koggenland 2008/4 
 
Wilt u meer weten over het ‘Schandaal in Oldenzaal’ (25 jaren procederen over een 
huwelijk) leest u dan eens het artikel van drs. L.J.M. Nahuis-Hümmels in de 
keurig verzorge uitgave van Twente Genealogisch 24e jrg. nr. 4. 
In het tijdschrift van Oud-Alkmaar (2008/3) vindt u artikelen over de 
Cichoreifabriek De Burg, de Puddingfabriek Victrix en over het aandeel van 
Jacob Metius en Cornelis Drebbel in de ontwikkeling van de verrekijker. 
 

 
In Gens Data jrg. 25 nr. 3 een gesorteerde persoonslijst uit het 
computerprogramma GensDataPro: hoe doe je dat ook al weer?  

Ons HNK-lid Aad Biesbroek geeft als helpdesk-medewerker de juiste 
werkwijze duidelijk aan! 

Een ander advies: zet op Google de tekst tussen aanhalingstekens om 
overbodige pagina’s te vermijden. Dus bijv. “Johan.Buckhorst”. ’t Is een weet! 

 

 
 
 
 
Kadercursus NGV             Wil Hermanus 
 
Ben van Splunder, lid van het hoofdbestuur, onderzoekt de mogelijkheden 
voor het organiseren van een kadercursus. Deze is niet alleen bedoeld voor 
nieuwe en aankomende bestuursleden maar ook voor eventueel andere 
belangstellenden. 
De inhoud is, zeer kort weergegeven: – historie NGV - formele organisatie - 
Statuten en HR - regionale en functionele afdelingen - Gens Nostra -  het VC - 
diensten in het VC - diensten buiten het VC. 
Waarschijnlijk wordt over deze onderwerpen gepraat op twee verschillende 
dagen, totaal zes uur.  
Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de secretaris van 
HNK. Telefoon en e-mailadres vindt u op de achterkaft.  
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Op zoek naar Pieter Frederiksz Smit                  Pieter Schager 
(vervolg) 
 
Allereerst een correctie op de op blz. 128 van aflevering 76 Hollands 
Noorderkwartier vermelde gegevens: De onder 7, 8 en 9 vermelde kinderen uit 
het huwelijk van Pieter Frederiksz Smit met Grietje Ariens Hoogwater zijn  resp. 
Grietje Pieters,  Gerrit Pietersz en Trijntje Pieters  Smit. 
 
Jan Frederiksz Smit  (de oudste broer van Pieter, zie blz. 126) leverde overigens 
nog meer gegevens op waaruit de familiebanden bleken. 
 
Test. van Jan Frederiksz Smit wnd te Oudkarspel vlg. Oud Not. Alkmaar 776 
akte 2 dd. 14-01-1804 Not. Cornelis van Oostveen. Hij is beneden F. 4000.-.- 
gegoed. In dit testament wordt in de eerste plaats z’n broer Pieter Frederiksz 
Smit bedacht. Deze erft: een bruine kist met koperbeslag, slot en knoppen met 
alles “tgeen” daarin op zijn (van Jan dus) overlijden zal bevonden worden 
benevens drie stukjes (schilderijtjes) verbeeldende het leven van Joseph en tot 
slot de grootste spiegel. 
Verder moet de erfenis als volgt verdeeld worden: 
¼ voor Pieter Frederiksz Smit of z’n kinderen. 
¼ voor kind of kinderen van z’n vooroverleden zuster Kaatje Frederiks Smit 
¼ voor kind of kinderen van z’n zuster Anna Frederiks Smit 
¼ voor kind of kinderen van z’n vooroverleden zuster Neeltje Frederiks Smit. 
 
Jan Frederiksz Smit hertrouwde op 04-11-1804 te Oudkarspel met Maartje 
Ottes Vreest ook wel Vrese, d.v. Otto Philippius Vrese en Trijntje Dirks Roker, 
ged.te Opperdoes 26-07-1761 en overleden te Oudkarspel op 17-02-1828. 
 
Zij gaan beiden ook weer naar de notaris want : 
 
Test. Jan Frederiksz Smit en Maartje Ottes Vreest wnd te Oudkarspel vlg. Oud 
Not. Alkmaar 777 akte 14 dd. 12-03-1805 Not. Cornelis van Oostveen. Beiden 
zijn beneden F. 8000.-.- gegoed. 
Zij benoemen elkaar tot erfgenaam. Verder wordt Jan’s nicht Grietje Dirks 
Sluijs, de nagelaten dochter van z’n zuster Kaatje Frederiks Smit van de 
erfenis uitgesloten maar z’n broer Pieter Frederiksz Smit erft nog steeds z’n 
kist, kleren, goud en zilveren sieraden benevens de drie eerder genoemde 
schilderijtjes. 
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Nadat Jan Frederiksz Smit is gestorven gaat z’n wed. opnieuw naar een notaris 
om een testament te maken. 
Test. 29-06-1809 vlg. Oud Not. Alkmaar 1043 akte 110 Not. A.P. de Lange. 
Zij is beneden F. 5000.-.- gegoed en wnd te Oudkarspel. De volgende 
erfgenamen worden met name genoemd. 
 

1. Grietje Smit, d.v. Pieter Frederiksz Smit: een bloedkoralen ketting van 
twee strengen met de gouden haak alsmede een licht damasten schort. 

 
2. Marijtje Smit, mede d.v. Pieter Frederiksz Smit:  een zilveren eau de la 

reine doosje,  een zilveren naaldenkoker, twee gouden spelden, een 
blauw damasten schort, een zwart gebloemd jak of kassakien en een 
licht blauw boezel. 

 
3. Grietje Smit, dat moet dan de dochter uit Pieter’s huwelijk met Grietje 
Hoogwater zijn: een gouden haarsteker, een zwart schort, een zwart 
jak of kassakien, een beste bruine boezel en een beste krippe kaper. 

 
Op 15-12-1811 hertrouwde Maartje Ottes Vreest in Oudkarspel met Pieter 
Sijmonsz Greeuw. Ook met deze echtgenoot stapt ze naar de notaris A.P. de 
Lange nl op 09-03-1816 (Oud Not. 1068 akte 56 + 57). In dit testament wordt 
echter niemand van de fam. Smit meer genoemd. 
 
Verder nog wat aanvulling op de onder 7. op blz. 127 vermelde Neeltje Frederiks 
Smit.  
Jan (Klaasz) Pover is de op 19-03-1741 in Koedijk gedoopte zoon van Klaas 
Jansz Pover en Trijntje Jans Butter van beroep visser, hij  werd in Alkmaar 
begraven op 17-02-1808, z’n vrouw Neeltje werd op 12-05-1795 als Neeltje 
Lourens (!), maar wel als vrouw van Jan Pover, in Alkmaar begraven, zij liet 5 
minderjarige kinderen w.o. een naar haar vader vernoemde Frederik, op 
19-12-1779 in Koedijk gedoopt. 
 
 

☺PMERKELIJK 
 

In Graft trouwt op 22-12-1867 Jacob Groot met Trijntje Klein 

In Oostzaan trouwt op 22-01-1832 Albert Jong met Crelisje Oud 

In Wormerveer trouwt op 17-04-1902 Jan Wit met Hillegonda Zwart 

 

Bron: Genlias 
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Nadere kennismaking met...                  verzorgd door Piet Aaij 
 
Sinds enige tijd ben ik lid van de 
afdeling Hollands Noorderkwartier 
en mij werd gevraagd mezelf te 
introduceren. 
Mijn naam is Marianne van 't 
Hoenderdaal-Hoff. Ik ben ge-
boren in Amsterdam en woon al 
gedurende vele jaren in Heerhu-
gowaard. 
Mijn belangstelling voor onze 
familiegeschiedenis is mede ont-
staan toen mijn vader Hoff vele 
verhalen vertelde over het 
leven van zijn grootouders 
in West-Friesland. Mijn 
vader werd geboren in 1908 
en de wereld zag er toen 
heel anders uit dan nu. Zijn 
grootvader had een beurt-
vaartbedrijf gevestigd aan de 
Korenmarkt in Hoorn. Hij 
voer met een beurtschip o.a. 
naar Amsterdam en naar Albert 
Heijn in Zaandam.  
Mijn moeder werd geboren in 
Maastricht. De voorvaderen van 
haar vader Goessens komen uit de 
omgeving van Gronsveld in 
Limburg en van haar moeder Nijst 
uit de omgeving van Luik. Zoals u 
zult begrijpen waren de 
cultuurverschillen tussen beide 
families groot. Vooral in de 
beginjaren van de 20e eeuw. 
Verhuizen van Maastricht naar 
Amsterdam was te vergelijken met 
emigreren naar een ander land in 
de huidige tijd. 

Mijn man Joop van ’t Hoen-
derdaal is geboren in Rotterdam. 
Hij zoekt naar de oorsprong van 
zijn familie en was ook zeer 
benieuwd naar de herkomst van de 
naam "van 't Hoenderdaal". In-
middels is hij voor zijn naam al op 
zijn wenken bediend.  
Jan Geerlings was tot 2006 
voorzitter van de Stichting 
Driebergen-Rijsenburg Vroeger en 
Nu. Hij heeft het verband ontdekt 

tussen de zogenoemde 
veldslag-boerderijen in de 
Achterhoek en de boer-
derij Champ,aubert in het 
vroegere Rijsenburgse 
land. Een van de vorige 
eigenaren baron H.J.C.J 
van Heeckeren van 
Enghuizen kocht in de 19e 
eeuw de zogeheten Hoen-

dersteeg-boerderijen ’t Hoender-
daal en Scherpenzeel. De bewo-
ners van boerderij 't Hoenderdaal 
heetten ¨van 't Hoenderdaal¨. De 
baron verhuurde zich als beroeps-
militair aan Napoleon. Hij ver-
noemde al zijn bezittingen naar de 
veldslagen waaraan hij had deel-
genomen. Zo werd boerderij 't 
Hoenderdaal: Champ,aubert.  
De boerderij bestaat nog steeds 
met de stenen naamplaat. Inmid-
dels is er een nieuwe woonwijk 
ontstaan in Driebergen-Rijsenburg 
die de naam Hoenderdaal heeft 
gekregen. De Stichting Kleine 
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Geschiedenis van de Heuvelrug 
heeft een boekje uitgegeven over 
dit onderwerp. 
 
Dit soort ‘ontdekkingen’ doet ons 
veel plezier. Inmiddels ben ik ook 
lid geworden van de afd. Oostelijk 
Westfriesland. De roots van de 
familie Hoff liggen tenslotte in die 
streek. Ik zit dus eigenlijk helemaal 
niet goed bij de afdeling Alkmaar! 
Maar ik werd zó vriendelijk ont-
vangen door het bestuur en ge-
ïntroduceerd in Weesp door Jos 
Kaldenbach, dat ik voorlopig hoop 
lid te kunnen blijven van de afd. 
HNK. De ledenavonden zijn ook 
plezierig en leerzaam. Bovendien 
heb ik ook nog veel te leren over 
stamboomonderzoek. Ik ben niet 
alleen geïnteresseerd in de man-

nelijke lijn maar wil ook graag 
weten hoe de mensen leefden en ik 
vind de vrouwelijke lijn net zo 
interessant. Ondertussen ben ik 
me er wel van bewust dat ik me 
niet teveel moet verliezen in de 
vele zijtakken van de familie en de 
grote lijn aan moet houden. 
Mijn man heeft zijn gegevens 
ingevoerd in Aldfaer. Ik aarzel nog. 
Ik zet voorlopig alles graag op 
papier. We gaan zeker door met 
‘zoeken’. We bezoeken regelmatig 
archieven. En speuren op internet. 
Samen met de informatie en 
kennis van de afdeling komen we 
er wel. Een leuke hobby! 
 
e-mail: 
vant.hoenderdaal@planet.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 
Schrijf mee! 
Reageren op een publicatie in dit blad, zelf artikelen aanleveren, een 
mannelijke 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 ach-
tergronden..... Dat kan allemaal in Hollands Noorderkwartier, want dit blad is 
een podium voor u. Neem gerust contact op met de redactie!   
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                Piet Aaij 
 

De kracht van kleinschaligheid. 
Panorama over Leven en Overleven van kleinschalige ondernemingen. 

Een uitgave van Jan Roobeek (bibliotheeknummer 181). 
 

In een enorm uitgebreid boekwerk van 500 
bladzijden worden semi-wetenschappelijke 
beschouwingen over de maatschappelijke 
ontwikkelingen van de laatste eeuwen, visie 
op de R.K. kerk, het onderwijs en het zelf-
standig ondernemen geplaatst en per-
soonlijke ontboezemingen -in de woorden 
van de schrijver- ‘recht voor z’n raap’  geuit. 
Uiteraard veelal gekoppeld aan de 
gebeurtenissen in de loodgietersfamilie door 
de jaren heen. 
Juist door een afwisseling van beschrijvingen 
van bovengenoemde onderwerpen en 
levensverhalen van leden van de families 
Roobeek en Coppens is deze uitgave zeer 

lezenswaardig. De stamboom van de familie Roobeek begint 6 okt. 1753 te 
Uitgeest/Limmen bij Heert Roobeek, gehuwd met Agnes Jans Distra en die 
van de familie Coppens te Tilburg ca. 1750 bij Petrus Coppens, gehuwd met 
Joanna Maria Mutsaerts. Door het huwelijk van Ary Roobeek en Riet Coppens 
(beiden geboren in 1925) zijn beide families verbonden en was de voortzetting 
van het loodgietersbedrijf gewaarborgd.  
In deel I staan o.a. gegevens over de Alkmaarse bevolkingsgroei, de schamele 
bezittingen van Johan Coppens (1906) en de verslaggeving van het werk op de 
Alkmaarse Waagtoren. Deel II beschrijft o.a. de behoedzame 2e generatie, het 
tijdperk van rampspoed, de onmenselijke techno- en bureaucratie en het 
ontstaan van coöperatieve inkoop (uniek in Nederland). In deel III wordt de 
positie van de oorlogsjeugd beschreven en komt het Oostelijk stadsdeel aan de 
orde (de vestigingsplaats van het bedrijf) met de onzalige plannen van prof. 
Wieger Bruin. Tenslotte in deel IV de creatieve 4e generatie en het ontstaan 
van het tijdperk van comfortabel individualisme. De publicatie van brieven 
van ‘Johan’ als wijze raadgever en stimulator tussen de hoofdstukken in 
verhoogt de leesbaarheid. Dit boekwerk mag een prestatie worden genoemd. 
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Hulp gevraagd          Jos Kaldenbach 
Zoekplaatje in 1e Alkmaarse ordonnantieboek 
 
Dit keer geen kant-en-klare 
gegevens, maar een naamlijst, die 
nog onbekend is en die u wellicht 
kunt thuisbrengen.  
Tijdens mijn onderzoek voor de 
achtergronden van de Alkmaarse 
Patentregisters 1749-1784, ver-
schenen in Gens Nostra 
in 2008, kwam ik ook in 
het Stads-archief 30 
terecht, waarin veel 
interessante  ordonnan-
tiën te vinden zijn. Voor 
zeer zeldzame en beken-
dere beroepsgroepen 
worden daarin Ordres 
en Reglementen in de 
17e eeuw geschreven, die zelfs niet 
in de Patentregisters voorkomen, 
zoals vullisluijden/asmannen, a-
zijnmakers, Fransche maitresses 
(zeer eerzaam volk overigens, b.v. 
Juffrouws La Marehs & Isabelle de 
la Marcq), houttellers, schout 
Jacob van Veen, trekkers van 

trekschuiten langs de Schermer 
Ringdijk, etc.  
 
Tijdens het inbinden van dit 
kloeke foliant, is een eeuw geleden 
ook een jongere pagina, van een 
ander papiersoort, ingebonden. 

Ook Harry de Raad wist 
daar geen raad mee. De 
hierin genoemde namen 
zijn in Alkmaar niet zo 
bekend. In de indexen 
op Oudrechterlijke  en 
Oudnotariële bronnen 
kon ik de meeste namen 
niet vinden. Welke 
liefhebber kent wel 

namen uit deze telling (belasting?)?  
Die mag zich bij de auteur melden, 
zodat er een aanvulling bij deze 
lijst kan worden geschreven. 
Ziehier de gegevens op deze folio 
die met potlood het volgnummer 
112A heeft meegekregen en 2 
kolommen en nog veel  meer 
raadsels telt: 

 
Jn. Van Lieveren     Jn. Van Lieveren 
--------------------- 
Cr. Nieuwboer   1 Hond  11 Biggen   1 S(eug)  10 V(arkens?) 
 
En verder gegevens van de volgende personen: 
A.s Aarse, Pr. Admiraal, Kr. Bakker, Wm. Beesem, Corn. Van den Berg, Krelis 
Berge, Klaas Bergeman, Jn. Besteman, Jn. Berkhoud, Dk. Bogtman, A. Boot, 
A. Brugge, Pr. Buijten, J: Janse Bijwaard ***, Cr. Van den Dam,  D. 
We[duwe?] Van Deventer, Wm. Dirksen, Cs. Eenhuijse, An. Egmont, Hk. 
Gelder, C. Gootjes, Gt. Grent (de grootste met 38 Biggen en 19-8 Varkens!), 

32                                     Hollands Noorderkwartier, aflevering 77 

Eijf en Waleg  Groen,  Klaas Groenevelt, Jn. Groot, Pr. de Groot,  Wm. 
Haage, Ks. Hak,  J. d’Hart, Jn. Hartland, K. Hon, A. Hille,  Tr. Hollenberg,  A. 
Hooghuijs, J: Dirks Hovenier, Jb. Hulst,  Lt. Jellewel, J.W. Kempff, Wm. 
Klaver,  Pr. Klooster, Wm. Kooning,  Wm. Krotweg,  Pr. Kruijf, C. van 
Lange, Pieter Lange, A. Langedijk, Jn. Lengers,  Jn. Van Lieveren 
(wijkmeester?), B. Lenge, Cr. Limme,  L. Maartens, Ks. Man 
Pr. en Sn. Mors,  Hr. Mosk, Cr. Nap, Jn. Overwater, J. Pelt,  Eijf Pieters, Gt. 
Poel,  Pr. Rus, J: Schelger, Jn. Schermer, J. Sijsena(ar),  Jacop  Smit, Jn. 
Taamesse, Here Ters, Maarten Teffens,  J: Torteke  (Amsterdam 31 oct.) **, 
Frans Tune, Pr. Vit, Wm. Vlopman  Haarlen*, H. Vlugt, Dr. Vos, Hr. van 
Wander, en tenslotte: Dk. de Wit met 6 Biggen en 3.8 Varkens of penningen. 
 
Wie kan enkele van deze namen  plaatsen, misschien uit dorpen in de buurt 
van Alkmaar ? 
 
*    Waarschijnlijk Haarlem, waar ik deze naam niet kon vinden. 
**  De enige datum, helaas zonder jaartal, maar met zekere herkomstplaats. 
Ook nog niet gevonden, wel 1 Amsterdamse Hermanus Torteke in 1805. 

*** De enige naam die via de genealogie Bijwaert makkelijk is te vinden: Jan 
Bijwaard komt inderdaad vaak voor, 1 Jan Jansz. Bijwaard alleen in Nieuwe 
Niedorp. Zou deze lijst daarvandaan kunnen komen en toen verdwaald 
zijn? 

 
 

 
 

 

Nieuwe leden 
De afgelopen periode zijn onderstaande personen lid geworden van onze 
afdeling. We heten onze nieuwe leden van harte welkom en wensen hen succes 
toe bij hun onderzoek. En we hopen hen bij onze afdelingsbijeenkomsten te 
ontmoeten.  
 
dhr. H. Buis    Heiloo  
dhr. J. Knip    Broek op Langedijk  
dhr. R. Bijpost    Middenmeer  
dhr. S.G. Kalverdijk   Heiloo 
 




