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Van de voorzitter 
door Truus Schoehuijs-de Vries 

 
Tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst hebben we terug 
gekeken op een succesvol jaar en het bestuur gaat 
zeker voort op de ingeslagen weg. Contacten met de 
omliggende afdelingen worden aangehaald en komende 
maand zal er een Regiovergadering plaatsvinden met de 
afdelingsbesturen. Onze leden zullen hier meer van 
horen. 
 
Traditiegetrouw vulden onze leden de Nieuwjaarsavond 
vóór de pauze in met een terugblik op hun eigen 
onderzoek. Enkele leden vertelden over interessante 
ontdekkingen en de bronnen die zijn aangeboord. 
Uiteindelijk wil je een zo volledig mogelijk inzicht in de 
familieverbanden en verhalen daarover en dan kom je 
allerlei obstakels tegen.  
 
Velen van ons denken erover dit nog in een boek te 
gaan vastleggen. Een van de dingen waar aan gedacht 
moet worden is, dat nog levende familieleden niet altijd 
zomaar met hun antecedenten in een document 
genoemd willen worden. Speelt een crimineel of ander 
verleden zich af in 1800 dan zijn dat voor een genealoog 
de krenten in de pap en beschrijven we de details 
graag, maar vindt zoiets plaats in deze tijd dan wil men 
dat liever niet op papier zien. Daarom is het verstandig 
bij het onderzoek aan nog levende familieleden te 
vragen of zij een bewijs van geen bezwaar tegen 
publicatie van antecedenten willen ondertekenen. 
 
Onze Nieuwjaarsbijeenkomst verliep zeer geanimeerd 
met in de pauze een hapje en een drankje en na de 
pauze was er een interessante lezing over de 
ontstaansgeschiedenis van de omgeving van de Zijpe 
(zie verslag lezingen). 
Aan de aanwezigen werd door het bestuur een NGV-
boekenlegger aangeboden.  
 
Vol goede gedachten beginnen we aan een nieuw jaar. 

                                          Hollands Noorderkwartier, aflevering 85 2 

Programma lezingen HNK seizoen 2010-2011 
door Wil Hermanus 

 
Tot het zomerreces is er op de tweede woensdag van de maanden 
maart en april een lezing. Deze wordt traditiegetrouw gehouden in ’t 
Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, 1814 JA Alkmaar, tel. 072 
5123949. De zaal is open om 19.30 uur, begin lezing 20.00 uur. 
Belangstellenden zijn van harte welkom!  
Let op: In april is er voor de leden, voorafgaand aan de lezing een 
korte ledenvergadering die om 19.30 uur begint. 
De toegang tot de HNK-avonden is gratis, evenals het parkeren.  
 

Woensdag 9 maart 2011 
Lezing: Hugenoten, door H.L.F. du Corbier. 
De spreker is werkzaam voor de Nederlandse Hugenoten Stichting. Veel 
mensen met een enigszins Frans klinkende achternaam menen of hopen 
dat zij afstammen van de Hugenoten. De spreker zal uitgebreid vertellen 
over het Franse calvinisme, over de vlucht van deze Fransen  naar de 
Nederlanden en hoe zij hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en de 
welvaart in verschillende Hollandse steden. Heeft u zelf een vermoeden of 
een bewijs dat uw voorouders uit Frankrijk komen? U kunt dit aan de heer 
Du Corbier voorleggen.  
 
Woensdag 13 april 2011 

Om 19.30 uur Afdelingsledenvergadering.  
Lezing: Kerken van Noord-Holland, door Marcel Plaatsman en André 
Looijenga. Deze twee heren zullen in hun presentatie over de ont-
staansgeschiedenis van de kerken vertellen, vanaf de vroege romaanse 
kerkjes op de zandgronden, de moeizame pogingen tot het oprichten van 
gotische kerken, vervolgens de welvaart met de renaissance in de bouw, de 
barok en de 19e eeuw met de enthousiaste bouw van katholieke kerken 
overal in Noord-Holland. 
Wilt u iets meer te weten komen over een bepaalde kerk in Noord-Holland 
of Friesland? Meld dit dan tijdig bij de secretaris, dan kan de vraag worden 
doorgestuurd naar de sprekers. 
 

De volgende woensdagavonden kunt u ook alvast in uw agenda noteren: 
14 september, 12 oktober en 9 november. 
 
En als u Friese voorouders heeft, is het goed om te weten dat op zaterdag 
1 oktober in het Tresoar in Leeuwarden een Friese Genealogische dag 
wordt gehouden.  
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Afdelingsledenvergadering HNK  13 april 2011  
 

Agenda 
 

1. Opening, vaststelling van de agenda. 
2. Mededelingen 
3. Verslag ledenvergadering 10 november 2010 

(zie HNK-nr. 84, blz. 119) 
4. Jaarverslag secretaris over 2010 

(zie dit HNK-nr) 
5. Financieel verslag 2010 en begroting 2011 

(deze liggen op de bijeenkomst ter inzage) 
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
7. Décharge bestuur over 2010 
8. Bestuurssamenstelling.  

Aftredend en herkiesbaar mevrouw T.A.C. Schoehuijs–de Vries als 
voorzitter en de heer H. van der Velde als penningmeester. 
Tegenkandidaten voor beide bestuursleden en kandidaten voor 
uitbreiding van het bestuur kunnen tot 1 week voor de vergadering 
worden aangemeld bij de secretaris. 

9. Verkiezing afdelingsafgevaardigden voor de landelijke 
vergaderingen in Utrecht.  
Mevrouw W.J. Hermanus-Schipper en de heer P.D. Aaij stellen zich 
weer beschikbaar. 

10. Bespreking van de binnengekomen stukken voor de Algemene 
Vergadering in Utrecht.  
Deze stukken liggen ter inzage op de vergadering of zijn vanaf 
begin april digitaal te verkrijgen bij de secretaris.  

11. Wat verder ter tafel komt. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting.   

 
 

                                          Hollands Noorderkwartier, aflevering 85 4 

Jaarverslag 2010 
door mw. Hermanus, secretaris van de afdeling Hollands Noorderkwartier.  
 
Algemeen. 

In het verslagjaar organiseerde de afdeling in het zalencentrum ’t Trefpunt 
in Alkmaar de volgende bijeenkomsten met de bijbehorende resultaten: 

• 13 jan. 2010 Nieuwjaarsbijeenkomst, uitwisseling gegevens, 
diapresentatie van de Historische Vereniging St.Pancras. Ondanks 
barre winterweer 29 personen. 

• 10 febr. 2010 Handmerken, lezing van Paul Harthoorn, 
uitgesproken door Emmy Reijngoud, aanwezig 24 personen. 

• 10 maart 2010 Ledenvergadering en computerpresentatie door Rob 
Fransen van Pro-Gen Gebruikersgroep, aanwezig 38 personen. 

• 14 april 2010 Jubileumbijeenkomst 45 jarig bestaan HNK, 
Presentatie boek, lezing Immigratie in Noord-Holland, m.n. Alkmaar 
e.o. door A. Doedens, totaal aantal aanwezigen 126 personen. 

• 8 sept. 2010 Wat kan het CBG voor ons betekenen, presentatie 
door Sytske Visscher, 35 bezoekers. 

• 13 okt. 2010 Het leven van de armste mensen in Europa, door 
Henri van Rijn, 42 personen aanwezig 

• 10 nov. 2010 Ledenvergadering, lezing Het Kings German Legion, 
door Jos Kaldenbach , 48 bezoekers.  

De herinnering voor deze bijeenkomsten ontvingen de leden per e-mail. De 
heer Telman verzorgde deze mailings. De door de heer Aaij gemaakte 
verslagen van de bijeenkomsten werden opgenomen in het afdelingsblad.  
Eind december bedroeg het ledental van de afdeling 333 en waren er 25 
bijkomende leden. De terugloop van het ledental met 10 personen had 
vooral te maken met verhuizingen en opzeggingen vanwege overlijden of 
hoge ouderdom. 
 

Bestuurlijke zaken en PR. 
Het bestuur had dezelfde samenstelling als voorgaande jaren. Wel zijn 
enkele personen benaderd voor bestuursuitbreiding, maar dit had geen 
resultaat. De adresgegevens van de bestuursleden werden in het 
afdelingsblad en in Gens Nostra gepubliceerd. Via de NGV-website konden 
de recente gegevens ook worden gevonden.  
Het bestuur vergaderde op 19 jan 2010, 21 april 2010, 5 oktober 2010 en 
23 november 2010. Vooral in het voorjaar was er buiten de vergaderingen 
om veel onderling contact vanwege de uitgave van het jubileumboek en de 
voorbereidingen van de jubileumavond op 14 april. 
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Eind april en eind november waren mevrouw Hermanus en de heer Aaij 
aanwezig bij de landelijke vergaderingen in Utrecht. De heer Kaldenbach 
was aanwezig namens de Microfichedienst en in november ook als 
afgevaardigde van de afdeling Den Helder e.o. 
 
Op 11 september tijdens de Open Monumentendag verzorgden de heer 
Breggeman en mevrouw Hermanus de stand in de Grote Kerk in Alkmaar. 
Op 3 oktober hielp de heer Schotten in Alkmaar-Noord bij een 
Computerdag. De presentatie op 8 oktober in de bibliotheek kon wegens 
familieomstandigheden helaas niet doorgaan. Op 9 oktober kon mevrouw 
Zonneveld naar Haarlem gaan om aldaar te assisteren bij de Open 
Archiefdag. 
 
Op 10 oktober waren de heer en mevrouw Aaij namens HNK aanwezig bij 
de opening van de tentoonstelling over bodemvondsten in Koedijk. Op 23 
oktober bezocht mevrouw Hermanus de jaarlijkse studiedag van de Dienst 
PR in Utrecht. Mevrouw Schoehuijs en mevrouw Hermanus bezochten op 
26 mei een bijeenkomst van de afdeling Zaanstreek-Waterland. Mevrouw 
Schoehuijs was op 8 december aanwezig bij de jubileumbijeenkomst van de 
Historische Vereniging Alkmaar. De heer Telman zorgde voor het bijwerken 
van de HNK webpagina en de verzending van het HNK-journaal.   
Er is gestart met de organisatie voor een overleg met de andere Noord-
Hollandse afdelingen in het voorjaar van 2011.  
 
Jubileum 45 jaar HNK. 

Op 14 april hield de afdeling een feestelijke bijeenkomst in de grote zaal 
van ’t Trefpunt ter ere van het 45-jarig bestaan. Veel leden en 
vertegenwoordigers van het hoofdbestuur, zusterafdelingen van de NGV, 
het Regionaal Archief en historische verenigingen uit Alkmaar en omgeving 
waren aanwezig. De voorzitster presenteerde in haar openingstoespraak 
het boek “Immigranten in Alkmaar 1860-1880” waaraan de afdeling 
driekwart jaar had gewerkt. Allereerst werd de maakster van het eerste 
deel van de uitgave, mevrouw M.G. de Leeuw, bedankt voor het ter 
beschikking stellen van haar scriptie en haar professionele ondersteuning. 
Vervolgens werden de leden van de werkgroep, die het tweede - meer 
genealogische - deel van het boek hadden samengesteld, bedankt. Na de 
pauze hield de heer Doedens een lezing over de ontwikkeling van de 
Immigratie in Alkmaar en omgeving.   
 
De aanwezige afdelingsleden van HNK en de vertegenwoordigers van 
zusterafdelingen en historische verenigingen, waarmee de afdeling een 
ruilabonnement heeft, ontvingen na afloop een exemplaar van het boek. 
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In de maanden na de jubileumbijeenkomst hebben medewerkers en 
bestuursleden ervoor gezorgd dat de leden die niet op de bijeenkomst 
aanwezig konden zijn een boek thuisbezorgd kregen. De heer en mevrouw 
Aaij hebben voor de organisatie en uitvoering van deze klus veel werk 
verzet.  
In de herfst is aanvang gemaakt met reclame voor het boek voor de 
verkoop van het restant in boekwinkels in Alkmaar. 
   
Het afdelingsblad. 

De redactie bestond uit mevrouw Luken en de heren Aaij en Telman. Er 
werden 4 nummers uitgebracht van jaargang 24 met een totaal van 148 
pagina’s. Vooral het eerste nummer in het verslagjaar, dat ter ere van het 
45-jarig bestaan extra dik was, werd een prachtig nummer met veel 
moederreeksen, vernoemingreeksen  en foto’s. Deze uitgave werd groten-
deels samengesteld door mevrouw Luken. De werkzaamheden voor de 
verzending werden gedaan ten huize van mevrouw Zonneveld waarbij een 
wisselende groep leden hielp. Een gestaag groeiend aantal bijkomende 
leden duidt erop dat het afdelingsblad zeer wordt gewaardeerd.  
 
Bibliotheek. 
De heer en mevrouw Reijngoud zorgden voor de bibliotheek die in drie 
metalen kasten in de berging van ’t Trefpunt is ondergebracht. Tijdens de 
bijeenkomsten zorgde de heer Aaij voor een aardige keuze die ter inzage 
werd gelegd op de tafel in de zaal. Dit jaar zorgde mevrouw Greijer-Gürsch 
voor het laatst voor een aanvulling op de index. Zij werd daarvoor tijdens 
de bijeenkomst in november in het zonnetje gezet. De heer Biesbroek is 
bezig met recente aanvullingen voor een nieuwe CD-rom waarbij ook een 
index van de bibliotheek zal worden opgenomen.  
 
 
 
 

Nieuwe leden van HNK 
door Wil Hermanus 

 
De volgende leden kunnen we verwelkomen: 

dhr. M.G.M. Karhof Kaltenleutgeben N.Ö. Oostenrijk  
dhr. P.A.M. Meijering Castricum  
dhr. E.A. van Munster Alkmaar 

Wij wensen u veel succes met uw onderzoek. En wie weet ontmoeten we u 
op een van de HNK-avonden, al is het voor dhr.Karhof niet naast de deur.   
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         door  Piet Aaij  
 
 
Verborgen verleden 
Een veelbekeken televisieprogramma dat gebaseerd is op het in Engeland 
in 2003 gestarte programma ‘Who do you think you are?’. Een format dat 
inmiddels in vele landen wordt gebruikt o.a. in Canada, V.S., Zuid-Afrika 
e.a. De titel is bij ons niet letterlijk vertaald, want ‘Wie denk je (wel) wie je 
bent?’ zou verkeerde associaties oproepen. ‘Verborgen Verleden’ klinkt 
zeker in de oren van ons genealogen beter en doet meer recht aan de 
inhoud en de bedoeling van het programma. Voor de beginners onder ons 
lijkt het alsof je met je vraag naar het archief hoeft te komen om à la 
minute antwoord te krijgen, de meest waardevolle archiefstukken even te 
kunnen inzien en altijd persoonlijk begeleid te worden! 
De meer ervaren genealoog weet beter. Hulp is er uiteraard, maar de 
speurtocht naar familiegegevens kent iets meer hobbels dan de 
programmamakers laten zien. Bekende Nederlanders als Philips Freriks, 
Willeke Alberti, Jan-Jaap van der Wal e.a. worden langs diverse archieven 
geleid. Er wordt zelfs contact gezocht met archivarissen in Schotland, op 
Curaçao en in Suriname en dat blijft voor velen onder ons een utopie, maar 
ja, het moet ook met wat mooie beelden aantrekkelijk blijven om naar te 
kijken.  
Als er dan een archiefboek op tafel komt zou het fijn 
zijn als er even uitgebreider op in wordt gegaan: wat 
is er te vinden op een persoons- of gezinskaart, wat 
biedt een DTB-boek, wat zie je op een fiche, hoe ziet 
een kwartierstaat er uit e.v.  Het boek ‘Stamboom-
boek’ van drs. Rob van Drie over deze serie bevat wel 
de nodige informatie en leidt de lezer door archieven, 
langs documenten en over websites en vertelt wat er nodig is om een 
goede familiegeschiedenis samen te stellen. Het boek wordt uitgegeven 
door Waanders Uitgevers en het wordt door onze afdeling in de bibliotheek 
gezet zodat u de mogelijkheid heeft het in te zien en eventueel eens te 
lenen..                                                                                      
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Nieuws van het Regionaal Archief Alkmaar 
door Marry Luken-Sluis en Piet Aaij 

 
Op dinsdag 4 januari was het zover, het nieuwe archief werd min of meer 
officieel geopend. Om 9 uur, behoorlijk vroeg dus, verzamelde zich o.a. een 
grote groep vrienden in de gang voor de studiezaal waar werklui druk bezig 
waren de lampen op te hangen en andere werkzaamheden te verrichten. 
Diverse genodigden kwamen op het laatste moment binnen, omdat ze 
moesten zoeken naar een parkeerplaats en omdat de sneeuw langs de 
wegen een belemmering vormde.  
Na de speech van directeur dhr. Paul Post viel dhr. Joost Cox, de 
gemeentesecretaris, de eer te beurt de opening te verrichten door een 
‘geleend’ boek uit de bibliotheek van het archief bij de balie van de 
studiezaal terug te geven, terwijl Harry de Raad met zijn digitale camera 
alles vastlegde. We konden even rondlopen in de studiezaal voor een 
eerste indruk en die was zeer positief. Een royale zaal, de boeken 
overzichtelijk, comfortabele stoelen, grote ramen. Ook de ruimte waarin 
tijdschriften gelezen kunnen worden zag er plezierig uit. Het voelt niet echt 
aangenaam de werklui tijdens hun klus te storen, zodat de meesten snel 
naar de kantine gingen voor een kop koffie met gebak. Wel zagen we 
enkele enthousiastelingen die te midden van alle drukte met hun 
archiefwerk begonnen!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Cox overhandigt zijn ‘geleende’ boek aan dhr. Post. 
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Bijna 1½ week later, op zaterdag 15 januari om precies te zijn, was er een 
open dag. Voor veel archiefmedewerkers was het waarschijnlijk wel een 
beetje afzien na de drukte van de verhuizing weer aan de slag te moeten 
en dan nog wel op een vrije dag. Veel Alkmaarders hebben op de 
Ambachtsschool gezeten en grepen de gelegenheid aan om het gebouw 
van binnen te bekijken, dus de open dag werd bepaald niet alleen bezocht 
door potentiële archiefbezoekers.  
De trouwe bezoekers kennen elkaar wel en raakten in gesprek. Een 
bezoeker had drie kwartier nodig gehad om zijn auto kwijt te kunnen, een 
ander had met mazzel een plekje gevonden in een achterafstraatje. Bijna 
overal is betaald parkeren en ook dinsdagavond kost het geld. Voor 
sommige trouwe dinsdagavondgangers zijn de tijden van de trein niet erg 
gunstig. Waar de fietsen gestald moesten worden was niet duidelijk, maar 
de hele stoep lag nog open dus daar zal vast wel een oplossing voor 
komen. Ook het onderzoek moet waarschijnlijk anders worden uitgevoerd, 
alles moet beter voorbereid worden omdat de stukken uit het depot in 
Alkmaar-Noord gehaald worden.  
Hoe gerieflijk alles ook zal worden, het was wel duidelijk dat sommigen nu 
al met weemoed aan de vorige locatie terugdachten. Zeker is dat de 
archiefmedewerkers er alles aan zullen doen om de bezoekers zo adequaat 
mogelijk terzijde te staan en dan komt de gewenning vanzelf!  
 

 

Verslagen van onze lezingenavonden 
door Piet Aaij en Marry Luken 

 
januari 2011  Nieuwjaarsbijeenkomst en  
lezing ‘De geschiedenis van de Zijpe’ door dhr. G. van Dijk.  
 
Na de mededeling van de voorzitster dat de eerste HNK-avond van het jaar 
vanwege bezuinigingen wat soberder zal zijn dan gepland, ging zij met de 
microfoon de zaal in om de bezoekers te vragen iets over hun genealogisch 
onderzoek te vertellen. De heer Bloedjes gaf een toelichting op zijn 
onderzoek naar de familie Bloedjes en zijn kwartierstaat in de vorm van een 
cirkeldiagram. 
 
Daarna werd het woord gegeven aan de heer Van Dijk voor het tweede 
programmaonderdeel. Hij is gastheer in het Zijper Museum te Schagerbrug 
maar tevens voorzitter van het bestuur ervan. Bij HNK verzorgde hij een 
presentatie over de Zijpe. Allereerst kwam de ontstaansgeschiedenis van de 
Westfriese Omringdijk aan bod, gevolgd door de pogingen tot bedijking en 
drooglegging van de Zijpe. Jan van Scorel (1495-1562) heeft hier een 
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belangrijke rol in gespeeld. Hij zocht vennoten in Antwerpen om het project 
te financieren. Van Scorel was echter geen bedijker en vroeg raad aan 
Andries Vierlingh, een vooraanstaand waterbouwkundige. Deze vond het 
maar een dwaas plan om zo’n zandvlakte te willen inpolderen en wilde 
liever niets met de polder te maken hebben, al was hij niet te beroerd om 
nog wat goede adviezen te geven. Het kostte moeite om investeerders te 
vinden, en ook organisatorisch ging het niet van een leien dak. Hoe dan 
ook, uiteindelijk slaagde men in 1597, bij de vierde poging, de Zijpe te 
bedijken.  
Het is wel bijzonder dat de ligging van wegen, vaarten en kavelsloten van 
de polder reeds in 1553 op de tekentafel is ontworpen en heden ten dage 
nog herkenbaar is. 
Na de pauze werd gesproken over het vruchtbaar maken van de polder en 
de strijd tegen het stuifzand. De bewoners, -van kleine boeren tot grote 
walvisvaarders-, de middelen van bestaan, de economische crisis rond 
1880, de melkfabriekjes, beurtschippers. Ook het Noordhollands Kanaal en 
dat van Stolpen naar Kolhorn passeerden de revue. Het enthousiaste en 
keurig verzorgde verhaal van de vlotte verteller werd aangevuld met talrijke 
afbeeldingen, oude kaarten en oude foto’s. De reakties van de vele 
bezoekers waren zeer positief.  
Op de site van het Zijper museum is nog meer beeldmateriaal beschikbaar. 
Ook is de Canon van Zijpe verschenen, waarin 40 ijkpunten in de 
geschiedenis van de Zijpe worden beschreven. Een bezoekje aan het 
knusse museum wordt van harte aanbevolen. Voor meer informatie over 
adres, openingstijden, exposities en de canon: 
raadpleeg www.zijpermuseum.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het kanaal Stolpen-Schagen ‘passeert’ op 13 januari 1936 de toen nog intacte 

Groote Sloot Bron: De Canon van Zijpe 
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Het kanaal Stolpen-Schagen ‘passeert’ op 13 januari 1936 de toen nog intacte 

Groote Sloot Bron: De Canon van Zijpe 
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februari 2011     
lezing ‘Genealogisch bewijs uit niet kerkelijke bronnen’  

door Herman Rijswijk, voorzitter afd. Zaanstreek/Waterland 
 
Voor de 52 aanwezige belangstellenden was deze lezing inderdaad 
bijzonder belangwekkend, zoals in de aankondiging vermeld stond. Er 
verslag van doen is wat minder eenvoudig. De spreker gaf tijdens de lezing 
vanuit de kerkelijke registers van enkele inwoners van Edam in de 17e en 
18e eeuw de mogelijkheden aan verder te zoeken en zo tot een goed 
inzicht te komen van de familiehistorie en de wisselingen bij de 
naamgeving.  
Wie al ervaring heeft zal deze duik in de verschillende registers snel kunnen 
volgen, er zullen absoluut enkele aanwezigen de uitleg geïnteresseerd 
hebben gevolgd,  maar….. om er zelf mee aan de slag te gaan zal dat nog 
de nodige hoofdbrekens geven.  
 
Zo passeerden achtereenvolgens: registers uit het gemeentearchief w.o. 
successie-register, personele quotisatie (belasting over bezittingen aan 
land, huis, fabrieksruimte e.d.), thesaurierrekeningen (subsidie: bijv. voor 
‘harde daken’ zodat het gebouw minder brandgevaarlijk is), verpondingen-
register, schepenregister, memorieboeken van de burgemeesteren en van 
de vroedschap. Verder nog: inbrengboeken (belastingboeken die een 
beschrijving geven van de bezittingen) en schotboeken (ook een 
belastingboek –de schotvanger: degenen die de belasting vangt- je 
probeert uiteraard buiten schot te blijven! ), lijfrenten Kerkarchief (hierin is 
een hele familie te traceren), poortersregister (i.v.m. het tolrecht) en 
weeshuisregister.  
In de memorieboeken van burgemeesteren gaf de spreker aan dat deze 
enorm veel namen bevatten van personen die aangesteld zijn als 
schoolmeester, gildelid, lantaarnopsteker, zoutmeester, leverancier, 
glazenmaker, winkelier e.a. In Edam vond hij in het transport- en het 
verpondingen-register de naam aan van de eigenaar van een 
houtzagersmolen: Waterlooper en tevens de naam Waterhaalder. De 
verklaring voor deze naam ligt in het feit dat er zout- en zoetwaterhaalders 
waren in Edam o.a. voor de brouwerij aldaar.   
 
De spreker gaf tenslotte nog de aanwezigen een advies: als er gezegd 
wordt dat door u gewenste gegevens niet in het archief liggen toch even 
blijven aanhouden en zie, toch nog geluk gehad! De nodige archiefstukken 
zijn er wel. 
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Nadere kennismaking met… 
verzorgd door Piet Aaij 

 

Jan Bruijn (John Bruyn). 
 

Geboren in Alkmaar in 1939 in de Leeghwaterstraat als Jan Bruijn 
(nu in Australië is dat John Bruyn geworden) - Jan is hier een 
meisjesnaam -. Ik ben Jan de VII, al mijn mannelijke voorouders 
heten Jan. Het geslacht komt oorspronkelijk uit Monnickendam.  
 
In Alkmaar zijn we verhuisd naar de Reekerstraat 17 en daarna 
naar Utrecht in 1948. Ons gezin bestond uit vier jongens en een 
meisje, dat werd geboren in Utrecht. Na nog een verhuizing 
binnen Utrecht naar Érmelo in 1952, aan de rand van de Veluwe. 
In 1954 zouden we gaan emigreren naar Tasmanië. Achteraf 
gelukkig dat het niet doorging. Mijn vader was inspecteur van 
verzekeringen met twee linkerhanden! Voor veel emigranten was 
het bepaald geen pretje en ons gezin zou het moeilijk hebben 
gekregen. Tot 1963 woonde ik in Nederland; op mij was echt van 
toepassing ’12 ambachten, 13 ongelukken’.  
 
 
Ik ben begonnen als bakker met een 
diploma van de Ambachtsschool, 
daarna heb ik gewerkt in een 
pluimveebedrijf in Aalten in de 
Achterhoek. Ik ben schippersknecht 
geweest op de binnenvaart en zag zo 
veel van België, Duitsland en ons eigen 
land. Ik heb mijn dienstplicht vervuld 
en toen heb ik een opleiding gevolgd 
tot verpleger in een psychiatrisch 
ziekenhuis (mijn moeder Teetje en 
mijn tante Joriena werkten hier ook en 
mijn grootvader Arie Roos ontmoette hier zijn vrouw Antje 
Tensen). In Australië heb ik zeven jaar parttime gewerkt als 
carer/gardener voor een organisatie die ouderen verzorgde in hun 
huis en ik ben geëindigd als bricklayer (metselaar). Die verzorging 
van de ouderen was trouwens erg moeilijk; zij waren ook 
emigranten en spraken heel slecht Engels.  
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Ik hielp bijvoorbeeld een Poolse vrouw, die bijna 50 jaar in 
Australië woonde en maar een paar woorden Engels sprak. 
Weinig conversatie dus, maar zij kon mij wel duidelijk maken wat 
ze in de tuin gedaan wilde hebben. Als ik nu terugkijk met mijn 70 
jaren heb ik al met al een hele rijke arbeidservaring opgedaan. Ik 
ben getrouwd met een Hollandse uit Rotterdam (Hilligersberg). 
We hebben drie kinderen, twee meisjes en een jongen en die 
heet geen Jan. De traditie is verbroken, hij heet Marcel.  
We hebben vijf kleinkinderen, waarvan er twee heel ver weg 
wonen. Om Marcel te bezoeken vliegen we vijf uur; zij wonen op 
Groote Eylandt (een eiland met een Hollandse naam in de 17e 
eeuwse spelling). Heel veel Nederlanders wonen hier; ik heb wel 
eens gedacht in plaats van Her Majesty Queen Elizabeth II,  Hare 
Majesteit Beatrix Koningin der Nederlanden aan te stellen. Maar 
ja, dan moet iedereen Nederlands leren, toch maar niet. 
 
Ter zake: Mijn onderzoek betreft de families Roos, Bruijn (zonder 
de), Wolzak en Tensen. De Tensens komen uit Noorwegen, zij 
zijn in de 17e eeuw met hun houtvlotten via Noordzee en 
Zuiderzee ergens tussen Enkhuizen en Hoorn aangeland om hun 
hout te verkopen in Zaandam. Velen zijn gebleven en landbouwer 
geworden en vestigden zicht benoorden Alkmaar. Er is een 
Protestantse en een Rooms-Katholieke familietak. Mijn 
grootmoeder Antje Tensen is protestants, geboren in Berkhout en 
getrouwd met Arie Roos in Alkmaar 19 januari 1905. De Roosen 
komen waarschijnlijk uit Spanje uit Rosas, een stad aldaar (dit 
moet nog verder onderzocht worden); zeker is dat zij in 1750 in 
Sloten (NH) wonen en vandaar zich verspreiden over Zuid-
Holland. Grootvader Arie Roos, geboren in Oude Wetering in 1868 
placht te zeggen: ‘Ik woon op de rand van de kant van de 
Haarlemmermeer, tussen ketellappers en kippendieven.’ De 
Bruijnen komen uit Monnickendam waar ca. 1750 Jan I wordt 
geboren. Mijn overgrootvader Jan Bruijn had een watermolen in 
Waterland. Tenslotte de Wolzakken: zij komen uit het oosten van 
ons land. Een mij nog onbekende Wolzak was kleermaker en hij 
was de eerste die met een naaimachine op de markt kwam en 
broeken maakte -de boerinnen keken hun ogen uit -. 
 
Nog wat achtergrondinformatie: bij mijn grootouders Arie Roos en 
Antje Tensen werden 7 kinderen geboren. Van de zeven hebben 
er vier de Yad Vashem-medaille gekregen vanwege hun hulp aan 
de Joden, de vijfde door omstandigheden niet. Mijn oom Cornelis 
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Roos is gefusilleerd op 1 juli 1943 met elf anderen i.v.m. de 
overval op het bevolkingsregister in Amsterdam. Mijn tante Ans 
Roos kreeg toen een jaar Ravensbruck (concentratiekamp). Zij 
was verbonden met de bekende Joop Westerweel-groep; die 
hielpen Joden te ontsnappen via België, Frankrijk en Spanje naar 
Palestina. Onze hele familie had joodse mensen in huis. Als kind 
van een jaar of drie heb ik daar nog vage herinnering aan. Antje 
(Ans) Roos tenslotte is getrouwd met Joan Hendrik Geerling die 
tijdens de oorlog drie keer op de Atlantische Oceaan is getorpe-
deerd en dit als een van de weinigen heeft overleefd. Als 
bijzonderheid kon ik een foto bestellen uit 1941 waarop Antje 
Roos staat, kijkend in een bomkrater naast het Wilhelmina 
Gasthuis Amsterdam, toentertijd gepubliceerd in het blad Het 
Leven. 
 
Uit bovenstaaande blijkt wel dat er nog heel wat genealogisch 
werk door mij verricht moet worden wil ik alles echt uitgeplozen 
hebben. Tenslotte wil ik jullie nog een compliment maken voor 
het prachtige boek ‘Immigranten in Alkmaar’, een felicitatie waard 
aan mevr. De Leeuw en aan de HNK-leden die de genealogieën 
hebben verzorgd. Nu ik zelf bezig ben met de familiestamboom 
begrijp ik beter wat jullie als verenigingsleden hebben gedaan. 
Daar is heel wat werk verzet om het voor elkaar te krijgen. Voor 
een oud Alkmaarder is het heel leuk om zo’n boek te bezitten.  
 

 

Opmerkelijk 
 

Moeder en dochter bevallen samen 

26 januari 2011 SAN JUAN - Een 37-jarige vrouw in Puerto Rico is binnen 
enkele minuten moeder en oma geworden. Terwijl zij vorige week beviel 
van een zoon, baarde ook haar oudste dochter (20) een baby. Beide 
vrouwen lagen in hetzelfde ziekenhuis in de Puerto Ricaanse stad Carolina. 
Dat meldden media in Puerto Rico woensdag. Moeder en oma Mónica 
Hernández schonk het leven aan zoon Raymelis Deliz. Die werd acht 
minuten na zijn geboorte oom. 
Zijn zus Verónica kreeg toen zoon Carvin Yael. Volgens Puerto Ricaanse 
media wogen de beide baby's ook nog eens evenveel: 3,8 kilo. 
 
bron: www.nu.nl 
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 door Piet Aaij 
 
Naast enkele parentelen/kwartierstaten e.d. ook belangwekkende arti-
kelen uit de NGV-afdelingsbladen en periodieken in onze regio ver-
schenen. U kunt de meeste bladen in onze bibliotheek inzien. 
Regionale uitgaven zijn verder in het Regionaal Archief aanwezig.  
 

 Oud-Alkmaar  jaargang 34 nr. 3 
 uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar 
  * Van Knuppels, bokken en Zoutkeetbrug  
     (over naamgeving van bruggen in Alkmaar met prachtige foto’s) 
  * Een ‘Brave Hendrik’ in Alkmaar? 
     (de laatste levensjaren van Nicolaas Anslijn Nzn. in Alkmaar 1834-1838)     
 
Reinier Beulen (stamreeks)    GeneVer jrg. 13 nr. 4 
Snippe, Munneke, Huizing, Habing, Fieret (kwst)   Threant jrg. 21 nr. 4 
Johannes A. Verheul (kwst)    Stichtse Heraut 22-4 
Klaas Pieter Schuurman (gen)    Genealogica jrg. 26-3 
Theodorus Bastianus Koperdraad (gen)   Oude Sporen 22-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubileumnummer van de Historische Vereniging Texel 1985-2010 
 
In verhalen en beelden wordt de geschiedenis van het eiland vanuit de 
herinnering van 60 inwoners beschreven (dec. 2010 nr. 97). Een prachtige 
uitgave. 

• Texelse ‘schoolplaten’ van Hendrik Lesage (1933-’34) 
• ‘Duinoord’, gebouwd in de crisistijd (1930) 
• Scherven brengen een enthousiaste amateurhistoricus geluk 

Themanummer 600 jaar Purmerend 

(nr. 83 dec.2010) 
                     afd. Zaanstreek-Waterland 
- Azijnmakerije De Blauwe Hand 
- Purmerenders in de DTB-boeken van Edam  
- Jan Pietersz Purmer (parenteel) en genealogieën van 
  Beets, Purmer en v.d. Leij 
- het geslacht Van der Ley, zeepzieders en olieslagers 
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• Tesselse prate en het Hoorder kerkie 
• het ontstaan van het Cultuurhistorisch Museum in De Waal 
• de bodedienst Den Burg-Oudeschild v.v. 
• Eierland, vogelpoep en de Stille Oceaan. 

  
  
       Bergense Kroniek  Historische Vereniging Bergen NH jrg. 17, nr. 2 
                                              

- zes merletten en een schuinbalk (traditie, 
waarheid en verdichtsel met betrekking tot het 
dorpswapen van Bergen 
- van Bonda naar Romeny: de ‘Eerste Bergensche 
Boekhandel’ in 1928 
- Bergense Walletjes 
- firma Jan Scholten & Zoon (drankenhandel)  
- de vereniging ‘Paal 33’ in Bergen aan Zee 
- van ‘vleeschhouwer’ tot traiteur 
- twee ridderorden voor burgemeester Jacob van 
Reenen  

    ------------- 
 
Bernardus Albertus Weijers (kwst)   Achterhoek/Liemers jrg. 19-1 
Bart (A.L.Th.M.) Janssen (kwst)   Kwartier v. Nijmegen 19-4 
Elisabeth Peper (kwst)    NoordKOPstukken jrg. 25-4 
Van Alderwegen (genealogie)   Delfland jrg. 19 nrs. 3/4 
stamboom samengesteld door Albert Kuin  Westfriese Families jrg. 51-4 
 
     --------------- 

 
 
 

Opmerkelijk 
 

Soms kom je tijdens het vrijwilligerswerk voor het archief namen tegen 
waarvan je je afvraagt of de drager ervan er wel zo gelukkig mee geweest 
is. Zo moest Hans van Veen voor een register van Den Helder de volgende 
namen invoeren: Aaltje Koelucht en Catharina Maria Weetniet. 
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Een goed geheugen.... 
door Jan Kaptein 

 
Jan Kaptein was voor een familieonderzoek op speurtocht naar een 
vermist familielid uit de 19

e
 eeuw. De betreffende persoon, een militair, 

was vertrokken en op zeker moment werd niets meer van hem 
vernomen. Zijn ouders overleden en hem wachtte een erfenis, die 
echter niet afgewikkeld kon worden. Jan was daarom op zoek naar 
een doodverklaring en raadpleegde in Haarlem diverse archieven. 
Daarbij vond hij onderstaande akte, die helemaal niets met zijn 
vermiste militair te maken had, maar wel zeer opmerkelijk was. Het 
gaat om een getuigenverklaring van een gebeurtenis die bijna 20 jaar 
daarvoor had plaatsgevonden... 
 

Op heden den negentienden Februarij achttienhonderd achtien 
compareerden voor ons Willem Schut Vrederegter van het Kanton Alkmaar 
No 1 geassisteerd met onze Griffier in ons locaal op het Raadhuis de Stad 
Alkmaar des voormiddag ten tien ure de heeren Herbertus Johannes Vonk 
Secretaris dezer Stad, Mr. Johan Gerard de Loches, Advocaat, Gerard Pieter 
van Dijk en Robertus de Leeuw commiesen op het bureau van de secretarie 
dezer Stad, allen wonende binnen de Stad Alkmaar,  
dewelke ons ieder afzonderlijk hebben verklaard zeer wel te weten dan 
Teunis Kracht Visscher, Kapitein, Adjudant, Majoor bij de toenmalige 
zevende halve brigade van de Hollandsche Armee op den negentienden 
September des jaars zeventienhonderd negen en negentig, bij eenen 
aanval van de Engelschen en Russen in de campagne in Noord-Holland van 
eenen Vaandrig het Vaandel heeft afgenomen, en daarmede tot 
aanmoediging zijner manschappen op den vijand is ingereden om een brug 
te formeeren, door komende op de brug van Schoorldam door een 
kanonskogel is getroffen en gesneuveld, van welk geval de tijding binnen 
het uur binnen deze Stad is gekomen.  
Gevende zij deposanten voor redenen van wetenschap de gemelde Kapitein 
Visser zeer goed te hebben gekend, als woonende met zijne vrouw binnen 
deze Stad, en het boven gerapporteerd meermalen en zeer nauwkeurig te 
hebben horen verhalen hebbende zij met onzen Griffier ondertekend. 
H.J. Vonk, J.G. de Loches, G.P. van Dijk, R. de Leeuw, W. Schut, J.A. 
Kluppel, Griffier 
 
Bron: Rijksarchiefdienst voor Noord-Holland te Haarlem 
toegang: 41 Vredegerecht Alkmaar, deel: 7, akte: 11 d.d. 19 februari 1818 
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Oproep 
door Truus Schoehuijs-de Vries 

 
Op deze pagina publiceren we voor de tweede keer vier foto’s van 
thans nog onbekende personen die zijn gefotografeerd door 
‘photograaf C. van der Aa’ en F. Chrispijn te Alkmaar, W. Hooyer te 
Haarlem en Dijkstra te Den Helder. De foto’s zijn afkomstig uit de 
nalatenschap van mevr. Bets Schoehuijs-Jimmink en het zijn 
waarschijnlijk inwoners van de Schermer geweest. Bij herkenning 
graag een reactie bij onze redactie.  
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Fragementgenealogie Wonder 
door Pieter Schager 

 
Uit de verzameling fragmentgenealogieën en genealogieën van Pieter 
Schager, publiceren we deze keer twee delen, die van de familie 
Wonder en Duijn. We hopen dat zijn publicaties navolging krijgen.  
U bent tijdens uw zoektocht toch ook wel eens een los puzzelstuk 
tegengekomen dat niet in uw genealogie wilde passen?  Het is het aan 
te bevelen zulke onderzoeksresultaten te publiceren. Een blad als 
HNK is bij uitstek geschikt voor genealogische fragmenten. U 
voorkomt immers dat iemand hetzelfde onderzoek gaat doen én 
vergroot te kans om aanvullingen te krijgen. Of de ‘missing link’....   

 
I Willem Evertsz Smeer (alias Smak, alias Wonder), tr. Reijnouw. 

De veronderstelling dat de moeder Reijnouw heette is ge-
baseerd op het feit dat haar kinderen Pieter, Antje en 
Sijmon een dochter de naam Reijnouw gaven.  
Vlg. lidmaten Zuid-Scharwoude wordt op 19-12-1708 aan 
Willem Evertsz en zijn (niet met name genoemde) vrouw 
een vermaning 'tot neerstigheijdt' gegeven. Vlg. OR 
Zuid-Scharwoude 6158 fiche 36 fol. 275 dd. 6-2-1714 
verkoopt Willem Evertsz Smak, wnd te Zuid-Scharwoude, 
een huis en erf aan 't Zuidend van Zuid-Scharwoude voor  
f 62,-,-. 
Vlg. OR Noord-Scharwoude 6139 fiche 74 fol. 18 (jaar 
1763) was Willem Wonder een halve broeder van Antje 
Jacobs. Deze Antje Jacobs, jd. van Broek trouwde op 
16-12-1718 te Noord-Scharwoude met Jacob Jacobsz 
Houtkooper, jm. van Noord-Scharwoude. Na het overlijden 
van Antje Jacobs hertrouwde hij met Dieuwertje Pieters. 
Nu (1763) is ook Jacob Houtkooper overleden. Efgenamen 
zijn o.a. de 'afkomelingen' van Willem Wonder. 
Dat zijn: Pieter Wonder, wnd. te Zuid-Scharwoude; Trijntje 
Wonder, wed. van Jan Koopman, wnd. te 
Zuid-Scharwoude; Antje Wonder geh. met Gerrit Meijer, 
wnd. Wognumse buurt; Sijmon Wonder wnd. tot Groet en 
de kinderen van Stijntje Wonder uit haar huwelijk met Jan 
Takhouwer, er wordt een zoon Jan genoemd. De broer 
Evert wordt niet meer genoemd.  

Uit dit huwelijk: 
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1. Evert Willemsz Smak. 
Vlg. OR Zuid-Scharwoude 6161 fiche 47 dd. 
27-4-1745 zijn Pieter Smak, wnd. onder 
Zuid-Scharwoude, Sijmon Smak, wnd. tot Groet en 
Evert Willemsz Smak, die naar Indien vertrokken 
is, met anderen erfgenaam van Aarjen Jansz 
Colles, overl. tot Oudkarspel.  

2. Pieter Willemsz Wonder (zie IIa). 
3. Trijntje Willems Wonder (alias Hak(s)), overl. 

Zuid-Scharwoude 07-08-1781 (Trijntje Smak, aagifte door 
haar zoon Cornelis Koopman),  
tr. Jan Cornelisz Koopman, overl. voor 14-8-1752. 

Jan Cornelisz Koopman leefde nog op 10-2-1747 
vlg. OR Zuid-Scharwoude 6161 fiche 47 fol. 75. 
Zijn weduwe wordt op 14-8-1752 apart vermeld op 
lidmatenlijst Zuid-Scharwoude.  

4. Antje Willems Wonder, overl. Alkmaar 05-08-1787, begr. 
ald. 10-08-1787, 
tr. (1) Bergen 19-10-1735 Pieter Klaasz Kluft (Admiraal), 
overl. Alkmaar 13-03-1758,  
otr. (2) Alkmaar 13-02-1763, tr. Alkmaar 27-02-1763 Gerrit 
Gerritsz Meijer, zn. van Gerrit Hendriksz Meijer en Elsje 
Barents Wrigge. 

Vlg. ONA 576 akte 106 nots. A. Bolten dd. 
28-4-1758 is Antje Willems Wonder wed. van Pieter 
Claasz Admiraal. Zij heeft 3 kinderen: Aafje, Claas 
en Reijnouw. Ze wonen in de Wognummerbuurt. 
Voogden zijn Dirk Claasz Admiraal, wnd. te 
Akersloot en Willem Cruwel. De kinderen worden 
later ook Klugt genoemd.  
Vlg. ORA 179/54 fol. 31 dd. 25-1-1788 zijn 
Reijnoutje Pieters Klugt geh. met Jan Gootjes (ook 
Geutjes) voor 1/3, Aafje Pieters Kluft geh. met 
Cornelis de Jong voor 1/3 en Pieter van der Bussen 
en Jan Gootjes door de Hrn. Weesmeesteren op 
14-10-1784 aangestelde voogden over Pieter 
Claasz Klugt en Willem Claasz Klugt (zoons van de 
kennelijk toen al overleden Claas Pietersz Klugt) 
voor 1/3 erfgenamen van hun moeder en 
grootmoeder Antje Willems Wonder, wed. van 
Pieter Klaasz Klugt. Ze verkopen een 
huijsmanswoning staande aan de 
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Wognummerbuurt even buijten deze stads 
Geesterpoort'. Deze woning hadden de ouders 
verkregen op 27-11-1751.  

5. Sijmon Willems Wonder (zie IIb). 
6. Stijntje Willems Wonder, tr. Jan Takhouwer. 

 
IIa Pieter Willemsz Wonder, overl. Zuid-Scharwoude 04-02-1795, tr. 

Grietje Aalberts Leeuwen, overl. Zuid-Scharwoude 31-12-1798, dr. 
van Aalbert Cornelisz Leeuwen en Anna Gerrits Kuijcken. 

Vlg. lidmatenlijst Zuid-Scharwoude dd. 25-6-1764 was 
Grietje Albertsdr Leeuwen op die datum huisvrouw van 
Pieter Willems Smak.  

Uit dit huwelijk: 
1. Willem Pietersz Wonder, ged. Zuid-Scharwoude 

13-10-1748. 
2. Reijnouw Pieters Wonder, geb. ca. 1750, overl. 

Zuid-Scharwoude 05-04-1751. 
3. Reijnouw Pieters Wonder, geb. ca 1755, overl. Oudkarspel 

28-01-1812, tr. ald. 28-04-1786 IJf Pietersz IJfs, ged. 
Koedijk 09-10-1746, overl. Oudkarspel 10-10-1811, begr. 
ald. 14-10-1811, zn. van Pieter Jansz IJfs en Antje Jansz 
Stammes. 

Vlg. lidmatenlijst Zuid-Scharwoude wordt op 
1-5-1774 Reinse Pietersdr Smak voorgesteld om op 
belijdenis aangenomen te worden. Vlg. id. 
5-6-1786 vertrok Reinse Pietersdr Wonder naar 
Koedijk. (Dit i.v.m. haar huwelijk met IJf Pietersz 
IJfs.). 

4. Antje Pieters Wonder, ged. Zuid-Scharwoude 08-03-1757, 
overl. ald. 03-10-1758, (aangifte door Pieter Smak van een 
onbekend kind. Antje?). 

 
IIb Sijmon Willems Wonder, tr. NN. 

Uit dit huwelijk: 
1. Reijnouw Simons Wonder, geb. Groet ca 1741, overl. 

Zijpe 22-12-1813, tr. Cornelis Ariensz Adelborst, geb. 
Crabbedam, overl. voor 22-12-1813. 

Reijning Wonder was bij haar overlijden 72 jaar 
oud en wede. van Cornelis Adelborst.  
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Genealogie van Willem Wijbrandse Duijn 
door Pieter Schager 

 
In onderstaande genealogie speelt het dorp Noord-Scharwoude een 
zeer belangrijke rol. De rond 1702 geboren Gijsbert Boomkamp, die 
ook tekenlessen bij Cornelis Pronk heeft gehad, was een man met vele 
interesses. In 1740 bezocht hij met een aantal vrienden een zestigtal 
dorpen en gehuchten in Noord-Holland, waar hij schetsen en aan-
tekeningen maakte over met name de kerken.  

Over Noord-Scharwoude schrijft hij o.a.: “Dit dorp ligt 2 3/8 uur ten 
noorden van Alkmaar, het heeft een lengte van ruim een kwartier gaans. 
De kerk is 114 ½ voet lang en 60 voet breed. De toren is stomp. De stenen 
zijn één voet lang, een halve voet breed en een kwart voet hoog. Bij de 
fundering van de kerk treft men tufsteen aan. De toren is 14 voet breed en 
65 voet hoog. 
De huidige predikant is dominee Fabricius, die in 1740 beroepen is. De 
pastorie en de school zijn gecombineerd. Er zijn 87 huizen. In 1730 is ook 
dit dorp verkocht en wel aan de heer Willem Vlaerdingerwoudt voor de som 
van 20.500 gulden. De jaarlijkse opbrengst is f 564:8:8. Het bestuur 
bestaat uit een schout, twee burgemeesters en zeven schepenen. Het dorp 
had vroeger samen met Oudkarspel dezelfde predikant, maar de twee 
kerkelijke gemeenten zijn in 1644 gescheiden. In vroeger tijden heette dit 
dorp St. Janskarspel. Het valt onder de classis van Alkmaar.” 1 
 
I Willem Wijbrandse Duijn, overl. Oudkarspel ca. 1744,  

otr/tr. Nieuwe Niedorp 28-12-1720/12-1-1721 Trijn Jans, overl. 
Oudkarspel ca. 1752. 

 Bij de trouwinschr. staat dat beiden uit Nieuwe Niedorp komen, 
maar Willem was kort daarvoor met att. uit Oudkarspel gekomen. 
In Oudkarspel geen vader met de voornaam Wijbrant gevonden.  
[In Oudkarspel trouwt op 24-2-1709 Aarjen Wijbrants, jm. van 
Oudkarspel, met Cornelisje Jans, jd. van Hoogkarspel. Misschien 
een oudere broer? Adriaan Wijbrants geeft op 15-10-1721 in 
Oudkarspel het lijk aan van zijn moeder Maartje Kerkmeer.]  
Uit dit huwelijk ged. te Oudkarspel: 
1. Trijntje, ged. 10-10-1723. 
2. Antje, ged. 05-08-1725. 
3. Jan, ged. 25-09-1726 (zie IIa). 
4. Klaas, ged. 30-11-1732 (zie IIb). 

                                                 
1 Bron: De stadt Alkmaer met haare dorpen, uitgegeven door het Regionaal Archief 
Alkmaar.  
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Wognummerbuurt even buijten deze stads 
Geesterpoort'. Deze woning hadden de ouders 
verkregen op 27-11-1751.  

5. Sijmon Willems Wonder (zie IIb). 
6. Stijntje Willems Wonder, tr. Jan Takhouwer. 

 
IIa Pieter Willemsz Wonder, overl. Zuid-Scharwoude 04-02-1795, tr. 

Grietje Aalberts Leeuwen, overl. Zuid-Scharwoude 31-12-1798, dr. 
van Aalbert Cornelisz Leeuwen en Anna Gerrits Kuijcken. 

Vlg. lidmatenlijst Zuid-Scharwoude dd. 25-6-1764 was 
Grietje Albertsdr Leeuwen op die datum huisvrouw van 
Pieter Willems Smak.  

Uit dit huwelijk: 
1. Willem Pietersz Wonder, ged. Zuid-Scharwoude 

13-10-1748. 
2. Reijnouw Pieters Wonder, geb. ca. 1750, overl. 

Zuid-Scharwoude 05-04-1751. 
3. Reijnouw Pieters Wonder, geb. ca 1755, overl. Oudkarspel 

28-01-1812, tr. ald. 28-04-1786 IJf Pietersz IJfs, ged. 
Koedijk 09-10-1746, overl. Oudkarspel 10-10-1811, begr. 
ald. 14-10-1811, zn. van Pieter Jansz IJfs en Antje Jansz 
Stammes. 

Vlg. lidmatenlijst Zuid-Scharwoude wordt op 
1-5-1774 Reinse Pietersdr Smak voorgesteld om op 
belijdenis aangenomen te worden. Vlg. id. 
5-6-1786 vertrok Reinse Pietersdr Wonder naar 
Koedijk. (Dit i.v.m. haar huwelijk met IJf Pietersz 
IJfs.). 

4. Antje Pieters Wonder, ged. Zuid-Scharwoude 08-03-1757, 
overl. ald. 03-10-1758, (aangifte door Pieter Smak van een 
onbekend kind. Antje?). 

 
IIb Sijmon Willems Wonder, tr. NN. 

Uit dit huwelijk: 
1. Reijnouw Simons Wonder, geb. Groet ca 1741, overl. 

Zijpe 22-12-1813, tr. Cornelis Ariensz Adelborst, geb. 
Crabbedam, overl. voor 22-12-1813. 

Reijning Wonder was bij haar overlijden 72 jaar 
oud en wede. van Cornelis Adelborst.  
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Genealogie van Willem Wijbrandse Duijn 
door Pieter Schager 

 
In onderstaande genealogie speelt het dorp Noord-Scharwoude een 
zeer belangrijke rol. De rond 1702 geboren Gijsbert Boomkamp, die 
ook tekenlessen bij Cornelis Pronk heeft gehad, was een man met vele 
interesses. In 1740 bezocht hij met een aantal vrienden een zestigtal 
dorpen en gehuchten in Noord-Holland, waar hij schetsen en aan-
tekeningen maakte over met name de kerken.  

Over Noord-Scharwoude schrijft hij o.a.: “Dit dorp ligt 2 3/8 uur ten 
noorden van Alkmaar, het heeft een lengte van ruim een kwartier gaans. 
De kerk is 114 ½ voet lang en 60 voet breed. De toren is stomp. De stenen 
zijn één voet lang, een halve voet breed en een kwart voet hoog. Bij de 
fundering van de kerk treft men tufsteen aan. De toren is 14 voet breed en 
65 voet hoog. 
De huidige predikant is dominee Fabricius, die in 1740 beroepen is. De 
pastorie en de school zijn gecombineerd. Er zijn 87 huizen. In 1730 is ook 
dit dorp verkocht en wel aan de heer Willem Vlaerdingerwoudt voor de som 
van 20.500 gulden. De jaarlijkse opbrengst is f 564:8:8. Het bestuur 
bestaat uit een schout, twee burgemeesters en zeven schepenen. Het dorp 
had vroeger samen met Oudkarspel dezelfde predikant, maar de twee 
kerkelijke gemeenten zijn in 1644 gescheiden. In vroeger tijden heette dit 
dorp St. Janskarspel. Het valt onder de classis van Alkmaar.” 1 
 
I Willem Wijbrandse Duijn, overl. Oudkarspel ca. 1744,  

otr/tr. Nieuwe Niedorp 28-12-1720/12-1-1721 Trijn Jans, overl. 
Oudkarspel ca. 1752. 

 Bij de trouwinschr. staat dat beiden uit Nieuwe Niedorp komen, 
maar Willem was kort daarvoor met att. uit Oudkarspel gekomen. 
In Oudkarspel geen vader met de voornaam Wijbrant gevonden.  
[In Oudkarspel trouwt op 24-2-1709 Aarjen Wijbrants, jm. van 
Oudkarspel, met Cornelisje Jans, jd. van Hoogkarspel. Misschien 
een oudere broer? Adriaan Wijbrants geeft op 15-10-1721 in 
Oudkarspel het lijk aan van zijn moeder Maartje Kerkmeer.]  
Uit dit huwelijk ged. te Oudkarspel: 
1. Trijntje, ged. 10-10-1723. 
2. Antje, ged. 05-08-1725. 
3. Jan, ged. 25-09-1726 (zie IIa). 
4. Klaas, ged. 30-11-1732 (zie IIb). 

                                                 
1 Bron: De stadt Alkmaer met haare dorpen, uitgegeven door het Regionaal Archief 
Alkmaar.  



jaargang 25, nummer 1, maart 2011                                        23 

IIa Jan Willemsz Duijn, ged. Oudkarspel 25-09-1726, overl. 
Noord-Scharwoude 14-01-1800,  
tr. ald. 25-03-1758 Trijntje Sijmons Bouwens, overl. 
Noord-Scharwoude 23-09-1799, aang: zoon Willem, zij wordt dan 
Trijntje Swager genoemd, waarschijnlijk omdat haar stiefvader 
Hendrik Gerritsz Swager was, dr. van Sijmon Jansz Bouwens en 
Maartje Jans Kuijper. 
Uit dit huwelijk te Noord-Scharwoude: 
1. Willem, begr. 30-05-1759. 
2. Willem, geb. ca. 1760 (zie IIIa). 
3. Maartje, geb. ca. 1764, overl. Oudkarspel 01-11-1825,  

tr. voor 1788 Gerrit Cornelisz Swager, geb. 
Noord-Scharwoude ca. 1751, landbouwer, overl. ald. 
16-10-1822, zn. van Cornelis Gerritsz Swager en Aagtje 
Aarjens. 

Test. 18-8-1788 vlg. ONA Alkmaar 738 akte 200 
nots. C. v. Oostveen. Zij wonen te 
Noord-Scharwoude en zijn beneden  
f 2000.-.- gegoed. Gerrit Cornelisz Swager heeft 
een voorkind, voogden over dit kind zijn Pieter 
Ootjers en Arien Zwaag. De ouders van Maartje 
Jans Duin zijn nog in leven. Test. 4-5-1798 vlg. 
ONA Alkmaar 765 akte 60 nots. C. v. Oostveen. 
Test. 22-8-1801 vlg. ONA Alkmaar 772 akte 86 
nots. C.v. Oostveen. Ze zijn beneden f 2000.-.- 
gegoed.  

4. Simon, geb. 21-12-1766 (zie IIIb). 
5. Trijntje, geb. ca. 1769, overl. ald. 25-08-1842,  

tr. ald. 14-04-1797 Arien Cornelisz Ootjers, geb. 
Noord-Scharwoude ca. 1777, landbouwer, overl. ald. 
02-06-1850, zn. van Cornelis Aarjensz Ootjers en Maartje 
Aarjens Blom. 

6. Arien, ged. Oudkarspel 05-12-1773. 
7. Sijtje, geb. ca. 1776, overl. ald. 25-12-1823,  

tr. (1) ald. 01-03-1800 Simon Jansz Bouwens, overl. 
Noord-Scharwoude 20-06-1808,  
tr. (2) ca. 1810 Cornelis Aldertsz Houtkooper, geb. 
Noord-Scharwoude 13-03-1789, landbouwer, overl. ald. 
15-01-1856. 

Het overlijden van Sijtje Jans Duijn, 47 jaar oud, 
werd aangegeven door haar broers Simon, 57 jaar 
oud en Klaas, 44 jaar oud, landbouwers wonend te 
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Noord-Scharwoude.  
De overlijdensdatum van Simon Jansz Bouwens 
bleek uit de huw.bijl. bij het huwelijk van z'n 
dochter Trijntje op 16-2-1832 te Koedijk met Dirk 
Jansz Kloosterboer.  

8. Klaas, ged. 25-07-1779, landbouwer, overl. ald. 
06-03-1855,  
tr. ald. 19-07-1829 Jantje Dirks Kooij, ged. Hoogwoud 
01-11-1778, overl. Noord-Scharwoude 23-02-1835, dr. van 
Dirk Kooij en Antje Jans Balk. 

Uit de huw. bijlagen bij het huwelijk van Klaas 
Jansz Duijn en Jantje Dirks Kooij zijn de 
overlijdensdata van z'n ouders Jan Willemsz Duijn 
en Trijntje Sijmons Bouwens bekend.  

 
IIb Klaas Willemsz Duijn, ged. Oudkarspel 30-11-1732, winkelier, 

begr. Noord-Scharwoude 13-03-1805, aang. door Gerrit Swager,  
tr. (1) Noord-Scharwoude 02-02-1759 Aarjaantje Jans Prins, begr. 
Noord-Scharwoude 19-04-1763, aang. door haar man Claas 
Willemsz Duijn, dr. van Jan Prins en Neeltje Tijs,  
tr. (2) Noord-Scharwoude 02-05-1766 Trijntje Jans Ootjers, begr. 
Noord-Scharwoude 19-10-1776, aang. door haar man Klaas 
Willemsz Duijn. tr. (3) ca 1778 Gerritje Gerrits IJskes, 
tr. (4) Antje Gerritsz Houtkooper, geb. Noord-Scharwoude ca. 
1758, overl. ald. 06-01-1819, 60 jr. vlgs ovl.aang. door broer Jan 
Gerritsz Houtkooper. 

Test. 1763 vlg. OR Noord-Scharwoude 6139 fiche 74 fol. 
19.  
Vlg. OR Noord-Scharwoude 6148 fiche 110 fol. 415 dd. 
14-4-1778 is Trijntje Jans Ootjers op die datum reeds 
overleden, voogd over de minderjarige kinderen Willem en 
Grietje is (haar broer) Gerrit Jansz Ootjers. Het overlijden 
van Klaas Willemsz Duijn en zijn vrouw Trijntje Jans 
(Ootjers) bleek uit de huw. bijl. bij het huwelijk van hun 
kleinzoon Cornelis Willemsz Duijn met Trijntje Jans de Boer 
op 2-6-1833 in Noord-Scharwoude (akte 4).  
Test. Klaas Willemsz Duijn dd. 16-8-1801 vlg. ONA 
Oudkarspel 4202 akte 15 nots. M. Hofdijk. Klaas heeft een 
winkel en is wnd te Noord-Scharwoude en beneden f 
4000:-:- gegoed. Erfgename is Antje Houtkooper thans bij 
hem inwonende (niet gehuwd) en haar (!) zoon Klaas 
Duijn, de zoon Jan waarbij geschreven staat 'in overspel 
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IIa Jan Willemsz Duijn, ged. Oudkarspel 25-09-1726, overl. 
Noord-Scharwoude 14-01-1800,  
tr. ald. 25-03-1758 Trijntje Sijmons Bouwens, overl. 
Noord-Scharwoude 23-09-1799, aang: zoon Willem, zij wordt dan 
Trijntje Swager genoemd, waarschijnlijk omdat haar stiefvader 
Hendrik Gerritsz Swager was, dr. van Sijmon Jansz Bouwens en 
Maartje Jans Kuijper. 
Uit dit huwelijk te Noord-Scharwoude: 
1. Willem, begr. 30-05-1759. 
2. Willem, geb. ca. 1760 (zie IIIa). 
3. Maartje, geb. ca. 1764, overl. Oudkarspel 01-11-1825,  

tr. voor 1788 Gerrit Cornelisz Swager, geb. 
Noord-Scharwoude ca. 1751, landbouwer, overl. ald. 
16-10-1822, zn. van Cornelis Gerritsz Swager en Aagtje 
Aarjens. 

Test. 18-8-1788 vlg. ONA Alkmaar 738 akte 200 
nots. C. v. Oostveen. Zij wonen te 
Noord-Scharwoude en zijn beneden  
f 2000.-.- gegoed. Gerrit Cornelisz Swager heeft 
een voorkind, voogden over dit kind zijn Pieter 
Ootjers en Arien Zwaag. De ouders van Maartje 
Jans Duin zijn nog in leven. Test. 4-5-1798 vlg. 
ONA Alkmaar 765 akte 60 nots. C. v. Oostveen. 
Test. 22-8-1801 vlg. ONA Alkmaar 772 akte 86 
nots. C.v. Oostveen. Ze zijn beneden f 2000.-.- 
gegoed.  

4. Simon, geb. 21-12-1766 (zie IIIb). 
5. Trijntje, geb. ca. 1769, overl. ald. 25-08-1842,  

tr. ald. 14-04-1797 Arien Cornelisz Ootjers, geb. 
Noord-Scharwoude ca. 1777, landbouwer, overl. ald. 
02-06-1850, zn. van Cornelis Aarjensz Ootjers en Maartje 
Aarjens Blom. 

6. Arien, ged. Oudkarspel 05-12-1773. 
7. Sijtje, geb. ca. 1776, overl. ald. 25-12-1823,  

tr. (1) ald. 01-03-1800 Simon Jansz Bouwens, overl. 
Noord-Scharwoude 20-06-1808,  
tr. (2) ca. 1810 Cornelis Aldertsz Houtkooper, geb. 
Noord-Scharwoude 13-03-1789, landbouwer, overl. ald. 
15-01-1856. 

Het overlijden van Sijtje Jans Duijn, 47 jaar oud, 
werd aangegeven door haar broers Simon, 57 jaar 
oud en Klaas, 44 jaar oud, landbouwers wonend te 
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Noord-Scharwoude.  
De overlijdensdatum van Simon Jansz Bouwens 
bleek uit de huw.bijl. bij het huwelijk van z'n 
dochter Trijntje op 16-2-1832 te Koedijk met Dirk 
Jansz Kloosterboer.  

8. Klaas, ged. 25-07-1779, landbouwer, overl. ald. 
06-03-1855,  
tr. ald. 19-07-1829 Jantje Dirks Kooij, ged. Hoogwoud 
01-11-1778, overl. Noord-Scharwoude 23-02-1835, dr. van 
Dirk Kooij en Antje Jans Balk. 

Uit de huw. bijlagen bij het huwelijk van Klaas 
Jansz Duijn en Jantje Dirks Kooij zijn de 
overlijdensdata van z'n ouders Jan Willemsz Duijn 
en Trijntje Sijmons Bouwens bekend.  

 
IIb Klaas Willemsz Duijn, ged. Oudkarspel 30-11-1732, winkelier, 

begr. Noord-Scharwoude 13-03-1805, aang. door Gerrit Swager,  
tr. (1) Noord-Scharwoude 02-02-1759 Aarjaantje Jans Prins, begr. 
Noord-Scharwoude 19-04-1763, aang. door haar man Claas 
Willemsz Duijn, dr. van Jan Prins en Neeltje Tijs,  
tr. (2) Noord-Scharwoude 02-05-1766 Trijntje Jans Ootjers, begr. 
Noord-Scharwoude 19-10-1776, aang. door haar man Klaas 
Willemsz Duijn. tr. (3) ca 1778 Gerritje Gerrits IJskes, 
tr. (4) Antje Gerritsz Houtkooper, geb. Noord-Scharwoude ca. 
1758, overl. ald. 06-01-1819, 60 jr. vlgs ovl.aang. door broer Jan 
Gerritsz Houtkooper. 

Test. 1763 vlg. OR Noord-Scharwoude 6139 fiche 74 fol. 
19.  
Vlg. OR Noord-Scharwoude 6148 fiche 110 fol. 415 dd. 
14-4-1778 is Trijntje Jans Ootjers op die datum reeds 
overleden, voogd over de minderjarige kinderen Willem en 
Grietje is (haar broer) Gerrit Jansz Ootjers. Het overlijden 
van Klaas Willemsz Duijn en zijn vrouw Trijntje Jans 
(Ootjers) bleek uit de huw. bijl. bij het huwelijk van hun 
kleinzoon Cornelis Willemsz Duijn met Trijntje Jans de Boer 
op 2-6-1833 in Noord-Scharwoude (akte 4).  
Test. Klaas Willemsz Duijn dd. 16-8-1801 vlg. ONA 
Oudkarspel 4202 akte 15 nots. M. Hofdijk. Klaas heeft een 
winkel en is wnd te Noord-Scharwoude en beneden f 
4000:-:- gegoed. Erfgename is Antje Houtkooper thans bij 
hem inwonende (niet gehuwd) en haar (!) zoon Klaas 
Duijn, de zoon Jan waarbij geschreven staat 'in overspel 
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geteelt bij' wordt niet genoemd, overleden? Verdere 
erfgenamen zijn z'n zoon Willem en zijn dochter Grietje uit 
een eerder huwelijk. 
Gerritje Gerrits IJskes was wede van Aarjen Pietersz 
Ootjers en de auteur vermoed dat zij eerder al wede was 
van iemand anders. Test. 1-7-1778 vlg. OR 
Noord-Scharwoude 6139 fiche 77. Zij zijn beneden  
f 2000:-:- gegoed. Als enige wordt in dit testament Grietje 
Dirks Houtkooper genoemd.  

Uit het tweede huwelijk: 
1. Willem, (zie IIIc). 
2. Grietje, overl. na 12-12-1804. 

Deze Grietje Claas Duijn is op 12-12-1804 getuige 
als in Noord-Scharwoude het jongste kind 
Willemtje van haar reeds overleden broer Willem 
Claasz Duijn, daar gedoopt wordt.  

Uit het vierde huwelijk: 
3. Klaas Klaasz Duijn. 
4. Jan Klaasz Duijn, geb. Noord-Scharwoude 16-01-1793, 

ged. ald. 24-02-1793. 
 
IIIa Willem Jansz Duijn, geb. ca 1760, begr. Noord-Scharwoude 

15-06-1801, aang. door z'n broer Simon Duijn,  
tr. Noord-Scharwoude ca. 1790 Maartje Barends Krijt, begr. 
Noord-Scharwoude 31-05-1797, aang. door haar man Willem Jansz 
Duijn. 

Maartje Baren(d)s Krijt was wed. van Gerrit Ariensz 
Houtkooper, uit dit huw. twee kinderen: Arien en Truijtje. 
Huw. voorw. 23-1-1790 vlg. OR Noord-Scharwoude 6140 
fiche 80. 
Voogden over de kinderen Trijntje en Barent zijn Gerrit 
Swager, Simon Duijn, Pieter Ootjers en Pieter Latenstijn. 
Zie hiervoor: OR Noord-Scharwoude 6149 fiche 112 fol. 
133 dd. 1-9-1797, id. fol. 155 dd. 20-6-1810, id. fol. 159 
dd. 15-4-1802, id. fol. 165 dd. 29-3-1804, fiche 113 fol. 
183 dd. 10-4-1806, id. fol. 193 dd. 14-4-1808 en id. fol. 
205 10 grasmaand (=april)-1810.  

Uit dit huwelijk te Noord-Scharwoude: 
1. Trijntje, geb. ca. 1790, vlg. OR Noord-Scharwoude 6149 

fiche 112 fol. 155 dd. 20-6-1801 is Trijntje op die datum 11 
jaar oud. Arbeidster, overl. Oudkarspel 17-08-1839, tr. 
Noord-Scharwoude 04-03-1827 T(h)ijs Cornelisz Leek, 
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geb. Oudkarspel 25-08-1799, ged. ald. 10-11-1799, 
dienstknecht, dagloner, arbeider, overl. ald. 16-10-1873, 
zn. van Cornelis Leek en Grietje Thijs Kroon. 

Thijs Leek hertrouwde met Lijsbeth Weeland. 
2. Barent, geb. ca. 1792, vlg. OR Noord-Scharwoude 6149 

fiche 112 fol. 155 dd. 20-6-1801 is Barent op die datum 9 
jaar oud. Overl. na 10-4-1810, wordt op 10 grasmaand 
1810 nog genoemd, zie hiervoor. 

3. Guurtje, geb. 09-05-1794, ged. ald. 11-05-1794. 
4. Jan, geb. 24-12-1795, ged. ald. 25-12-1795, begr. ald. 

08-01-1796. 
 
IIIb Simon Jansz Duijn, geb. Noord-Scharwoude 21-12-1766, 

landbouwer, overl. ald. 06-07-1833,  
tr. Trijntje Cornelis Ootjers, geb. Noord-Scharwoude 16-06-1771, 
overl. ald. 07-03-1830, dr. van Cornelis Aarjensz Ootjers en 
Maartje Aarjens Blom. 
Uit dit huwelijk geb. en ged. te Noord-Scharwoude: 
1. Trijntje, geb. ca 1790, overl. ald. 25-12-1845, tr. ald. 

27-09-1812 Simon Cornelisz Stam, ged. Aardswoud 
26-08-1781, schipper, overl. Zuid-Scharwoude 07-10-1849, 
zn. van Cornelis Jansz Stam en Maartje Jans Koeten. 

Simon Cornelisz Stam hertrouwde met 
Elizabet/Lijsbet Beeltman. 

2. Cornelis, geb. 16-02-1793, ged. ald. 24-03-1793, overl. ald. 
voor 1-3-1795. 

3. Cornelis, geb. 01-03-1795, ged. ald. 15-03-1795, begr. ald. 
05-08-1795. 

4. Maartje, geb. 12-05-1796, ged. ald. 15-05-1796, begr. ald. 
15-06-1797. 

5. Jan, geb. 03-03-1799, ged. ald. 10-03-1799, begr. ald. 
03-07-1799. 

6. Maartje, geb. 8-05-1800, ged. ald. 22-05-1800, overl. ald. 
29-03-1830,  
tr. ald. 16-05-1824 Jan Cornelisz Keeman, geb. 
Barsingerhorn 07-07-1799, ged. ald. 21-07-1799, 
landbouwer, overl. Noord-Scharwoude 19-11-1860, zn. van 
Cornelis Pietersz Keeman en Maartje Teunis Kaij. 

Jan Cornelisz Keeman hertrouwde met Trijntje 
Stellingwerf. 

7. Jan, geb. 31-08-1803 (zie IV). 
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geteelt bij' wordt niet genoemd, overleden? Verdere 
erfgenamen zijn z'n zoon Willem en zijn dochter Grietje uit 
een eerder huwelijk. 
Gerritje Gerrits IJskes was wede van Aarjen Pietersz 
Ootjers en de auteur vermoed dat zij eerder al wede was 
van iemand anders. Test. 1-7-1778 vlg. OR 
Noord-Scharwoude 6139 fiche 77. Zij zijn beneden  
f 2000:-:- gegoed. Als enige wordt in dit testament Grietje 
Dirks Houtkooper genoemd.  

Uit het tweede huwelijk: 
1. Willem, (zie IIIc). 
2. Grietje, overl. na 12-12-1804. 

Deze Grietje Claas Duijn is op 12-12-1804 getuige 
als in Noord-Scharwoude het jongste kind 
Willemtje van haar reeds overleden broer Willem 
Claasz Duijn, daar gedoopt wordt.  

Uit het vierde huwelijk: 
3. Klaas Klaasz Duijn. 
4. Jan Klaasz Duijn, geb. Noord-Scharwoude 16-01-1793, 

ged. ald. 24-02-1793. 
 
IIIa Willem Jansz Duijn, geb. ca 1760, begr. Noord-Scharwoude 

15-06-1801, aang. door z'n broer Simon Duijn,  
tr. Noord-Scharwoude ca. 1790 Maartje Barends Krijt, begr. 
Noord-Scharwoude 31-05-1797, aang. door haar man Willem Jansz 
Duijn. 

Maartje Baren(d)s Krijt was wed. van Gerrit Ariensz 
Houtkooper, uit dit huw. twee kinderen: Arien en Truijtje. 
Huw. voorw. 23-1-1790 vlg. OR Noord-Scharwoude 6140 
fiche 80. 
Voogden over de kinderen Trijntje en Barent zijn Gerrit 
Swager, Simon Duijn, Pieter Ootjers en Pieter Latenstijn. 
Zie hiervoor: OR Noord-Scharwoude 6149 fiche 112 fol. 
133 dd. 1-9-1797, id. fol. 155 dd. 20-6-1810, id. fol. 159 
dd. 15-4-1802, id. fol. 165 dd. 29-3-1804, fiche 113 fol. 
183 dd. 10-4-1806, id. fol. 193 dd. 14-4-1808 en id. fol. 
205 10 grasmaand (=april)-1810.  

Uit dit huwelijk te Noord-Scharwoude: 
1. Trijntje, geb. ca. 1790, vlg. OR Noord-Scharwoude 6149 

fiche 112 fol. 155 dd. 20-6-1801 is Trijntje op die datum 11 
jaar oud. Arbeidster, overl. Oudkarspel 17-08-1839, tr. 
Noord-Scharwoude 04-03-1827 T(h)ijs Cornelisz Leek, 
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geb. Oudkarspel 25-08-1799, ged. ald. 10-11-1799, 
dienstknecht, dagloner, arbeider, overl. ald. 16-10-1873, 
zn. van Cornelis Leek en Grietje Thijs Kroon. 

Thijs Leek hertrouwde met Lijsbeth Weeland. 
2. Barent, geb. ca. 1792, vlg. OR Noord-Scharwoude 6149 

fiche 112 fol. 155 dd. 20-6-1801 is Barent op die datum 9 
jaar oud. Overl. na 10-4-1810, wordt op 10 grasmaand 
1810 nog genoemd, zie hiervoor. 

3. Guurtje, geb. 09-05-1794, ged. ald. 11-05-1794. 
4. Jan, geb. 24-12-1795, ged. ald. 25-12-1795, begr. ald. 

08-01-1796. 
 
IIIb Simon Jansz Duijn, geb. Noord-Scharwoude 21-12-1766, 

landbouwer, overl. ald. 06-07-1833,  
tr. Trijntje Cornelis Ootjers, geb. Noord-Scharwoude 16-06-1771, 
overl. ald. 07-03-1830, dr. van Cornelis Aarjensz Ootjers en 
Maartje Aarjens Blom. 
Uit dit huwelijk geb. en ged. te Noord-Scharwoude: 
1. Trijntje, geb. ca 1790, overl. ald. 25-12-1845, tr. ald. 

27-09-1812 Simon Cornelisz Stam, ged. Aardswoud 
26-08-1781, schipper, overl. Zuid-Scharwoude 07-10-1849, 
zn. van Cornelis Jansz Stam en Maartje Jans Koeten. 

Simon Cornelisz Stam hertrouwde met 
Elizabet/Lijsbet Beeltman. 

2. Cornelis, geb. 16-02-1793, ged. ald. 24-03-1793, overl. ald. 
voor 1-3-1795. 

3. Cornelis, geb. 01-03-1795, ged. ald. 15-03-1795, begr. ald. 
05-08-1795. 

4. Maartje, geb. 12-05-1796, ged. ald. 15-05-1796, begr. ald. 
15-06-1797. 

5. Jan, geb. 03-03-1799, ged. ald. 10-03-1799, begr. ald. 
03-07-1799. 

6. Maartje, geb. 8-05-1800, ged. ald. 22-05-1800, overl. ald. 
29-03-1830,  
tr. ald. 16-05-1824 Jan Cornelisz Keeman, geb. 
Barsingerhorn 07-07-1799, ged. ald. 21-07-1799, 
landbouwer, overl. Noord-Scharwoude 19-11-1860, zn. van 
Cornelis Pietersz Keeman en Maartje Teunis Kaij. 

Jan Cornelisz Keeman hertrouwde met Trijntje 
Stellingwerf. 

7. Jan, geb. 31-08-1803 (zie IV). 
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IIIc Willem Claasz Duijn, geb. c 1767, begr. Noord-Scharwoude 
12-10-1803. Ook deze datum komt uit de huw.bijl. van z'n zoon 
Cornelis met Trijntje de Boer. Otr. Noord-Scharwoude 17-05-1793, 
tr. ald. 02-06-1793 Antje Cornelis Heeman, geb. 
Noord-Scharwoude ca 1769, overl. ald. 14-10-1831, 62 jaar. Dr. 
van Cornelis Jansz Heeman en Maartje Ariens Houtkooper 
(Volkers). 

Vlg. OR Noord-Scharwoude 6149 fiche 112 fol. 169 dd. 
3-12-1804 is Antje Cornelis Heeman reeds wede. van 
Willem Claasz Duijn, zij heeft twee kinderen: Trijntje en 
Cornelis. 
Antje Cornelis Heeman hertrouwde met Jan Goudsblom.  

Uit dit huwelijk geb. en ged. te Noord-Scharwoude: 
1. Trijntje, geb. 18-03-1794, ged. ald. 23-03-1794, begr. ald. 

29-07-1795. 
2. Maartje, geb. 12-02-1795, ged. ald. 15-02-1795, begr. ald. 

23-02-1795. 
3. Trijntje, geb. 30-09-1796, ged. ald. 02-10-1796, overl. ald. 

16-08-1832. 
4. Cornelis, geb. 24-08-1797, ged. ald. 27-08-1797, begr. ald. 

05-10-1797. 
5. Cornelis, geb. 18-08-1799, ged. ald. 25-08-1799. 

Zie opmerking bij volgend broertje. 
6. Claas, geb. 26-10-1799, begr. Noord-Scharwoude 

26-10-1799. Misschien is dit wel Cornelis Willemsz Duijn 
van wie geen ovl. aang. gevonden is.  

7. Cornelis, geb. 23-11-1802, ged. ald. 28-11-1802, koopman, 
venter, winkelier, overl. ald. 26-06-1834,  
tr. ald. 02-06-1833 Trijntje Jans de Boer, geb. Hensbroek 
01-07-1785, ged. ald. 03-07-1785, overl. 
Noord-Scharwoude 04-02-1837, dr. van Jan de Boer en 
Aaltje Prins. 

Ze was wede van Jacob de Geus. 
8. Willemtje, geb. 01-02-1804, ged. ald. 12-02-1804. Bij de 

doop van dit kind is de vader Willem Claas Duijn reeds 
overleden, z'n zuster Grietje Claas Duijn is getuige.  

 
IV Jan Simonsz Duijn, geb. Noord-Scharwoude 31-08-1803, ged. ald. 

11-09-1803, landbouwer, overl. ald. 12-11-1878, tr. ald. 
14-02-1830 Antje Jans Hoogvorst, ged. Schoorl 09-11-1806, 
dienstmeid, overl. Noord-Scharwoude 21-08-1879, dr. van Jan 
Hoogvorst en Jannetje Bakker. 
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Uit dit huwelijk geb. te Noord-Scharwoude: 
1. Sijmon, geb. 01-09-1830, overl. ald. 17-09-1830. 
2. Sijmon, geb. 26-10-1831 (zie Va). 
3. Trijntje, geb. 12-04-1833, werkster, overl. Oudkarspel 

04-03-1912,  
tr. (1) Noord-Scharwoude 14-05-1863 Pieter de Wit, geb. 
Zuid-Scharwoude 10-03-1832, watermolenaar, overl. ald. 
26-01-1890, zn. van Albert de Wit en Dieuwertje Schoon,  
tr. (2) Oudkarspel 09-08-1891 Jan de Wit, geb. Broek op 
Langedijk 05-12-1822, overl. Oudkarspel 15-04-1918, zn. 
van Albert de Wit en Dieuwertje Schoon. 

Jan de Wit was wed.nr. van Aaltje Booij en Antje 
Stuurman. 

4. Jantje, geb. 08-11-1834, overl. Broek op Langedijk 
14-06-1876, tr. ald. 27-05-1855 Abram Balder, geb. Broek 
op Langedijk 27-08-1830, schipper, overl. Amsterdam 
22-05-1876, zn. van Abram Cornelisz Balder en Aafje 
Willems van Gulik. 

5. Maartje, geb. 15-10-1836, overl. Broek op Langedijk 
25-12-1921, tr. ald. 29-03-1857 Cornelis de Wit, geb. 
Zuid-Scharwoude 15-09-1832, schuitemaker, overl. Broek 
op Langedijk 11-02-1880, zn. van Pieter de Wit en Neeltje 
Manhans. 

6. Jan, geb. 25-09-1838, overl. ald. 01-06-1841. 
7. Cornelis, geb. 05-12-1840 (zie Vb). 
8. Jan, geb. 01-07-1846 (zie Vc). 
9. Neeltje, geb. 29-10-1848, overl. na 1940, tr. ald. 

12-05-1872 Klaas Peijs, geb. Bergen 03-03-1844, 
landman, overl. Noord-Scharwoude 11-07-1930, zn. van 
Anthonie Peijs en Dieuwertje Hartland. 

10. Antje, geb. 07-05-1851, overl. Oudkarspel 06-10-1934,  
tr. (1) Noord-Scharwoude 19-04-1874 Cornelis Kroon, 
geb. Oudkarspel 18-11-1847, landman, overl. ald. 
28-04-1884, zn. van Arien Kroon en Guurtje Kerkmeer,  
tr. (2) Oudkarspel 28-06-1894 Cornelis van der Molen, 
geb. Broek op Langedijk 03-03-1842, landman, overl. 
Alkmaar 22-12-1898, zn. van Johannes van der Molen en 
Neeltje Wagenaar,  
tr. (3) Heiloo 11-06-1902 Jacob Relk, geb. Heiloo 
01-06-1846, landman, overl. Alkmaar 30-12-1923, zn. van 
Cornelis Relk en Antje Schoen. 

Cornelis van der Molen was gescheiden van 
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IIIc Willem Claasz Duijn, geb. c 1767, begr. Noord-Scharwoude 
12-10-1803. Ook deze datum komt uit de huw.bijl. van z'n zoon 
Cornelis met Trijntje de Boer. Otr. Noord-Scharwoude 17-05-1793, 
tr. ald. 02-06-1793 Antje Cornelis Heeman, geb. 
Noord-Scharwoude ca 1769, overl. ald. 14-10-1831, 62 jaar. Dr. 
van Cornelis Jansz Heeman en Maartje Ariens Houtkooper 
(Volkers). 

Vlg. OR Noord-Scharwoude 6149 fiche 112 fol. 169 dd. 
3-12-1804 is Antje Cornelis Heeman reeds wede. van 
Willem Claasz Duijn, zij heeft twee kinderen: Trijntje en 
Cornelis. 
Antje Cornelis Heeman hertrouwde met Jan Goudsblom.  

Uit dit huwelijk geb. en ged. te Noord-Scharwoude: 
1. Trijntje, geb. 18-03-1794, ged. ald. 23-03-1794, begr. ald. 

29-07-1795. 
2. Maartje, geb. 12-02-1795, ged. ald. 15-02-1795, begr. ald. 

23-02-1795. 
3. Trijntje, geb. 30-09-1796, ged. ald. 02-10-1796, overl. ald. 

16-08-1832. 
4. Cornelis, geb. 24-08-1797, ged. ald. 27-08-1797, begr. ald. 

05-10-1797. 
5. Cornelis, geb. 18-08-1799, ged. ald. 25-08-1799. 

Zie opmerking bij volgend broertje. 
6. Claas, geb. 26-10-1799, begr. Noord-Scharwoude 

26-10-1799. Misschien is dit wel Cornelis Willemsz Duijn 
van wie geen ovl. aang. gevonden is.  

7. Cornelis, geb. 23-11-1802, ged. ald. 28-11-1802, koopman, 
venter, winkelier, overl. ald. 26-06-1834,  
tr. ald. 02-06-1833 Trijntje Jans de Boer, geb. Hensbroek 
01-07-1785, ged. ald. 03-07-1785, overl. 
Noord-Scharwoude 04-02-1837, dr. van Jan de Boer en 
Aaltje Prins. 

Ze was wede van Jacob de Geus. 
8. Willemtje, geb. 01-02-1804, ged. ald. 12-02-1804. Bij de 

doop van dit kind is de vader Willem Claas Duijn reeds 
overleden, z'n zuster Grietje Claas Duijn is getuige.  

 
IV Jan Simonsz Duijn, geb. Noord-Scharwoude 31-08-1803, ged. ald. 

11-09-1803, landbouwer, overl. ald. 12-11-1878, tr. ald. 
14-02-1830 Antje Jans Hoogvorst, ged. Schoorl 09-11-1806, 
dienstmeid, overl. Noord-Scharwoude 21-08-1879, dr. van Jan 
Hoogvorst en Jannetje Bakker. 
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Uit dit huwelijk geb. te Noord-Scharwoude: 
1. Sijmon, geb. 01-09-1830, overl. ald. 17-09-1830. 
2. Sijmon, geb. 26-10-1831 (zie Va). 
3. Trijntje, geb. 12-04-1833, werkster, overl. Oudkarspel 

04-03-1912,  
tr. (1) Noord-Scharwoude 14-05-1863 Pieter de Wit, geb. 
Zuid-Scharwoude 10-03-1832, watermolenaar, overl. ald. 
26-01-1890, zn. van Albert de Wit en Dieuwertje Schoon,  
tr. (2) Oudkarspel 09-08-1891 Jan de Wit, geb. Broek op 
Langedijk 05-12-1822, overl. Oudkarspel 15-04-1918, zn. 
van Albert de Wit en Dieuwertje Schoon. 

Jan de Wit was wed.nr. van Aaltje Booij en Antje 
Stuurman. 

4. Jantje, geb. 08-11-1834, overl. Broek op Langedijk 
14-06-1876, tr. ald. 27-05-1855 Abram Balder, geb. Broek 
op Langedijk 27-08-1830, schipper, overl. Amsterdam 
22-05-1876, zn. van Abram Cornelisz Balder en Aafje 
Willems van Gulik. 

5. Maartje, geb. 15-10-1836, overl. Broek op Langedijk 
25-12-1921, tr. ald. 29-03-1857 Cornelis de Wit, geb. 
Zuid-Scharwoude 15-09-1832, schuitemaker, overl. Broek 
op Langedijk 11-02-1880, zn. van Pieter de Wit en Neeltje 
Manhans. 

6. Jan, geb. 25-09-1838, overl. ald. 01-06-1841. 
7. Cornelis, geb. 05-12-1840 (zie Vb). 
8. Jan, geb. 01-07-1846 (zie Vc). 
9. Neeltje, geb. 29-10-1848, overl. na 1940, tr. ald. 

12-05-1872 Klaas Peijs, geb. Bergen 03-03-1844, 
landman, overl. Noord-Scharwoude 11-07-1930, zn. van 
Anthonie Peijs en Dieuwertje Hartland. 

10. Antje, geb. 07-05-1851, overl. Oudkarspel 06-10-1934,  
tr. (1) Noord-Scharwoude 19-04-1874 Cornelis Kroon, 
geb. Oudkarspel 18-11-1847, landman, overl. ald. 
28-04-1884, zn. van Arien Kroon en Guurtje Kerkmeer,  
tr. (2) Oudkarspel 28-06-1894 Cornelis van der Molen, 
geb. Broek op Langedijk 03-03-1842, landman, overl. 
Alkmaar 22-12-1898, zn. van Johannes van der Molen en 
Neeltje Wagenaar,  
tr. (3) Heiloo 11-06-1902 Jacob Relk, geb. Heiloo 
01-06-1846, landman, overl. Alkmaar 30-12-1923, zn. van 
Cornelis Relk en Antje Schoen. 

Cornelis van der Molen was gescheiden van 
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Hillegonda de Wit. Jacob Relk was wednr. van 
Guurtje Strooker. 

 
Va Sijmon Duijn, geb. Noord-Scharwoude 26-10-1831, landman, 

overl. ald. 30-11-1908, tr. Sint Pancras 01-06-1856 Geertje Rus, 
geb. Sint Pancras 24-09-1831, overl. Heiloo 25-02-1922, dr. van 
Cornelis Rus en Guurtje Booij. 
Uit dit huwelijk: 
1. Antje, geb. Noord-Scharwoude 17-10-1857, overl. ald. 

26-09-1889,  
tr. ald. 01-08-1880 Koenraad Deutekom, geb. Schagen 
13-11-1854, timmerman, overl. Noord-Scharwoude 
30-03-1909, zn. van Arie Deutekom en Antje Bakker. 

Koenraad Deutekom hertr. Cornelisje Schaak. 
 
Vb Cornelis Duijn, geb. Noord-Scharwoude 05-12-1840, landman, 

overl. ald. 13-05-1884, tr. ald. 08-05-1864 Hendrina Smit, geb. 
Noord-Scharwoude 21-11-1840, winkelierster, overl. ald. 
31-10-1906, dr. van Jan Smit en Neeltje Kostelijk. 
Uit dit huwelijk geb. te Noord-Scharwoude: 
1. Jan, geb. 22-05-1865, onderwijzer, overl. Amsterdam 

09-06-1925,  
tr. Velsen 14-04-1892 Cornelia Adriana de Liefde, geb. 
Velsen 02-02-1867, onderwijzeres, overl. ald. 07-08-1947, 
dr. van Willem de Liefde en Adriana Fürste. 

2. Neeltje, geb. 02-11-1866, huishoudster, overl. 
Zuid-Scharwoude 02-05-1929,  
tr. Noord-Scharwoude 13-10-1892 Jan Kostelijk, geb. 
Zuid-Scharwoude 28-05-1849, landbouwer, overl. ald. 
04-07-1937, zn. van Jan Kostelijk en Neeltje de Boer. 

Jan Kostelijk was wednr. van Wijntje Blom. 
3. Antje, geb. 02-05-1868, overl. ald. 29-07-1868. 
4. Antje, geb. 07-09-1869,  

tr. ald. 10-05-1896 Jacob Bas, geb. Barsingerhorn 
21-10-1872, letterzetter, zn. van Paulus Bas en Dieuwertje 

Molenaar. 
5. Cornelis, geb. 18-10-1871, overl. ald. 02-06-1872. 
6. Simon, geb. 04-04-1873, overl. ald. 31-08-1873. 
7. Cornelis, geb. 04-04-1873, overl. ald. 10-07-1873. 
8. Jantje, geb. 07-02-1875, overl. ald. 24-03-1875. 
9. Jannetje, geb. 12-02-1876, overl. ald. 06-07-1876. 
10. Cornelis, geb. 03-02-1878, overl. ald. 31-07-1878. 
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11. Trijntje, geb. 31-10-1879, overl. na 11-4-1937,  
tr. ald. 24-07-1901 Elbert Waal, geb. Heerhugowaard 
22-06-1871, schipper, emballeur, koopman, kruidenier, 
overl. Alkmaar 11-04-1937, zn. van Klaas Waal en Maartje 

Koster. 
12. Hendrina, geb. 20-12-1881, overl. na 28-12-1937,  

tr. Alkmaar 04-03-1909 Gerrit Dijkman, geb. Alkmaar 
31-01-1880, tuinman, los arbeider, overl. ald. 28-12-1937, 
zn. van Jan Dijkman en Trijntje Ploeger. 

 
Vc Jan Duijn, geb. Noord-Scharwoude 01-07-1846, landman, 

koopman, overl. ald. 11-09-1890,  
tr. ald. 15-01-1871 Antje Bakker, geb. Nieuwe Niedorp 
18-12-1846, overl. n 1905, dr. van Pieter Bakker en Grietje 

Hopman. 
Antje Bakker vertrok met dochter Grietje in 1905 naar 
Velsen. 

Uit dit huwelijk geb. te Noord-Scharwoude: 
1. Jan, geb. 18-11-1872 (zie VI). 
2. Grietje, geb. 16-02-1874, overl. ald. 20-10-1874. 
3. l.k., geb. 13-06-1876. 
4. Pieter, geb. 11-09-1877, overl. ald. 09-11-1877. 
5. Grietje, geb. 26-11-1879, overl. ald. 04-05-1880. 
6. Grietje, geb. 17-04-1881, overl. ald. 30-10-1881. 
7. Grietje, geb.01-04-1883. 
8. Antje, geb.08-07-1885, overl. ald. 04-10-1900. 

 
VI Jan Duijn, geb. Noord-Scharwoude 18-11-1872, koopman,  

tr. Zuid-Scharwoude 09-06-1892 Aaltje Klingeler, geb. 
Zuid-Scharwoude 01-11-1871, dr. van Klaas Klingeler en Marijtje 

Glas. 
Dit gezin vertrok op 29-4-1908 naar Emden (D) in 
Oost-Friesland. Op 12-1-1922, de datum waarop hun 
dochter Marijtje huwde, waren Jan Duijn en Aaltje Klingeler 
woonachtig in Gandersum (D).  

Uit dit huwelijk geb. te Noord-Scharwoude: 
1. Antje, geb. 12-04-1893, overl. ald. 28-06-1900. 
2. Marijtje, geb. 03-05-1898,  

tr. Zuid-Scharwoude 12-01-1922 Pieter Bood, geb. 
Zuid-Scharwoude 24-01-1893, schipper, zn. van Louris 
Bood en Pietertje Nol. 

3. Anna, geb. 21-02-1902. 
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Hillegonda de Wit. Jacob Relk was wednr. van 
Guurtje Strooker. 

 
Va Sijmon Duijn, geb. Noord-Scharwoude 26-10-1831, landman, 

overl. ald. 30-11-1908, tr. Sint Pancras 01-06-1856 Geertje Rus, 
geb. Sint Pancras 24-09-1831, overl. Heiloo 25-02-1922, dr. van 
Cornelis Rus en Guurtje Booij. 
Uit dit huwelijk: 
1. Antje, geb. Noord-Scharwoude 17-10-1857, overl. ald. 

26-09-1889,  
tr. ald. 01-08-1880 Koenraad Deutekom, geb. Schagen 
13-11-1854, timmerman, overl. Noord-Scharwoude 
30-03-1909, zn. van Arie Deutekom en Antje Bakker. 

Koenraad Deutekom hertr. Cornelisje Schaak. 
 
Vb Cornelis Duijn, geb. Noord-Scharwoude 05-12-1840, landman, 

overl. ald. 13-05-1884, tr. ald. 08-05-1864 Hendrina Smit, geb. 
Noord-Scharwoude 21-11-1840, winkelierster, overl. ald. 
31-10-1906, dr. van Jan Smit en Neeltje Kostelijk. 
Uit dit huwelijk geb. te Noord-Scharwoude: 
1. Jan, geb. 22-05-1865, onderwijzer, overl. Amsterdam 

09-06-1925,  
tr. Velsen 14-04-1892 Cornelia Adriana de Liefde, geb. 
Velsen 02-02-1867, onderwijzeres, overl. ald. 07-08-1947, 
dr. van Willem de Liefde en Adriana Fürste. 

2. Neeltje, geb. 02-11-1866, huishoudster, overl. 
Zuid-Scharwoude 02-05-1929,  
tr. Noord-Scharwoude 13-10-1892 Jan Kostelijk, geb. 
Zuid-Scharwoude 28-05-1849, landbouwer, overl. ald. 
04-07-1937, zn. van Jan Kostelijk en Neeltje de Boer. 

Jan Kostelijk was wednr. van Wijntje Blom. 
3. Antje, geb. 02-05-1868, overl. ald. 29-07-1868. 
4. Antje, geb. 07-09-1869,  

tr. ald. 10-05-1896 Jacob Bas, geb. Barsingerhorn 
21-10-1872, letterzetter, zn. van Paulus Bas en Dieuwertje 

Molenaar. 
5. Cornelis, geb. 18-10-1871, overl. ald. 02-06-1872. 
6. Simon, geb. 04-04-1873, overl. ald. 31-08-1873. 
7. Cornelis, geb. 04-04-1873, overl. ald. 10-07-1873. 
8. Jantje, geb. 07-02-1875, overl. ald. 24-03-1875. 
9. Jannetje, geb. 12-02-1876, overl. ald. 06-07-1876. 
10. Cornelis, geb. 03-02-1878, overl. ald. 31-07-1878. 
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11. Trijntje, geb. 31-10-1879, overl. na 11-4-1937,  
tr. ald. 24-07-1901 Elbert Waal, geb. Heerhugowaard 
22-06-1871, schipper, emballeur, koopman, kruidenier, 
overl. Alkmaar 11-04-1937, zn. van Klaas Waal en Maartje 

Koster. 
12. Hendrina, geb. 20-12-1881, overl. na 28-12-1937,  

tr. Alkmaar 04-03-1909 Gerrit Dijkman, geb. Alkmaar 
31-01-1880, tuinman, los arbeider, overl. ald. 28-12-1937, 
zn. van Jan Dijkman en Trijntje Ploeger. 

 
Vc Jan Duijn, geb. Noord-Scharwoude 01-07-1846, landman, 

koopman, overl. ald. 11-09-1890,  
tr. ald. 15-01-1871 Antje Bakker, geb. Nieuwe Niedorp 
18-12-1846, overl. n 1905, dr. van Pieter Bakker en Grietje 

Hopman. 
Antje Bakker vertrok met dochter Grietje in 1905 naar 
Velsen. 

Uit dit huwelijk geb. te Noord-Scharwoude: 
1. Jan, geb. 18-11-1872 (zie VI). 
2. Grietje, geb. 16-02-1874, overl. ald. 20-10-1874. 
3. l.k., geb. 13-06-1876. 
4. Pieter, geb. 11-09-1877, overl. ald. 09-11-1877. 
5. Grietje, geb. 26-11-1879, overl. ald. 04-05-1880. 
6. Grietje, geb. 17-04-1881, overl. ald. 30-10-1881. 
7. Grietje, geb.01-04-1883. 
8. Antje, geb.08-07-1885, overl. ald. 04-10-1900. 

 
VI Jan Duijn, geb. Noord-Scharwoude 18-11-1872, koopman,  

tr. Zuid-Scharwoude 09-06-1892 Aaltje Klingeler, geb. 
Zuid-Scharwoude 01-11-1871, dr. van Klaas Klingeler en Marijtje 

Glas. 
Dit gezin vertrok op 29-4-1908 naar Emden (D) in 
Oost-Friesland. Op 12-1-1922, de datum waarop hun 
dochter Marijtje huwde, waren Jan Duijn en Aaltje Klingeler 
woonachtig in Gandersum (D).  

Uit dit huwelijk geb. te Noord-Scharwoude: 
1. Antje, geb. 12-04-1893, overl. ald. 28-06-1900. 
2. Marijtje, geb. 03-05-1898,  

tr. Zuid-Scharwoude 12-01-1922 Pieter Bood, geb. 
Zuid-Scharwoude 24-01-1893, schipper, zn. van Louris 
Bood en Pietertje Nol. 

3. Anna, geb. 21-02-1902. 
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Van het GeeDeePee-gebruikersfront 
door Aad Biesbroek 

 
Aldfaergegevens naar GensDataPro, inclusief foto’s, bronnen en 
objecten. Een handleiding.  
 
Soms wordt het noodzakelijk om gegevens van het ene genealogische 
programma over te zetten naar een ander. Zo kan het voorkomen dat u 
bijvoorbeeld een bepaald overzicht of een bepaalde verschijnings-
vorm van een overzicht NIET in uw favoriete genealogieprogramma 
kunt aanmaken, maar een ander programma geeft wel die moge-
lijkheid. Overzetten is dan gewenst.  
 
Door een dergelijk probleem bij een vriend heeft Aad Biesbroek, na enig 
onderzoek een methode gevonden om via GEDCOM alle ALDFAER gegevens 
van 12275 personen, inclusief ca. 1500 foto’s over te zetten naar 
GensDataPro. 
 
Het vereist slechts 4 stappen. 

1. Aanmaak van een GEDCOM-bestand in ALDFAER, opslaan op een 
gegevens drager. 

2. De map MATERIAAL (foto’s/scans) overzetten via de Verkenner 
3. GEDCOM-bestand inlezen in GDP 
4. Foto’s/scans uitpakken en in persoonskaarten zichtbaar maken. 
 

Voor de uitgebreide handleiding/beschrijving kunt u naar de website van 
GensDataPro gaan. www.gensdatapro.ngv.nl, Downloads – Artikelen over 
GensDataPro.  

 
Van de Webmaster van de HNK-website 

door Ger Telman 
 
De NGV-website is er ook voor u als lid van onze afdeling HNK. Dat wil 
zeggen, u kunt als lid van de NGV via de web-site naar allerlei 
informatie over de vereniging, de afdeling(en), het verenigingscentrum 
in Weesp en de daar te raadplegen bronnen. Maar dan moet er wel iets 
gebeuren.  

Leden van de vereniging hebben het voorrecht om bij alle informatie en 
bronnen te kunnen, als zij zich tenminste hebben geregistreerd op de 
website van de vereniging. Deze registratie, die noodzakelijk is om 
onderscheid tussen leden en gasten te kunnen maken en de daarmee 
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samenhangende toegangsrechten te kunnen toekennen, wordt voor het 
grootste deel gedaan vanuit de verenigingsadministratie. 
 
Echter er blijven altijd een aantal rubrieken oningevuld, zodat u dat zelf 
kunt doen. Als u dat doet dan deelt u met alle andere leden een aantal 
gegevens over bijvoorbeeld de door u onderzochte familienamen, de 
software (programma(‘s)) die u daarbij gebruikt, het aantal door u 
opgevoerde personen en relaties etc. 
U kunt uw email-adres beschikbaar stellen en daarmee aangeven dat u via 
de diverse nieuwsbrieven op de hoogte wenst te worden gehouden van 
nieuwtjes, tips, uitnodigingen en mogelijk nog meer berichten over onze 
vereniging en wetenswaardigheden over onze hobby in het algemeen. 
 
Met al deze informatie kunnen u en andere leden van de vereniging 
informatie uitwisselen, vragen aan elkaar stellen en zo onze onderzoeken 
uitbreiden met de hulp van geïnterresseerden.  
 
Heeft u nog geen profiel aangemaakt/aangevuld of, en dat is ook 
belangrijk, is uw e-mailadres in de loop van uw lidmaatschap gewijzigd, pas 
dat dan ook aan en/of vul de ontbrekende gegevens in uw profiel aan.  
U blijft dan op de hoogte van alle nieuws dat mogelijk voor u belangrijk kan 
zijn. 
 
Onder staat een lijstje met e-mail adressen die bij de distributie van de 
nieuwsbrief of een controle, foutief blijken te zijn. Mijn verzoek aan de 
betreffende leden is: Wilt u de wijzigingen zelf in uw profiel aanbrengen? 
Maar een berichtje aan mij (telgriffam@hetnet.nl) kan ook, dan wordt u 
weer op de hoogte gehouden.  

j.h.baars@wanadoo.nl Baars J.H. Weegbree 33 
Castri-
cum 1902 JA 

gg.debeurs@quicknet.nl Beurs G.G. de   1483 XE 

pieter.cmblom@wanadoo.nl Blom P.C.M.   1902 DL 

HMA.Boom@hetnet.nl Boom H.M.A.   1827 KA 

jbrommer@euronet.nl Brommer J. 
Boekelemeer-
weg 14 A Alkmaar 1812 PZ 

aatjes@live.nl Brussen B.W.   1705 BM 

jan.klingeler@corusgroup.com Klingeler J.   1834 GP 

peter.mooi@planet.nl Mooij P. 
Ln der Mensen-
rechten 90 Beverwijk 1945 EV 

johanvanopbergen@quicknet.nl Opbergen J. van Langestraat 33 Schagen 1741 HB 

atm.schaap@hccnet.nl Schaap A.T.M.   1645 VJ 

ja.vd.stok@hccnet.nl Stok J.A. van der   1531 HR 

c.d.troostheide@uva.nl Troostheide C.D.   1742 ER 
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