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Van de voorzitter                                                 Truus Schoehuijs 
 
De laatste verenigingsavond vóór de zomervakantie is al weer achter de rug.  
Deze ledenvergadering met daarna een lezing over ‘Belastingregisters’ was zeer 
leerzaam en voor ons van de genealogische vereniging is het goed te weten uit 
welke bronnen we kunnen putten. Met een voldaan gevoel kijk ik terug op 
bijzondere avonden. Er was veel belangstelling. 
 
Als klap op de vuurpijl werd een uitje met de leden naar ‘Het Dolhuis’ en het 
Archief in Haarlem georganiseerd. Een groot succes! Heel goed om te weten 
dat er naast onze verenigingsavonden toch ook wel belangstelling is voor iets 
anders. 
 
Komend jaar bestaat onze vereniging 45 jaar en we willen hier graag aandacht  
aan besteden. Ik zou u willen verzoeken om alvast hiervoor 14 april 2010 vrij 
te houden. De voorbereidingen zijn in gang gezet en u gaat er meer van horen. 
 
Ik wens u, namens het bestuur, een fijne tijd met veel zon, ook in uw 
persoonlijke leven, en ik zie u graag terug op onze eerstvolgende bijeenkomst 
op 9 september met als onderwerp ‘Heraldiek’. 

 
 

 
Doe mee                                                                              Marry Luken 

 

Volgend jaar bestaat onze afdeling 45 jaar. Om dat te vieren wil de redactie 
graag in maart 2009 een speciale editie van het HNK-blad van ‘de pers laten 
rollen’. We willen een bijzonder nummer maken en hebben daarbij uw hulp 
nodig. We zijn vooral op zoek naar moederlijke stamreeksen, maar mocht u 
een vaderlijke reeks hebben, dan kunt u die natuurlijk ook insturen. Ook 
vernoemingsreeksen zijn zeer welkom. En foto’s of illustraties maken het 
extra leuk. Wie weet is er bij u in de familie een foto van ‘drie, vier of héél 
misschien wel vijf generaties’. Of zit er in uw familiearchief nog een oude foto 
van een groot-, overgroot- of betovergrootouder. Misschien wel uit de tijd dat 
de fotografie net begon... Of herinnert u zich interessante biografische 
gegevens over sommige voorouders die u aan het papier wilt toevertrouwen.... 
Neem gewoon contact op met de redactie. We helpen u graag met scannen, 
typen en het gereedmaken voor publicatie.  
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Impressie van de HNK-excursie naar Haarlem 25 maart 2009  
met een bezoek aan museum Het Dolhuys en het Noord-Hollands Archief 
op verzoek van de redactie geschreven door de heren Gerard Ket (incl. foto’s)     
en Jan Wittebrood. 

 
Aantal deelnemers: 31 
 
In een gemoedelijke sfeer 
verzamelden de meeste 
deelnemers zich op het station 
Alkmaar-centrum en maakten 
ze kennis met elkaar. De 
goedgeorganiseerde reis ver-
liep prima en na een korte 
wandeling arriveerden we bij 
het museum Het Dolhuys, 
waar we allereerst werden  

getrakteerd op koffie en gebak. In twee groepen werden we een uur rondgeleid 
en kregen we een indruk van de ontwikkeling van de psychiatrie in Nederland. 
De oorsprong van het gebouw ligt in 1320 toen het een leprozen/pesthuis 
was. In dit museum kun je de grenzen tussen gek en gezond, normaal en 
abnormaal op een interactieve en daardoor indrukwekkende manier ervaren. 
Het zijn vooral de patiënten zelf die vertellen wat ‘gekte’ betekent. Hun 
verhalen vormen de leidraad bij de vormgeving van het museum. Het Dolhuys 
is een initiatief van zeven psychiatrische instellingen. Jammer dat wij er door 
de tijdsdruk te snel doorheen moesten lopen. Het was bijzonder interessant en 
we zullen er ongetwijfeld nog een keer terugkomen.  
 
Aangekomen in het Noord-Hollands archief 
stond er een heerlijke lunch voor ons klaar. 
Het archief is ondergebracht in een historisch 
gebouw, voorheen onderdeel van een kloos-
ter. In het kerkgedeelte is de studiezaal met 
conferentieruimte gecreëerd. De kerkruimte 
maakt een transparante indruk; een onopval-
lende lift, verdiepingsruimten zijn ruimtelijk 
gesitueerd van waaruit vanaf elk punt contact 
blijft met de kerkruimte. Het bibliotheekge-
deelte heeft gemakkelijke zitjes waar je in alle 
rust boeken kunt lezen.                                                                       
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Ook maken studenten gebruik van deze ruimten voor hun studie; deze 
ruimten zijn vrij toegankelijk.  
Tijdens de rondleiding kwamen we ook in de kelder waar de archiefstukken 
worden bewaard onder bepaalde luchtvochtigheidsgraad en temperatuur. 
Tientallen kilometers archiefstukken worden hier bewaard. We zagen een op 
perkament handgeschreven akte van de stadsrechten van Haarlem met zegel, 
een zeer goed bewaard document. Ook het restaureren van deels beschadigde 
of halfvergane boekwerken werd ons getoond. Het was voor iedereen maar 
zeer moeilijk om deze afdeling te verlaten; allerlei technieken om boeken te 
herstellen en akten leesbaar te houden werden ons getoond.  
Velen hebben nog gebruik gemaakt van een vrij uurtje om voor eigen 
onderzoek de archieven in te duiken en nog wat nieuwe gegevens te 
verzamelen. Natuurlijk, tijd tekort en ook hier werd opgemerkt dat er dan nog 
maar een bezoek privé aan het archief moet worden gebracht.  
Het was een leerzame en gezellige dag met dank aan de organisator.    
 

Voorschriften voor alle bewoners van het gesticht MEERENBERG 
    Orde regeert de wereld; wie zich aan tucht onderwerpt dien heeft God lief 
    Alle bewoners van het gesticht vormen een huisgezin 
    Door rust en kalmte gedijt het leven en geneest de zieke 
    Niemand zal onregt ondervinden, noch onregt doen 
    Reinheid behoudt het genot des levens, matigheid behoudt ligchaam en ziel.  
    Die niet arbeidt zal ook niet eten, na gedanen arbeid is het goed rusten. 
    Heb God lief boven alles, en uw naasten als u zelf. 
    Alles wat gij denkt, God weet het; alles wat gij spreekt, God hoort het; 
    Alles wat gij doet, God ziet het. 

     
 

36                                     Hollands Noorderkwartier, aflevering 78 

Verslag van de HNK-avonden                                      Piet Aaij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vele geïnteresseerden bekijken van dichtbij de collectie gewichten. 
 
maart 2009 ‘Oude maten en gewichten’ door dhr. Ad van Diest 
Als ik dan mijn lezing voor genealogen moet verzorgen dan ook maar een 
stamboom van maten en gewichten door de eeuwen heen. Dat moet de 
spreker hebben gedacht toen hij de uitnodiging kreeg. En zo brengt hij ons 
van Mesopotamië via Egypte en het Romeinse rijk naar Karel de Grote en de 
Middeleeuwen om geleidelijk aan de Nieuwe tijd te bereiken. Want wat wij ons 
niet realiseren: de Babyloniërs hadden als eersten behalve het spijkerschrift 
ook gewichten! Eén pond was toen 491,2 gram. De gewichten waren voorzien 
van dierfiguren, koningen of spreuken. Uit elke periode was wel een set 
gewichten aanwezig en, alhoewel de achtersten in de zaal dit moeilijk konden 
volgen, alles werd getoond inclusief gewichtswaarde. Waren de waarden in de 
Gouden Eeuw nog zeer gevarieerd per stad/dorp (een pond in Amsterdam 494,09 
gram, in Brabant 169,098 gram, in Alkmaar 468,6 gram) vanaf de Franse overheer-
sing zijn er standaardmaten en –gewichten ingevoerd die in platina in Parijs 
worden bewaard. Zo kregen wij in Holland vanaf 1823 vaste ‘droge’ maten en 
vanaf 1830 vaste ‘natte’ maten. In het boek ‘Gewogen of  bedrogen’, een 
uitgave van het Penningkabinet (ISBN 90-73882-02-8) vindt de liefhebber alle 
gegevens. Na de pauze werden dia’s vertoond van dhr. Boersma met diverse 
foto’s van apotheekglazen, -gewichten en prachtige zeer oude verzameldozen. 
In dit verslag geen dubbele bodem, de maat was niet vol, er blijft niets aan 
de strijkstok hangen en het is wél een ‘greintje’ waard!  
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april 2009 ‘Belastingen en het belang voor genealogisch onderzoek’  
      door  dhr. mr. A.H.G. Verouden 
 
Met de beschrijving van zes casussen maakt de spreker overduidelijk dat er 
meer is voor de genealoog dan alleen maar DTB’s, oud-rechterlijke en 
notariële akten! Vooral als een onderzoek dreigt vast te lopen is het de moeite 
waard om belastingkohieren te raadplegen zoals daar zijn: 100e penning of 
quotisatieregisters, cijns-, tiend-, pacht- of leenregisters. Deze registers geven 
verrassend veel details, maar het vereist wel een diepgaander onderzoek. Een 
moeilijkheid is wel dat over de juiste tenaamstelling beschikt moet kunnen 
worden. In vele bronnen wordt nogal nonchalant omgesprongen met namen 
door dominees, pastors, notarissen, schepenen e.a.  
Via testamenten, boedelscheidingen, pachterslijsten, lijsten van kerkelijke 
giften e.d. is het soms mogelijk om gegevens te achterhalen tot in de 14e eeuw. 
De 35 aanwezigen volgen nauwgezet de zoektochten die dhr. Verouden heeft 
volbracht om de juiste gegevens voor zijn onderzoek te achterhalen. Of 
iedereen nou direct zijn werkwijze zal kunnen volbrengen blijft de vraag,  maar 
de weg die gevolgd kan worden is gewezen!  
 
 
 
 

Progamma HNK-avonden eind 2009                Wil Hermanus 
 
U kunt de volgende afdelingsavonden alvast in uw agenda noteren. In het 
volgende HNK-nummer kunt u een uitgebreide toelichting lezen.  
 
woensdag 9 september 2009 lezing "Heraldiek"  
    door dhr. W. van Zon  
woensdag 14 oktober 2009 lezing "Praten over Westfriese families"   
    door dhr. K. Bant 
woensdag 11 november 2009 lezing "Kreatief schrijven" 
    door mevr. S.A. Scholtens  
woensdag 9 december 2009 lezing "Naamrecht"  
    door dhr. W.Zondag  
woensdag 13 januari 2010 nieuwjaarsbijeenkomst en dia's   
    Oud St. Pancras  
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Verslag HNK-ledenvergadering d.d. 8 april 2009  Piet Aaij  
                   
Om half acht wordt de vergadering geopend door onze voorziitter mevr. 
Truus Schoehuijs met de mededeling dat de heren Jos Kaldenbach en Hans 
Reijngoud afbericht hebben gegeven. Zij schenkt verder aandacht aan de 
tentoonstelling van het afdelingstijdschrift, ingericht achterin de zaal waar alle 
exemplaren ter inzage liggen. Mevr. Elfi Greijer heeft speciaal voor deze 
avond de index van de nummers 57 t/m 77 voltooid en samen met mevr. 
Marry Luken in boekvorm gegoten, waarvoor bijzonder veel dank. 
Het verslag van de ledenvergadering d.d. 19 nov. 2008 wordt zonder 
wijzigingen vastgesteld en daarna leest de vz. het jaarverslag van de secretaris 
over 2008 voor en licht het hier en daar toe. Dhr. Blom meldt n.a.v. de bijeen-
komst over de Houtweg dat alle boeken zijn verkocht en dat er nog steeds 
reacties binnenkomen. De secr. zegt toe op een vraag van dhr. Aad Biesbroek 
dat volgend jaar melding zal worden gemaakt in het verslag van de hulp tijdens 
de bijeenkomsten van mevr. Elfi Greijer (microfiches) en de heren Biesbroek 
en Wim Schotten (computerhoek) met excuus voor het feit dat het nu niet is 
vermeld.  
De penningmeester vertelt dat de beamer is betaald uit onze aparte spaar-
rekening. Andere NGV-afdelingen in Noord-Holland kunnen deze beamer 
ook gebruiken. Verder is er een kleine overschrijding ontstaan vanwege een 
hogere zaalhuur en duurdere sprekers. Daar staat tegenover minder kosten 
voor de bibliotheek en € 200,-- minder voor ons afdelingstijdschrift. Er is een 
reservepost gemaakt voor een evt. reparatie van de beamer. 
Het bestuur wordt décharge verleend over 2008; dhr. Ket treedt reglementair 
af en de nieuwe kascommissie wordt voor 2009 gevormd door de heren Van 
Dansik, Blom en Wittebrood (reserve).  
De bestuursleden mevr. Wil Hermanus-Schipper en dhr. Jos Kaldenbach, 
beiden aftredend en herkiesbaar, worden herbenoemd. 
De afgevaardigden naar de Algemene ledenvergadering in Utrecht voor het 
jaar 2009 zijn mevr. Wil Hermanus en Piet Aaij (plv.). De stukken voor de 
ALV op 25 april te Utrecht liggen ter inzage. De secr. leest de toelichting voor 
die door de afd. Apeldoorn e.o. onlangs is gepubliceerd. Daarin worden de 
discussies over de stemverhoudingen die nu gaande zijn beschreven. 
De vz. vertelt over de plannen voor ons 45-jarig jubileum in 2010; zij deelt 
mee dat het de bedoeling is een boek uit te geven met een supplement, geheel 
verzorgd door een ‘zoekgroep’ van HNK-medewerkers. 
Tenslotte ontvangen leden die na 1 januari 2005 lid zijn geworden van de 
NGV tijdens de bijeenkomst een aardigheidje. 
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Ongekende boerenstand in de  
Heerhugowaard rond 1700                            Ank Poland 
 
Soms loop je vast in het onderzoek naar de wortels van jouw stamboom en 
probeer je via een zijweg weer iets op gang te brengen. Het volgende 
onderzoek heeft mij in die zin niet verder gebracht, maar ik merkte wel dat ik 
met gezinnen bezig was die in de tijd rond 1700 een belangrijke rol vervulden 
in de ontwikkeling van de Heerhugowaard. Zij maakten deel uit van de 
opkomende boerenstand die na de drooglegging van de Heerhugowaard 
(1631) langzaamaan de plaats innamen van de rijke kooplieden, regenten en 
andere grondbezitters.  Deze laatsten waren er al snel achter gekomen dat hun 
gedane investeringen niet vergelijkbaar waren met de opbrengsten van 
bijvoorbeeld de Beemster, waar de grond veel vruchtbaarder bleek. 
Huijsmanswoningen (boerderijen) en landerijen werden verpacht of verkocht 
en de plaatselijke boerenstand kreeg het steeds meer voor het zeggen in deze 
poldergemeenschap.  
Er is echter tot nu toe bijna niets over hen geschreven. Dat is niet vreemd, 
want uit die periode missen veel aantekeningen over de individuele bewoners 
van de polder. Ik heb ook veel moeten puzzelen en heb geluk gehad bij de 
samenstelling van (deels) het gezin van Willem Poland en Ariaen 
Cornelisdochter. Door huwelijk, getuigen bij doop en een testament kon ik de 
verschillende personen in de loop der tijd een plaats geven. Daarna kon ik ook 
weer verder teruggaan in de tijd. 
Mijn zoektocht startte bij onderstaand gezin.  Het bleek dat zoon Cornelis en 
dochter Trijn duidelijke relaties hadden met de familie Kieft en Adamsz. Beide 
gezinnen zullen ook nader worden besproken. Op hun beurt had ieder weer 
relaties met de meer bekende families Punt, Quant, Pater en anderen, maar zij 
worden hier alleen genoemd als er een relatie was. Het betreft rooms 
katholieke gezinnen. 
 
Willem Reijersz Poolant, geb. ± 1625, jongeman van Barsingerhorn, overl. na 
30-5-1693, landman 
tr. Barsingerhorn 14-1-1659 
Ariaen Cornelisdr, jongedochter van Sijbelhuijsen onder de banne van Hae-
ringcarspel. 
Kinderen:  
1.  Cornelis overl. tussen 1736 en 1743   zie A. 1  
2.  Trijn  begr. Obdam 18-3-1720    zie A. 2 
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Gegevens over hun voorouders en nazaten zijn eerder gepubliceerd in 
‘Westfriese families’ jaargang 42 (2001), nrs 1 en 2. De beide kinderen, 
Cornelis en Trijn, zal ik hieronder uitgebreider beschrijven. 
 
Vanuit het buurtschap Poolland, gemeente Barsingerhorn, verhuisden hun 
ouders Willem en Ariaen in 1665 (Barsingerhorn OR/146) naar de 
Heerhugowaard om daar hun bestaan op te bouwen. Zij pachtten in eerste 
instantie een boerderij aan de Middenweg die op 18-8-1665 eigendom was van 
schepen Geelvinck (Heerhugowaard OR 561)*. Het is de boerderij die de 
naam Bickersplaats had gekregen naar de vorige eigenaren van de familie 
Bicker. Dezelfde boerenplaats vinden we in 1736 terug in de eigendommen 
van zoon Cornelis Poland (NA Zuidscharwoude 6578/ 96). 
Twee kinderen van dit echtpaar kon ik traceren, maar het was niet uit te sluiten 
dat er meer geboortes hadden plaatsgevonden waardoor ik misschien linken 
zou kunnen leggen met Polanders die nu nog geen plek hebben gekregen in 
het geheel. Van Trijn en Cornelis Poland zijn geen doopdata bekend. Hoewel 
ik veel aanwijzingen heb kan ik niet voor 100% zeker aangeven dat dit hun 
kinderen waren. 
 
 
A. 1  
Het gezin Poland / Kieft 
Cornelis Poland, geb. ± 1670 en overl. tussen 1736 en 1743, zn van Willem 
Poland en Ariaen Cornelisdr. Hij trouwde met  Maartje Kieft, ged. Oudorp 
4-7-1683, overl. tussen 1721 en 1736, dr van Arien Kieft en Neeltje Jans. 
In 1736 liet Cornelis een testament opmaken waaruit blijkt dat hij dan 
weduwnaar is van Maartje Ariens. Door dit belangrijke document kon ik de 
achternaam van Maartje vinden en daardoor hun beider negen kinderen.  
Mijn speurtocht in het polderarchief had mij reeds geleerd dat Willem 
landeigenaar was, maar door dit testament werd mij duidelijk dat vader Willem 
en zoon Cornelis niet stil hadden gezeten in de Heerhugowaard. Het bezit van 
Cornelis bestond in 1736 uit drie huijsmanswoningen met in totaal 119 
morgen land. 
Zijn boerderijen waren gecentreerd rond ‘De Punt’; de plek waar de 
Middenweg en Van Veenweg, toen nog Hondeweg genoemd, bij elkaar 
komen. Op die plek groepeerde zich indertijd veelal het sociale leven in de 
Heerhugowaard. Daar stond bijvoorbeeld ook het schoolhuijs, op kavel 22,  en 
iets verderop herberg ’t Swaentje’.² 
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Het vroegere centrum van Heerhugowaard , de plaats waar Cornelis 
Poland zijn landerijen had. Het is op de plek waar de Middenweg een 
knik maakt. De ‘Hondeweg’ wordt nu  ‘Van Veenweg’ genoemd. 
(Polderarchief  678) 

 
Het testament gaf aan op welke kavels Cornelis boerderijen had en hoeveel 
land daarbij hoorde. Dat waren  
1. Vlak C; een huijsmans woninge op de voor de kavels nr 22 en 23 met 30 
morgen land. 
2. Vlak D; een huijsmans woninge op de voor de kavels nr 28 en 29 met 40 
morgen land. 
3. Vlak D; een huijsmans woninge op de voor de kavels nr 32 en 33 met 37½ 
morgen land. 
4. Plus 7½ morgen land beoosten nr 1. 
 
Door mijn contacten met Henk Komen weet ik nu om welke boerderijen het 
gaat. Hij zal meer hierover schrijven in het tweede deel van ‘Stolpboerderijen 
in de Heerhugowaard’ dat in de loop van 2009 uit zal komen. Deze uitgave 
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betreft het middengedeelte van de Heerhugowaard. Deel 1 beschrijft het 
zuidelijk deel. 
Het betreft de volgende huijsmanswoningen: 
De boerderij van de kavels 32 en 33 werd ‘De Bickersplaats’ genoemd. Deze 
boerderij was het ouderlijk huis voor het gezin Cornelis Poland en Maartje 
Kieft. Helaas is dit bedrijf in 1937 afgebroken. 
Boerderij ‘De Punt’ was  heel centraal gelegen op kavel 23. In 1872 werd deze 
stolp met dubbel vierkant gesloopt en kwam de huidige boerderij op nr 253 er 
voor in de plaats. Deze staat nu op zijn beurt weer op de nominatie voor 
sloop. Voor een uitgebreide beschrijving zie het boek ‘Noemenswaard’². 
Boerderij behorende bij de kavels 28 en 29. Deze stolp met dubbel vierkant 
stond op de plek aan de Middenweg links van waar nu nr 206a staat. In 1906 
brandde het geheel helaas tot de grond toe af. 
De kinderen van Cornelis en Maartje zijn eerder beschreven in bovengenoemd 
blad ‘Westfriese families’. 
 
A. 2  
Het gezin Adamsz / Poland 
Trijn Poland was de dochter van Willem Poland en Ariaen Cornelisdr en 
trouwde met Aldert Adamsz. die overleed tussen 1730 en 1734. Bij de 
verponding (belasting) werd in 1734 gesproken over ‘de erven van Aldert 
Adamsz’ terwijl hij in 1730 nog zelf eigenaar was (Heerhugowaard PA 560). 
Trijn werd op 18-3-1720 begraven te Obdam. 
Aldert en Trijn waren eveneens grootgrondbezitters en eigenaren van:  
Boerderij ‘Het Groote Bosch’, Jan Glijnisweg 89, een huijsmanswoning die 
waarschijnlijk al gebouwd is voor 1680. Het paar woonde hier, want bij de 
verponding van 1730 werd vermeld dat zij zowel eigenaar als gebruiker waren.³ 
De Maria Jacoba Hoeve aan Middenweg 433. Deze kapitale boerderij, die nu 
nog bestaat, werd in 1730 waarschijnlijk verpacht of door een van de kinderen 
beheerd. In 1777 is de hoeve verkocht aan Dirck van Akerlaken.² 
De boerderij op Middenweg 137 was in 1730 in het bezit van Aldert, maar in 
1733 bleek deze door zijn kinderen verkocht te zijn aan familie Verbrugge. 
Kinderen gedoopt te Obdam: 
1. Adam  ged. 25-12-1708. 
2. Cornelis ged. 9-3-1711.     Zie A. 3 
Het doopboek van Obdam begint pas in 1708. Het kan zijn dat Adam niet de 
oudste was. 
 
Ik was benieuwd bij welke achternaam ik uiteindelijk zou uitkomen als ik hun 
nazaten zou uitzoeken. Dat zou mij misschien, via een omweg, weer kunnen 
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helpen om verder te komen in het verzamelen van gegevens. Ik zou echter 
bedrogen uitkomen. Wel kwam nog een andere familie in beeld die met beide 
gezinnen familierelaties had; de familie Kieft. Deze drie families bleken nauw 
verwant met elkaar. 
 
B.  
Het gezin Adamsz / Kieft 
Pieter Adamsz. overleed tussen 1734 en 1749 en was zeer waarschijnlijk een 
(jongere?) broer van Aldert Adamsz. Hij trouwde op 12-1-1710 te Obdam met 
Neeltje Ariens Kieft, die gedoopt werd in december 1681 door de pastoor van 
Oudorp. Neeltje overleed na 17-3-1749 en was dochter van Arien Kieft en 
Neeltje Jans.  
Neeltje was anderhalf jaar ouder dan haar zus Maartje die eerder met Cornelis 
Poland was getrouwd. Zowel Neeltje en Maartje Kieft als Trijn Poland waren 
doopgetuigen bij elkaars kinderen. 
Ook Pieter en Neeltje waren grootgrondbezitters en de eigenaren van: 
Boerderij ‘Reygerwaart’ op de plek waar nu Middenweg 422 staat. Dat was 
schuin tegenover het gezin Aldert Adamsz en Trijn Poland. 
De boerderij, waar nu Oostdijk 35 is, was de plek waar zij woonden. 
Kinderen allen ged. te Oudorp: 
1. Adam  ged. 2-5-1711. 
2. Jan  ged. 20-2-1713. 
3. Nine  ged. 31-3-1714. 
4. Mijn  ged. 20-5-1715. 
5. Martje ged. 3-12-1716. 
6. Minne  ged. 17-2-1718. 
7. Jan  ged. 16-3-1720. 
8. Jan  ged. 12-1-1722. Op 27-12-1788 wordt in Obdam het  
  overlijden aangegeven van Jan Pieters Adams. Belasting is 
  ƒ6,-. 
  Mogelijk: tr. Obdam 9-11-1749 Trijntje Jans 
9. Cornelis ged. 18-12-1723. 
  Mogelijk: tr. Oudorp 8-2-1760 Neeltje Pieters 
 
De boeken geven nauwelijks openheid over de nazaten van dit echtpaar. Het 
moge duidelijk zijn dat het met de namen Jan, Cornelis, Pieter, etc. moeilijk 
zoeken is, omdat deze namen te vaak voorkomen in de boeken. 
Misschien zou ik verder kunnen komen met de kinderen Trijn Poland en 
Aldert Adamsz.  
Echter, alleen zoon Cornelis liet zich vinden. 
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A. 3 
 
Cornelis Alderts, ged. Obdam 9-3-1711, begr. Oudorp 6-1-1770, zn van Aldert 
Adamsz en Trijn Willems Poland.  
 tr. Oudorp 26-4-1733 
Diever Ariens Punt, ged. Oudorp 12-10-1709, dr. van Ari Cornelis Punt en 
Trijn Pieters Punt. Deze familie Punt woonde in 1734 waarschijnlijk waar nu 
Middenweg 133 is.  
Het gezin Alderts maakte geen gebruik van een achternaam, maar bleef 
herkenbaar aan hun patroniem. Ook de kinderen bleven alleen gebruik maken 
van hun patroniem ‘Cornelis’. 
Het gezin woonde op ‘Het groote Bosch’, de boerderij op Jan Glijnisweg 89.  
In 1777 vond de boedelscheiding plaats. Dat was ruim na het overlijden van 
vader Cornelis in 1770, maar vlak na het overlijden van dochter Antje begin 
1777. 
Kinderen allen ged. te Oudorp:  
1. Catharina ged. 22-8-1734. 
2. Trijntje ged. 7-2-1736, begr. Oudorp 13-3-1803 (67). 
 tr. Heerhugowaard 24-4-1763 Jacob Pater, ged. 25-2-1737, 
 overl. 1808, zn van Aldert Jacobs Pater en Maartje Pieters 
 Brammer, ook wel Punt genoemd. Jacob Pater was 
 hoofdingeland van de polder van 1795 tot 1808. Boerderij 
 ‘Het Grote Bos’ gaat in 1777 over in hun handen. In 1806 
 trouwde Jacob met Grietje Westenberg en in 1811 verkocht 
 zijn weduwe de boerderij aan Jan Quant, de broer van Aagje 
 Quant. Aagje was huisvrouw geweest van zwager Aldert (zie 
 A. 4).Dit gezin Pater kreeg 8 kinderen. 
3. Antje   ged. 17-10-1738, begr. Oudorp 11-3-1777 (38). 
  tr. Heerhugowaard 24-3-1771 Jacob Punt, ged. Berkhout  
  12-7-1748, zn van Klaas Punt en Grietje  Schouten. Jacob  
  Punt, tr. 2 Sijtje Vlamen. Zij kregen 2 kinderen 
4. Aldert  ged. 13-4-1741,   zie A. 4 
5. Maria  ged. 20-9-1744, overl. na 8-2-1774 
  tr. Heerhugowaard 3-2-1771 Maarten Schouten,  ged. Oudorp  
  28-11-1742, zn van Pieter Maartens Schouten en Trijn Jans  
  Bosch.  De stolp Middenweg 9 kwam in 1777 in eigendom 
  van Maarten Schouten en Maria Crelis. De familie Schouten 
  kreeg 5 kinderen. 
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A. 4  
Aldert Cornelis, ged. Oudorp 28-4-1741, zn van Cornelis Alderts en Diewertje 
Punt, overl. tussen 1806 en 1811.  
 tr. 1 Heerhugowaard 10-6-1770 
Aagje Quant, ged. Oudorp 31-12-1747, begr. Broek op Langedijk 13-7-1784, 
dr van Klaas Jansz Quant en Geertje Crelisdr Jong. 
Tijdens de doop van de kinderen hadden Aldert en Aagje in de Waard op de 
Punt hun  boerenbedrijf. Het is niet duidelijk waar zij precies woonden.  
Aldert was schepen in de periode 1801-1804. Echter ook deze generatie 
maakte alleen gebruik van hun patroniem.  
De boerderij Jan Geijnisweg, waar zus Trijntje en Jacob Pater woonden, ging 
via Aagjes broer Jan over in handen van de familie Quant. Jan overleed een 
jaar na aankoop, waarna zijn zoon Klaas de nieuwe eigenaar werd. 
Vader Aldert had nog steeds contacten met de familie Poland. Hij gaf onder 
andere het overlijden aan van de vrouw van Claas Poland. 
 tr. 2 Heerhugowaard 9-11-1788 
Aaltje Obdam, ged. Oudorp 30-8-1755, begr. Heerhugowaard 20-10-1824, dr 
van Jacob Obdam en Neeltje Alderts Pater. Neeltje was een oudere zus van 
Jacob Alderts Pater (zie B.2). Aaltje was op haar 33ste nog een jongedochter. 
Uit dit tweede huwelijk werden geen kinderen geboren. 
Kinderen allen ged. te Obdam:  
1. Cornelis ged. 24-3-1771, begr. Oudorp 24-6-1772. 
2. Diewertje ged. 8-2-1774, begr. Oudorp 12-6-1775. 
3. Cornelis ged. 6-11-1776, begr. Oudorp 5-2-1784. 
4. Diewertje ged. 14-7-1778, overl. Heerhugowaard 20-10-1824  
  (46). tr. 1. Obdam 21-10-1804 Hendrik (Dirk) Zevenhuizen, 
  geb. Zijdewind ± 1770, overl. Heerhugowaard 16-11-1806, zn 
  van Cornelis Zevenhuizen. Boerenbedrijf. Dirk was al twee 
  maal weduwnaar, de laatste keer van Neeltje Simons Molenaar 
  en nam zijn 3-jarige zoon Cornelis mee in dit huwelijk. 
  tr. 2. Heerhugowaard 15-5-1808 Gerrit Jans Heijlig, geb.  
  Obdam 17-3-1784, overl. Spanbroek 20-5-1868 (83), zn van 
  Jan Willems Heijlig en Maartje van Berkel. 
  Er werden 2 kinderen geboren met de achternaam  
  Zevenhuizen en zeven kinderen met de naam Heilig. 
5. Trijntje ged. 17-3-1784, overl. Heerhugowaard 23-9-1846   
  (62). tr. Heerhugowaard 29-4-1804 Cornelis Nieuwboer, geb. 
  Zijdewind 11-11-1778, overl. Heerhugowaard 9 -11-1824 (46), 
  zn van Gerrit Nieuwboer en Grietje. Dagloner bij overlijden. 
  Zij kregen samen 7 kinderen. 
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Een achternaam van de familie Adamsz. heb ik dus niet kunnen vinden 
doordat zij consequent hun patroniem bleven gebruiken. 
 
C.  
De familie Kieft 
Arien Kivit / Kieft, zn van Pieter Kieft en getrouwd met Neeltje Jans 
Het paar pachtte in de Waert aan de Middenweg boerderij ‘De Kieft ‘, waarbij 
in 1734 (verponding) 29 morgen land hoorden (Heerhugowaard PA 560). 
Kinderen allen ged. te Oudorp: 
1. Cornelia (Neeltje)  ged.  --12-1681, overl. na 17-3-1749. 
   tr. Obdam 12-1-1710 Pieter Adamsz. 
2. Maria (Maartje) ged. 4-7-1683, overl. tussen 1723 en 1736 
   tr. Cornelis Willemsz Poland 
3. Agatha (Aagt)  ged. 7-9-1685, tr. Jan Klaas Quant 
   Dit paar woonde in St Pancras en kreeg vijf kinderen. 
   Maria (Marijtje) ged. Oudorp 11-11-1709. 
   Barbara (Barber) ged. Oudorp 23-9-1711. 
   Theodorus (Dirk) ged. Oudorp 20-12-1714. 
   Arien  ged. Oudorp 30-1-1718. 
   Adrianus (Arien) ged. Oudorp 7-12-1722. 
4. Petrus (Pieter)  ged. 16-7-1696 Zie C. 2  
   tweeling met 
5. Maria   ged. 16-7-1696 
 
C. 2 
Pieter Ariensz Kivit, ged Oudorp 16-7-1696, begr. Heerhugowaard 13-8-1777. 
 tr. Oudorp 4-1-1725 
Guurtje Jans Gleijnus, begr. Oudorp 16-1-1767. 
Het paar woonde in de Schermer waar Guurtje vandaan kwam. Pieter werd in 
1736 bij testament benoemd tot voogd over de kinderen van zijn zus Maartje 
Kieft en Cornelis Poland. 
 Kinderen allen ged. te Oudorp: 
1. Crelisje  ged. december 1725. 
2. Marijtje  ged. 16-3-1726.  
3. Marijtje  ged. 4-9-1728, tr. Oudorp 27-5-1759 Claas  Jansz  
   Oud 
4. Agatha  ged. 28-1-1730.   
5. Ava / Aafje  ged. 25-11-1732.   
6. Lijsbeth  ged. 23-9-1734.    
7. Aafje   ged. 24-9-1737, begr. Oudorp 25-4-1796. 
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Verwijzing 
* In dit artikel wordt verwezen naar archiefstukken van voor de 
omnummering van het regionaal archief Alkmaar 
² Komen, H. E. (2006). Noemenswaard. Het zichtbare verleden van 
Heerhugowaard. Een verzameling artikelen over historisch Heerhugowaard. 
³ Komen, H.E. (2006). Stolpboerderijen in Heerhugowaard. Historie van de 
stolpboerderijen in Heerhugowaard, hun eigenaren en bewoners. Deel 1. 
 
Ik zou het fijn vinden, wanneer men beschikt over aanvullende gegevens over 
deze gezinnen Adamsz, Kieft en Poland uit deze periode, men mij daar 
deelgenoot van zouden willen maken: ank.poland@xs4all.nl 
 

 
 
Hetzelfde deel van Heerhugowaard als op de kaart aan het begin van dit 
artikel, maar dan anno 2009. Het grote gebouw tussen de bomen aan de 
bovenkant van de Middenweg is de RK-kerk. De panden aan de onderkant 
van de Middenweg bij de knik, staan op de nominatie gesloopt te worden en 
vervangen door een apartementencomplex.  (Googe Earth) 
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kwst linker deel



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

Hendrik de 

Bakker  
 

Roelofje Cornelis  

 

Jacob Oort  

 

Bregje Joosten  

 

Jacob Klaasz 

Marees  
 

Jannetje Beets  

 

Jacob Oort  

 

Bregje Joosten  

 

Pieter Langedijk  

 

Gerbregtje 

Koning  
 

Gerrit van der 

Laan  
 

Maartje Schenk  

 

Gerrit van 't Hof  

 

Ariaantje Jans 

Bakker  
 

Maarten Kramer 

 

Antje Vink  

 

zn. van Jan Jansz (de) 

Bakker en Trijntje 

Hendriks Hartland 

 

dr. van Cornelis 

Roelofsz en Geertje 

Jans Rienkes 

 

zn. van Reijer Jansz 

Oort en Neeltje 

Oderkerk 

 

dr. van Klaas Joosten 

en Geertrui Tijms 

 

zn. van Klaas Marees 

en Trijntje de Jong 

 

dr. van Muus Beets 

en Neeltje Kat 

 

zn. van Reijer Jansz 

Oort en Neeltje 

Oderkerk 

 

dr. van Klaas Joosten 

en Geertrui Tijms 

 

zn. van Willem 

Langedijk en Aafje 

Klaas Oostwouder 

 

dr. van Dirk Koning 

en Dieuwertje 

Brugman 

 

zn. van Wijbrand van 

der Laan en Trijntje 

Duinmeijer 

 

dr. van Jan Schenk en 

Neeltje Voogd 

 

zn. van Hendrik van 't 

Hof 

 

dr. van Jan Bakker en 

Neeltje Jans Tessel 

 

zn. van Jan Kramer 

en Trijntje Dekker 

 

dr. van Jan Vink en 

Geertje Stam 

 

koopman, 

landman 

 

* Schermerhorn 

18-5-1797 

† Schermerhorn 

6-6-1834 

 

* Makkum 

25-9-1803 

† Schermerhorn 

23-4-1889 

boerenknecht, 

arbeider 

 

* Edam 

31-7-1793 

† Oosthuizen 

26-2-1867 

dienstmaagd 

 

* Oosthuizen 

11-9-1794 

† Oosthuizen 

12-3-1856 

koopman 

 

* ? 19-9-1804 

† Beemster 

28-5-1873 

 

* Beemster 

25-4-1815 

† Beemster 

22-9-1851 

boerenknecht, 

arbeider 

 

* Edam 

31-7-1793 

† Oosthuizen 

26-2-1867 

dienstmaagd 

 

* Oosthuizen 

11-9-1794 

† Oosthuizen 

12-3-1856 

slager 

 

~ Andijk 

7-4-1794 

† Schermerhorn 

22-12-1874 

 

* Hoogkarspel 

15-2-1795 

† Schermerhorn 

4-9-1849 

koopman 

 

~ Oostknollendam 

18-3-1797 

† Ursem 

13-12-1843 

 

* Nieuwe Niedorp 

18-9-1804 

† ?  

dagloner 

 

~ Purmerend  

ca 1772 

† Schermerhorn 

6-12-1832 

 

~ Beemster 

24-6-1781 

† Schermerhorn 

4-5-1844 

watermolenaar 

 

~ Beemster 

29-6-1791 

† Beemster 

26-1-1877 

dienstmaagd 

 

~ Purmerland/ 

Ilpendam 

9-9-1797 

x Schermerhorn 18-6-1822 x Beemster 30-8-1818 x Beemster 2-3-1834 x Beemster 30-8-1818 x Grootebroek 22-2-1818 x Nieuwe Niedorp 24-4-1825 x Edam 7-1-1810 x Beemster 25-6-1823 

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 de Bakker  

 

Klaasje Oort  

 

Muus Jacobsz Marees  

 

Geertje Oort  

 

Willem Langedijk  

 

Aaltje van der Laan  

 

Pieter van 't Hof  

 

Trijntje Kramer  

 

arbeider 

 

* Schermerhorn 1-6-1823 

† Schermerhorn 29-12-1877 

spinster 

 

* Oosthuizen 15-11-1820 

† Schermerhorn 15-3-1888 

arbeider 

 

* Beemster 2-12-1834 

† Beemster 28-5-1873 

 

* Oosthuizen 3-8-1838 

† Beemster 8-2-1877 

vleeschhouwer 

 

* Schermerhorn 9-9-1823 

† Schermerhorn 6-4-1870 

 

 

* Ursem 10-4-1826 

† Schermerhorn 18-11-1899 

molenaarsknecht, watermolenaar, 

warmoezier 

 

* Schermerhorn 1-5-1819 

† Beemster 26-6-1895 

 

* Beemster 6-10-1827 

† Beemster 29-7-1891 

x Schermerhorn 19-5-1850 x Beemster 31-5-1863 x Ursem 4-11-1848 x Beemster 7-2-1858 

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

Cornelis de Bakker  
 

Bregje Marees  
 

Gerrit Langedijk  
 

Niesje van 't Hof  
 

veedrijver 

 

* Schermerhorn 12-9-1866 

† Schermerhorn 2-7-1939 

melkmeid 

 

* Beemster 24-8-1869 

† Schermerhorn 14-4-1954 

arbeider 

 

* Schermerhorn 30-3-1861 

† Schermerhorn 7-4-1941 

 

* Beemster 1-6-1867 

† Schermerhorn 13-9-1935 

x Schermerhorn 24-5-1891 x Beemster 28-2-1895 

II/1 2 II/2 3 

Muus de Bakker  
 

Trijntje Langedijk  
 

slager 
 

* Schermerhorn 17-4-1897 

† Schermerhorn 11-2-1926 

 

* Schermerhorn 27-1-1900 

† Alkmaar 24-12-1966 

x Schermerhorn 16-5-1923 

I/1  1 

 

 

 

 

 

 

Musina Bregje de Bakker  

met haar moeder Trijntje Langedijk 

Musina Bregje de Bakker  
 

 

* Schermerhorn 24-7-1926 

x Schermerhorn 15-6-1949 
Willem Kat  

 

 

* Graft 8-12-1924 

† Alkmaar 19-9-1991 

 

 

 

 

Henny  Zonneveld-Aupers heeft 

deze kwartierstaat van haar 

buurvrouw Musina de Bakker samengesteld. 
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kwst rechterdeel
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De familie Telleman uit de kuststreek  
van Noord-Holland (2)               Marry Luken-Sluis 
 

 
In het vorige nummer hebt u kunnen lezen dat Barend Telman, de stamvader 
van de familie Telman/Telleman, in 1722 in Aschendorf (Duitsland) overleed.  
Van zijn 8 kinderen is voor Nederland vooral zijn jongste zoon Aldert (geb. 
1715) van belang, want hij vestigde zich in Schoorl en trouwde daar in 1748 
met Guurtje Cornelis Kuijper en werd de stamvader van de Nederlandse 
familie Telleman.  
Dochter Thalia/Talle (geb. 1703) vertrok ca. 1754 eveneens naar Schoorl. Ze 
was weduwe van Hermannus Wocking/Wocken en had vijf kinderen. Zij is de 
stammoeder van de Nederlandse familie Wokke.  
Zoon Johann Everhard is waarschijnlijk de vader van Barent die ook naar 
Schoorl vertrok, en van Rudolf (d.w.z. de vader van IVa, een familietak die in 
Aschendorf blijft) en van Swibertus (d.w.z. de vader van IVb, die naar de USA 
emigreerde). Na drie generaties is de familie dus geografisch al zeer verspreid.  

 
IVa Johann Everhard Tellman, ged. Aschendorf 9-10-1779, overl. ald. 

4-1-1843 
Tr.kerk ald. 7-1-1807 Margaretha Elisabeth Hegemann (Koop), dr. van 
Anton Hegemann en Gesina Berens. Eerder tr. Johann Koop. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johann Rudolf, geb. Herbrum 2-6-1811 (zie Va). 

 
IVb Johannes Hermann Tellman, blacksmith, locksmith, ged. Aschendorf 

2-11-1792, overl. Wardsville, Missouri, USA 13-11-1881.  
Zie www.millercountymuseum.org 
In the spring of 1837 Herman, Susanna and their 6 children came to America on 
the Russian vessel, Brillhuff/Brailow and landed in New York haror after sailing 
the Atlantic for 93 days. Three more children were born after they settled in 
Central Missouri. Back in their native Aschendorf, Johannes and Susanna left 
many ancestors peacefully at rest in the cemetery at St. Amandus Church.  
The Tellmans ventured on westward, part way by canal, and stopped in St. Louis 
for a short stay. Herman went on to Jefferson City and entered a trac of land five 
miles south of the city near presentday Wardsville on Moreau creek. When he 
bought the land there was a small log cabin on the property wich became his 
family's first home in America. In 1837, Jefferson City was a small place with 
only one brick house and two stores. Herman Helped build the first state capitol 
and also helped in the construction of the city's first Catholic Church.  



jaargang 23, nummer 2, juni 2009                                                51 

Tr.kerk Aschendorf 9-2-1768 Susanna Tellman, geb. Aschendorf 
20-9-1801, overl. Wardsville, Missouri, USA ca 1876, dr. van Johann 
Everhard Tellman en Anna Konken. 
Uit dit huwelijk o.a.: 
1. Anna Elizabeth, geb. ca. 1824 
2. Maria M. geb. ca. 1826 
3. John E. geb. ca. 1828,  
4. Elisabeth, geb. ca. 1830 
5. Herman Swibertus, geb. Hannover 31-5-1833 (zie Vb). 
6. Gesina, geb. ca. 1836. 
7. Auguste Antone, geb. ca 1838. Killed in the Civil War. 
8. Jane, geb. ca. 1841 
9. Euphemia (Fannie), geb. ca. 1844 

 
IVc Aldert Cornelisz Telleman, werkman, schulper, dagloner, heeft bij 

huwelijk een boerderij in Rinnegom, ged. Egmond-Binnen 13-6-1789 
(get.: peet Maartje Alderts Telleman), overl. ald. 11-3-1847.  
Dochter Agie van Maartje Crelis Kok, ged. Egmond aan Zee 29-11-1808 (get.: 
Agie Crelis Kok) zou een kind zijn van Aldert. Agie fil. illegitima. Bij de naam 
van de vader staat een tekst die vrij vertaald zou kunnen betekenen dat de 
genoemde vader ontkent de vader van het kind te zijn. Over dit kind en Maartje 
Kok is verder niets bekend.  
 

Tr. Egmond Binnen 12-5-1811 Maartje Jans Kuis/Kuijs, boerin, geb. 
Castricum 13-11-1787, overl. Egmond-Binnen 27-10-1858. dr. van Jan 
Kuijs en Geertje Wulberts Dekker. 
Uit dit huwelijk te Egmond-Binnen tenzij anders vermeld: 
2. Geertje, ged. 16-8-1812, van de Hoef overl. Egmond-Binnen 

2-7-1854. Ongehuwd. Aang. broer Gerrit. 
3. Antje, dienstbaar, geb. 13-11-1813, van de Hoef, overl. 

Castricum 8-6-1863 
Tr. ald. 3-2-1839 Engel Zonneveld, vletschipper, arbeider, 
geb. Castricum 29-9-1809, overl. ald. 5-1-1880, zn. van 
Cornelis Zonneveld, vletschipper, en Guurtje Stet. 

4. Joannes (Jan), geb. Egmond aan Zee 8-11-1815 (zie Vc). 
5. Gerrit, landman, geb. Egmond aan Zee 22-1-1818, overl. 

Egmond Binnen 27-12-1891     
Tr. Egmond-Binnen 7-5-1863 Guurtje Apeldoorn, geb. 
Limmen 24-1-1830, overl. Egmond Binnen 10-3-1917, dr. 
van Jan Apeldoorn en Ariaantje Louter, boerenbedrijf. 
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6. Pieter, geb. Egmond aan Zee 18-2-1820 (zie Vd). 
7. Mathias (Thijs, Tijs) Aldertsz, geb. Egmond aan Zee 

12-12-1821 (zie Ve). 
8. Guurtje, geb. 8-7-1825, overl. Heiloo 22-11-1849 

Tr. Egmond-Binnen 7-5-1848 Arie Admiraal, boerenknecht, 
geb. Castricum 29-8-1821, overl. 1864-1877. zn. van Maarten 
Admiraal, schulpenvaarder, en Jannetje Mors. 

 
IVd Lourens Telleman, landman, boer, ged. Egmond-Binnen 12-8-1797 

(get.: Get: Grietje Engel Bek), overl. Bergen 11-1-1866. 
Tr. Egmond-Binnen 8-2-1835. Willemijntje Levering, dienstbaar, ged. 
Egmond-Binnen 26-2-1804, overl. Bergen 10-12-1891, dr. van Jacob 
Levering en Trijntje Wouterse Sunk/Schouten. 
Uit dit huwelijk geb. Egmond-Binnen tenzij anders vermeld: 
1. Marijtje, geb. 27-2-1835, overl. Medemblik 17-7-1912 

Tr. Bergen 13-5-1858 Arie Rodenburg/Roodenburg, 
arbeider, geb. Bergen 11-5-1830, overl. Alkmaar 31-7-1900, 
zn. van Jacob Rodenburg, landbouwer, landman, en Maartje 
Bloothoofd. 

2. Jacobus, geb. 4-10-1836, overl. Alkmaar 19-6-1932 
Tr. Bergen 13-2-1899 Maria Elisabeth Henneman, geb. 
Bergen 30-3-1835, op 't Woud, overl. Bergen 27-9-1913, dr. 
van Jan Lourusz Henneman, landman, en Geertje Brons. 
Wed. van Cornelis Bijwaard. 

3. Kniertje, geb. 16-9-1838, overl. Bergen 17-6-1848. Oostdorp. 
4. Jan, geb. 3-7-1840, overl. Bergen 12-1-1884.  
5. Pieter, geb. 21-7-1842, overl. Bergen 24-2-1919.  
6. Cornelis, geb. Bergen 1-1-1846 (zie Vf). 
7. Jacob, landman, geb. Bergen 28-2-1849, overl. ald. 17-12-1909. 

Oosterweg.  
 
IVe Aldert Gerritsz Telman, dagloner, arbeider, geb. Schoorl 4-3-1789, 

ged. ald. 4-3-1789 (get.: Frans Groothof, Maartje Telleman), overl. 
Bergen 2-7-1833. 
24-10-1791 Schoorl: weesmeesters Schoorl, contra Jan Telman, Jacob Groothoff, 
wonende tot Alkmaar, voogden minderjarig kind van Gerrit Telman en Neeltje 
Groothoff, m.n. Aldert. 
Tr. 25-11-1821 Bergen Helena Voormeer, geb. Akersloot 16-8-1789, 
ged. ald. 4-4-1790, overl. Bergen 2-1-1836, dr. van Wulbert Jansz 
Voormeer en Maartje Jans Hollenberg. 
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Uit het huwelijk te Bergen: 
1. Gerrit, geb. 21-4-1824 (zie Vg). 
2. Wulbert, geb. 17-8-1826. overl. ald. 8-9-1826. 
3. Neeltje, geb. 13-9-1828. overl. ald. 7-8-1843. 
4. Neeltje, dienstbode, geb. 17-3-1833, overl. ald. 8-1-1873 

Tr. Bergen 14-2-1858 Jan Klaasz Hollenberg, arbeider, geb. 
Akersloot 23-3-1820, begr. Bergen 4-11-1884, zn. van Klaas 
Hollenberg en Grietje Kapteijn. Wedr. van Engeltje Mors. 

 
IVf Pieter Gerritsz Telleman, geb. Bergen 1-5-1816. overl. onbekend. Bij 

overlijden van zoon Adriaan op 26-3-1884 staat in de akte dat de verblijfplaats 
en al of niet in leven zijn van Pieter Telleman niet bekend is. 
Tr. Vlissingen 15-5-1844 Sara van der Weele/Welen, 
logementhoudster, herbergierster, geb. Vlissingen 16-12-1824, overl. 
ald. 25-8-1888. Achtergelaten echtgenote van Pieter Telleman, dr. van Matthijs 
van der Weele en Adriana Willemse. Hertr. Leendert Timmermans. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerardus Pieter Gilles, geb. Vlissingen 15-2-1845 (zie Vh). 
2. Adriaan, geb. Middelburg 26-3-1850 (zie Vi). 
3. Maria Francina, geb. Vlissingen 11-9-1853, overl. ald. 

2-12-1853. 
 
Va Johann Rudolf Tellman, geb. Herbrum 2-6-1811, overl. ald. 3-3-1899 

Tr.kerk Aschendorf 12-5-1835 Maria Gebina Borgmann, geb. 
Altharen ca 1805, dr. van Josef Borgmann en Anna Maria Hake. 
Uit dit huwelijk twee zoons bekend. 

 
Vb Herman Swibertus Tellman, geb. Hannover 31-5-1833, overl. 

Tuscumbia 1911.  
Hit by a fast passenger train on the Rock Island railroad. In March 1860, 
Herman and Mary Ann Tellman moved to Miller County and bought a good 
Osage River farm in Quality Township, downrivers from Tuscumbia. They 
purchased the farm from Wesley Hackney. The Tellmans accumulated over 500 
acres of land and became prominent stock dealers. In1900, the Tellman's nearest 
neighbors included John and Minnie Kallenbach, Joshua and Lucy Wells, Levi 
and Annie Hawken, Oliver Rush and James Richardson. The Herman Tellman 
home was steeped in history. It was the original log cabin built by John Miller in 
the early 1830s. When Miller County was established as a Missouri county in 
February 1837, the first session of the county court was held within the walls of 
the Miller log cabin, later to become known as 'the Tellman place'. Herman added 
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rooms to the original one-room cabin until it became a spacious farm home. 
Unfortunately the home burned to the ground in the early 1980s so no trace of the 
original cabin can be found today.  
Mary Ann died at her home 3 Feb 1904 at the age of 68 and was buried at 
Marys Home Cemetery. Herman lived until 26 Oct 1911. At the age of 71 years 
he was killed in a tragic accident when hit by a Rock Island train. He as laid to 
rest in Marys Home beside his wife with whom he had spent almost 50 years of 
married life.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE: 'The Tellman Family History' written in 1986 by Jean Tellman 
Ketterman, documents the family's history back to Bernard Tellemann and his 
wife Anna Potts of Herbrum, Prussia in the late 1600's. Both are buried in the 
churchyard of St. Amandus Church in Aschendorf, Germany. 

 
Tr. USA 29-1-1856 Mary Ann Schwaller, geb. Ohio 16-8-1836, overl. 
3-2-1884, she was of French descent. dr. van George Schwaller en Mary 
Ann Risser. 
Uit dit huwelijk 12 kinderen bekend. 
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Vc Joannes (Jan) Telleman, landbouwer, militair, geb. Egmond aan Zee 
8-11-1815, overl. ald. 18-3-1876. Bij huwelijk: gepensioneerd militair.  In 
1865 kan hij geen aangifte doen van de geboorte van zijn dochter omdat hij blind 
is. 
Tr. Egmond-Binnen 10-7-1862 Arendje Wijker, dienstbode, inlands 
kraamster, geb. Egmond aan Zee 30-10-1836, overl. Egmond-Binnen 
8-11-1906. dr. van Arie Wijker, vrachtrijder, en Meinsie de Groot. 
Hertr. Anthonie Winkel. 
Uit dit huwelijk te Egmond-Binnen: 
1. Johannes, schoenmaker te Velsen in 1892, kistenmaker te 

Alkmaar in 1906, timmerman in 1919, houtbewerker in 1920, 
geb. 6-11-1863. overl. Alkmaar 12-11-1934.  
Tr. Velsen 7-2-1889 Jannetje Hamers, geb. Velsen 4-1-1865, 
dr. van Johannes Leonardus Hamers en Helena Tanger. 

2. Geertruida Maria, geb. 14-11-1865. overl. ald. 4-7-1869. 
3. Allardus Johannes, geb. 25-5-1867. overl. ald. 25-6-1873. 
4. Geertruida Maria, geb. 18-5-1870. 
5. l.d. geb. 30-5-1872. 

 
Vd Pieter Telleman, landbouwer te Castricum en Heemskerk, geb. 

Egmond aan Zee 18-2-1820, overl. Heemskerk 10-10-1883. Woont te 
Rinnegom. 
Tr. (1) Akersloot 3-5-1846 Dirkje Stierp, geb. Akersloot 13-11-1817, 
overl. Castricum 16-8-1865, dr. van Arie Stierp en Maartje Admiraal. 
Tr. (2) Heemskerk 2-3-1867 Maartje de Graaf, boerin, geb. Castricum 
10-4-1818, overl. Heemskerk 5-1-1894, dr. van Thijs de Graaf en 
Grietje Sinnige. Wed. van Caspar Baltus. 
Uit het eerste huwelijk te Castricum: 
1. Albertus, landbouwer, geb. 1-2-1847. 

Tr. Heemskerk 18-9-1895 Dorothea Maria Mulder, geb. ca 
1853, dr. van Johannes Mulder en Cornelia Johanna Vogels. 
Wed. van Hendricus van der Kolk. 

2. Maartje, geb. 24-12-1849, overl. Heemskerk 7-3-1913 
Tr. ald. 28-4-1875 Jan Zonneveld, arbeider, tuinder, geb. 
Heemskerk 18-6-1852, overl. ald. 5-11-1920, woonde 
Haarlemmermeer, later Heemskerk, zn. van Simon Jansz 
Zonneveld, landbouwer, en Engeltje Liefting. 

 
Ve Mathias (Thijs, Tijs) Aldertsz Telleman, melkverkooper, landbouwer, 

commissionair, geb. Egmond aan Zee 12-12-1821, overl. Alkmaar 
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2-10-1874. 
Tr. Alkmaar 25-10-1846 Wilhelmina Blokdijk, winkelierster, geb. De 
Rijp 7-1-1827, overl. Alkmaar 20-12-1884, dr. van Jacob Blokdijk, 
logementhouder, en Pietertje Oud. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 
1. Aldert, geb. 16-8-1847. overl. ald. 31-8-1847. 
2. Petronella, geb. 30-4-1849, overl. ald. 20-6-1849. 
3. Petronella, tapster, geb. 24-7-1850, overl. ald. 12-9-1875. 

Tr. Alkmaar 17-1-1875 Franciscus Johannes Quax, timmerman, 
commissionair, makelaar, geb. Schagen 2-12-1851, overl. 
Alkmaar 16-6-1922, zn. van Franciscus Quax, timmerman, en 
Antje Bakker. Hertr. Cornelia Gerarda Langerak. 

4. Aldert Jacobus, tapper, geb. 16-3-1852, overl. ald. 30-10-1891. 
Tr. Alkmaar 13-9-1885 Helena Hoeben, tapster, geb. Alkmaar 
3-4-1860, overl. ald. 28-2-1897. dr. van Cornelis Hoeben en 
Maartje Brakenhoff. Hertr. Gerbrand Zoetelief. 

5. Maria, geb. 8-12-1853, overl. ald. 28-8-1854. 
6. Jacobus, geb. 2-7-1855, overl. ald. 27-7-1855. 
7. Jacobus, spekslager, slachter 's-Gravehage in 1892, geb. 

9-5-1858. Hij vertrekt op 7-8-1874 naar Purmerend. 
8. Geertruida Maria, geb. 4-5-1862, overl. ald. 2-8-1863. 

 
Vf Cornelis Telleman, landman, veehouder, geb. Bergen 1-1-1846, overl. 

ald. 7-10-1935 
Tr. Bergen 29-12-1889 Anna Kamper, geb. Warmenhuizen 
25-7-1869, overl. Bergen? 21-10-1932, dr. van Theunis Kamper en 
Marijtje Mosch. 
Uit dit huwelijk te Bergen: 
1. Lourens Wilhelmus, landman, geb. 4-11-1890, overl. ald. 

19-8-1930. 
2. Wilhelmina, geb. 4-5-1892, overl. ald. 25-11-1941.  
3. Marie Antonia, geb. 8-8-1893,  

Tr. ald. 28-4-1920 Theodorus (Dirk) Kaandorp, landman, geb. 
Bergen 2-3-1883, overl. Alkmaar 30-1-1949, zn. van Dirk 
Kaandorp en Maartje van den Bergen, landbouwster. 

4. Johanna Maria, geb. 3-8-1894, overl. ald. 10-12-1934 
Tr. Bergen 22-11-1918 Johannes Houtenbos, metselaar, geb. 
Bergen 2-10-1885, zn. van Jacobus Houtenbos, metselaar, en 
Catharina Pepping. Wedr. van Maria Catharina Anna de Wit. 

5. Anna Maria, geb. 13-12-1895.  
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6. Antonia Petronella, geb. 18-4-1898. 
Tr. ald. 3-2-1920 Nicolaas Bakker, broodbaker, geb. Bergen 
21-1-1897. zn. van Petrus Bakker en IJda Zutt. 

7. Anthonius, veehouder, geb. 24-8-1899 
Tr. Oudkarspel 30-4-1929 Anna Divera Smit, geb. Oudkarspel 
23-4-1902, dr. van Stefanus Smit, veehouder, en Martha Prins. 

8. Jacoba Maria, dienstbode, geb. 16-11-1900 
 Tr. Alkmaar 15-6-1922 Franciscus Willebrordus van Westerop, 

koetsier, geb. Heiloo ca 1895, overl. ald. 12-1-1951, zn. van 
Jacobus van Westerop en Maria Atthoinetta Schröder. 

9. Cornelis, landbouwer, geb. 16-7-1902 
Tr. Zuid- en Noord-Schermer 19-4-1928 Geertruida van 
Saaze, geb. Haarlemmermeer ca 1903, dr. van Johannes van 
Saaze, landbouwer, en Brigittha Kunis. 

10. Agatha, geb. 18-11-1903 
Tr. ald. 8-5-1929 Johannes Kroon, landman, geb. 
Haarlemmermeer ca 1900, zn. van Pieter Kroon en Geertje 
Dekker. 

11. Cornelia, geb. 19-5-1906 
Tr. ald. 4-9-1928 Bancratius Min, reparateur, geb. Schoorl 
20-12-1894, zn. van Ide Min, sleeper, en Maartje 
Hugtenburg. 

12. Jacobus, geb. 13-10-1908,  
Rel. Clasina Johanna Hollenberg, geb. Bergen 1-8-1914, overl. 
ald. 30-6-2008. 

13. Petronella Jacoba, geb. 26-1-1912. 
14. Elisabeth, geb. 14-5-1913. 

 
Vg Gerrit Telleman, boerenarbeider, geb. Bergen 21-4-1824. overl. voor 

1910. 
 Tr. Alkmaar 18-2-1855 Jannetje Rietveld, geb. Schoorl 8-1-1827, overl. 

Heemstede 31-1-1910. dr. van Willem Rietveld, landman, en Jannetje 
Kruijf. 
Uit dit huwelijk te Zijpe tenzij anders vermeld: 
1. Leentje, geb. 3-12-1855, overl. ald. 6-6-1859. Anna Paulowna 

Polder. 
2. Jannetje, geb. 20-1-1857. Anna Paulowna Polder. 
3. Albertus/Aldert, geb. 28-7-1859. Anna Paulowna Polder, overl. 

Zijpe 7-8-1859. Anna Paulowna Polder.. 
4. l.z. geb. 7-7-1860. Belkmerweg. 
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5. Aldert, geb. 4-10-1863. Belkmerweg, overl. Heemstede 
14-1-1933 
Tr. Bennebroek 11-8-1887 Helena Rusman, geb. Bennebroek 
ca 1860, dr. van Cornelis Rusman en Helena Klinkenberg. 

6. Willem, slager, geb. Schoorl 20-5-1866. Groet 
Tr. Bloemendaal 10-9-1890 Alida Hendrica de Wit, geb. 
Haarlem 1869, dr. van Johannes de Wit, bloemistknecht, en 
Anna Maria van Wienen. 

7. Leentje, geb. Schoorl 1-8-1868. Catrijp, overl. Schoorl 
27-9-1868. 

 
Vh Gerardus Pieter Gilles Telleman, zeeman, tapper, kroeghouder, 

winkelier, geb. Vlissingen 15-2-1845, overl. ald. 1-7-1883.  
Tr. Vlissingen 6-10-1869 Anna Maria Abeelen, winkelierster, geb. 
Vlissingen 12-1-1846, dr. van Johanna Abeelen. Hertr. Jacobus 
Montezaan. 
Uit dit huwelijk te Vlissingen: 
1. Jan, werkman, geb. 10-1-1870 

Tr. ald. 15-2-1895 Johanna Jacomina Krul, geb. Vlissingen 
7-7-1873, dr. van Thomas Krul en Jannetje Cornelia Jonker. 

2. Leendert, geb. 27-2-1871, overl. ald. 9-2-1883. 
3. Gerardus Pieter Gilles, geb. 12-6-1873, overl. ald. 9-5-1874. 
4. Anna Maria, geb. 3-8-1874 

Tr. (1) ald. 28-6-1895 Adriaan Huijsen, werkman, geb. 
Vlissingen 16-12-1863, zn. van Jacobus Huijsen, leurder, en 
Adriana Maria Adriaansen. Wedr. van Dina Krul 
Rel. (2) NN. 

5. Gerardus Pieter Gillis, geb. 12-1-1876, overl. ald. 19-8-1876. 
6. Sara, geb. 30-12-1877. 
7. Adrianus, geb. 28-12-1878, overl. ald. 23-8-1879. 
8. Antonetta, geb. 9-2-1880 

Tr. ald. 24-8-1898 Jeroon Swennen, stoker, geb. Vlissingen 
28-9-1877, zn. van Theodorus Johannes Swennen en Pieternella 
van de Sande. 

9. Gerardus Pieter Gilles, geb. 10-8-1881. 
 
Vi Adriaan Telleman, muzikant, geb. Middelburg 26-3-1850, overl. 

Vlissingen 26-3-1884 
Tr. Vlissingen 5-3-1873 Maria Margrieta Brand, winkelierster, geb. 
Vlissingen 14-9-1853, overl. Leiden 31-1-1897, dr. van Johannes Brand, 
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schoenmaker, en Maria Margrieta Krug. Hertr. Johan Willem David 
Trampe. 
Uit dit huwelijk te Vlissingen tenzij anders vermeld: 
1. Sara Maria Margrietha, geb. 5-4-1873, overl. ald. 3-10-1874. 
2. l.z. geb. Vlissingen 1-12-1874. 
3. Gerardus Pieter Adriaan, stoker, geb. Rotterdam 15-8-1877. 

Tr. Retranchement 23-8-1916 Suzanna Pattist, dienstbode, 
geb. Cadzand ca 1897, dr. van Abraham Izaak Pattist en 
Janneke den Dekker. 

4. Sara Maria Margaretha, geb. 15-4-1882, overl. ald. 22-5-1947. 
Tr. ald. 27-9-1906 Jacobus Cornelis van Hercules, koopman, 
geb. Middelburg 23-12-1884, overl. na 1947, zn. van Johannes 
Jacobus van Hercules, koopman, en Janneke van der Horst. 

5. Jannetje, geb. 19-6-1884. Vader is overleden. overl. ald. 
5-10-1884. 

 

Aanvullingen en verbeteringen 
 
� Dhr. O. Brunsting mailde dat Arie Brasser, gehuwd met Antje Barents 

Telleman, niet op 4-10-1798 gedoopt is, maar vier jaar eerder. Zie pag. 10 van 
HNK nr. 77. 

� De redactie had geen vooruitziende blik v.w.b. het zilveren ere-insigne voor 
Henny Zonneveld. Bij het verslag van de februari-avond in HNK nr. 77 is 
per abuis maart vermeld.  

 
 
 
 

Nieuwe leden 
 
De afgelopen periode hebben we onderstaande nieuwe leden kunnen 
verwelkomen.   
mevr. M.S. Appel-de Roo  Oudorp NH  
mevr. A.J.M. Delis   Alkmaar 
 
We wensen u veel succes met uw onderzoek en  hopen dat het lidmaatschap 
van HNK daar een positieve bijdrage aan zal leveren.  Graag ontmoeten we u 
op een van onze bijeenkomsten na de zomervakantie.  
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Nadere kennismaking met...                  verzorgd door Piet Aaij 
 
In de Volkskrant van 30 januari  jl. 
staat een artikel genaamd ‘Een 
schat aan verhalen’. Prominent is 
afgebeeld de schoolplaat ‘Ter 
Walvischvaart’ getekend door C. 
Jetses in 1910. Het is een plaat uit 
de serie: Schoolplaten voor de 
vaderlandsche geschiedenis. De 
meerwaarde steekt in het grote 
aantal verhalen – en de informatie 
– die deze plaat in zich bergt. Hij 
hangt in de gang van ons huis. Een 
van mijn favoriete dieren is de koe. 
Ik weet er dan ook veel van. Niet 
verwonderlijk dat ik met de 
herkauwers op de foto sta.        

            
Ik ben Kees Bloedjes, geboren op 
13 mei 1943 in Limmen. Na de 
kweekschool in Beverwijk en de 
vervulling van de militaire 
dienstplicht word ik in Limmen 
gevraagd. Op 28-jarige leeftijd ben 
ik benoemd tot hoofd der school 
en blijf in die functie tot mijn 
afscheid in 2005.  

Van een dorpsschool groeit de Sint 
Maarten uit tot een school met 560 
leerlingen en 40 collega’s. 
Mijn belangstelling voor genealogie 
ontstaat als ik van mijn 
grootmoeder  Maartje van de 
Kamer (1886–1973) hoor hoe een 
deel  van onze stamboom in elkaar 
steekt. Het prikkelt me, dus 
verzamel ik sindsdien allerlei 
gegevens om er later iets mee te 
doen. Van meet af aan ben ik lid 
van Oud Limmen en Oud 
Akersloot.  Het boekje  ‘Limmers 
op school  1900 – 1990’ is mede 
van mijn hand. 
 
Binnen de vaderlandse geschie-
denis is de Gouden Eeuw een voor 
mij favoriet tijdperk. Mijn 
stamboom (vader en moeder) gaat 
- vooralsnog - terug tot 1650. 
Beroepen als houtcooper, schilp-
kooper, zeildoekwever, visscher-
man en landman hebben iets te 
doen met koopvaardij, binnenvaart 
en generaties lang het beroep van 
landman uitoefenen. Een van mijn 
voorouders is behouden terugge-
keerd van de veldtocht naar 
Moskou in 1812. Hij is aange-
wezen via het weeshuis in Uitgeest. 
Een ander punt van onderzoek is 
het straatnaambord ‘Limmenstreet 
‘ in de stad Darwin in het noorden 
van Australië. 
In november 2008 heb ik mijn 
loopbaan in het onderwijs 
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afgesloten. Tijdens de Open Dag 
2008 van het Regionaal Archief 
Alkmaar kwam ik in contact met 
de heer Bas Wildschut van 
GensDataPro. Als nieuw lid van 
de NGV kocht ik het programma 
en heb inmiddels 1000 personen 
ingevoerd. Heel nieuwsgierig 

geworden en veel voorgenomen 
heb ik mezelf een pad 
uitgestippeld. Daarbij staan onder-
zoek, ordening en contacten 
voorop. De eerst bijeenkomst in 
2009 van de afdeling Hollands 
Noorderkwartier in Alkmaar 
vormde daartoe een prima opmaat.  

      
 
 
 
 

Nieuws uit het archief… Digitalisering Heerhugowaard 
S. Wegereef 

 
In het vorige nummer van HNK was al te lezen dat de aandacht van het 
Regionaal Archief Alkmaar bij het digitaliseren van genealogische bronnen dit 
jaar speciaal gericht is op de gemeente Heerhugowaard. Van deze gemeente 
zijn de gezinskaarten over de periode 1921-1940 gescand en reeds digitaal 
doorzoekbaar via de website. Ditzelfde geldt voor de dienstbodekaarten over 
de periode 1915-1940. Onlangs is geïnventariseerd welke andere genealogische 
bronnen van Heerhugowaard voor digitalisering in aanmerking komen. Het 
gaat hierbij niet alleen om de oudere bevolkingsregisters, die teruggaan tot 
1862, maar ook om de registers van de Burgerlijke Stand, de DTB (beginnend 
in 1740), de oud-rechterlijke en notariële archieven van Heerhugowaard en 
Veenhuizen en delen van het Polderarchief Heerhugowaard. Met het Noord-
Hollands Archief zijn bovendien afspraken gemaakt over het uitwisselen van 
reeds gedigitaliseerde gegevens uit de Burgerlijke Standsregisters van 
Heerhugowaard. 
Het is voor het eerst dat het Regionaal Archief Alkmaar bij een digi-
taliseringsproject zo integraal te werk gaat. De te digitaliseren archiefstukken 
zijn niet alleen interessant voor stamboomonderzoek, maar vormen ook een 
rijke bron voor historisch onderzoek naar bijvoorbeeld het bestuur en de 
rechtspraak in  Heerhugowaard.  
Momenteel zijn diverse offertes aangevraagd voor het scannen van de 
registers. Als ze zijn gedigitaliseerd,  zullen de registers door de vrijwilligers 
van het archief toegankelijk worden gemaakt en online worden gezet. Houd u 
dus de website van het archief in de gaten: www.archiefalkmaar.nl. 
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        Piet Aaij 

‘DE MENSCH PLOOIT ZICH AL GAUW NAAR DEN 
TOESTANDEN’ 

De dagboeken (1884-1944) van Cornelia Frederica van der Feen de Lille. 
geboren jonkvrouw Fontein Verschuir (1859-1944) 
Geschreven door Veronica H. Besteman-Burgering, een uitgave van de Historische 
Vereniging Alkmaar 2008 (bibliotheeknummer 188). 
 
Het boek vormt het resultaat van een studie door Veronica Besteman voor 
haar doctoraalscriptie cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. In een 
veelbewogen periode van onze geschiedenis met twee wereldoorlogen, de 
crisisjaren met de opkomst van de industrieën, de stakingen, de strijd voor het 
vrouwenkiesrecht beschrijft zij in vijftienduizend pagina’s haar persoonlijk 
leven dat balanceert tussen haar 
traditionele, adellijke leven en de nieuwe 
moderne tijdgeest.                                         
Een bewogen leven, dat mag gezegd 
worden. De vierendertig dagboeken 
bevatten zestig jaar geschiedenis van haar 
leven in Heiloo en Alkmaar. Er komen 
uiteenlopende onderwerpen uit het 
dagelijks leven aan de orde en zo ontstaat 
geleidelijk een beeld van: 
- een plichtsgetrouwe vrouw, die zich niet 
  tegen de conventies keerde 
- een keurig geklede mevrouw van stand 
  die, als de nood aan de man was turven in haar rijtuig smokkelde of de   
  vuilnisbak buiten zette  
- een vrouw die haar landerijen modern beheerde; zij won advies in van de 
  Heidemaatschappij en nieuwe landbouwmethoden werden ingevoerd 
- een adellijke dame die eigenlijk Alkmaar maar een middenstandsstad vond 
  met een zeer pover uitgaansleven en een primitief theater 
- een vrouw die in spiritisme en psychometrische seances haar toevlucht zocht 
- een goede, soms te bezorgde moeder voor haar drie kinderen. 
Zeer interessante beschrijvingen van de tijd rond de beide wereldoorlogen, die 
ook de adel bepaald niet ongeschonden liet. Kortom, een zeer lezenswaard 
boekwerk.      
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Piet  Aaij 
 
Traditiegetrouw een greep uit de parentelen/kwartierstaten/ 
matriarchalen/genealogieën/stamreeksen en belangwekkende artikelen uit de 
NGV-verenigingsbladen en de diverse periodieken vanuit de regio. Deze 
periodieken kunt u vinden in de bibliotheek van onze afdeling. 
 
Joannes Reuten (Ruijten) (gen)  IJsseldelta 23e jrg. nr. 1 
Louwijs de Colonia (gen)  1340 Rotterdam e.o. 23e jrg. nr. 1 
Johannes C.L. Gentenaar (kwst)  Stichtse Heraut 21e jrg. nr. 2 
Sijbrand G. de Hoop (kwst)  11 en 30 afd. Friesland 14e jrg. nr. 2 (54) 
Marinus P. Elshout (kwst. 2)  West Nrd.-Brabant 2009 nr. 1 
Jan van Ditshuizen (gen)  Achterhoek/Liemers 17e jrg. nr. 1 
Pieter K. Keijzer (kwst)   Zaanstreek-Waterland 2009 nr. 76 
Irma Klaassen (kwst)   idem 
 
‘De Kroniek’ Historisch tijdschrift Graft-de Rijp en Schermer  24e jrg. nr. 1 
  - Jan Adriaensz. Leeghwater op waarde geschat 
 - Het verhaal van drie generaties Los: ‘de Leerhoeve’ 
‘Bergense Kroniek’ Historische Vereniging Bergen 
       Herman Plomper, verhuizer van zijn vak, verzamelen zijn passie. 
De gehele uitgave is gewijd aan Hermanus Hendrik Plomper, 3 juli 1910 te 
Alkmaar geboren, later woonachtig te Bergen. 
Zijn grote vriendschap met Henri ten Holt, zijn ontmoeting met Piet Boender-
maker (verzamelaar van kunstwerken en mecenas) en met Jakob (Jaap) van 
Domselaar (componist) worden beschreven. Een boeiende uitgave met diverse 
foto’s van kunstwerken. 
‘De gouden Engel’ Historische Vereniging Koedijk  nr. 19 
 - schutterij in Koedijk 
 - de Centrawinkel van Henk Slot en Nel Slot-Bras  
 - de Bullestiek, stierenhouderij in Koedijk 
 - molen ‘De gouden Engel’, gezichtsbepalend herkenningspunt 
 - opening van het raadhuis van Koedijk op 14 maart 1930 
‘Oud Alkmaar’ Historische Vereniging Alkmaar 33e jrg. nr. 1 
 - ’t Roode Hert, molen op de driesprong 
  - de oorlogsfoto’s van Hans Godijn 
 - tulpenmanie in Alkmaar (1637) 
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‘Bergense Kroniek’ Historische Vereniging Bergen 16e jrg. nr. 1 
 - Aangesloten op het Europeesche Spoorwegnet! 
 - Winkels en ambachten in Bergen in de 20e eeuw 
‘De Groene Valk’  Jaarboek 2009 Historische Vereniging Oud-Akersloot 
 - het levensverhaal van Kees Bosman (met genealogie en kwartierstaat) 
 - elektriciteit en openbare verlichting in Akersloot 
 - van verkennerij naar scouting 
 

Van Willem Ottens naar Lars P. Vellinga (gen)   Threant 20e jrg. nr. 1 
Hendrik J.T. Rullmann (kwst)  Kwartier van Nijmegen 18e jrg. nr. 1 
Maarten Sj. de Vries (par 2)  Koggenland 2009 nr. 1 
Mineke Hendriksz. Jonker (gen)  Westfriese Families 50e jrg. nr. 1 
Wilhelmina Wennekes (matr)  Afd.blad Apeldoorn e.o. nr. 1 2009  
Pim Paul Claij (stamr)   Afd. Delfland 18e jrg. nr. 1 
Lucas Ebbing (gen)   Afd. Kennemerland nr. 55  
 

Contact- en informatiedag Booij / Booy  
zaterdag 27 juni 2009 te Krommenie  

 

Jaap Booij doet onderzoek naar de naam Booij/Booy. Vijf jaar geleden is hij gestart 
met het familieblad De Booij Bode waarvan de eerste jaargangen betrekking hadden 
op de familie Booij uit Krommenie. In het boek ‘Het geslacht Reijne uit Krommenie’ 
van Klaas Cornelis Booij, komen twee geslachten Booij voor één uit Ilpendam en één 
uit Krommenie, maar beide hebben ook wortels in Wormerveer.  
Afgelopen jaar is een landelijk onderzoek gestart en De Booij Bode zal dienen als 
contactblad. T.g.v. het eerste lustrum van het familieblad wordt in Krommenie een 
contact/informatiedag gehouden waar alle Booijen en hun verwanten met elkaar 
kennis kunnen maken en informatie kunnen uitwisselen.  
Locatie: Barkeloo, het ver. gebouw van het Historisch Genootschap Crommenie 
(HGC), Vlusch 8a, 1561 PN Krommenie 
Datum:  zaterdag 27 juni 2009  
Tijd:  11.00 u – 16.00 u 
Jaap Booij heeft een laptop met gegevens over de verschillende geslachten Booij. Er is 
ook iemand aanwezig van de NGV afd. Zaanstreek Waterland. 
Programma: 
11.00 u:  opening, vanaf deze tijd bent u van harte welkom, later mag ook 
12.00 u:  presentatie van het HGC. (Ook zal een virtuele historische wandeling in het 
gebouw getoond worden.) 
13.00 u:  historische wandeling door Krommenie (min. 10 pers., kosten € 1,00  p.p.).  
Neem zonodig uw eigen lunchpakket mee. Koffie en thee is aanwezig. 
 
Voor informatie: Jaap Booij, Zeeloodsenlaan 83, 1785 BM  Den Helder,  
tel: 0223-635340 of e-mail: jac.booij@planet.nl      


