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Van de redactie                                                           Marry Luken 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is het begin augustus, prachtig weer, veel 
kinderen spelen op het pleintje in de straat. De meeste mensen zijn terug van 
vakantie en de basisscholen gaan weer beginnen. De zomer is nog niet voorbij, 
maar we richten onze blik op de komende maanden. Ook voor Hollands 
Noorderkwartier is de zomervakantie voorbij. Dit blad moet naar de drukker 
en daarna geadresseerd en verzonden. Als u dit voorwoord leest is het begin 
september.  
In het vorige nummer hebt u kunnen lezen dat de afdeling volgend jaar 45 jaar 
bestaat en dat het bestuur dit niet ongemerkt voorbij zal laten gaan. De 
voorbereiding is begonnen en onze voorzitster heeft u gevraagd om 14 april 
2010 vrij te houden! Noteert u deze datum vast op het laatste blad van uw 
huidige agenda zodat u hem niet kunt vergeten. In de komende nummers zult 
u nader worden geïnformeerd. 
De redactie heeft zijn best gedaan een gevarieerd blad voor u te maken: naast 
de vaste rubrieken vindt u een genealogisch artikel over de Alkmaarse families 
Baan en Bierdrager, informatie over inwoners van onze regio in het 
Waterlands archief en een artikel over het leven van heeroom Cornelis Wijn-
ker.  
Uiteraard vindt u ook een toelichting op de lezingen in het nieuwe seizoen. Wil 
Hermanus heeft wederom een interessant programma samengesteld en we 
hopen daarom weer veel leden en belangstellenden in ’t Trefpunt in Alkmaar 
te mogen ontmoeten! 
 
 

Doe mee 
De redactie heeft het plan opgevat om in maart 2010 een speciale editie te 
produceren. Het thema is: ‘stamreeksen’ waarbij we vooral de moederlijke 
stamreeks aandacht willen geven. Maar heeft u een interessante vaderslijn, of 
een vernoemingreeks, of een afstammingsreeks van een beroemde voorvader 
dan kunt u die ook insturen!  
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’.  
Misschien zullen niet alle personen van uw stamreeks uit Hollands Noorder-
kwartier komen, maar vanwege de aard van dit blad willen we wel dat er een 
link is met ons gebied.  
 

Neem gewoon contact op met de redactie. We helpen u graag met scannen, 
typen en het gereedmaken voor publicatie.   
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Progamma HNK-avonden           Wil Hermanus 
 
Iedere maand is er weer een lezing. Deze wordt gehouden in ’t 
Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, 1814 JA Alkmaar, tel. 072 
5123949. Zaal open om 19.30 uur, begin lezing om 20.00 uur. 
Belangstellenden zijn van harte welkom! Toegang is gratis. Ook gratis 
parkeergelegenheid voor de deur.  
 
woensdag 9 september 2009  
Lezing ‘Heraldiek en het ontwerpen van een familiewapen’ door dhr.  W.M.T.van Zon 
Aan de hand van verschillende voorbeelden zal de heer Wim van Zon  ons de 
spelregels uitleggen die gehanteerd worden bij het ontwerpen van een 
familiewapen. Alle praktische tips kan hij u geven. Maar als u niet van plan 
bent een wapen te (laten) ontwerpen, dan is het toch aardig om te komen 
luisteren om kennis te nemen van de unieke wijze waarop in Nederland 
wapens tot stand komen. De heer van Zon is bestuurlijk actief bij de 
afdelingen Utrecht en Heraldiek van de NGV. 
  
woensdag 14 oktober 2009  
Lezing ‘Praten over Westfriese Families’ door dhr. K. Bant 
De heer Klaas Bant, bestuurslid van NGV Oostelijk West-Friesland en van de 
Stichting Westfriese Families, heeft in het verleden al eens eerder voor ons 
gesproken. Inmiddels hebben we weer veel nieuwe leden met West-Friese 
familienamen in hun genealogie of kwartierstaat. Deze bijeenkomst staat 
vooral in het teken van “praten met elkaar” en hopelijk kan Klaas Bant ons 
veel extra informatie verschaffen en tips geven. Heeft u West-Friese 
voorouders? Neem dan uw gegevens mee, liefst op een uitdraai zodat het 
opgehangen kan worden. 
 
woensdag  11 november 2009  Let op! Voorafgaande aan deze lezing wordt 
om 19.30 uur een korte ledenvergadering gehouden.  
Lezing ‘Het creatief schrijven van een familieverhaal’ door mw. S.A. Scholtens 
Veel mensen worstelen met de vraag hoe zij hun verzamelde familiegegevens 
en familieverhalen tot een leesbaar geheel om kunnen vormen. Mevrouw 
Sjouke Scholtens uit Amersfoort kan daar boeiend over vertellen. Zij geeft 
stap voor stap de goede werkvolgorde met daarnaast veel bruikbare tips. Als u 
voor de komende wintermaanden een nuttige tijdsbesteding zoekt, kom dan 
luisteren hoe u uw verhaal op papier kunt zetten.  
 
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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Baan en Bierdrager, houthandelaren in Alkmaar  
Jan  Willem Joosten  

 
Mijn overgrootvader Willem Joosten, geboren in 1842 te Zaandam kwam 
volgens het familieverhaal in juli 1866 als houtzaagmolenaarsknecht met zijn 
werkgever Baan mee toen die zijn bedrijf verplaatste naar Alkmaar.  
Baan vestigde zijn houthandel aan de Oude Friescheweg langs de (vroegere) 
Hoornsche Vaart op een terrein tegenover de oude Frieschebrug, waar 
tegenwoordig de woonwijk de Friesche Poort staat. 
De benodigde boomstammen werden verwaterd in het kanaal en vormden een 
geliefd speelobject voor de buurtjongens. Hun enige ‘gevaar’ school in mijn 
overgrootvader, die mede toezicht hield op de boomstammen om te 
voorkomen dat er iemand tussen de stammen terecht zou komen met de kans 
op verdrinking. Kreeg hij zo’n ‘deugniet’ te pakken, greep hij hem bij zijn nek 
en dompelde hem zonder pardon enige malen in het kanaal kopje onder als 
straf. Zijn echte straf kreeg zo’n knaap dan thuis wel als hij daar druipend 
aankwam.  
Oud-opa Willem woonde toen aan de Steeweg 103, en Oude Friescheweg 208 
en 214 en Oude Hoornschevaart 34 en 343.  
 
Houthandelaar Cornelis Baan was in 1827 te Purmerend geboren als erkende 
natuurlijke zoon van Cornelis Baan en Trijntje van Zijp, eerder weduwe van 
Klaas Alles en afkomstig uit Oosthuizen. Trijntje overleed in 1862 te Alkmaar 
ten huize van haar zoon Cornelis aan de Limmerhoek. 
Zoon Cornelis Baan vestigde zich in juni te Alkmaar op een schuit in de 
Schulphoek als houtvlotter. Hij was in 1850 te Purmerend getrouwd met 
Grietje Zorgman, uit welk huwelijk geen kinderen werden geboren. Zij stierf in 
1872, waarna Cornelis in 1874 hertrouwde te Alkmaar met Naatje van Zalinge, 
een logementhoudster en weduwe van Jacob Bierdrager. Zij bracht twee 
kinderen mee, Jan en Jacoba. Uit haar huwelijk met Cornelis Baan werden zes 
kinderen geboren. Naatje overleed in 1898, waarna Cornelis in 1890 nogmaals 
hertrouwde. Nu met de weduwe Pieternella Grotenboer, laatst weduwe van 
Simon Pijper en eerder van Jacob Kuiper. Dit huwelijk werd geen succes want 
op 22 juni 1905 werd hun echtscheiding uitgesproken door de Arron-
dissementsrechtbank te Alkmaar en 21 juli ingeschreven. Zoon Willem Jacob 
Baan volgde zijn vader op als houthandelaar. Omdat hij geen nakomelingen 
kreeg, werd de houthandel uiteindelijk overgenomen door Jan Bierdrager, de 
stiefzoon van Cornelis Baan, die het als houthandel Bierdrager verder 
uitbouwde. Doordat ook hier een opvolger ontbrak is het bedrijf uiteindelijk 
omstreeks 1920 verkocht.  
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Baan 
 
I Cornelis Baan, kanaalwerker, arbeider aan het Groot Noordhollandsch 

Kanaal, overl. 1859-1862 
Samenlevend met Trijntje van Zijp, werkster (te Alkmaar in 1850), 
ged. Oosthuizen 23-10-1785, overl. Alkmaar 8-1-1862. Limmerhoek, 
t.h.v. zoon Cornelis Baan, dr. van Pieter Klaaszn van Zijp en Maartje de 
Vries. Eerder weduwe van Klaas Alles, overl. Purmerend, achter de Geref. 
Kerk 20-9-1819, 45 jr). 
Uit deze relatie: 
1. Jan, geb. Purmerend 20-1-1822 (zie IIa). 
2. Cornelis, geb. Purmerend 6-9-1827 (zie IIb). 

Cornelis en Trijntje waren niet getrouwd. De kinderen worden dan ook ‘buiten 
huwelijk’ ingeschreven. Op 12-6-1860 worden zij in Alkmaar ingeschreven, 
wonende in een schuit in de Schelphoek. Trijntje kan dan niet schrijven. 
Cornelis woont in 1859 bij het overlijden van zoon Jan nog te Alkmaar, maar 
is in 1862 al overleden. 
 
IIa Jan Baan, arbeider, houtvlotter, geb. Purmerend 20-1-1822. Zuidend. 

overl. Alkmaar 12-5-1859. Keetsloot 
Tr. (1) Purmerend 12-9-1847 Hilletje de Goede, dienstbode, geb. 
Beemster 12-9-1821, overl. Purmerend 8-5-1850. Zuideinde. dr. van Jan 
de Goede, watermolenaar, en Grietje Groot. 
Tr. (2) Purmerend 13-10-1850 Fijke (Feitje) Josina Holster, 
huishoudster, geb. Werkendam 14-5-1827, dr. van Joost Holster en 
Neeltje Putters. Hertr. Pieter Jongemaats/Jongemaets. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Trijntje, geb. Purmerend 8-5-1849. Zuidend. overl. Purmerend 

4-2-1851. (Vader Jan bevindt zich dan te Haarlem en is 
weduwnaar.) 

Uit het tweede huwelijk: 
2. Cornelia Josina, geb. Sloterdijk (Sloten) 16-3-1852. Ze gaat op 

30-1-1868 naar Amsterdam. 
3. Jan, geb. Akersloot 15-4-1856 (zie IIIa). 
4. Joost, geb. Alkmaar 7-2-1858. Keetsloot. overl. Alkmaar 

23-5-1858. 
Fijke Josina Holster hertrouwt Alkmaar 21-10-1860 Pieter Jongemaats, geb. 
Medemblik 16-8-1827, werkman, wednr. van Cornelia Post (ovl. Alkmaar 
4-8-1860), ovl. Alkmaar 21-11-1880, z.v. Reinier Jongemaats en Geesje de 
Boer. Dit huwelijk wordt ontbonden Alkmaar 29-10-1868, ingeschreven 
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18-2-1869, en wel bij verstek op grond van kwaadwillige verlating van de 
echtelijke woning door gedaagde F.J. Holster. Zij woont van 21-5-1859 tot 
16-8-1859 met haar kinderen in Amsterdam. In dec. 1870 woont zij als 
werkster in de Vijverstraat en vertrekt dan weer naar Amsterdam. Het gezin 
woonde eerder aan de Limmerhoek, in een achterhuis, Voormeer, Oudegracht, 
Keetsloot en Groot-Nieuwland. 
Pieter Jongemaats hertrouwt Alkmaar 4-4-1869 met Maria Pover, geb. 
Alkmaar, Koningsweg 18-1-1831, wed. van Jan de Vries Corneliszn, werkman, 
d.v. Pieter Pover, sjouwerman, en Clasina Beek. Pieter Jongemaats woonde in 
het Klein Nieuwland en bracht twee dochters mee: Gesina Catharina (1854) en 
Catharina Margaretha (1854).  
Maria Pover hertrouwt Alkmaar 27-11-1881 Hendrik Pieter Hamer, geb. 
Alkmaar 6-2-1831, werkman, ovl. 26-12-1898, z.v. Jan Hamer, timmermans-
knecht en Auke Boersma. Maria Pover ovl. Alkmaar 16-7-1906. 
 
IIb Cornelis Baan, arbeider, houtvlotter, houtkoper, houthandelaar, geb. 

Purmerend 6-9-1827. Zuid End. overl. Alkmaar 15-10-1909 
Tr. (1) Purmerend 25-8-1850 Geertje Zorgman, geb. Zaandam 
10-11-1828, overl. Alkmaar 1-11-1872, dr. van Cornelis Zorgman, 
schipper, en Aaltje Ferdinandus. 
Tr. (2) Alkmaar 29-1-1874 Naatje van Zalinge, logementhoudster, 
geb. Monnikendam 12-9-1843, overl. Alkmaar 31-8-1898. Laat. dr. 
van Jan van Zalinge, landman, en Sijtje Kater. Wed. van Jacob 
Bierdrager, overl. Alkmaar 3-6-1871, kastelein. 
Tr. (3) Alkmaar 19-4-1900, sch. ald. 22-6-1905 Pieternella Grotenboer, 
geb. Dirksland 17-8-1839, overl. Alkmaar 1-5-1915, dr. van Marinus 
Grotenboer en Adriana Vrijberge. Eerder weduwe van Gerrit van 
Eck en Jacob Keizer, hertr. Simon Pijper. 
Uit het tweede huwelijk te Alkmaar: 
1. l.z. geb. 18-5-1875. 
2. Cornelis, geb. 20-7-1876, overl. ald. 17-11-1877. 
3. Jan Willem, geb. 17-9-1877, overl. ald. 19-6-1878. 
4. Cornelis Jan Willem, geb. 20-12-1878 (zie IIIb). 
5. Willem Jacob, geb. 19-1-1880, (zie IIIc). 
6. Sijtje Catharina, geb. 21-12-1886, overl. ald. 11-3-1887. 

Cornelis vestigt zich 13-6-1860 vanuit Purmerend in Alkmaar in een schuit in 
de Schelphoek als houtvlotter. Zijn moeder overlijdt in 1862 bij hem thuis aan 
de Limmerhoek. Cornelis woont daarna nog in de Koorstraat (1875), op de 
Oudegracht (1887) en aan de Kanaalkade. 
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Cornelis en Geertje nemen hun circa 12-jarige neefje Jan Baan Janszn (1856) in 
hun huis op. Deze verblijft in de periode jan. 1875-febr. 1876 in Haarlem. (zie 
IIIa) 
Neeltje van Zalinge brengt twee kinderen mee: Jan Bierdrager, geb. Broek in 
Waterland 24-3-1869 en Jacoba Bierdrager, geb. Alkmaar 1-10-1871 (zie 
overzicht Bierdrager).  
 
IIIa Jan Baan, arbeider in 1858, winkelier, houthandelaar in 1879, geb. 

Akersloot 15-4-1856, in een schuit leggende bij den Rijsdam, tijdelijk verblijf 
hebbende in deze gemeente, vaste woonplaats te gemeente Alkmaar, overl. 
Alkmaar 26-12-1885. Koningsweg 
Tr. Broek op Langedijk 2-6-1879 Grietje Bak, (Chr. Geref), 
winkelierster, geb. Zuid-Scharwoude 23-6-1858, overl. Frankrijk, dr. 
van Cornelis Bak, schipper, koopman in groenten, en Grietje Blom. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 
1. Jan Cornelis, geb. 11-7-1881 (zie IVa). 
2. Grietje Geertruida, geb. 2-11-1885. Koningsweg, overl. Alkmaar 

22-12-1886. 
Jan Baan is als hafwees opgenomen in het gezin van zijn oom Cornelis (zie 
IIb). Grietje Bak verhuist in juni 1916 naar Bergen en vertrekt 11-5-1917 naar 
Huize Wilmar in de villabuurt van Apeldoorn samen met haar huishoudster 
Oeke van der Gast, geb. IJlst 12-2-1889, die al in Bergen bij haar was. In dec. 
1920 wordt zij als huishoudster vervangen door Sijtje van der Stok, geb. 
Midwoud 9-5-1861, die op haar beurt in sept. 1921 wordt opgevolgd door 
Annechien Hazekamp, geb. Midwolda 2-7-1891. En deze gaat in juli 1923 
terug naar haar geboortedorp. Tenslotte gaat Grietje Bak op 10-3-1925 met 
haar zoon en kleinkinderen mee naar Frankrijk. 
  
IIIb Cornelis Jan Willem Baan, houtzager, huisschilder, (dit laatste beroep is 

op zijn persoonskaart doorgehaald en vervangen door ‘zonder’), geb. 
Alkmaar 20-12-1878. Hij komt in januari 1900 terug te Alkmaar vanuit 
Brussel en  
tr. ald. 23-8-1906 Hendrika Elisabeth Theodora van Gemonden, 
pensionhoudster, geb. Arnhem 2-7-1882, dr. van Johannes Daniel van 
Gemonden, smit, en Cornelia Maria Elbers. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 
1. Cornelis Hendrikus, geb. 15-12-1907 (zie IVb). 
2. Hendrika Naatje, geb. 11-4-1909, van febr. 1926 – febr. 1927 

in dienstbodenregister, 
Tr. ald. 26-6-1930 Cornelis Louw, meubelmaker, wonende in 
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de Tulpstraat en Uitenboschstraat, geb. Oosthuizen 
22-8-1905. In dec. 1934 vertrekken zij naar Amsterdam en in 
nov. 1935 keren zij terug in Alkmaar in de Nieuwpoortslaan.  

3. Henderina, verkoopster, dienstbode, geb. 3-11-1912 
Rel. Johannes Schelte van Jelgershuis. Ze gaat in juli 1933 naar 
Den Helder en tr. vermoedelijk aldaar. Voor 1938 komt zij, 
gehuwd, alleen terug in Alkmaar in de Nieuwpoortslaan. 
Mogelijk woont ze dan bij haar oudere zus.  

4. Johanna, kantoorbediende, geb. 11-2-1916. Ze gaat in nov. 1934 
naar Groningen.  

5. Naatje Cornelia, naaister, geb. 27-12-1917. 
6. Cornelia, verkoopster, dienstbode, geb. 11-2-1920. 

Cornelis Jan Willem Baan is bij zijn huwelijk Christ. Geref. en zijn vrouw RK. 
Hij wordt per 13-1-1910 onder curatele gesteld en van 24-11-1925 tot 
28-4-1926 ingeschreven in het Dienstbodenregister en op 17-11-1934 
opnieuw. Het gezin woont op de Kanaalkade, in de Nieuwpoortslaan, 
Toussaintstraat en Uitenboschstraat (1934). De moeder gaat in januari 1935 
met de twee jongste dochters naar de Overtoom 212 te Amsterdam. In mei 
1936 komen zij terug in Alkmaar als resp. pensionhoudster, naaister en 
dienstbode. 
 
IIIc Willem Jacob Baan, houthandelaar, predikant, geb. Alkmaar 19-1-1880, 

ovl. Hilversum 13-10-1954.  
Tr. Alkmaar 6-9-1906 Hendrine de Buijn, geb. Breukelen 2-8-1872, 
overl. onbekend, dr. van Jacob de Bruin, sigarenmaker, en Catharina 
van der Sluis. Hieruit geen kinderen.  

Het echtpaar woont op de Kanaalkade en in de Verlengde Landstraat. De 
houthandel ligt Willem Jacob echter helemaal niet en hij draagt de zaak over 
aan Jan Bierdrager. Op 13-10-1913 vertrekt hij met zijn vrouw naar Sloterdijk 
(gem. Sloten). Eerst wordt hij leraar, maar al op 27-4-1915 verhuizen zij naar 
Amsterdam, waar hij zich inschrijft als theologiestudent aan de Vrije 
Universiteit. Op 3-5-1917 verhuist men naar Heemstede. Het 
predikantsechtpaar vertrekt in april 1925 naar Winsum (Baarderadeel), in 
maart 1935 naar Amersfoort, in april 1936 naar Wiesbaden en in juli 1937 naar 
Apeldoorn. Als emeritus vestigt men zich in juni 1953 in Hilversum, waar 
Willem Jacob op 13-10-1954 overlijdt.  
 
IVa Jan Cornelis Baan, koopman, grossier, fabrikant, geb. Alkmaar 

11-7-1881. Koningsweg 
Tr. Broek op Langedijk 21-8-1902 Grietje Kool, geb. 
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Noord-Scharwoude 19-9-1877, dr. van Pieter Kool, timmerman, en 
Dieuwertje de Boer. 
Uit dit huwelijk te Alkmaar: 
1. Jan Cornelis, geb. 3-10-1903. Kanaalkade, overl. Apeldoorn 

9-6-1924. 
2. Pieter Maurits, geb. 24-7-1905. Kanaalkade. 
3. Margaretha Geertruida, geb. 17-5-1907. Kanaalkade. 
4. Diederich Mari, geb. 7-6-1912. Kennemerstraatweg. 

Het gezin woont op de Kanaalkade en Kennemerstraatweg; op 5-4-1917 
verhuist men naar de Soerenscheweg te Apeldoorn. Hier wordt Jan Cornelis 
Baan directeur van de Chemische Fabriek ‘Het Anker’. Tenslotte vertrekken 
de ouders met drie kinderen en grootmoeder Grietje Bak op 10-3-1925 naar 
Frankrijk. Zie IIIa.  
 
IVb Cornelis Hendrikus Baan, huis- en portretschilder, decorateur recl. 

atelier, geb. Alkmaar 15-12-1907, overl. ald. 3-7-1981 
Tr. ald. 8-2-1934 Maria Aqugusta Zerbst, geb. Eisenach (Dtl) 
14-4-1904. Ev. Luthers. Overl. en ouders onbekend.  
Uit dit huwelijk: 
1. Carla Maria, geb. Alkmaar 12-12-1934, overl. ald. 1-3-1935. 
2. Herbert Cornelis, geb. Amsterdam 7-3-1936 

Tr. Sint Pancras 1963 N. Kooij. 
3. Anna Elisabeth Marie, geb. Alkmaar 13-5-1941 

Tr. ald. 1964 M. Leeuwrik. 
4. Albert Frederik, geb. Alkmaar 6-3-1948. 

Het gezin woont in de Spoorstraat en Van Leeuwenhoekstraat. De ouders 
vertrekken in mei 1935 naar Amsterdam en trekken in bij de moeder en 
zusters van Cornelis Hendrikus op de Overtoom 212 tot deze in mei 1936 in 
Alkmaar terugkeren. Het gezin komt nov. 1939 terug naar Alkmaar en vestigt 
zich in de Nieuwpoortslaan en in juni 1940 aan de Kennemerstraatweg. Een 
maand later verhuist men tenslotte voorgoed naar de Schermerweg.  
 
Aantekening over de afkomst van Cornelis Baan 
Van Cornelis Baan is in Purmerend geen geboorte of doop te vinden. Toch is 
over zijn afkomst wel een hypothese op te stellen. Er blijken namelijk 
halverweg de 19e eeuw een aantal naamdragers Baan te overlijden waarvan in 
de acten zowel de geboortedatum als de namen van de ouders worden 
vermeld. Zoekt men dan naar de doopinschrijving dan is die niet te vinden. 
Vermoedelijk was de kerkelijke administrateur niet erg accuraat. Een overzicht 
van de mogelijke familie van Cornelis Baan is als volgt: 
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Willem Claasz Baan, ovl. 1824, 63 jaar, arbeider, geb. Purmerend, wonende op 
het Kerkhofpadje B 58 en gehuwd met Elisabeth Knip, ovl. 1826, 66 jaar, 
weduwe in de Hoogstraat E 19. Beiden moeten dus ca. 1760 zijn geboren. In 
het doopboek zijn de kinderen Sara en Christina gevonden. In diverse 
huwelijksaktes worden Willem en Elisabeth als ouderpaar genoemd. 
Samengevat geeft dit onderstaand overzicht.   
 
Willem Claaszn Baan, arbeider, geb. Purmerend ca 1760, overl. ald. 29-2-1824 
tr. Elisabeth Knip, geb. Purmerend ca 1760, overl. ald. 26-12-1826. 

Uit deze relatie: 
1. Sara, ged. Purmerend 9-5-1790 (get.: Christina Sterk). 
2. Immetje, geb. Purmerend 7-1-1791, overl. ald. 9-8-1863 

Tr. ald. 26-4-1818 Jasper Lurks, houtkopersknecht, geb. 
Purmerend 5-3-1797, zn. van Thomas Lurks en Suijtje Gerrits. 

3. Christina, dienstmaagd, winkelierster, geb. Purmerend 
16-4-1794, ged. ald. 20-4-1794, overl. ald. 6-1-1870 
Tr. ald. 3-11-1822 Gerrit Andries van Dijk, balletjesmaker, 
geb. Zaandam 13-4-1793, zn. van Arie van Dijk en Helena 
Roelofs. 

4. Gerritje, dienstmaagd, ged. Purmerend 7-1-1796, overl. ald. 
29-6-1864 
Tr. (1) ald. 4-11-1821 Pieter Haver, kramer, kruidenier, geb. 
Purmerend 12-9-1799, zn. van Hendrik Haver en Trijntje 
Spanjert. 
Tr. (2) Purmerend 12-11-1837 Remmit Gent, winkelier, geb. 
Middelie 13-5-1787, zn. van Jan Gent en Guurtje Willems. 

5. Klaasje, dienstmaagd, geb. Purmerend 21-12-1797, overl. ald. 
1-2-1834 
Tr. ald. 17-10-1824 Hendrik Swart, arbeider, geb. Zaandam 
3-6-1800, zn. van Gerrit Swart en Willempje van Velsen. 

6. Grietje, geb. Purmerend 25-9-1802, overl. ald. 6-1-1870 
Tr. (1) ald. 21-11-1824 Gerrit Boolen, tuinman, geb. Beemster 
9-4-1795, zn. van Jan Boolen en Grietje Teunenberg. 
Tr. (2) Purmerend 6-5-1827 Tekke Kloppenburg, 
schippersknecht, geb. Hoorn 17-2-1805, zn. van Cornelis 
Kloppenburg en Antje Groen. 

 
In de doopregisters vindt men nog drie kinderen van Marritje/Maartje Baan, 
gehuwd met Pieter Loll, t.w. Elisabeth Baan, ged. 14-9-1791 (get. Lijsje Baan), 
Geertje Baan, ged. 14-11-1793 en Jan Baan, ged. 29-5-1786. Moeder Maartje 
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Baan ovl. 5-5-1847, 62 jaar, aan de Kanaalsluis, weduwe, geb. Hoorn, maar 
ouders onbekend.  
 
Bierdrager 
Toen bleek dat de oudste zoon van Cornelis Baan, t.w. Cornelis Jan Willem 
niet geschikt was om zijn vader op te volgen in de houthandel, kreeg de ander, 
Willem Jacob het bedrijf onder zijn beheer. Maar bij hem bleek in de loop der 
jaren dat een mogelijk opvolger niet te verwachten was, zodat zijn vader en 
andere oplossing voor dat probleem diende te vinden. En die vond hij bij zijn 
tweede echtgenote Naatje van Zalinge in diens zoon Jan Bierdrager. En zo 
werd de houthandel Baan voortgezet onder de naam Houthandel Bierdrager. 
Maar dat zou ook maar een generatie duren tot ca. 1920.  
De natuurlijke vader van Jan Bierdrager was Jacob Bierdrager, een landbouwer 
uit Ransdorp, die in 1871 in Alkmaar kruidenier werd. De afstamming van 
Jacob volgt hieronder.  
 
De stamvader van deze familie is Jan Gerritsz Bierdrager van Elburg, gehuwd 
met Grietje Roelofs Rust. Zij staken de Zuiderzee over en vestigden zich in 
Ransdorp, waar zij ook stierven resp. 10-9-1824 en 13-9-1813. Daar werden 
ook hun vier kinderen geboren: Aaltje (1774), Gerrit (1780), Grietje (1785) en 
Roelof (1786).  
Gerrit trouwde als visser in Broek in Waterland met Jannetje van der Pol uit 
Broek in Waterland. Aldaar werden ook hun vijf kinderen geboren.  
Jan Gerritsz Bierdragers stamreeks vervolgt via zoon Roelof. Hij trouwde als 
boer met Jannetje Cornelis van Nek, uit welk huwelijk zes kinderen werden 
geboren te Schellingwoude: Jan (1815), Grietje (1817), Aaltje (1819), Cornelis 
(1822), Gerrit (1824) en Pieter (1826). Roelof stierf op 10-12-1827 en Jannetje 
op 29-9-1827 te Schellingwoude. Alle zoons zetten het geslacht voort. Jan, zie 
Ia, Cornelis trouwt als melkverkoper en bouwknecht in 1844 te Ransdorp met 
Eegje Porsius van Durgerdam, Gerrit als melkverkoper in 1847 te 
Schellingwoude met Neeltje Zijp van Schellingwoude (twee zoons) en 
hertrouwt in 1852 aldaar met Geertje Middendorp (een zoon). En tenslotte 
huwt Pieter als landman in 1849 te Ilpendam met Trijntje Blees van Ilpendam 
(zes kinderen in Den Ilp). 
 

Bierdrager 
 

Ia Jan Roelofsz Bierdrager, boereknecht, melkverkoper, boerenbedrijf, 
geb. Schellingwoude 10-9-1815, overl. Broek in Waterland 12-12-1847 
Tr. ald. 19-5-1839 Antje Jacobs Wiedemeijer, geb. Broek in 
Waterland 12-10-1817, overl. ald. 11-1-1848, dr. van Jacob Hendriksz 
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Wiedemeijer, boerenbedrijf, en Marijtje Heemskerk. 
Uit dit huwelijk: 
1. Roelof, geb. Broek in Waterland 3-4-1840, landbouwer, tr. ald. 

30-4-1865 Aagje Kelderman, geb. Middelie 24-11-1840, dr. 
van Dirk Kelderman, landman, en Sijtje de Vries.  

2. Jacob, geb. Schellingwoude 3-9-1842, overl. ald. 14-2-1843. 
3. Jacob, geb. Ransdorp 21-4-1844 (zie IIa). 
4. Dirk Jacob, geb. Broek in Waterland 10-10-1845  

 
 
IIa Jacob Bierdrager, landbouwer, winkelier (in Alkmaar), kastelein (in 

Alkmaar), geb. Ransdorp 21-4-1844, overl. Alkmaar 3-6-1871. 
Heiligeland 
Tr. Broek in Waterland 3-5-1868 Naatje van Zalinge, 
logementhoudster, geb. Monnikendam 12-9-1843, woont in 1868 te 
Nieuwendam, overl. Alkmaar 31-8-1898. Laat. dr. van Jan van 
Zalinge, landman, en Sijtje Kater. Hertr. Cornelis Baan. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan, geb. Broek in Waterland 24-3-1869 (zie III). 
2. Jacoba, geb. Alkmaar 1-10-1871 Laat. 

Tr. ald. 22-7-1896 Adriaan Arie de Groot, leraar 
ambachtsschool, geb. Apeldoorn 12-5-1865, zn. van Cornelis 
de Groot en Janna van Amersfoort. Huw. getuigen zijn o.a. 
zijn broer Hendrik Jacob de Groot, dir. Ambachtschool, haar 
broer Jan Bierdrager, houthandelaar, en haar stiefvader 
Cornelis Baan, houthandelaar. Het echtpaar woont Pr. 
Hendrikstraat, Kanaalkade, Spoorstraat, weer Pr. 
Hendrikstraat en Lindenlaan. Op 20-7-1927 vertrekt het stel 
met zoon (1904) en dochter (1916) naar Ede en op 23-3-1926 
emigreert men naar Frankrijk.  

Het gezin gaat in maart 1871 van Broek in Waterland naar Alkmaar. Daar 
hertrouwt Naatje van Zalinge met de houdhandelaar Cornelis Baan.  
 
III Jan Bierdrager, houthandelaar, geb. Broek in Waterland 24-3-1869, 

overl. onbekend 
Tr. (1) Alkmaar 30-7-1902 Catharina Sara Malga, geb. De Bilt 
11-3-1872, overl. Voorst 4-10-1923, dr. van Eliza Anthonij Malga en 
Jannetje van Meerveld. 

Huw. getuigen zijn de halfbroers Cornelis Jan Willem, en Willem Jacob Baan. 
Het gezin woont Oudegracht, Laat en weer Oudegracht. Ouders en dochter 
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verhuizen 12-2-1921 naar de Deventerstraatweg te Voorst, waar de moeder in 
1923 overlijdt. Vader Jan verhuist 20-3-1927 van Bloemendaal naar Overveen 
(gem. Bloemendaal).  

Tr. (2) Bloemendaal 23-4-1930 Susanna Harmina Schram, geb. Delft 
15-5-1879, komend uit Amersfoort, dr. van Hendrik Leendert Schram 
en Margaretha Jacomina Feijlink. Huw. getuigen zijn Dirk Sluis, 51 j, 
advocaat en procureur te Alkmaar, Johannes Cornelis Brussaard, 45 j, 
predikant te Bloemendaal, Johannes Hendrik van Lankhuijsen, 52 j, 
sigarenfabrikant te Amersfoort en Frederik Hendrik Ringers, 52 j, 
architect te Alkmaar.  
Uit het eerste huwelijk: 
1. Jacob, geb. Alkmaar 22-8-1903 (zie IVa). 
2. Gerardina Arnolda, geb. Alkmaar 10-3-1905 

Tr. Voorst 13-7-1926 Fokke Minnema, leraar, geb. Stiens 
(Leeuwarderadeel) 15-6-1894, zn. van Sijbe Minnema, 
gardenier, en Jantje Polet. Het echtpaar vertrekt gelijk na hun 
huwelijk naar Leeuwarden.  

3. Eliza Anthony, geb. Alkmaar 22-1-1908 (zie IVb).  
Het echtpaar verhuist 6-3-1937 naar Den Haag, ‘Corner House’, Laan van 
Meerdervoort 207 C1. Zij verblijven van 30-8-1933 tot 5-5-1934 in Menton 
(Fr.) en keren dan terug naar hun woning in Den Haag.  
 

IVa Jacob Bierdrager, geb. Alkmaar 22-8-1903, med. student, gaat 
8-9-1919 naar Aphen aan de Rijn, komt 23-8-1921 terug te Voorst en 
gaat 11-1-1932 naar Amsterdam, 
Tr. Bloemendaal 5-11-1929, sch. Zutphen 8-1-1936 Didi Martina 
Boesveld, geb. Jogjakarta ca 1903, z.b. wonend Bloemendaal, dr. van 
Johan Boesveld, leraar, en Johanna Frederika Hoekstra. Huw. getuigen 
zijn broer Eliza Anthony Bierdrager, 21, z.b. te Delft en broer Henni 
Boesveld, 23, z.b. te Bloemendaal.  
Uit dit huwelijk: 
1. Joost Jurgen, geb. Amsterdam 29-5-1931. 

Het gezin vertrekt naar Batavia (N.O.I), van waar vrouw en zoon 31-3-1935 
vanuit Seroei terugkeren in Amsterdam en begin aug. 1935 vertrekken naar 
Arnhem. Het huwelijk wordt bij vonnis van de rechtbank te Zutphen op 
8-1-1936 door echtscheiding ontbonden.  
 

IVb Eliza Anthony Bierdrager, geb. Alkmaar 22-1-1908,  
Tr. Delft 7-10-1932, Christina Geeske Dijkstra, geb. Zutphen 16-10-
1910.  
Uit dit huwelijk: 
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1. Christina Sara Maria, geb. Den Haag 13-4-1934. 
Eliza A. studeert vanaf jan. 1927 te Delft. Als echtpaar gaat men op 3-11-1933 
in Den Haag wonen en vertrekt als gezin op 25-5-1938 naar Amersfoort. Na 
enige jaren keert men terug in Den Haag waarbij de man wordt ingeschreven 
als 1e Luit. 5 RVA.  
 
Joosten 
En tot slot volgt hieronder nog een ingekort overzicht van mijn familie over 
de tijd dat zij in Alkmaar woont. 
 
A. Willem Joosten, houtzaagmolenaarsknecht, geb. Zaandam 17-11-1842. 

Westzijde, overl. Alkmaar 6-7-1927. Kennemersingel 
Tr. (1) Zaandam 25-7-1869 Bregtje van der Ben, geb. Zaandam 
3-12-1844. Westzijde, overl. Alkmaar 21-6-1885. Hoornschevaart, dr. van 
Jan van der Ben, houtzager, en Helena Hoorn. 
Tr. (2) Alkmaar 28-3-1886 Aafje Leijen, geb. Winkel 27-3-1846, in de 
Weere, overl. Alkmaar 13-9-1927. Kennemersingel, dr. van Jan Leijen, 
landman, en Maartje Bakker. Eerder tr. Hendrik Koorn. 
Uit het eerste huwelijk 6 kinderen, waarvan 2 zoons, waarvan alleen 
Jan in Alkmaar bleef wonen 

 
B. Jan Joosten, sigarenmaker, kruidenier op de Korte Nieuwesloot, geb. 

Alkmaar 20-8-1875. Oude Hoornschevaart, overl. Alkmaar 19-11-1951 
Tr. ald. 26-11-1899 Aafje Hartog, geb. Alkmaar 20-2-1876, op de Laat, 
overl. Alkmaar 5-8-1930. Korte Nieuwesloot, dr. van Jan Hartog, 
kleermaker, en Jannetje Hagenaar. 
Uit dit huwelijk 4 kinderen, waarvan 2 zoons: Jan en Willem, mijn 
vader. 

 
C. Willem Joosten, smidsknecht, electricien, klompen-/borstelgrossier, 

wasmachine-verhuurder, amanuensis gymnasium, 
(hulp)kaasdrager/kaasvader en marktmeester bij Alkmaarse 
Kaasdragersgilde, geb. Alkmaar 30-10-1907. Stuartstraat, overl. 
Alkmaar 24-12-1990. Julianalaan, Westerlicht 
Tr. Alkmaar 6-9-1933 Ytje Kleijmeer, geb. Alkmaar 11-1-1908. 
Molenbuurt, overl. Heerhugowaard 8-12-1993. Zuijderwaert, dr. van 
Willem Kleijmeer, schoenmaker, en Beitske ten Kate. 
Uit dit huwelijk 3 kinderen, waarvan de auteur van dit artikel, Jan 
Willem Joosten, geb. Alkmaar 3-1-1937, Oudorperdijkje, de laatste 
mannelijke naamdrager van de familie in Alkmaar is.  
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Uit Waterlandse bron...                                              José Schenk  
 
Het vinden van ‘zakelijke’ gegevens van een genealogie vindt men in 
primaire bronnen zoals de Burgerlijke Stand, de Bevolkingsregisters 
en de DTB’s. Vrijwel iedere genealoog vindt het echter interessanter 
om nog meer feiten en nog oudere gegevens te vinden van de 
gevonden personen. Het (Oud) Notarieel Archief is dan een prachtige 
bron. Maar dan dient zich meestal een probleem aan: ‘Naar welke 
notaris zou die persoon gegaan zijn?’ In de studiezaal van het 
Alkmaars archief ligt een overzicht van alle notarissen, dus de 
mogelijkheid bestaat om een notaris op te zoeken die in de buurt 
woonde van de persoon waarover u meer wilt weten. Maar het is niet 
gezegd dat de dichtstbijzijnde notaris ook degene was waar hij of zijn 
een akte liet opmaken!  
In Alkmaar zijn klappers te vinden uit de omgeving. Ook heeft u in het 
verleden in Hollands Noorderkwartier een artikel kunnen lezen over de 
Index van de Oud Notariële Archieven in Haarlem. (Zie HNK nr 66 juni 
2006). Nog lang niet alles is echter geindexeerd, dus het blijft vaak een 
moeizame zoektocht.   
 
Aan de andere kant gebeurt het dat iemand in notariële stukken zit te 
lezen en dan namen tegen komt van personen uit een ándere regio. 
José Schenk is zo iemand. Ze deed onderzoek in het Waterlands 
archief te Purmerend en ontdekte en passant diverse namen uit de 
regio Alkmaar. Speciaal voor dit blad heeft ze ze genoteerd en een 
overzicht vindt u hieronder. We hopen dat door deze publicatie een 
aantal lezers er hun voordeel mee kan doen.  

 
Het inventarisnummer verwijst naar het notarieel boek van Oosthuizen.  
Namen die ik doorgestreept heb waren ook door die notaris doorgestreept 
 
no 4105 23-01-1662 Claas Jans Suijder en Jan Claas Wercker en Claas Sijmons 
Ruevel Coningh wonen Spierdijk, tvv Maartje en Guurt Jans (gezusters) en 
kinderen van Jan Jans Lantman wonende Broek Suijt Scherwou op 
Langedijk, gaat over Trijn IJsbrants, oude bejaarde maagd, die ten huize van 
Claas Sijmons Ruevel is overleden, en die haar kennis en verstand zeer gering 
waren en heeft in een testament Willem Jans Langedijk getesteerd, en zie ook 
de volgende akte waarin wordt vermeld dat Trijn IJsbrants enige weken voor 
haar dood ‘snachts is opgestaan en naar het huis van Hendrik Egberts, en 
Adriaan Huiberts is gegaan en zei dat ze in het water wilde springen, waarop 
ze in haar hemd met geweld thuis werd gebracht 
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no 4105 23-04-1663 Adriaan Cornelis Metselaar, weduwnaar (heeft 
voorkinderen),  gaat huwen met Adriaantje Dirks, bejaarde dochter, beide 
wonende Alkmaar 
 

no 4105 03-06-1663 Pieter Pieters Molenaar (tekent zelf als Pieter Pieters 
molenmaker) x Grietje Cornelis, wonende Alkmaar, mitsgaders Annetje Cornelis, 
bejaarde dochter en Jan Cornelis bejaarde jongman (broer en zus) wonen bij 
elkaar in Egmond op de Hoef, testament 
 

no 4105 27-12-1663 inventaris van goederen van Jacob Pieters Brommer, 
wonende Schardam, ten verzoeke van Simon Ariaans Vader, wonende Nieuwe 
Niedorp 
 

no 4105 09-07-1664 Trijn Dirks, weduwe, en Pieter Cornelis x Annetje Dirks, 
wonende Callantsoog, zijn erfgenaam van zaliger Ariaantje Dirks (hun 
overleden zus en schoonzus) ter eenre en Adriaan Cornelis metselaar, wonende 
bij de Nieuwlanderpoort, even buiten Alkmaar, en is gehuwd geweest met 
Ariaantje Dirks ter andere, de zussen eisen de helft van hem    zie ook akte 05-
02-1665 
 

no 4105 21-01-1665 Claas Ariaans Timmerman, wonende Akersloot, heeft 
afgelopen herfst gevaren naar Noorwegen op ’t schip  “ ’t landt van Beloften “  
 

no 4105 17-03-1665 ten verzoeke van Jan Jans Houtcooper, wonende Hoorn, 
dat zij hebben gekend; Jan Volkerts tot Woggelum en Mies Huijberts en Diewer 
Huijberts, gewoond hebbende Nieuwe Niedorp, welke zijn nichten geweest 
van Jan Volkerts (de vader van Jan Jans Houtcooper) 
 

no 4105 16-04-1666 Johannes Hiddingh tinnegieter x Grietje Jacobs Krook, 
wonende Amsterdam, hij testeert zijn moeder en? Willem van Riedtwijk, 
wonende Alkmaar 
 

no 4107 27-10-1713 Simon Jans Hoek, wed van Geertje Pieters Goutsblom, 
wonende Oosteijnde, ziekelijk in bed, test zijn dochter; Lijsbet Simons x 
Matthijs Oudenaller, mr chirurgijn en de kinderen van zijn overleden dochter; 
Eijtje Simons x Gerritt Streeker (in leven wonende Alkmaar) genaamd; Jan, 
Frederik, Grietje en Gerrit Streeker 
 

no 4107 19-01-1716 Maarten Pieters Klaijenburg, Cornelis Jans Breelandt, en 
Jacob Pieters Bullelooper, wonende alle te Winkel, ten verzoeke van Jacob 
Pasmoij, wonende Beemster die vorig jaar ’n koe heeft gekocht die 4 dagen 
later werd geleverd in Hoorn in ’t huis van gemak 
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no 4108 26-04-1757 Jan de Wit x Trijntje Verwaij, wonende Beemster, als 
voogd over ’t kind van Klaas Cornelis Koeman x zaliger Aafje Jacobs Verwaij 
(overleden tot Schermerhorn), Jan Jacobs Verwaij wonende Scharwoude,  
Poulus Semain, wonende Nieuwe Niedorp, Cornelis den Adel x Antje 
Semain,  wonende Nieuwe Niedorp, en Pieter Boter x Trijntje Semain, 
wonende Opmeer, Jacob de Bruijn x Grietje Semain, wonende Rustenburg 
(en nog vele anderen) zijn erfgenaam van Krijn Alberts Verwaij x Jannetje 
Knip 
 

no 4108 29-05-1757 Dirk Hoek (geboren te Alkmaar) is in 1752 ten dienste 
van de Oost Indische Compagnie (kamer Hoorn) naar India uitgevaren en 
heeft volmacht verleend aan Cornelis Hoek, wonende Oosthuizen 
 

no 4108 19-03-1759 Jan Hendriks Dollebotter, wonende Hoorn, en Jan 
Hendriks Dollebotter, wonende de Rijp, Justus Trijp x Jannetje Hendriks 
Dollebotter, wonende Etersheim,  Boeslap Naesmer x Aaltje Dollebotter, 
wonende Hoorn, zijn alle erfgenamen van zaliger Grietje Poulus Dollebotter, 
welke was enig nagelaten dochter van zaliger Poulus Hendriks Dollebotter,  
 

no 4108 02-04-1761 Barend Zeeman 48jr wonende Oostzaandam, gaat naar 
Groenland met oa Meijndert Spijker (commandeur) wonende Den Helder en 
zijn in 1758 met het schip “de Getrouwigheid”  op walvisvangst geweest. 
 

no 4108 19-12-1762 Engel Elisabeth Meijers wonende even buiten Alkmaar, 
en Harmen Frederiks x Charlotta Frederiks Meijer wonende Hobrede, maken 
volmachtig hun broer; Hendrik Honneijke x Catharina Dorathea Meijers 
wonende Hobrede om te vorderen premiepenningen,  betreffende hun broer; 
Frans Hendriks Meijer (in 1760 voor matroos ten dienste van de Oost 
Indische Compagnie kamer Emden, overleden) 
 

no 4108 28-11-1764 Pieter Wouters, wonende alhier, en de kinderen van 
zaliger Aarnout Wouters, en ’t kind van zaliger Cornelis Wouters x Lijsbet 
Jans,  Jacob Wouters wonende de Rijp, Jan Wouters wonende Venhuizen, 
Klaas Wouters wonende Oosthuizen, ´t kind van Sijmen Wouters) in de Rijp 
overleden x Grietje Pronk, Dirk Wouters wonende Oosthuizen, zijn alle 
erfgenamen van Wouter Aarnouts 
 

no 4109 22-09-1804 Abraham Kok, wonende Alkmaar, krijgt volmacht van 
Sijvert van den Burgh x Marijtje Grootsant, wonende Purmerend 
 

no 4109 29-12-1809 Gerrit Holthuis, wonende Oosthuizen, testeert zijn zus; 
Aaltje Holthuis x Willem kootman en zus; Lukka Holthuis x A Huijs, en zijn 
broer; Willem Holthuis, wonende Bergen en Osnabrug zie ook de akte ervoor 
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no 4110 12-12-1807 akte 23 Hendrik Teunis van der Laan, wed van Antje Bijl, 
w Oosthuizen, test, en heeft 4-jarige dochter; Lijsbet van der Laan en 
benoemd tot voogd zijn broer; Dirk van der Laan, wonende Groot 
Schermer     zie ook de akte erna  
 

no 4111 09-10-1809 (wijnmaand) akte 76 Claas Keppen, wonende Oosthuizen, 
testeert zijn broer; Harmen Cornelis Keppen x Impje Pieters Wieringen, wonende 
Alkmaar 
 

no 4111 30-10-1810 (wijnmaand) akte 110 Pieter Cornelisz Fok, wonende 
Kwadijk en Jan Jansz Fok, wonende Beemster, maken volmachtig Jan Hartog, 
in de nalatenschap van Jan Cornelisz de Wit x Geertje Cornelis Fok (overleden 
op het eiland Wieringen) 
 

no 4112 22-07-1811 akte 126 Hilbrand Pauw, koopman te Oosthuizen, 
voogdbenoeming over de minderjarige dochter van za Maartje Pauw x 
Cornelis Dobber (gaat over grasland in Zeevang, verkregen 28-01-1809 van 
Pieter Meijer, wonende Winkel en Trijntje Donker, weduwe van Arien Pieters 
Hopman, wonende Broek op Langedijk 
 

no 4113 21-03-1812 akte 20 Antje Sijmons Goedhart, weduwe van Cornelis 
Spaans, wonende Oudendijk, testeert oa aan Sijmon Goedhart, wonende Rijp  
 

no 4115 10-08-1814 akte 25 Pieter Lol is toeziend voogd over de minderjarige 
Jan Keijzer, wonende Langereis onder Nieuwe Niedorp 
no 4115 17-11-1814 akte 42 ten verzoeke van de erfgenamen van zaliger Jan 
Kleen (overleden 25-04-1814 in de Noordermeer, onder de gemeente 
Grootschermer) oa; Aafje Pieters Kleen, wonende Noordeindermeer, onder 
Groot Schermer, en Grietje Mus x Jan van Cleef, wonende Westgraftdijk en 
Klaas Keizer, wonende Langereis onder Nieuwe Niedorp en Reier Keizer als 
vader van zijn minderjarige zoon; Jan Keizer 
 

no 4115 28-12-1815 akte 52 Antje Aartes, wonende Groot Schermer, 
verkoopt een huis te Oudendijk aan Pieter Purmer, wonende Oudendijk 
 

no 4116 31-03-1817 akte 42 Pieter Krijgsman timmermansbaas x Maartje 
Spaans wonende Kwadijk en Jan Melis Spaans vragtrijder wonende Schagen, 
zijn kinderen van wijlen hun vader; Melis Spaans, en zijn erfgenamen van 
diens zus; Vroutje Melis Spaans (ega van Klaas Korsloot  zie ook akte 41 
 

no 4116 21-04-1817 akte 48 Pieter Everts Minnes rentenier wonende 
Oosthuizen, benoemd tot bezorger van zijn begrafenis; Cornelis Braak 
landman wonende Scharwoude en Dirk Vader landman wonende Zuid 
Schermeer 
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no 4116 11-06-1817 akte 54 Dirk Pauw Dirkszoon landman wonende 
Wieringerwaard maakt volmachtig zijn aanbehuwde broer; Jelle van Sijp 
timmerman wonende Broek in Waterland 
 

no 4116 18-07-1817 akte 58 Eefje Klaas Schoneman weduwe van Jacob 
Schipper wonende Schermeer, verkoopt aan Gijsbert Gijzen, arbeider 
wonende Warder, een huis te Zuidschardam 
 

no 4116 13-08-1817 akte 63 Willem Olie landman wonende Beemster inzake 
contract met Govert Dekker kaaskoper te Oosthuizen en Jacob Doets 
schoolhouder te Blaricum x Lijsbet Dekker en Dirk Kort bouwman x Maartje 
Dekker wonende Andijk en Pieter Dekker broodbakker wonende Andijk en 
Lijntje Koolhaas  weduwe van louwrens Semeins kasteleinesse te Bovenkarspel 
(gaat over een verkoop door Pieter Broertjes kaarsemaker x Aaltje Dekker 
wonende Medemblik en Pieter Dekker landman wonende Winkel en als 
toeziend voogd over Trijntje en Aafje Buijsman, nagelaten kinderen van zaliger 
Aafje Dekker x Stoffel Buijsman, meester verwer te Winkel en Arien 
Hauwert, voormalig burgemeester van Winkel als toeziend voogd over de 
minderjarige kinderen van Dieuwertje Dekker, alle kinderen van Cornelis 
Dekker (te Winkel overleden)  zie ook 26-01-1818 akte 1   
 

no 4116 19-11-1817 akte 80 Jan Smit, buiten beroep wonende Oosthuizen 
verkoopt aan Christoffel Harp landman en timmerman wonende Zijpe aan de 
Schagerbrug, grasland in de Zijpe belend de erven van Joachim Blaauw boer, 
in eigendom verkregen uit de nalatenschap van zijn moeder; Lijsbet Dekker 
die op haar beurt had verkregen uit de nalatenschap van haar vader; Jan 
Dekker  
no 4116 09-03-1818 akte 8 Pieter Purmer veeweider te Oudendijk, over zaliger 
Aagje Ariaans Tuijnman, weduwe van Dirk Houtkoper, wiens erfgenamen 
zijn; Pieter de Reus wonende Scharwoude, Jantje De Reus x Samuel de Hart 
wonende Scharwoude, Trijntje de Reus weduwe van Cornelis Ooms wonende 
Scharwoude, Neeltje de Reus x Cornelis Jongewaard wonende Berkhout, 
Pieter Otter wonende Avenhorn, Maartje Binnenwijzent wonende Oudendijk, 
Cornelis de Reus wonende Beemster, Lijsbet de Reus wonende Beemster, 
Arian Otter wonende Schermerhorn, Dirk Otter wonende Schermer, Grietje 
Otter weduwe van Pieter Schreuder wonende Schermerhorn, blijkens 
onderhandse procuratie door Meijsje Bartes, wonende Alkmaar, Neeltje Otter 
weduwe van Abraham Hofdijk wonende Alkmaar, Dieuwertje Klaasse 
Houtkoper x Juriaan Groen  wonende Westwoud, Jantje Klaasse Houtkoper x 
Roelof Swaan wonende Bovenkarspel, Eeltje Pieters Mijsen x Andries Veer 
wonende Hoorn, Elisabeth Pieters Mijsen wonende Berkhout, Maartje Pieters 
Mijsen  wonende Wervershoof , Eijtje Pieters Mijsen wonende Zwaagdijk, 
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Garment Bijl x Grietje Otter wonende Abbekerk en Gerrit Jongewaard als 
vader en toeziend voogd over de minderjarige kinderen van zaliger Grietje de 
Reus, Rengert de Reus nagelaten zoon van zaliger Arijan de Reus, Dirk Pieters 
Bregman en Klaas Dirks Schuitemaker 
 

no 4117 22-05-1820 akte 20 Antje de Jong, huisvrouw van Cornelis Klein, 
arbeider, wonende Hobrede (is ziekelijk)  testeert Trijntje Klein wonende in de 
strijkmolens van de Heerhugowaard en aan Aaltje de Jong x Teunis Wortel, 
wonende Oosthuizen 
 

no 4117 04-06-1821 akte 38 ten verzoeke van Cornelis Braak landman 
wonende Beemster en Dirk Vader landman wonende Zuid Schermeer, zijn 
executeurs in de boedel van Pieter Everts Minnis (overleden; 12-03-1821) in 
tegenwoordigheid van Klaas van der Sluijs als vader en voogd over de 
minderjarige Aagje van der Sluijs, wonende Heerhugowaard, nabij 
Rustenburg    zie ook akte 61  
 

no 4117 02-07-1821 akte 42 Gerbrand Komen landman wonende in de 
Schermeer, verkoopt een woning te Schardam aan Jan Pieters Smit landman 
wonende Oudendijk 
 

no 4117 22-08-1821 akte 48 Pieter Minnis landman wonende Beemster met 
Cornelis Braak landman wonende Scharwoude en Dirk Vader landman 
wonende in de zuid Schermeer, zijn executeurs in de nalatenschap van wijlen 
Pieter Everts Minnis, de erfgenamen zijn oa; Pieter van der Sluijs x Trijntje 
Klaas Braak wonende in de Zuid Schermeer en Antje de Boer als moeder en 
voogdes over haar 3 minderjarige kinderen en Maartje Klaas en Pietertje Jans 
Braak wonende Ursem en Klaas Gelder x Maartje Jans Dam wonende Bergen 
en Klaas van der Sluijs landman wonende Heerhugowaard als vader en 
voogd over zijn minderjarige dochter Aagje van der Sluijs, verwekt bij Geertje 
Klaas Braak en Albert Jans Dam, boerenknecht wonende Zuid Schermer en 
Evert Leeuwenkamp boerenknecht wonende Zuid Schermer en Jan 
Peetoom x Geertje Dirks Leeuwenkamp wonende Berkhout en Maartje van 
der Sluijs boerendienstmaagd wonende Heerhugowaard en Teetje van der 
Sluijs wonende Heerhugowaard 
 

no 4117 24-11-1821 akte 58 Arian de Wit, wonende Graft, verkoopt een huis 
te Oosthuizen aan Jacob Joukes veerschipper van Oosthuizen op Amsterdam  
 

no 4118  13-03-1824 akte 6 Trijntje Klaas Braak x Pieter van der Sluijs, 
wonende Zuid Schermer, Bregje Klaas Braak x Dirk Vader, wonende Zuid 
Schermer zijn met hun zus en broer kinderen van Maartje Everts Minnis,  
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en Geertje Leeuwenkamp x Jan Peetoom wonende Berkhout, Evert 
Leeuwenkamp wonende Zuid Schermer en Albert Jans Dam wonende Zuid 
Schermer Maartje Jans Dam x Klaas Gelder, wonende Bergen, zijn nagelaten 
kinderen van wijlen Maartje Klaas Braak, die ook een dochter was van Maartje 
Everts Minnis,  
en Maartje van der Sluijs en Teetje van der Sluijs, beide dienstbare en 
ongehuwd, en Klaas van der Sluijs landman wonende alle Heerhugowaard 
en Aagje van der Sluijs, zijn nagelaten kinderen van wijlen Geertje Klaas Braak, 
die ook een dochter is van Maartje Everts Minnis 
en Antje de Boer weduwe van Jan Klaas Braak (die een zoon is van Maartje 
Everts Minnis) en thans hertrouwd met Simon Stammes, wonende Mijzen 
onder Ursem  
Voogd over de kleinkinderen van Aagje Everts Minnis is; Dirk Slinger 
(gewoond en overleden te Ursem in 1811) 
Zijn met nog een heel aantal familieleden, erfgenamen van wijlen Pieter Everts 
Minnis (in leven rentenier en overleden te Oosthuizen) x Hilgond Pieters 
Pauw 
 

no 4118 27-05-1825 akte 12 Klaas Vuijk timmerman wonende Graft, is een 
van de executeurs in de nalatenschap van Klaas Keppen. Erfgename is; Trijntje 
Keppen (weduwe van Cornelis Leegwater, wonende Alkmaar    zie ook akte 
18, 19 en 21 
 

no 4120 03-10-1827 akte 33 Lijsbeth de Meij x Gerbrand Kat landman, 
wonende in de Schermer, zij is met haar 3 zussen erfgenaam van haar vader; 
Anthonij de Meij   zie ook akte 34 en 35  
 

no 4120 21-12-1827 akte 42 Jan Muntjewerf landman, wonende in de 
Schermer, heeft volmacht van zijn zus; Antje Muntjewerf, ongehuwd, 
wonende Uitgeest, om te handelen in de nalatenschap van hun moeder; Anna 
Maria Rinses 
 

no 4120 12-01-1828 akte 4 Roijement van een obligatie ten overstaan van 
notaris Theunis Waagmeester te Warmenhuizen, en ten laste van Cornelis 
Barsingerhorn x Guurtje de Geus, wonende Warmenhuizen 
 

no 4120 16-01-1828 akte 5 Lijsbeth de Meij x Gerbrand Kat landman, wonende 
in de Schermer, hebben geleend van Adriaan Arend Kok, wonende Breukelen 
en hebben dat verhijpothekeerd in een woning in de Schermer aan de 
oostzijde van de Zuidervaart belent ten oosten de weduwe Klaas Mak en ten 
zuiden Willem Waagmeester 
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no 4120 20-02-1828 akte 17 Jan Muntjewerf landman, wonende in de 
Schermer, is met zijn broer en zus erfgenamen van hun moeder zaliger; Anna 
Maria Rinses 
 

no 4120 16-09-1828 akte 54 Abram Blom kastelein te Sint Maarten verkoopt 
aan Dirk van Dam smit te Purmerend; een huis zijnde een ijersmederij, 
staande op de Kathoek onder Oudendijk, welke verkregen is uit koop van de 
heren Jacob Schuit en Thomas Franken te Avenhorn   zie ook de volgende 
akte 
 

no 4120 25-10-1828 akte 63 Bregje Klaas Braak x Dirk Vader landman,  
wonende Zuid Schermer, Cornelis Klaas Braak wonende Scharwoude en 
Trijntje Cornelis Haan, weduwe van Pieter Klaas Minnes, landbouwster in 
Beemster en nog meer lui zijn eigenaren van ene schepenschennis???? 
 

no 4121 16-04-1829 akte 40 Klaas Vuijck mr timmerman wonende Graft 
testeert zijn zoon Dirk Vuick winkelier wonende Graft en zijn kleindochter 
Grietje Sijverts Vuijck wonende Graft (nagelaten minderjarig kind van zijn 
overleden zoon; Sijvert Vuick, gewoond en overleden te Graft en diens 
huisvrouw; Trijntje Nagtegaal) 
 

no 4121 08-03-1830 akte 27 Cornelis Krijnze gruttersknecht wonende Graft is 
toeziend voogd over de minderjarig nagelaten kinderen van zaliger Christiaan 
Molenaar x zaliger Antje Krijnse     zie ook 22-04-1830 akte 55 

 

 

 
 
SLA UW SLAG 
 
De Naamsvereniging Groeneveld ruimt de volgende tijdschriften op: 
‘Ons Voorgeslacht’ van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, 
jaargangen 1993 t/m 1999. 
‘Ons Erfgoed’, jaargangen 1994 t/m 2002. 
Na telefonische afspraak GRATIS af te halen bij Aat Groeneveld, 
Bakkersweg 24, Heiloo, tel. 072 5340691. 
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Nieuws uit het archief… Adresboekjes van Alkmaar 
S. Wegereef 

 
Naast ‘reguliere’ bronnen als dtb, burgerlijke stand en bevolkingsregisters zijn 
de adresboekjes een nuttige bron van informatie bij het doen van genealogisch 
onderzoek. De adresboekjes zijn te beschouwen als de voorlopers van het 
huidige telefoonboek. Beide boeken hebben sinds de jaren ’30 lange tijd naast 
elkaar bestaan. Het Regionaal Archief bezit veel van dit soort adresboekjes, 
met name van Alkmaar en Bergen. Van de andere regiogemeenten zijn slechts 
fragmentarisch adresboekjes aanwezig. Naast gegevens over gemeentelijke 
instellingen, zijn ook namen, adressen en beroepen van inwoners opgenomen. 
Bovendien zijn in de adresboekjes veel advertenties te vinden van winkeliers 
en ondernemers. Ze geven dus niet alleen een goed tijdsbeeld, ze vormen bij 
genealogisch onderzoek dus een nuttige aanvulling op de gezinskaarten, die 
rond 1939 ophouden… Overigens is vanaf 1969 van overheidswege bepaald 
dat de beroepen vanwege privacyoverwegingen niet meer in de adresboekjes 
mochten worden opgenomen. 
De Alkmaarse adresboekjes zijn digitaal te bekijken op de website van het 
archief: www.archiefalkmaar.nl. Het oudste boekje dateert van 1876 en het 
jongste van 1969. De adresboeken zijn te vinden onder het kopje Bibliotheek. 
Gezocht kan worden op namen van personen, beroepen, straatnamen,  
bedrijven en gemeentelijke instellingen in Alkmaar. Door het intypen van een 
willekeurig woord in het tabblad 'Zoeken' worden alle pagina’s waarin dat 
woord voorkomt getoond.  
De aanwezige adresboekjes van Bergen, Den Helder, Texel, Heiloo en Zijpe 
worden momenteel gedigitaliseerd. Deze zijn binnenkort ook via de website te 
bekijken. Helaas is de collectie adresboekjes niet compleet. Er zijn nog veel 
hiaten. Mocht u in het bezit zijn van een adresboekje van een van de gemeen-
tes uit de regio, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Regionaal 
Archief (072 - 566 26 26 of info@archiefalkmaar.nl).  
Het archief zou de boekjes graag van u lenen om te digitaliseren.  
 

☺PMERKELIJK 
 

De vrijwilligers van het digitaliseringsproject komen soms opmerkelijke namen 

tegen: 

 Coenraad Salamon Ziekenoppasser, geb. Antwerpen 17-2-1908 

 Rudolf Ludwig Ziekenoppasser, geb. Berlijn 15-5-1909 

 

In Wieringerwaard woont Hiltje Bil, geb. 29-12-1901 in Het Bildt.  
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Herinneringen aan Heeroom Cornelis (Cees) Wijnker 
Adri Wijnker 

In de volgende nummers van Hollands Noorderkwartier gaan wij 
aandacht besteden aan de familie Wijnker. U kunt dan lezen over de 
aanleiding, de aanpak en de zoektocht naar de roots van deze familie. 
De onderzoekers hebben zich niet beperkt tot plaatsnamen en data. 
Van enkele familieleden was relatief veel over hun leven bekend. Om u 
een voorbeeld te geven publiceren we hieronder de herinneringen van 
Adri Wijnker aan zijn Heeroom. 
 
Geboren in Heerhugowaard aan de Groenedijk op 12-7-1878 en overleden op 
Middenweg 61 op 4-11-1959. Zijn ouders waren Gerrit Wijnker geboren 
21-1-1831 en overleden 9-11-1923 en Maartje Zuurbier, geboren 4-4-1836 en 
overleden 14-5-1902. 
 
Heeroom heeft als kapelaan gestaan in de Nicolaas kerk in Amsterdam. Hij 
heeft daar een tehuis voor zeelieden gesticht. Volgens tante Ans de Waard met 
geld van zijn moeder. Hij werd in 1927 benoemd als pastoor in Zandvoort. In 
1936 werd hij overgeplaatst naar Dordrecht. 
 
Over de priester carrière van Heeroom weet ik verder niet zo veel. Wel dat hij 
bouwpastoor pastoor is geweest in Zandvoort, dat hij op Texel (Oudeschild) 
heeft gestaan, in Rotterdam en Zwijndrecht en dat zijn laatste standplaats 
Dordrecht was. Hij was de eerste katholieke priester uit de Heerhugowaard en 
hij heeft zijn moeder, Maartje Zuurbier, leren lezen en schrijven. 
 
Toen Heeroom op 15-8-1904 tot priester gewijd werd in de St. Bavo te 
Haarlem, kreeg hij als cadeau van zijn ouders een gouden kelk, afgezet met 
brillianten, een gouden pateen en een gouden lepeltje. Voor het vervaardigen 
hiervan werd de gouden kap van zijn in 1902 overleden moeder, Maartje 
Zuurbier, gebruikt.  
 
Op deze kelk staan vijf afbeeldingen in blauw. Dit zijn de H. Maagd Maria, 
waarnaar zijn moeder Maartje Zuurbier was vernoemd, de H. Gerardus, 
waarnaar zijn vader Gerrit Wijnker was vernoemd en de H. Cornelis, waarnaar 
Heeroom zelf was vernoemd. Wie de overige twee afbeeldingen voorstellen 
weet ik niet (Deze informatie komt van Afra Pater-Wijnker, oud-
huishoudster).  
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Na het overlijden van Heeroom is de kelk met pateen een lepeltje naar zijn 
achterneef Dirk Wijnker gegaan. Dirk was de zoon van Gerrit Wijnker en 
Anne Kieft uit Heerhugowaard en was eveneens pastoor. Zijn laatste 
standplaats was Tuitjenhorn.  
In de kerk van Tuitjenhorn staat tegenwoordig de kelk met pateen en lepeltje 
nog uitgestald.    
  
Toen Heeroom in 1946 met emeritaat ging was zijn laatste standplaats 
Dordrecht. Hij wilde zijn oude dag graag doorbrengen in zijn geboortedorp 
Heerhugowaard en had daartoe een huis op het oog aan de Middenweg 133, 
waar momenteel fotostudio Gerard Vlaar gevestigd is. Omdat deze woning 
eerst nog verbouwd moest worden had hij zijn broer Dirk gevraagd of hij niet 
zo lang in kon trekken in de boerderij Middenweg 63. Deze boerderij was toen 
nog eigendom van zijn broer Dirk, die daar tot 1939 had gewoond. Op dat 
moment werd Middenweg 63 bewoond door Piet Wijnker Dzn en Geertje 
Vlaar met hun gezin. In deze boerderij waren in de oorlog mensen uit den 
Helder geïnterneerd geweest en daarom was er een mogelijkheid om daar 
tijdelijk in te trekken.  
(Deze boerderij was gebouwd in 1874 en de stolp er achter, waar de familie P. 
Neefjes heeft gewoond was in 1877 gebouwd. Op de plaats van deze twee 
stolpen had voordien een andere boerderij gestaan). 
Heeroom ging er wonen, samen met zijn huishoudster Toos Wolters, die uit 
Rotterdam afkomstig was. Hij had ook zijn tweewielig rijtuig meegebracht met 
een grote zwarte kap en zijn paard Xerxes, een harddraver. Heeroom was altijd 
al een groot liefhebber van paarden geweest. Het paard kon op het land van 
oomzegger Piet Wijnker Dzn. lopen en het rijtuig kon in de boerderij gestald 
worden. Zijn verblijf op de boerderij beviel Heeroom, als boerenzoon, zo 
goed, dat hij zijn broer Dirk vroeg of hij er niet kon blijven. Hij kon dan ook 
blijven beschikken over zijn rijtuig en paard, die hij op middenweg 133 niet 
kon houden. Zijn broer Dirk stemde toe en dus werd de boerderij verbouwd. 
Als je met je gezicht naar de voorkant van de boerderij ging staan, dan kreeg 
Heeroom de beschikking over de twee meest linker ramen en de voordeur, die 
daarnaast was. Achter deze voordeur, die na de verbouwing niet meer gebruikt 
kon worden, kwamen twee slaapkamers. 
Achter de twee ramen werd een grote kamer gebouwd. Achter de kamer kwam 
een keuken en een bijkeuken. Dan was er een lange gang naar achter, met aan 
de rechterkant een rij kasten en links een logeerkamer. Aan het eind van de 
gang was de kapel. Deze kapel had een raam, waarin Heeroom glas in lood liet 
aanbrengen. Het betrof een afbeelding van de H. Maria met kind. Het raam 
was een boerderijraam met boven een boog en twee spijlen. Dit glas in lood is 
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nog in het bezit van de familie. De kapel bestond uit een ruimte van ongeveer  
drie bij zes meter met aan de raamkant een verhoging van drie bij twee meter 
en ongeveer 30 cm hoog. Hierop stond het altaar en de twee misdienaars 
knielden op deze verhoging.  In het altaar was een steen geplaatst met 
relikwieën. 
 
Of de kapel ooit is ingewijd door een bisschop weet ik niet (Mogelijk weet 
tante Ans dat. Navragen!!!. Volgens Afra was er wel toestemming van de 
bisschop om de H. Mis in de kapel op te dragen). 
 
Als misdienaars deden in het begin twee jongens uit de buurt dienst. Dat 
waren Bertus en Cor Steur (de latere West-Friese cabaretier).  
Daarna kwamen de vijf zonen van Piet Wijnker Dzn en Geertje Vlaar aan de 
beurt, te weten Gerard, Theo, Piet, Adri en Jan. Omdat het gezin daarna alleen 
nog vijf dochters had werden de kinderen Neefjes ingeschakeld, die naast de 
boerderij woonden, Via hun moeder Aagje Wijnker waren ze ook familie van 
Heeroom. Gerard en Theo Neefjes waren de laatste twee misdienaars.  
Als je naar de vierde klas van de lagere school ging, dan werd je misdienaar. 
Dit duurde dan tot en met de zesde klas. Daarna kwam er voor jou een ander. 
Als het slecht weer was, dan konden we binnendoor over de zolder naar de 
kapel toe. 
De H. Mis begon iedere dag om 07.45 uur.  Moe moest zorgen dat we op tijd 
waren, want daar was Heeroom streng in. We kleden ons om in het gangetje 
en trokken dan een zwarte toog aan met daarover een witte superplie. De 
kleding van Heeroom was door de huishoudster in de goede volgorde 
klaargelegd op het altaar, waar Heeroom zich voor de H. Mis aankleedde.  
De oudste misdienaar zat rechts en had de leiding. Hij mocht de bel bedienen, 
het wijnkannetje dragen en de wijn in de kelk gieten. Heeroom had dan zijn 
vingers over de kelk gespreid en daar moest je dan de wijn overheen gieten. 
Als het genoeg was dan duwde hij het kannetje met zijn vingers omhoog.  
Daarna ging er, met een gouden lepeltje, een druppeltje water bij. 
Er was elke dag een H. Mis, het hele jaar door, ook op zaterdag en zondag en 
in de schoolvakanties. Soms moest Heeroom in de parochiekerk assisteren en 
dan mochten wij misdienaars mee om in de parochiekerk te ‘dienen’. We reden 
dan mee met het rijtuig en vonden onszelf heel belangrijk, mede omdat 
iedereen voor Heeroom zijn petje lichtte.  
Ook mochten we op kosten van Heeroom jaarlijks mee met het misdienaars 
uitje van de parochie. 
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Het vak ‘misdienen’ leerden we van Heeroom zelf. We moesten dan bij hem 
komen en dan werden de Latijnse gebeden in je kleine hersentjes gestampt. De 
rest kenden we al wel, omdat we dat al vaak genoeg hadden gezien. 
Voor de misdienaars gold de H. Mis bij Heeroom op zondag ook als je 
‘zondagsplicht’. Dit gold echter niet voor iedereen die daar kwam. Zo gold het 
wel voor de huishoudster en mijn Opa en Oma Wijnker, maar weer niet voor 
mijn ouders. Die werden geacht, eventueel door weer en  wind, op de fiets 
naar de parochiekerk te gaan. Ten slotte gold de regel dat iedereen die daartoe 
in staat was zijn of haar  ‘zondagsplicht’ in de parochiekerk moest vervullen. 
De mensen die in de kapel naar de kerk gingen kwamen meestal uit de buurt. 
Opa en Oma Wijnker kwamen iedere dag. Daarnaast zag je ook Manus 
Schouten, de fouragehandelaar, Duifje Vlaar en Marie Vlaar, Mevrouw Steur 
met haar dochter Klazien, Mevrouw Appel met haar dochters, Mevrouw 
Boekel, Mevrouw Grootjes (van de kleine Bazar) en soms  kinderen uit de 
buurt. Voor enkelen onder hen, die ‘mankerende’ waren gold het bijwonen 
van de H. Mis op zondag ook als zondagsplicht.    
 
Toen de huishoudster Toos Wolters ouder werd, wilde ze weer terug naar 
Rotterdam. Om dit op te vangen deed Heeroom een beroep op een andere 
oomzegger van hem n.l. Gert Wijnker van Middenweg 9. Die had een groot 
gezin en derhalve kon er wel een van zijn dochters bij Heeroom intrekken als 
huishoudster. Zo kwam Afra Wijnker als huishoudster bij Heeroom. Toen die 
trouwde met Piet Pater uit Rustenburg, werd ze opgevolgd door haar zus 
Tinie. Tinie trouwde met Piet Beersse uit Heerhugowaard-Kruis en als laatste 
kwam hun zus Geer, die is gebleven tot Heeroom in 1959 overleed. Daarna 
trouwde Geer met Piet Bijman en ging wonen in de Weere.   
De huishoudsters van Heeroom moesten niet alleen huishoudelijke taken 
verrichten, maar ze waren ook koster. Voor de H. Mis moesten zij de spullen 
klaarzetten. Hiervoor hadden ze dispensatie, want een gewone leek mocht niet 
met zijn handen aan de kelk of aan de hosties  komen en zeker niet als het om 
een vrouw ging. Afra vertelde dat ze iedere zaterdag naar de parochiekerk ging 
om miswijn en hosties te halen. 
 
Uit de tijd van Toos Wolters, die wij tante Toos noemden, herinner ik mij dat 
ze wel eens bezoek kreeg van haar zus Agnes en haar broer Cor. 
Agnes Wolters was een deftige vrouw met mooie kleren en behangen met 
gouden juwelen. We vonden haar een echte stadse vrouw. Haar broer Cor had 
de eigenaardige gave om tafels, stoelen en bedden te laten ‘dansen’. Dan 
hoorden wij ’s morgens Agnes weer klagen dat Cor ’s nachts weer bezig was 
geweest, en Cor maar lachen.  
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Daarnaast was hij een verdienstelijk tekenaar en Heeroom had enkele werken 
van hem hangen.   
 
Als het mooi weer was kon je Heeroom in het land zien lopen in zijn zwarte 
toog en met zijn handen op zijn rug de rozenkrans te bidden of te brevieren. 
Als wij zelf, bijvoorbeeld voor onze verjaardag een rozenkrans gekregen 
hadden dan gingen we altijd meteen naar Heeroom om hem te laten wijden. 
Pas dan mocht je ermee bidden.  
Als het vrijdag was, dan kwam de visboer langs en vaak kwam Pastoor van 
Diest van de parochiekerk langs voor een sigaar en een glaasje. 
Een van mijn eerste herinneringen uit mijn jeugd is het feit, dat Heeroom bij 
ons in de keuken aan tafel zat. Hij zat in de stoel van mijn vader en ik zat 
tegenover hem in de stoel van mijn moeder. Ik ging nog niet naar school, dus 
ik zal een jaar of drie / vier geweest zijn. Heeroom probeerde mij de ‘rollende 
r’ te laten zeggen. Hij deed het dan voor en ik moest het nadoen.  
 
Voordat ik naar de Mulo in Alkmaar ging moest ik een paar keer een avond 
naar Heeroom. Wat de bedoeling van deze bezoeken was heb ik eigenlijk nooit 
begrepen. Ik denk dat het een soort voorbereiding was op het feit dat ik naar 
‘de grote boze stad’ ging. Ik mocht dan mee-eten en bleef er tot het voor mij 
bedtijd werd. Heeroom las verhalen voor uit de bijbel en aan het einde van de 
avond baden we samen het avondgebed met de rozenkrans, wat bij elkaar wel 
een half uur duurde.  
 
Toen Heeroom ouder werd kon hij op het laatst niet zo lang meer staan en 
werd de H. Mis lezen een probleem. Dit werd opgelost, toen hij toestemming 
kreeg om zittend op een stoel de H. Mis te lezen. De misdienaars moesten dan 
een paar keer de stoel verzetten als Heeroom aan de andere kant van het altaar 
moest zijn. Heeroom leunde dan op het altaar en schoof dan met de stoel mee 
heen en weer.  
 
Heeroom had mooie spullen. Hij had een prachtig servies en mooi bestek. Er 
hing een Friese staartklok in de kamer en er stond een notenhouten bureau 
met groen laken. Op dit bureau stond ook een grote klok, die tevens de 
maanstanden aangaf en een uit ivoor gesneden paardje. Daarnaast prachtige 
antieke stoelen met houtsnijwerk en een ovalen tafel met een prachtig 
onderstel van houtsnijwerk.  
Als Heeroom ging eten, dan werd er door de huishoudster altijd keurig gedekt, 
met servetten en zilveren servetringen. 
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Tijdens het ziekbed van Heeroom hebben mijn vader en moeder heel wat 
keren bij hem op gepast als Geer, die toen huishoudster was, weg was. Zelf 
herinner ik me dat ik ook wel eens bij hem moest oppassen en dan maakte ik 
tegelijk mijn huiswerk. Soms moest ik dan een wit broodje met ei voor hem 
klaarmaken, dat in stukjes snijden en in zijn mond stoppen. 
Toen Heeroom was overleden moest ik dat aan de koster van de parochiekerk 
melden. De koster was toen Cor Wijnker, een neef van ons. Ik vond dat een 
heel gewichtige opdracht. Ik wist iets, wat de rest van het dorp pas zou weten 
als de klokken begonnen te luiden. Op de terugweg begonnen de klokken al te 
luiden voordat ik thuis was. Ik had mijn opdracht goed uitgevoerd. 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden 
 
De afgelopen periode hebben we onderstaande nieuwe leden kunnen 
verwelkomen.   
dhr. J.A.H. Lammers  Bergen 
dhr. A.J. Klomp   Alkmaar 
mw. H.M. van Oostendorp Zaandam 
 
We wensen u veel succes met uw onderzoek en  hopen dat het lidmaatschap 
van HNK daar een positieve bijdrage aan zal leveren.  We ontmoeten u graag 
bij een van de lezingen in ’t Trefpunt.  
 
 
 
 

Tip 
 

Neem regelmatig een kijkje op de site van het Alkmaars Archief 
www.archiefalkmaar.nl. 

 
U vindt er informatie over de voorgenomen verhuizing naar de voormalige 
Ambachtschool aan de Bergerweg, de aanwinsten, het cursusaanbod (o.a. oud 
schrift) en de tentoonstelling in de hal.  
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        Piet Aaij 
 
‘BROEK  OP LANGEDIJK’ meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen 
              met de oudste doorvaartveiling 
uitgave van Stichting COOG (Coördinatie Onderzoek Oud Geestmeram-
bacht) 
                  (bibliotheeknummer 35) 
Een eeuwenoude agrarische geschiedenis is in deze uitgave vastgelegd. Echt 
monnikenwerk, resulterend in ca. 400 pagina’s met beschrijvingen van kavels, 
de historische benamingen (met verklaring van herkomst) en de respec-
tievelijke eigenaren.  
In deze vijfde uitgave van de stichting verder artikelen over: 

• de genealogie en archeologie in het tuinbouwgebied Geestmerambacht 

• scheepswerf ‘Houdt Moed’, een stukje historie 

• hoogoplopende burenruzie in Broek op Langedijk ‘Een dam te ver’ 

• tuinbouw- en veilinggeschiedenis van de Langedijk 

• de firma ‘de Groot en Slot’ en de uienteelt 
In de toelichting wordt vermeld dat in 
deze uitgave het gedeelte van Geestmer-
ambacht wordt beschreven dat bij de 
invoering van het kadaster omstreeks 
1830 behoorde tot de kadastrale 
gemeente Broek op Langedijk, verdeeld 
in sectie A nrs. 1 t/m 1356 en sectie B 
nrs. 1 t/m 887. Per perceel of groep 
percelen worden naast de kadastrale 
nummers, de soort van eigendom en de 

oppervlakte, ook de eigenaren met hun beroep en woonplaats vermeld. 
Voor een ieder met voorouders in dit gebied absoluut een waardevol 
boekwerk. 
 
Verder in de bibliotheek van HNK opgenomen: 
Kort verhaal van het beleg van Alkmaar  door Nanning van Foreest  (334) 
 
Uw stamboom op de computer  Ronald Balham/Rob van Drie  (189) 
 
‘Der beden des poerters der stede van Alcmair goedertierlijc toe 
ghenegen’  Stadsrecht Alkmaar – 11 juni 1254   door J.C.M. Cox  (189) 
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Piet  Aaij 

 
Wederom een greep uit de parentelen/kwartierstaten/matriarchalen/ 
genealogieën/stamreeksen  en belangwekkende artikelen uit de 
verenigingsbladen. Deze periodieken kunt u vinden in de bibliotheek 
van onze afdeling. 
 
Jan Holweg(h) (par)   Achterhoek en Liemers 17e jrg. nr. 2 
Jacobus G. Bolders (gen)   West-Noord-Brabant 2009 nr. ½ 
Hendrik H. Boer (par) 
Jan Rozema (kwst)   Threant Drente 20e jrg. nr. 2 
Frederik Eijk (gen) 
Johannes de Vries (kwst)   Zaanstreek-Waterland nr. 77 
Paulus Eykhout (kwst)   Kwartier van Nijmegen 18e jrg. nr. 2 
Tietje Hiemstra (matr.)   11 en 30 afd. Friesland 14e jrg. nr. 3 
Mevis Kruckel (Kreukels) (par)  GeneVer Zd.-Limburg 12e jrg. nr. 2 
Jan Karel Loman (kwst)   IJsseldelta 23e jrg. nr. 2 
 

                       JUBILEUM ‘KOGGELAND’ 1984-2009 
     afdeling Oostelijk West-Friesland 
 In een prachtig uitgevoerd jubileumblad de volgende artikelen: 
 * Van Ziekteleer tot Geneeskunst 
 * Gezondheidszorg in het Burgerweeshuis in Hoorn (18e eeuw)  
 * Frans van Sombeek (zeer uitgebreide parenteel) 
 * Afstamming van Abraham vande Cnocke 1642-1702 
 * Ondernemers te Alkmaar (stalhouder Van der Haagen) 

 
‘Zicht op Haringcarspel’ Hist. Ver. Harenkarspel 18e jrg. nr. 35a 
- volledig gewijd aan de oud-burgemeester van Warmenhuizen en Haren- 
  karspel H. Nolet (1928-1958) 
 --------- 
‘Westfriese Families’ 50e jrg. nr. 2 
- Wilhelmina Bos-Kramer (1840-1914) te Opperdoes (kwst) 
 --------- 
‘De Kroniek’ Hist. Tijdschrift Graf-De Rijp en Schermer 26e jrg. nr. 2 
- ‘Schipper Visser’ zes generaties beurtvaart 1785-1966 (met gen.) 
- Het archief van graanhandelaar Aldert de Wit geh.. met Dieuwertje Glazekas  
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Nadere kennismaking met… 
verzorgd, na ontvangst in april j.l. door Piet Aaij 

 
Mijn naam is Peter Miebies. Sinds onze recente verhuizing van Amstelveen 
naar Castricum, ben ik lid van de afdeling Hollands Noorderkwartier. 
Dat was een hele verandering, die verhuizing. Na ruim 40 jaar in Amstelveen 
gewoond te hebben is Castricum toch echt heel anders! Maar wel fijn anders. 
Je gaat van wat ooit een KLM-, Fokker- en forensengemeente was, met nu 
zo'n 70.000 inwoners, naar Castricum dat, zelfs als je alle plaatsen die tot die 
gemeente behoren bij elkaar telt, ternauwernood aan de helft komt. Maar dat is 
juist één van de prettige aspecten van Castricum: het is allemaal wat 
kleinschaliger, wat dorpser. Sommigen vinden dat laatste wat negatief klinken 
maar wij niet! 
Ik ben (in 1944) geboren en (ruim 20 jaar) getogen in Den Haag. Getrouwd in 
Loosduinen (sinds 1923 deel van de gemeente Den Haag) met Adriana Orie. 
Na bij andere werkgevers mijn weg op de arbeidsmarkt gezocht te hebben, 
ben ik 40 jaar werkzaam geweest bij de Vrachtdivisie van de KLM. Dat laatste 
verklaart meteen waarom we in Amstelveen terecht zijn gekomen. 
We hebben twee kinderen, waarvan er eentje nu op fietsafstand woont, en 
zeven kleinkinderen. Daar heb je op zich al bijna een dagtaak aan maar omdat 
genealogie een van mijn hobby's is, een andere is ‘verzamelen’ van Leerdam- 
en Maastrichtglas, spendeer ik daar ook veel tijd 
aan. 
Bij het horen van onze achternaam worden 
regelmatig opmerkingen gemaakt in de trant van: 
‘vreemde naam’, ‘nog nooit van gehoord’ of 
‘komt uit Duitsland zeker’. Omdat ik ook niet 
wist wat de betekenis was noch waar de naam 
vandaan kwam, ben ik op 7 augustus 1982 voor 
het eerst naar een archief geweest. Dat was, het 
zal niet verbazen, het Gemeentearchief Den 
Haag, toen nog aan de Loosduinseweg. Ik zal u 
niet vermoeien met een chronologisch verslag van 
alle bezochte archieven. Wel kan ik nu bovenge-
noemde opmerkingen (behalve de tweede) van uitleg resp. antwoord voorzien. 
De naam blijkt afkomstig te zijn uit (nu) Belgisch Limburg, uit het door de 
stad Hasselt geannexeerde dorpje Kuringen. De persoon die ik als onze 
stamvader beschouw, heette Frederik Muwis (~ 18-9-1760 - � 18-1-1834). 
Die naam, en varianten als Muvis, Mevis, Mebis en Meuwis, komen in die 
nu Belgische provincie regelmatig voor. 
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Frederik ging als militair bij de Waalse Dragonders richting Den Haag. Daar 
trouwde hij (rk) met de Amsterdamse Jacoba Betger (lu) (1766-1833). In de 
rk-trouwinschrijving wordt zijn naam geschreven als Miebis en bij hun zoon 
Joannes Fredericus in 1809 is het al Miebies geworden. Een ouder kind (1806) 
heet nog Mibis. 
Naar algemeen wordt aangenomen zijn de genoemde Limburgse 
naamvarianten allemaal afkomstig van de voornaam (Bartholo)meus. Daarmee 
is het raadsel Miebies uit de wereld geholpen: het is een patroniem. Niets meer 
en niets minder. 
Sinds 1 april 1994 ben ik NGV-lid. Na een door de afdeling Amsterdam e.o. 
georganiseerd bezoek aan het VC in Weesp, ben ik door een nijver bestuurslid 
van die afdeling het bestuur ‘ingepraat’. Dat heb ik 3 jaar gedaan (t/m februari 
2008).  
Ik ben ook nog enige tijd betrokken geweest bij de Knipseldienst in Weesp als 
medewerker aan het familieadvertentiedigitaliseringsproject (3x woordwaarde). 
Sinds februari van dit jaar ben ik de opvolger van de heer H. van der Horst als 
redacteur van het mededelingenkatern in Gens Nostra en op grond daarvan 
ook lid van de NGV-webredactie. 
Hoewel de woensdagavond een lastige avond voor mij is, hoop ik binnen 
afzienbare tijd in de gelegenheid te zijn een afdelingsavond te bezoeken. Niet 
alleen om kennis te maken maar ook om misschien eens uit te vinden of de 
naam van mijn vrouw (Orie) op enigerlei wijze verbonden is met de Noord-
Hollandse varianten Orij en Ory. 
En wie daar iets over  weet, ik houd mij aanbevolen (patmiebies@ziggo.nl). 
 
 
 
 
 
 
 

In de volgende nummers van dit blad o.a:  

• Een kwartierstaat op het middenblad 

• De personele quotisatie anno 1808 

• De familie Wijnker 

• Uit Hamburgse bron 

• Opkopers te Alkmaar 

• Een artikel van u? Waarom eigenlijk niet?  


