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Op de vraag of deze bovenstaande geslachtslijn een familiewapen heeft of 
heeft gehad, werd de Armorial Général van J.B.Rietstap, de heraldische 
collectie van R.T. Muschart en Steenkamp/Damstra, geraadpleegd. Volgens 
het opgeleverde resultaat, had de naam Caendorp cq Caandorp c.q. 
Kaandorp géén familiewapen en er ook nooit een gehad. 
 
Hypothetisch is de familienaam Kaandorp dus voortgekomen uit eerder 
omschreven buurtschap, gelegen tussen Heiloo en Limmen, wat bult c.q. 
heuveltje betekent. Wat echter intrigeert is, heeft de stamvader Caendorp 
zijn familienaam nu ontleent aan de buurtschap OF heeft hij de buurtschap 
deze naam gegeven. Helaas is dit nergens uit terug te geleiden en zal dit 
dus altijd een mysterie blijven. 
 
De samensteller is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomen-
heden in bovenstaande genealogie 
 
Met dank aan A.J. Kaandorp, J. Kaandorp en C.N. Druijven, voor hun 
verzamelde en aangeleverde gegevens, aanvulling en verbeteringen. 
 
 
 
 
Bronnen: 
Rooms Katholieke Statie boeken omtrent geboorte, trouwen en overlijden van 
Heiloo en Limmen, Registers van de Burgerlijke Stand van Heiloo en Limmen 
(Regionaal Archief Alkmaar) 
Midden-Kennemerland in de vroege en Hoge Middeleeuwen (B.Koene, J.Morren en 
F.Schweitzer) 
De Nederlandse geschiedenis (Herman Beliën & Monique van Hoogstraten) 
Beknopte Genealogische gids voor Nederland (J.Draak Jzn.) 
Stamboom Kaandorp (Maria Vos-Blekemolen) 
Parenteel Claas Claas Cornelisz Caandorp (www.smeels.nl) 
Rosloot en Kaandorp (Hans Rosloot) 
In tijd gemeten (C.C de Glopper-Zuijdenerland) 
Van aakschipper tot zwikker (Carl Denig) 
Boederijen in Limmen (C.N. Druijven) 
Fotoarchief Stichting Oud Limmen 
Voor- en Familienamen in Nederland (R.A.Ebeling) 
Armorial Général (J.B.Rietstap) 
Heraldische collectie van R.T Muschart, Steenkamp en Damstra 
Wikipedia (internet), Genlias (internet) 
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Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter 
 
 

Na een goed verenigingsjaar is uw voorzitter op 13 april 2011 herkozen om 
een volgende termijn als voorzitter te fungeren. Heel veel dank  voor zoveel 
vertrouwen. 
Na die vergadering werden de zoektochten naar het verleden voor even 
gestopt en ik ging enthousiast vakantie vieren. 
Tijdens een cruise “hopte” ik van eiland naar eiland en ik deed daarbij ook 
Corsica aan. 
In Ajaccio werd ik uiteraard geconfronteerd met het geboortehuis van 
Napoleon Bonaparte.  
Monumenten en standbeelden te kust en te keur en dan is interesse in de 
geschiedenis weer volop aanwezig. 
Bonapartes leven als tiran en veldheer komen dan in gedachten. De 
oorlogen en veroveringen, de onderdrukking, daarover vernam ik tijdens de 
schooljaren. 
De positieve aantekeningen waren echter een gestandaardiseerde regi-
stratie van geboorten/huwelijken/echtscheidingen en overlijdens: De Bur-
gerlijke Stand. Veel (burgerlijke) wetgeving stamt uit Napoleons tijd. 
De definitieve spellingswijze van de meestal al bestaande achternaam. 
Zijn leven was voorts omgeven door legendes, zoals over de vrouwen en 
buitenechtelijke relaties en kinderen. 
Napoleon Bonapartes geboorte zou hebben plaatsgevonden op een tapijt 
waarin klassieke heldenfiguren en heroïsche taferelen uit de Ilias waren 
verwerkt. Kijk… en daar smul ik nou van! 
 
Ook u wens ik een hele goede zomerperiode toe en graag zie ik u weer in 
september. 
 

Truus SchoehuijsTruus SchoehuijsTruus SchoehuijsTruus Schoehuijs    
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Programma najaar 2011 
 

door Wil Hermanus, secretaris van de afdeling Hollands Noorderkwartier 
 

De voorbereiding van het programma voor seizoen 2011-2012 is 

in volle gang. De datums zijn al bekend en de invulling ervan 
gedeeltelijk. U kunt in ieder geval de volgende avonden in uw 

agenda noteren. In het septembernummer zal meer informatie te 
vinden zijn.  

 
woensdag 14 september 2011: Lezing over Gens Nostra, door dhr. 
Cor de Graaf, redactielid van Gens Nostra.  
Aan de orde komen de manier waarop men in Gens Nostra kan publiceren. 
Het wordt een lezing waarbij de zaal interactief mee zal doen door middel 
van stellingen.  
 
woensdag 12 oktober 2011: Waarschijnlijk wordt dit een soort 
studieavond voor leden, introduceés en geïnteresseerden. Er zal volop 
gelegenheid zijn om uitgebreid gebruik te maken van de afdelings-
bibliotheek, afdelingsboekjes van andere afdelingen e.d.  
Bestuur en medewerkers zullen aanwezig zijn om met de leden en 
belangstellenden van gedachten te wisselen over genealogische zaken.  
 

let op!let op!let op!let op!    
maandag 17 oktober 2011: Lezing "Napoleon in Noord-Holland" 
door Jan Blokker, locatie: Kopgroepbibliotheek, Bernhardplein 76 in Den 
Helder, aanvang 20.15 uur 
Deze lezing wordt door de Noordkopbibliotheek in Den Helder 
georganiseerd waarbij ook de NGV-afdeling Den Helder e.o. en de 
plaatselijke historische verenigingen zijn betrokken. Leden van HNK zijn ook 
welkom. Voor de lezing is een klein bedrag entree verschuldigd en het 
bestuur van HNK zal een aantal kaarten voor HNK-leden reserveren. 
Belangstellenden kunnen zich nu al schriftelijk opgeven bij de secretaris 
wil.hermanus@gmail.com of per brief naar Wipmolen 10, 1823 GB Alkmaar.  
 

 
woensdag 9 november 2011: Lezing over Creatief schrijven van 

familieverhalen, door mevrouw S.A. Scholtens. Dit is de lezing die 
gepland was voor 20 januari 2007 maar die wegens ziekte van de 
spreekster niet door kon gaan.  
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Gezinskaart van Johannes Wilhelmus 

 
De gegevens van nog levende personen zijn i.v.m. hun privacy beperkt 

weergegeven. 
 
VII  Johannus Wilhelmus Kaandorp, geb. Limmen 07-12-1909, tr. Limmen 
28-05-1936 Jacoba Min geb. Castricum 21-09-1910 (dr. van Petrus Min, 
landbouwer en Catharina Verver). Uit dat huwelijk: 
1 Tiny 
2 Trien 
3 Petrus Johannes, volg VIII 
4 Truus 
5 Gre 
6 Jaap 
7 Jan  
8 Carla 
9 Nack 
10 Lenie 
 
VIII  Petrus Johannus (Piet) Kaandorp gehuwd met Wil Smit. Uit dit 
huwelijk: 
1 Adrianus Johannes, volg IX 
2 Ingrid  
 

IX  Adrianus Johannus (Arjan) Kaandorp gehuwd met Yvonne Groentjes. 
Uit dit huwelijk: 
1 Wilhelmina Theadora (Joyce) 
2 Johannus Wilhelmus (Rick)  
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VI  Jacob Kaandorp, geb. Heiloo 04-09-1875, boerenknecht en wonende 
te Limmen, tr. Limmen 09-02-1899 Catharina Kraakman, geb. Limmen 
30-01-1878 (dr. van Jan Kraakman en Margaretha Johanna Admiraal). Uit 
dat huwelijk geb. te Limmen tenzij anders vermeld:  
1 Geertruida Margaretha, geb. 04-01-1900 
2 Margaretha Martina Johanna, geb. 25-01-1901 
3 Catharina Wilhelmina, geb. 25-11-1902 
4 Wilhelmus Johannes, geb. Castricum 04-12-1904 
5 Johanna  Cornelia, geb. 11-10-1906 
6 Elisabeth Agatha, geb. 11-06-1908 
7 Johannus Wilhelmus, geb. 07-12-1909. Volg VII 
8 Agatha Cornelia, geb. 12-09-1911 
9 Adrianus  Jacobus, geb. 21-04-1914 
10 Jacobus Jacob, geb. 27-07-1915  
11 Cornelius, geb. 13-08-1917 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
geboorte-inschrijving 07-12-1909 te Limmen van Johannes Wilhelmus 

Kaandorp 
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Verslag van de HNK ledenvergadering 
van 13 april 2011 

door Piet Aaij 
 

In aanwezigheid van 37 bezoekers opent voorzitter Truus Schoehuijs de 
vergadering. De penningmeester Hugo van der Velde heeft zich voor de 
vergadering helaas af moeten melden wegens verplichtingen elders. De 
voorzitter vertelt de aanwezigen over het geslaagde regiocontact met de 
omliggende afdelingen waarbij besloten is om in de toekomst te bezien of 
er gezamenlijke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Aad Biesbroek, 
helpdesk voor het computerprogramma Gens Data Pro, meldt dat er een 
invoergids is en dat hiervan een tweede versie in de herfst 2011 zal 
verschijnen. Het verslag van de ledenvergadering van 10 november 2010 is 
zonder opmerkingen goedgekeurd. Ook het jaarverslag 2010 van de 
secretaris wordt vastgesteld. Van het financieel verslag 2010 zijn kopieën 
op de tafels gelegd. De “post sprekers” is in 2010 lager uitgevallen omdat 
er één bijeenkomst minder is geweest. Dit was vanwege de bezuinigingen 
al gepland. Het financieel verslag van 2010 wordt goedgekeurd. De 
begroting voor 2011 komt in grote lijnen overeen met de cijfers van 2010. 
Er zijn geen grote projecten gestart. De voorzitter leest vervolgens het 
verslag van de kascommissie voor , waarna de heer C. Blom, lid van de 
kascommissie, zijn waardering uitspreekt over de wijze waarop de 
penningmeester zijn werk doet. Het bestuur wordt dan ook gedéchargeerd 
voor het jaar 2010. De bestuursleden mevrouw T.A.C. Schoehuijs - de Vries 
en de heer H. van der Velde zullen hun functie in het bestuur voortzetten 
aangezien zij zich beschikbaar stelden en er geen tegenkandidaten waren. 
De samenstelling van de kascommissie zal in de ledenvergadering van 
november 2011 aan de orde komen. 
 
Mevrouw W.J. Hermanus-Schipper en de heer P.D. Aaij zullen het komend 
verenigingsjaar weer als afgevaardigden naar de landelijke vergaderingen 
gaan. Tijdens de komende landelijke vergadering op 16 april zullen er geen 
ernstige punten aan de orde komen. Er komt een nieuwe hoofdbestuurslid 
bij, de heer J.W. Koten. Verder zal de steeds terugkerende overschrijding 
van de begroting van de afdeling Heraldiek ter sprake komen.  
Tot slot vraagt de voorzitter of er nog wensen zijn met betrekking tot de 
lezingen. Mevrouw Baard zou graag de lezing over “Creatief schrijven van 
een familieverhaal” van mevrouw Scholten, die wegens ziekte niet door kon 
gaan, alsnog horen. De secretaris zal nagaan of dit mogelijk is. Hierna sluit 
de voorzitter de vergadering.      
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Nadere kennismaking met... 
verzorgd door Piet Aaij 

Wim Bakker 
 

Ik ben Wim Bakker, geboren 28 augustus 1942 in de Schermer. Na de ULO 
in Alkmaar ben ik in Leeuwarden op de Hogere Landbouwschool geweest. 
In 1963 hebben mijn ouders, Jan Marinus Bakker en Nel Schermerhorn, de 
boerderij in Stompetoren verruild voor een grotere in Vrouwenparochie in 
Friesland. Zodoende kwamen mijn ‘roots’ op afstand.  
Ik ben in 1967 getrouwd met Line Holwerda uit Hantum (boven Dokkum). 
We hebben van 1967 tot 2009 een akkerbouwbedrijf gehad in Niawier en 
deden dit een jaar of tien met bloembollen erbij. Namens mijn collega’s ben 
ik bestuurslid geweest in het Waterschap, het Hoofdbestuur van de Friese 
Maatschappij van Landbouw en in het bestuur van de FBTO. Nu ben ik nog 
actief als bestuurder van de ‘Vereniging Achmea’ (grootste aandeelhouder 
van het verzekerings-concern Achmea) en als vrijwilliger hier en daar. 
Verder is met tennissen en bridgen en wat stamboomonderzoek de week 
zomaar om. We wonen nu in Dokkum. 
 

Bij mijn ouders was al het een en ander bekend over 
het voorgeslacht. Oma Bakker, Maartje Leegwater, 
had een schrift met gegevens. Zij was uit de 8e 
generatie van Jan Adriaansz Leeghwater. De oude 
Jan Adriaan huwde voor de derde keer, 68 jaar oud, 
met Trijntje Isaacs afkomstig uit Harlingen. Zij 
kregen nog een zoon, Arjan, in 1647. Naar de ouders 
van Maartje Leegwater, Auwel Prins en Duifje Dik uit 
West-Graftdijk, ben ik nog op zoek. De stamboom 
van Bakker begint in 1662 in Noord-Scharwoude als 
Sijmon Pieters Bakker gedoopt wordt. Uit notariële 
acten komt naar voren dat hij regelmatig stukken 

land koopt en verkoopt. In 1795 trouwt Pieter Bakker met Antje Hartland. 
Haar familie uit Koedijk pachtte vanaf 1548 al landerijen rond Alkmaar. Er is 
beschreven hoe tijdens het beleg van Alkmaar in 1570 en 1572 schade 
geleden is vanwege inundatie  en brandstichting.  
 
Deze gegevens komen van de familie De Vries- Doyle. Een volgende Pieter 
Bakker huwde in 1872 Agatha Ivangh uit Bergen; de oudst bekende is 
Joost Ivangh, geboren in 1677. Er is een Joost Ivangh schout in Bergen 
geweest, maar de leeftijd komt volgens mij niet overeen met die van eerder 
genoemde Joost. 
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geboorte-inschrijving 04-09-1875 te Heiloo van Jacob Kaandorp 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deel huwelijksakte, 09-02-1899, en Gezinskaart van Jacob Kaandorp te 
Limmen 
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Gezinskaart van Willem Kaandorp 

Toen de gezinskaart van Willem werd opgesteld waren zijn zuster Neeltje, 
zijn broer Cornelis, Aagje Piepers en Grietje Kaag bij hem inwonende. 
 
 
 
V  Willem Kaandorp, geb. Heiloo 10-11-1822, landman, tr. Heiloo 13-06-
1869 Geertje Groot, geb. Heiloo 31-05-1845 (dr. van Jan Groot en Grietje 
Kaag). Uit dat huwelijk geb. te Heiloo: 
1 Aagje, geb. 29-03-1870 
2 Arie, geb. 13-11-1871 
3 Jan, geb. 13-11-1871 
4 Jan, geb. 19-12-1872 
5 Arie, geb. 31-12-1873 
6 Jacob, geb. 04-09-1875. Volg VI 
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Van moeders kant was er al onderzoek gedaan naar de stamboom van de 
Schermerhorns. Die begint rond 1580. In de vrouwelijke lijn komen we 
eerst Korver tegen, een geslacht uit Zaandijk. De eerstvermelde doop is in 
1630 in de Nederduits Gereformeerde Kerk.  
 
Dan Schoehuijs, gevonden op internet, uitgezocht door Sylvia Siekman. 
Onze voorzitter komt daar ook in voor. De moeder van mijn grootvader, 
Willem Schermerhorn Dirksz, boer in Grootschermer, was Trijntje Heijnis. 
Haar vader, Jacob Heijnis,  trouwde op 24-05-1855 met Lijsebet Akkerman, 
ook uit een boerenfamilie in de Schermer. Jan de Groot uit Midden-
Beemster heeft deze familie in kaart gebracht. Hij merkte op dat zo rond 
1850 veel leden van bemiddelde boerenfamilies met elkaar trouwden. 
Lijsebet haar grootvader, Jan Vader, was van 1836 tot 1865 Heemraad van 
het Waterschap de Schermeer. Van mijn vader heb ik een grote kaart van 
de Schermeer met wapens van de Dijkgraaf en de secretaris en 8 
heemraden uit 1836. Daar staat J. Vader heraldisch afgebeeld. Nu ik 
sindskort weet dat deze man familie van me is heeft de kaart meerwaarde 
gekregen.  
 
Met mijn generatie is de vanzelfsprekendheid voorbij dat je als boer een 
opvolger hebt. Bij de beroepskeuzetest op de ULO in 1959 werd mij gezegd 
dat het beter was om voor opticien en horlogemaker te gaan leren dan 
boer te worden. We zaten toen pas in de EEG en in Nederland moesten we 
het hebben van handel en industrie. Onze drie kinderen zijn dan ook 
ongeveer in die bedrijfstakken aan het werk. Langzamerhand heb ik 
voldoende basis-materiaal gevonden om het te gaan digitaliseren. Ik ben in 
2005 lid van de afdeling HNK geworden omdat dat mijn zoekgebied is. Tot 
nu toe heb ik nog geen gelegenheid gehad om in de archieven te zoeken, 
maar dat zal nog wel komen.  

 

 

Opmerkelijk 
 

In het blad van de NGV-afdeling Amersfoort e.o. wordt geschreven over 
een berichtje in o.a. De Noord-Brabander dd. 31-3-1849 waarin melding 
wordt gemaakt dat te Oss mej. J.K, geb. van R. op 51-jarige leeftijd is 
bevallen van een welgeschapen dochter. Het is haar 27e kind uit hetzelfde 
huwelijk! Mogelijk gaat het om het echtpaar Knepfle-van Roermund. Er 
wordt onderzoek naar gedaan. 
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ingezonden mededeling 
 

4e Booij informatie/contactdag 
 

Zaterdag 25 juni wordt de derde Booij informatie/contactdag gehouden. 
Ditmaal in Orgelzaal Booy in St.Pancras, Daalmeerpad 13. Ab Booij, 
organist van de Ned. Herv. kerk in De Steeg, zal het orgel bespelen. Zijn er 
nog meer organisten onder ons, laat het weten, zij hebben dan ook de 
mogelijkheid om het orgel te bespelen. 
 

In Nederland komen een aantal geslachten Booij voor, waarvan nog niet 
bekend is dat zij onderling verwant zijn. Tijdens de contactdag kan 
informatie uitgewisseld worden, herinneringen  worden opgehaald en 
contacten aangehaald. Neem foto’s of andere documenten mee.  
Misschien is het mogelijk om een familie-organisatie te beginnen, om 
samen onderzoek te doen. De Booij Bode kan dan gebruikt worden als 
familietijdschrift om onderzoekgegevens te publiceren en om familiever-
halen en gebeurtenissen vast te leggen. 
 

Voor meer informatie over orgelzaal Booy zie: www.orgelzaalbooy.nl 
Het programma ziet er als volgt uit:   
11.00 uur:  Ontvangst met koffie/thee 
11.30 uur:  Ontstaan orgelzaal Booy 
12.00 uur:  Rondleiding orgelzaal en orgelspel door Ab Booij uit De Steeg. 
13.00 uur:  Stand van zaken onderzoek geslachten Booij door Jaap Booij 
14.00 uur:  Gezellig samenzijn, uitwisselen gegevens, vragen enz. (neem  
                 vooral foto’s en verhalen mee! 
16.00 uur:  Sluiting bijeenkomst  
 

Tijden zijn richttijden. Probeer op tijd te zijn, dit i.v.m. de inleiding en 
rondleiding. Als u van plan bent om te komen geef dat dan door aan Jaap 
Booij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Jaap Booij, tlf. 0223-635340 of per e-mail: jac.booij@planet.nl 

 
 

Opmerkelijk 
 

Op 17-8-1899 trouwen te Heiloo:   
Andries Lambertus Zuidscherwoude, 23 jr, geb. Zijpe, 

en Neeltje Schermerhorn, 21 jr, geb. Schagen  
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geboorteaangifte 11-11-1822 te Heiloo van Willem Kaandorp 

 
 
 
5 Jannetje, geb. 18-02-1824 
6 Maartje, geb. 18-11-1825 
7 Adriaantje, geb. 11-08-1827 
8 Neeltje, geb. 17-01-1829 
9 Maartje, geb. 17-01-1829 
10 Jannetje, geb. 06-01-1831 
11 Cornelis, geb. 02-11-1832 
12 Afie, geb. 03-09-1834 
12 Jacob, geb. 24-02-1836 
13 Reinier, geb. 25-10-1837 
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Gezinskaart 1850 te Heiloo van Arie Kaandorp 

IV  Arie Jansz Kaandorp, ged. Heiloo 31-03-1784, tr. Limmen 23-11-1817 
Agatha (Aagje) Willems Dekker, ged. Heiloo 24-05-1797, (dr. van Willem 
Dekker en Trijntje Cornelisse Groot), wonende te Limmen. Uit dit huwelijk 
geb. te Heiloo: 
1 Jan, geb. 31-10-1818 
2 Antje, geb. 17-04-1820 
3 Trijntje, geb. 06-08-1821 
4 Willem, geb. 10-11-1822. Volg V 
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Oefening oudOefening oudOefening oudOefening oud----schriftschriftschriftschrift    
zie ook pagina 44 
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Verslag van de HNK-avonden 
9 maart 2011   
 ‘Hugenoten’, lezing verzorgd door  mr. drs. H.L.F. du Corbier 
 

Dhr. Corbier is een van de weinige sprekers die zijn 
lezing zonder lichtbeelden verzorgt; als leidraad voor 
zijn lezing krijgen alle aanwezigen een overzichtelijk 
boekwerkje, aan de hand waarvan een duidelijke 
schets wordt gegeven van de geschiedenis van het 
protestantisme in Frankrijk.  
 
Door de eeuwen heen waren kerk en staat nauw met 
elkaar verbonden. Godsdienstige en wereldlijke macht 

waren verstrengeld, kerken en kloosters hadden veel bezittingen en hogere 
geestelijkheid deed in levenswijze niet onder voor de hogere adel. Kritiek 
op pracht en praal van de kerk van Rome was uiterst riskant. Toch hebben 
velen een poging gedaan tot kerkhervorming: Pierre Valdo in de 12e eeuw 
(Waldenzen), John Wiclif eind 14e eeuw (Engelse Bijbelvertaling), Johannes 
Hus (in 1415 veroordeeld tot de brandstapel), Maarten Luther (1517), 
Calvijn (moest vluchten naar het hof van Marguerite d’Angoulême, 
protestantse koningin van Navarre) e.a.  
 
Door de uitvinding van de boekdrukkunst (ca. 1450) werden de 
Bijbelvertaling, de psalmberijmingen en vele andere geschriften bereikbaar 
voor een groter publiek. Calvijn is de grondlegger van de kerkorde van de 
‘Eglise Réformée’. Kreeg de beweging eerst de steun van de invloedrijke 
protestantse adellijke familie de Coligny en van de prinsen van Condé, na 
een laffe aanval in 1562 op een kerkdienst in een schuur in Wassy in 
Champagne waarbij hertog De Guise zijn soldaten 60 kerkgangers laat 
doden en er meer dan 100 gewond raken, beginnen acht gods-
dienstoorlogen tot 1598.  
 
In 1572 hoopt het Franse hof de rust enigszins te herstellen door het 
huwelijk van Henri de Bourbon (Hugenoot) en Marguerite de Valois (r.k.). 
Na de aanslag door de De Guise’s op Coligny worden in de 
Bartholomeusnacht 24 augustus 1572 in Parijs en elders in Frankrijk alle 
Hugenoten afgeslacht. In 1598 kondigt Henri IV het Edict van Nantes af en 
mogen rooms-katholieken en protestanten (onder strenge voorwaarden) 
hun godsdienst belijden. In 1685 besluit Lodewijk XIV dat het Edict kan 
worden opgeheven: er zijn dan al duizenden protestanten het land uit en 
nu verlaten ook 600 predikanten het land, waarvan er 363 naar Nederland 
komen! 
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Trouwboek uit 1797 van Heiloo,  25-06-1797  huwelijk van Jan Cornelisz. Caandorp 
 
 
 

 
 
 
De kerkelijke doop- trouw- en begraafboeken zijn bijgehouden tot 1811. 
Om nu verder te komen moesten andere registers worden ingezien, 
namelijk die van de Burgerlijke Stand. De zogenaamde gezinskaarten 
beginnen vanaf 1850. 
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III  Jan Cornelisz Caandorp, geb. Limmen 22-04-1744, tr. Heiloo 
07-02-1773 Antje Jacobs Bommer, geb. Rinnegom 20-07-1750.  
 
Rinnegom ligt tussen Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen, en grenst 
aan de Broekakkers en de Sammerpolder richting Heiloo.  
 
De dopen betreffende Rinnegom zijn gevonden in het doopboek van Heiloo. 
Vermoedelijk had Rinnegom géén eigen Rooms Katholieke Statie. 
 
Uit dit huwelijk ged. te Heiloo (Rinnegom): 
1 Cornelis, ged. 05-11-1773 
2 Jacob, ged. 17-03-1775 
3 Krelis, ged. 05-12-1776 
4 Aaltje, ged. 27-06-1778 
5 Arie, ged. 26-10-1779 
6 Neeltje, ged. 13-07-1782 
7 Arie, ged. 31-03-1784. Volg IV 
 

 

 
 

 
 

 
Doopboek uit 1784 van Heiloo, 31-03-1784, doop van Arie Kaandorp 

 
8 Guurtje, ged. 21-01-1786 
9 Lijsbeth, ged. 25-05-1787 
 
Helaas kwam Antje te overlijden en huwde Jan voor een tweede keer. 
 
Jan Cornelisz Caandorp, tr. Heiloo 25-06-1797 Maartje Dirks Krom, geb.  
Akersloot. Uit dit huwelijk ged. te Heiloo: 
10 Cornelis, ged. 17-11-1798 
11 Antje, ged. 18-12-1800 
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‘Hugenoten’ is waarschijnlijk een verbastering van Eidgenossen, gebruikt 
voor de samenzweerders van de hervormingsgezinde Zwitserse cantons 
(1563). 
‘Protestanten’ in 1546 benaming voor aanhangers van de Reformatie; 
‘protester’ betekent in de 16e eeuw: plechtig publiekelijk verklaren, later in 
1650 ‘protesteren tegen’.   
 
13 april 2011 
‘Kerken van Noord-Holland’, verzorgd door Marcel Plaatsman en André 
Looijenga, technisch geassisteerd door Lieselot Goossens.  
 
Een toevallige ontmoeting in de trein van onze secretaris Wil Hermanus en 
Marcel en André mondde uit in een uitnodiging een lezing te geven voor 
onze leden over ‘Kerken van Noord-Holland (en Friesland)’. De lezing 
bestond uit drie luiken t.w. Middeleeuwen: van veenmoeras naar 
hooggotiek, Eeuw van verandering (verwoesting en herstel) en Katholiek 
Noord-Holland (de Roomse herrrijzenis in de 19e eeuw). Met ondersteuning 
van vele lichtbeelden kregen de 38 aanwezigen een rijkdom aan kerken te 
zien van Romaans naar Gotiek, van schuilkerken naar stolpkerken en 
neostijlen. Het is ondoenlijk de enorme hoeveelheid gegevens in het kort te 
verslaan, maar enkele kenmerken van de kerkenbouw zijn duidelijk aan te 
geven. 
 
Romaans in de 11e en 12e eeuw:: rondbogen, tufsteen, dichte muren, 
weinig licht, tongewelf en apris (koor) o.a. in Oosterland (Wieringen), 
gebouwd op hoge grond van tufsteen. Er waren nog geen bakstenen 
voorhanden; wel werd er van hout een kerk gebouwd o.a. al in de 8e eeuw 
in Heiloo, later door tufsteen vervangen.  
Hollandse gotiek: tongewelf, trekbalken, geen luchtbogen, Hallenkerken, 
torens zonder ‘verjonging’ (geen steeds smaller wordende toren) bijv. 
Enkhuizen, de Zuiderkerk uit 1422, alhoewel de toren in 1533 een 
Renaissance torenspits kreeg. De Hollandse gotiek is niet uniek voor 
Holland: ook in Friesland en Oost-Nederland/Westfalen komen deze kerken 
voor bijv. in Steenwijk, Bolsward en Dronrijp. De Alkmaarse Sint 
Laurenskerk (1497-1512) waarvan Keldermans de architect was is Brabants 
gotisch met Hollandse concessies: tongewelf, kooromgang en 
transeptvensters.  
 
Bij het Beleg van Alkmaar 1573 zijn enorme verwoestingen aangericht waar 
beide partijen schuldig aan waren: de kerk van Heiloo, Limmen en Bergen-
Binnen en de Abdij van Egmond–Binnen. Het herstel leverde gotische 
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nieuwbouw op van protestantse kerken met de traditionele smaak, de zgn. 
‘verbeterde’ gotiek o.a. in De Rijp, Stompetoren, Kolhorn en Heiloo. 
Stolpkerken: Zuid-Schermer 1662 (Zwarte kerkje), 1696 Sint Maartensbrug. 
Neostijlen: neogotiek/neoromaans ‘middeleeuws’ in Burgerbrug, 
Tuitjenhorn (Th. Molkenboer) en Warmenhuizen St. Ursula (Th. Asseler 
1872), Laurentius Alkmaar 1861 en de gesloopte Dominicuskerk (Pierre 
Cuypers). Tenslotte de abdij van Egmond 1920-’30 (Kropholler) en de Don 
Bosco 1960 (gesloopt). 
Waarom van die hoge torens? Tevens gebouwd als uitkijkpost met een 
militair doel!  

___________________________________________ 
 

Aanvullingen en verbeteringen 
 
 

Genealogie Spruit  
(afl. HNK nr. 68, jg 20, nr. 4, dec. 2006 
id. nr. 69, jg 21, nr. 1, mrt 2007 (blz. 6/7) 
blz. 117 (HNK 68) 
11. Jan Spruit, overl. 19-01-1773 Alkmaar (in het verbeterhuis, vlg. O.R. 
Alkmaar 636) 
z'n zuster Geertje en z'n broer Maarten zijn nog steeds "voortvluchtig". 
 
blz. 118 
7. Trijntje Jacobs Spruit, overl. 01-04-1831 Hoogkarspel, haar man, 
Cornelis Peuling, z.v. Martinus Peuling en Grietje Crelis Dekker, ged. 
24-12-1775 Wervershoof, overl. 09-02-1834 Lutjebroek (gem. Grootebroek) 
 
 
Fragmentgenealogie Kuijcken  
(afl. HNK nr. 83, jg 24, nr. 3, sept. 2010) 
blz. 86 III b.4 
 
Maartje Gerrits, overl. 09-01-1759 Zuidscharwoude (aangifte door haar 
broer Dirk Peen) 
 
blz. 87 IV b 
Guurtje Sijmons Capiteijn, overl. 25-09-1768 (= verbetering) 
Zuidscharwoude (aangifte door haar schoonzoon Jacob Bouwens), Deze 
Jacob Jansz Bouwens is zelf op 07-01-1784 in Zuid-Scharwoude overleden. 
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minuutplan gemeente Limmen, sectie A2, uit 1821 - Google Earth 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trouwboek uit 1773 van Heiloo,  07-02-1773 huwelijk van Jan Cornelisz Caandorp 
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familie zogezegd, daar Aaltje Jacobs Dekker, de tante van Jan Klaasz 
Dekker, getrouwd was met de vader van Cornelis Kaandorp de jonge, 
namelijk Cornelis Kaandorp de oude. Cornelis de jonge was een vermogend 
man, daar hij naast de 25 percelen, samen ca. 22 morgen, die bij de 
hofstee behoorden, in de jaren erna nog eens 37 morgen aankocht. In 
1767 bezat hij ca. 61½ morgen (± 50 ha) aan land in Limmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Boerderij Clevesteijn omstreeks 1915 

 
De hofstee Clevesteijn, gelegen aan de Dusseldorperweg, had een 
grondplan van ongeveer 15¼ meter breed x 26¼ meter diep. Het stond op 
een erf van 1000 m². Op de gemeentekaart van Limmen, sectie A, 2e blad 
uit 1821, staat de stolp op kadasternummer 598. Het grijskleurige veld, 
zwartomrand, behoorde tot het land van Clevesteijn. 
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door Piet Aaij 
 

Naast enkele parentelen/kwartierstaten e.d. ook belangwekkende 
artikelen uit de NGV-afdelingsbladen en periodieken in onze regio 

verschenen. U kunt de meeste bladen in onze bibliotheek inzien. 

Regionale uitgaven zijn verder in het Regionaal Archief aanwezig.  
 

 Oud-Alkmaar  jaargang 35 nr. 1 
 uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar 

  *  Haije Haijtema, een roman over een Alkmaarse kruidenier 
      (in 2010 verscheen De Vadermoordenaar, een opmerkelijke historische 
      roman geschreven door Arno Haijtema, journalist van de Volkskrant.  
     Het boek is geïnspireerd op het leven van de grootvader van de schrij-  
     ver, de Alkmaarse kruidenier Haijte Haijtema. 
  *  Eerste gewin is kattengespin, de eerste windhennepklopper ter wereld 
     In 1591 werd in Alkmaar op de hoek van Zeglis en Schermeer een wind- 
     hennepklopper gebouwd, voor zover bekend de eerste ter wereld. 
  *  Een bevlogen kunsthistoricus, interview met Harold D.E. Bos. 
 

Schakelstamreeks Wijnen/Weijnen Kempen- en Peelland, jr.g 19 nr. 1 
Matthias Peijpers (par)   idem 
Emile J.C. Rijpert (kwst)  West Noord-Brabant 2011-1 
Jan Hendriksz de Lange (gen) 1340 Rotterdam e.o. 2011-1 
Meine Lubberts/Aaltje Gerrits 11 en 30 Friesland jrg. 16 nr. 2 
Jos Jaeger/Nel v.d. Linden (kwst) Stichtse Heraut jrg. 23 nr. 1 
Hendrik van Lunteren (kwst)  idem nr. 2 
Gerrit Arij Boomsma (kwst)  Kwartier van Nijmegen jrg. 20 nr. 1 
 

 Bergense Kroniek  jaargang 18 nr. 1 
 uitgave van de Historische Vereniging Bergen NH 
  *  Groenteboer werd schakel tussen tuinder en consument 
     (inclusief een totaaloverzicht van alle groenteboeren in de 20e eeuw) 
  *  Atlantikwall in Bergen 1942-1945 
     (Duitse militaire maatregelen ter verdediging van de kust) 
  *  Als je van leren houdt, dan bof je. 
     (Een gesprek met Piet Donders, oud-directeur van de kweekschool van 
     de zusters Ursulinen)  
 

Tenslotte: Drentse voorouders van Evert van Benthem, een artikel van P. 
Datema in Threant jrg. 22, nr. 1.  



                                          Hollands Noorderkwartier, aflevering 86 44

Uitwerking oefening oudUitwerking oefening oudUitwerking oefening oudUitwerking oefening oud----schriftschriftschriftschrift    
zie pagina 39 

 
Veel leden zullen in de loop der jaren een cursus oud-schrift 
gevolgd hebben. De praktijk leert dat de opgedane kennis op peil 

gehouden moet worden en dat lukt niet altijd. De redactie had al 

langer het plan om aan dit onderwerp aandacht te besteden, maar 
het kwam er nog niet van. In dit nummer willen we een start 

maken met deze rubriek zodat u kunt oefenen in het lezen van 
oud-schrift. De tekst en transcriptie zijn beschikbaar gesteld door 

mw. Els Mak, die in het archief te Alkmaar de cursus oud-schrift 

heeft gegeven.  

 
Stadsarchief Alkmaar, inv.nr. 38. Vroedschapresoluties, 1564-1565. 
 
Anno XVc LXIIII 
Beroerende ’t cleijne school 
Jacob Claess. is bij burgermeesteren angenomen omme 
het cleijne school te bewaeren den tijt van 
vijer jaeren achtereenvolgende sjaers omme dije somme 
van vijerenvijfftich gulden, ingaende Lichtmisse anno LXIIII 
vijerentsestich Stilo Communi, te betalen up vijer termijnen 
sjaers, des zal hij noch daerenboven hebben 
’t verval van choer. 
 
Up huijden den IIIIe jannuarij anno vijerentsestich, Stilo Communi 
zoe hebben burgermeesteren angenomen heer Dirck Henewers 
omme de noortzijde van choer te bewaren als hij nu ter tijt 
doet mitsgaders Heijlige daechs, heijlichavonts ende op 
andere tijden int school te comen omme de jongens over 
te leeren singen soe dat den tijt eijscht, ende dit den tijt 
van een jaer, beghinnende Lichtmisse naestcomende anno LXIIII 
Stilo Communi ende wederom expererende Lichtmisse LXV Stilo 

Communi, 
omme dije somme van XXIIII gulden van XX stuivers ‘t stuck 
ende daerenboven een nijenwe bonnet, des heeft hij belooft 

hem in ’t leeren vande jongens te quijten als dat behoert.  
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II  Cornelis Kaandorp, ged. Limmen 13-09-1707. overl. Limmen 27-06-
1780, tr. Heiloo 26-11-1730 Aaltje Jacobs (Dekker).  
Uit dit huwelijk ged. te Limmen: 
1 Cornelis, ged. 16-01-1731 
2 Grietie, ged. 18-12-1731 
3 Lijsbeth, ged. 19-10-1735 
4 Jacob, ged. 12-04-1737 
5 Jacob, ged. 29-07-1738 (Kaandorp wordt als Cronendop 

geschreven) 
6 Neeltie, ged. 19-01-1740 
7 Guurtie, ged. 16-01-1741 
8 Jacob, ged. 01-04-1742 (Kaandorp wordt als Canendorp 

geschreven) 
9 Guurtie, ged. 08-09-1743 
10 Jan, ged. 22-10-1744. Volg III 
 

 
 

Doopboek uit 1744 van Limmen, 22-10-1744, doop Jan Cornelisz 
Canendorp 

 
11 Antie, ged. 09-04-1746 
12 Antie, ged. 11-11-1748 
 
 
 
 
 
Volgens het boekwerk Boerderijen in Limmen, van C.N. Druijven, staat in 
het verpondingsboek van Limmen, 1762 tot 1780, een Cornelis Cornelisz 
Kaandorp de jonge vermeld. Deze was bezitter van een hofstee in de laan 
met 25 percelen land, te weten de hofstee Clevesteijn. Een akte van 
transport werd echter niet aangetroffen. Na het overlijden van Cornelis op 
27 juni 1780, 49 jaren oud, wordt op 6 februari 1781 de hofstee door de 
erfgenamen verkocht aan Jan Klaasz Dekker. Een transport binnen de 
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I  Cornelis Claasz Caandorp, tr. Heiloo 24-01-1702 Neeltje Cornelis.  
Uit dit huwelijk ged. te Limmen: 
1 Maria, ged. 17-05-1702 
2 Anna, ged. 25-09-1703 
3 Claas, ged. 10-09-1705 
4 Cornelis, ged. 13-09-1707. Volg II 
 

 
 

 
 

 
 

Doopregister uit 1707 van Limmen, 13-09-1707, doop Cornelis 
 

5 Hillbrandus, ged. 12-08-1708 
6 Michiel, ged. 15-08-1710 
7 Theodorus, ged. 18-10-1715 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trouwboek uit 1730 van Heiloo, 26-11-1730 huw. van Cornelis Kaandorp 
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Aardige akte 
 

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de burgerlijke stand werd 
ingevoerd. De nieuwere geboorte-, overlijdens- en trouwaktes zijn 

voor een deel voorgedrukt met vaste tekst zodat de ambtenaar 

alleen nog de variabele gegevens op het formulier hoefde in te 
vullen, maar de alleroudste aktes werden woord voor woord 

geschreven. Het is soms aardig om te lezen hoe de ambtenaar 
e.e.a. verwoordde. In Heerhugowaard werd bijvoorbeeld onder-

staande geboorteakte aangetroffen. 

 
 
In het jaar agtienhonderd en vijftien den negentiende julij des avonds ten 
zeven uren compareerde voor ons adjunct Burgemeester der Gemeente 
Heerhugowaard Amtenaar van den burgerlijken staat Cornelis Gootjes, 
van beroep boer, wonende binnen deze Gemeente welke ons Twee 
kinderen, Het Eene van het mannelijk en het Ander van het vrouwelijk 
geslagt, heeft voorgesteld, het mijsje heden na de middag ten twee uren 
en het knegtscke ten vijf uren uijt hem declarant en Aagje Bakker 
deszelvs huisvrouw geboren welke hij verklaart heeft aan het mijsje den 
voornaam van Lijsbet en het knegtje Jan te willen geven. Gemelde 
verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis de Wit en Pieter 
Wildeboer als geburen welke deze acte nadat hun dezelve was voorgelezen 
nevens ons hebben ondertekend. 
 

 
 

In de volgende nummers 
 

• Een artikel over de familie Haakman 
• Een fragment Poland waarbij uw hulp gevraagd wordt 
• Een artikel over de familie Sanstra 
• Deelt Karel Aaldijk een genealogisch Rake/Raake klap uit? 
• De vaste rubrieken 
• Uw artikel? Een bijzondere akte? Een genealogisch fragment? Uw 

kwartierstaat? Een vastloper? Schroom niet en neem contact op 
met de redactie, want zonder uw hulp redden we het niet. 
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Kwartierstaat Professor Adriaan Blaauw 
door Marry Luken 

 
Heden ten dage is het voor sommige ouders een groot probleem om een 
goede school te vinden voor hun hoogbegaafde kind. Hoe dat de ouders 
van Adriaan Blaauw vergaan is, is moeilijk te achterhalen. Het moet al snel 
duidelijk geweest zijn, dat Adriaan een bijzonder intelligent kind was. Hoe 
zijn ouders het ook aangepakt hebben, hij is in ieder geval heel goed 
terecht gekomen. 

Hij werd in 1914 in de Watergraafsmeer geboren, studeerde sterrenkunde 
in Leiden onder beroemde wetenschappers als Willem de Sitter, Ejnar 
Hertzsprung en Jan Hendrik Oort. In 1938 werd hij assistent op het 
Sterrenkundig Laboratorium Kapteyn te Groningen, waar hij in 1946 cum 
laude promoveerde bij P.J. van Rhijn op een studie van de Scorpio-
Centaurus Cluster, een grote groep van jonge, gezamenlijk door de ruimte 
bewegende sterren. Het jaar daarvoor al was hij benoemd tot conservator 
bij de Sterrewacht te Leiden, waar hij in 1948 lector werd.  

Een groot deel van zijn werk deed 
Blaauw bij de befaamde Yerkes and 
McDonald Observatories bij Chicago 
in de Verenigde Staten. In 1953 was 
hij daar met zijn vrouw en kinderen 
(een zoon en drie dochters) naartoe 
verhuisd, drie jaar later werd hij er 
onderdirecteur. Toch verruilde hij die 
mooie positie in 1957 voor een 
directeurschap van het kleine Kap-
teyn Instituut voor sterrenkunde in 
Groningen, een klein instituut dat 
destijds wat in het slop was geraakt. 
Om twee redenen, zei hij: om mee 

te helpen bij de ontwikkeling van de radiosterrenkunde, die zijn leermeester 
Jan Oort in Nederland in gang had gezet. En om bij te dragen aan de 
oprichting en ontwikkeling van ESO, die Zuidelijke Europese Sterrenwacht.  

In 1968 werd hij Wetenschappelijk Directeur van ESO in Chili en in 1970 
Director-General. In Groningen behield hij nog slechts een kleine deeltijd-
aanstelling, maar het Kapteyn Laboratorium was terug aan het front van de 
wetenschap. 
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Het is zeker niet de opzet om een stamboom of genealogie van het 
geslacht Kaandorp op te stellen, maar om slechts één tak van dit geslacht 
in beeld te brengen die zich vestigde in de plaats Limmen. Daar het slechts 
de bedoeling is een indruk van het geslacht weer te geven, worden de 
kinderen niet nader uitgewerkt.  
Belangrijk is te weten, dat de spelling, waar vroeger vrijwel géén vaste 
regels voor waren, werd gedaan naar uitspraak van de persoon. Hierdoor 
vertonen familie- en roepnamen de nodige afwijkingen.  
 
Na raadpleging van het internet werden er een aantal stambomen over het 
geslacht Kaandorp gevonden. Volgens de onderzoekers van deze 
stambomen, H. Smeels en M. Vos-Blekemolen (zie bronvermelding), zou 
ene Claas Cornelisz. de éérste zijn geweest die de familienaam 
Caandorp voerde. Hij zou gehuwd zijn geweest met Anna Jansdr en een 
zoon hebben gehad, genaamd Cornelis. In het Regionaal Archief te 
Alkmaar, echter werd dit huwelijk alsmede de daaruit geboren/gedoopte 
kinderen, niet gevonden.  
 
De eerste met de familienaam Caandorp werd aangetroffen in het 
trouwboek van Heiloo uit 1702. Namelijk Cornelis Claasz. CAANDORP. 
(hypotetisch zou dit de zoon zijn van eerder genoemde Claas Cornelisz 
en Anna Jansdr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trouwboek uit 1702 van Heiloo, Cornelis Claasz Caandorp huwde 24-01-1702 
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Het geslacht Kaandorp 
door Jan Cost 

 
Kaandorp, een veel voorkomende naam in Limmen. Maar waar komt die 
naam vandaan en wat betekent het? Om hier een antwoord op te kunnen 
geven zullen diverse registers, en ook het internet, geraadpleegd moeten 
gaan worden. Deze registers zijn voor 1811, de zogenaamde Doop- Trouw- 
en Begraafboeken. Het registreren in deze boeken vond plaats door 
verschillende kerkgenootschappen. In Heiloo en Limmen was dat onder 
andere de Rooms Katholieke Statie.  
 
Hoe is nu een familienaam eigenlijk ontstaan? Deze onstond in éérste 
instantie om onderscheid te maken tussen personen onderling. Rond 1811 
was echter een ieder, in het koninkrijk Holland, verplicht een familienaam 
aan te nemen. Daarvoor echter waren er al personen die een familienaam 
hadden. Zo’n naam kwam bijvoorbeeld voort door de plaats te gebruiken 
waar men woonde (geografisch).  
 
Volgens Wikipedia lag er medio 1640, tussen het huidige Heiloo en 
Limmen, een buurtschap genaamd Caendorp, later Kaandorp genoemd. 
Gelet op het feit dat er in bepaalde gebieden van Noord-Holland, 
waaronder de kuststrook van Den Helder tot Castricum, West-Fries werd 
gesproken, betekent het oorspronkelijke woord CAEN, gewoon BULT. De 
buurtschap zou dus, net als Bollendorp, zijn vernoemd naar een heuveltje 
in het landschap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kaart van Heiloo uit de Gemeente Atlas van Nederland, J.Kuyper, 1865-1870 

jaargang 25, nummer 2, juni 2011                                        47

Tijdens Blaauws jaren als directeur groeide ESO uit tot een volwassen 
organisatie; de grote Schmidt-camera begon haar kartering van de 
zuidelijke hemel, en de 3.6-meter telescoop (toen de op een na grootste op 
het zuidelijk halfrond) kwam in 1976 in bedrijf. In 1975 keerde Blaauw 
terug naar Nederland; hij werd hoogleraar in Leiden en ging in 1981 met 
emeritaat. 

Zijn aimabele en evenwichtige karakter en rustige optreden maakten 
Blaauw een geliefd bestuurder die, zeggen oud-medewerkers, al 
democratisch leiding gaf lang voor dat in de rest van de academische 
wereld in zwang raakte. Mede daarom werd vaak een beroep op hem 
gedaan. Blaauw was onder meer president van de Internationale 
Astronomische Unie (1976-1979) –en haalde daar China weer 
binnenboord–, en de eerste voorzitter van de stichting Astron, coördinator 
voor het sterrenkundig onderzoek in Nederland.  

Prof. Adriaan Blaauw (1914–
2010), de tweede ESO Director 
General (1970–1974), bezocht 
in februari 2010 enkele plaatsen 
van de ESO in Chili, op 95-
jarige leeftijd. Op deze foto kijkt 
Prof. Blaauw naar de zons-
ondergang vanaf het VLT 
platform samen met de huidige  
ESO Director General, Prof. Tim 
de Zeeuw. 

Professor Blaauw woonde 
vanaf 1965 tot in de jaren '90 in een monumentale boerderij in Zuidvelde 
en publiceerde over de geschiedenis daarvan fundamentele artikelen in de 
Nieuwe Drentse Volksalmanak. Hij publiceerde ook een studie over de 
geschiedenis van Westervelde.  

Hij deed ook onderzoek naar zijn eigen roots. Van de familie Blaauw uit 
Graft en De Rijp is zijn publicatie in het Alkmaars archief te vinden.  

Van vaderskant (voor HNK-lezers de meest intereressante) is de kwar-
tierstaat tamelijk compleet, maar die van moederskant bevat jammer-
genoeg nog witte vlekken. Aanvullingen zijn dan ook van harte welkom.  

 (Voor dit artikel is o.a. gebruik gemaakt van diverse publicaties op 
internet.)  



Kwartierstaat Blaauw-Zwart 
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V/1 16 V/2 17 V/3 18 V/4 19 V/5 20 V/6 21 V/7 22 V/8 23 V/9 24 V/10 25 V/11 26 V/12 27 V/13 28 V/14 29 V/15 30 V/16 31 
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Daniel 
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11-02-1799 
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29-03-1853 
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* De Rijp 
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† Graft 
(Noordeinde) 

03-01-1851 

touwslager 
 

 
* Graft 
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ca 11-1794 
† Graft 

11-09-1871 
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† voor 1844 
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28-03-1878 

landman, 
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* 
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* Driehuizen 
16-08-1773 

† Grootscher-
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11-08-1862 

turfdrager 
 

 
* ca 1770 

† Amsterdam 

28-11-1849 

 
 

 
* ca 1772 

† Amsterdam 

04-02-1851 

pandjes-
huishouder 

 
* ca 1772 
† na 1829 

   
 

 
* ca 1775 

† Amsterdam 

19-09-1847 

vanaf 1814 
burgemeester 

van 
Monnicken-

dam 

~ Monnicken-
dam 

24-03-1766 
† Monnicken-

dam 

27-12-1842 

 
 

 
* ca 1766 

∩ 

Monnicken-
dam 

31-01-1800 

x Graft 09-09-1821 x Graft 23-04-1816 
x Zuid- en Noord-Schermer 

11-05-1817 

x Zuid- en Noord-Schermer 
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 x v 1798  x Amsterdam 11-12-1786 
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* Graft (Noordeinde) 
09-03-1828 

† Graft (Noordeinde) 

06-04-1883 

 
* Graft 28-11-1829 

† Graft (Noordeinde) 
31-12-1857 

landbouwer, veehouder 
 

* Zuid- en Noord-Schermer 
16-05-1818 

† Zuid- en Noordschermer 

09-09-1904 

 
* Zuid- en Noord-Schermer 

28-06-1810 
† Zuidschermer 25-06-1883 

schoenmaker 
 

* Amsterdam 11-11-1802 
† Amsterdam 30-07-1873 

 
* Amsterdam 30-10-1805 

† na 1873 

stadsvroedmeester te 
Monnickendam 

 
* Amsterdam 06-12-1798 

† Monnickendam 12-12-1844 

 
* Amsterdam 15-06-1798 

† Monnickendam 
08-08-1876 

x Graft 15-06-1851 x Oterleek 17-11-1850 x Amsterdam 28-01-1829 x Monnickendam 15-06-1823 
III/1 4 III/2 5 III/3 6 III/4 7 

Adriaan Blaauw  
 

Trijntje Kreb 
 

Hendrik Zwart  
 

Jeanette Jacoba Arnoldi  
 

timmerman, touwslagersknecht, touwslager en 
veehouder 

 
* Graft (Noordeinde) 19-05-1852 

† Graft 14-07-1907 

 

* Zuid en Noordschermer 18-08-1851 
† Graft 05-05-1903 

winkelier, letterzetter, boekbinder 
 

* Amsterdam 01-12-1838 
† Amsterdam 10-04-1910 

 

* Monnickendam 30-06-1834 
† Amsterdam 1-1922 

x Grootschermer Zuid- en Noord-Schermer 26-04-1874 x Monnickendam 14-07-1871 
II/1 2 II/2 3 

Cornelis Blaauw  
 

Gesina Clasina Zwart  
 

chef accountant Twentse Bank 
* Graft (Noordeinde) 16-10-1882 

† Amsterdam 22-02-1957 

gouvernante 
* Heerde 02-05-1876 

† Amsterdam 25-10-1954 

x Amsterdam 11-05-1911 
I/1  1 

 Adriaan Blaauw 
astronoom, * Watergraafsmeer 12-04-1914 † Groningen 01-12-2010 

x Groningen 06-09-1941 
Alida Henderika van Muijlwijk  
apotheker, * Groningen 29-10-1914 
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Het geslacht Kaandorp 
door Jan Cost 

 
Kaandorp, een veel voorkomende naam in Limmen. Maar waar komt die 
naam vandaan en wat betekent het? Om hier een antwoord op te kunnen 
geven zullen diverse registers, en ook het internet, geraadpleegd moeten 
gaan worden. Deze registers zijn voor 1811, de zogenaamde Doop- Trouw- 
en Begraafboeken. Het registreren in deze boeken vond plaats door 
verschillende kerkgenootschappen. In Heiloo en Limmen was dat onder 
andere de Rooms Katholieke Statie.  
 
Hoe is nu een familienaam eigenlijk ontstaan? Deze onstond in éérste 
instantie om onderscheid te maken tussen personen onderling. Rond 1811 
was echter een ieder, in het koninkrijk Holland, verplicht een familienaam 
aan te nemen. Daarvoor echter waren er al personen die een familienaam 
hadden. Zo’n naam kwam bijvoorbeeld voort door de plaats te gebruiken 
waar men woonde (geografisch).  
 
Volgens Wikipedia lag er medio 1640, tussen het huidige Heiloo en 
Limmen, een buurtschap genaamd Caendorp, later Kaandorp genoemd. 
Gelet op het feit dat er in bepaalde gebieden van Noord-Holland, 
waaronder de kuststrook van Den Helder tot Castricum, West-Fries werd 
gesproken, betekent het oorspronkelijke woord CAEN, gewoon BULT. De 
buurtschap zou dus, net als Bollendorp, zijn vernoemd naar een heuveltje 
in het landschap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kaart van Heiloo uit de Gemeente Atlas van Nederland, J.Kuyper, 1865-1870 
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Tijdens Blaauws jaren als directeur groeide ESO uit tot een volwassen 
organisatie; de grote Schmidt-camera begon haar kartering van de 
zuidelijke hemel, en de 3.6-meter telescoop (toen de op een na grootste op 
het zuidelijk halfrond) kwam in 1976 in bedrijf. In 1975 keerde Blaauw 
terug naar Nederland; hij werd hoogleraar in Leiden en ging in 1981 met 
emeritaat. 

Zijn aimabele en evenwichtige karakter en rustige optreden maakten 
Blaauw een geliefd bestuurder die, zeggen oud-medewerkers, al 
democratisch leiding gaf lang voor dat in de rest van de academische 
wereld in zwang raakte. Mede daarom werd vaak een beroep op hem 
gedaan. Blaauw was onder meer president van de Internationale 
Astronomische Unie (1976-1979) –en haalde daar China weer 
binnenboord–, en de eerste voorzitter van de stichting Astron, coördinator 
voor het sterrenkundig onderzoek in Nederland.  

Prof. Adriaan Blaauw (1914–
2010), de tweede ESO Director 
General (1970–1974), bezocht 
in februari 2010 enkele plaatsen 
van de ESO in Chili, op 95-
jarige leeftijd. Op deze foto kijkt 
Prof. Blaauw naar de zons-
ondergang vanaf het VLT 
platform samen met de huidige  
ESO Director General, Prof. Tim 
de Zeeuw. 

Professor Blaauw woonde 
vanaf 1965 tot in de jaren '90 in een monumentale boerderij in Zuidvelde 
en publiceerde over de geschiedenis daarvan fundamentele artikelen in de 
Nieuwe Drentse Volksalmanak. Hij publiceerde ook een studie over de 
geschiedenis van Westervelde.  

Hij deed ook onderzoek naar zijn eigen roots. Van de familie Blaauw uit 
Graft en De Rijp is zijn publicatie in het Alkmaars archief te vinden.  

Van vaderskant (voor HNK-lezers de meest intereressante) is de kwar-
tierstaat tamelijk compleet, maar die van moederskant bevat jammer-
genoeg nog witte vlekken. Aanvullingen zijn dan ook van harte welkom.  

 (Voor dit artikel is o.a. gebruik gemaakt van diverse publicaties op 
internet.)  
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Kwartierstaat Professor Adriaan Blaauw 
door Marry Luken 

 
Heden ten dage is het voor sommige ouders een groot probleem om een 
goede school te vinden voor hun hoogbegaafde kind. Hoe dat de ouders 
van Adriaan Blaauw vergaan is, is moeilijk te achterhalen. Het moet al snel 
duidelijk geweest zijn, dat Adriaan een bijzonder intelligent kind was. Hoe 
zijn ouders het ook aangepakt hebben, hij is in ieder geval heel goed 
terecht gekomen. 

Hij werd in 1914 in de Watergraafsmeer geboren, studeerde sterrenkunde 
in Leiden onder beroemde wetenschappers als Willem de Sitter, Ejnar 
Hertzsprung en Jan Hendrik Oort. In 1938 werd hij assistent op het 
Sterrenkundig Laboratorium Kapteyn te Groningen, waar hij in 1946 cum 
laude promoveerde bij P.J. van Rhijn op een studie van de Scorpio-
Centaurus Cluster, een grote groep van jonge, gezamenlijk door de ruimte 
bewegende sterren. Het jaar daarvoor al was hij benoemd tot conservator 
bij de Sterrewacht te Leiden, waar hij in 1948 lector werd.  

Een groot deel van zijn werk deed 
Blaauw bij de befaamde Yerkes and 
McDonald Observatories bij Chicago 
in de Verenigde Staten. In 1953 was 
hij daar met zijn vrouw en kinderen 
(een zoon en drie dochters) naartoe 
verhuisd, drie jaar later werd hij er 
onderdirecteur. Toch verruilde hij die 
mooie positie in 1957 voor een 
directeurschap van het kleine Kap-
teyn Instituut voor sterrenkunde in 
Groningen, een klein instituut dat 
destijds wat in het slop was geraakt. 
Om twee redenen, zei hij: om mee 

te helpen bij de ontwikkeling van de radiosterrenkunde, die zijn leermeester 
Jan Oort in Nederland in gang had gezet. En om bij te dragen aan de 
oprichting en ontwikkeling van ESO, die Zuidelijke Europese Sterrenwacht.  

In 1968 werd hij Wetenschappelijk Directeur van ESO in Chili en in 1970 
Director-General. In Groningen behield hij nog slechts een kleine deeltijd-
aanstelling, maar het Kapteyn Laboratorium was terug aan het front van de 
wetenschap. 

jaargang 25, nummer 2, juni 2011                                        51

Het is zeker niet de opzet om een stamboom of genealogie van het 
geslacht Kaandorp op te stellen, maar om slechts één tak van dit geslacht 
in beeld te brengen die zich vestigde in de plaats Limmen. Daar het slechts 
de bedoeling is een indruk van het geslacht weer te geven, worden de 
kinderen niet nader uitgewerkt.  
Belangrijk is te weten, dat de spelling, waar vroeger vrijwel géén vaste 
regels voor waren, werd gedaan naar uitspraak van de persoon. Hierdoor 
vertonen familie- en roepnamen de nodige afwijkingen.  
 
Na raadpleging van het internet werden er een aantal stambomen over het 
geslacht Kaandorp gevonden. Volgens de onderzoekers van deze 
stambomen, H. Smeels en M. Vos-Blekemolen (zie bronvermelding), zou 
ene Claas Cornelisz. de éérste zijn geweest die de familienaam 
Caandorp voerde. Hij zou gehuwd zijn geweest met Anna Jansdr en een 
zoon hebben gehad, genaamd Cornelis. In het Regionaal Archief te 
Alkmaar, echter werd dit huwelijk alsmede de daaruit geboren/gedoopte 
kinderen, niet gevonden.  
 
De eerste met de familienaam Caandorp werd aangetroffen in het 
trouwboek van Heiloo uit 1702. Namelijk Cornelis Claasz. CAANDORP. 
(hypotetisch zou dit de zoon zijn van eerder genoemde Claas Cornelisz 
en Anna Jansdr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trouwboek uit 1702 van Heiloo, Cornelis Claasz Caandorp huwde 24-01-1702 
 
 
 



                                          Hollands Noorderkwartier, aflevering 86 52

I  Cornelis Claasz Caandorp, tr. Heiloo 24-01-1702 Neeltje Cornelis.  
Uit dit huwelijk ged. te Limmen: 
1 Maria, ged. 17-05-1702 
2 Anna, ged. 25-09-1703 
3 Claas, ged. 10-09-1705 
4 Cornelis, ged. 13-09-1707. Volg II 
 

 
 

 
 

 
 

Doopregister uit 1707 van Limmen, 13-09-1707, doop Cornelis 
 

5 Hillbrandus, ged. 12-08-1708 
6 Michiel, ged. 15-08-1710 
7 Theodorus, ged. 18-10-1715 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trouwboek uit 1730 van Heiloo, 26-11-1730 huw. van Cornelis Kaandorp 
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Aardige akte 
 

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de burgerlijke stand werd 
ingevoerd. De nieuwere geboorte-, overlijdens- en trouwaktes zijn 

voor een deel voorgedrukt met vaste tekst zodat de ambtenaar 

alleen nog de variabele gegevens op het formulier hoefde in te 
vullen, maar de alleroudste aktes werden woord voor woord 

geschreven. Het is soms aardig om te lezen hoe de ambtenaar 
e.e.a. verwoordde. In Heerhugowaard werd bijvoorbeeld onder-

staande geboorteakte aangetroffen. 

 
 
In het jaar agtienhonderd en vijftien den negentiende julij des avonds ten 
zeven uren compareerde voor ons adjunct Burgemeester der Gemeente 
Heerhugowaard Amtenaar van den burgerlijken staat Cornelis Gootjes, 
van beroep boer, wonende binnen deze Gemeente welke ons Twee 
kinderen, Het Eene van het mannelijk en het Ander van het vrouwelijk 
geslagt, heeft voorgesteld, het mijsje heden na de middag ten twee uren 
en het knegtscke ten vijf uren uijt hem declarant en Aagje Bakker 
deszelvs huisvrouw geboren welke hij verklaart heeft aan het mijsje den 
voornaam van Lijsbet en het knegtje Jan te willen geven. Gemelde 
verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis de Wit en Pieter 
Wildeboer als geburen welke deze acte nadat hun dezelve was voorgelezen 
nevens ons hebben ondertekend. 
 

 
 

In de volgende nummers 
 

• Een artikel over de familie Haakman 
• Een fragment Poland waarbij uw hulp gevraagd wordt 
• Een artikel over de familie Sanstra 
• Deelt Karel Aaldijk een genealogisch Rake/Raake klap uit? 
• De vaste rubrieken 
• Uw artikel? Een bijzondere akte? Een genealogisch fragment? Uw 

kwartierstaat? Een vastloper? Schroom niet en neem contact op 
met de redactie, want zonder uw hulp redden we het niet. 
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Uitwerking oefening oudUitwerking oefening oudUitwerking oefening oudUitwerking oefening oud----schriftschriftschriftschrift    
zie pagina 39 

 
Veel leden zullen in de loop der jaren een cursus oud-schrift 
gevolgd hebben. De praktijk leert dat de opgedane kennis op peil 

gehouden moet worden en dat lukt niet altijd. De redactie had al 

langer het plan om aan dit onderwerp aandacht te besteden, maar 
het kwam er nog niet van. In dit nummer willen we een start 

maken met deze rubriek zodat u kunt oefenen in het lezen van 
oud-schrift. De tekst en transcriptie zijn beschikbaar gesteld door 

mw. Els Mak, die in het archief te Alkmaar de cursus oud-schrift 

heeft gegeven.  

 
Stadsarchief Alkmaar, inv.nr. 38. Vroedschapresoluties, 1564-1565. 
 
Anno XVc LXIIII 
Beroerende ’t cleijne school 
Jacob Claess. is bij burgermeesteren angenomen omme 
het cleijne school te bewaeren den tijt van 
vijer jaeren achtereenvolgende sjaers omme dije somme 
van vijerenvijfftich gulden, ingaende Lichtmisse anno LXIIII 
vijerentsestich Stilo Communi, te betalen up vijer termijnen 
sjaers, des zal hij noch daerenboven hebben 
’t verval van choer. 
 
Up huijden den IIIIe jannuarij anno vijerentsestich, Stilo Communi 
zoe hebben burgermeesteren angenomen heer Dirck Henewers 
omme de noortzijde van choer te bewaren als hij nu ter tijt 
doet mitsgaders Heijlige daechs, heijlichavonts ende op 
andere tijden int school te comen omme de jongens over 
te leeren singen soe dat den tijt eijscht, ende dit den tijt 
van een jaer, beghinnende Lichtmisse naestcomende anno LXIIII 
Stilo Communi ende wederom expererende Lichtmisse LXV Stilo 

Communi, 
omme dije somme van XXIIII gulden van XX stuivers ‘t stuck 
ende daerenboven een nijenwe bonnet, des heeft hij belooft 

hem in ’t leeren vande jongens te quijten als dat behoert.  
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II  Cornelis Kaandorp, ged. Limmen 13-09-1707. overl. Limmen 27-06-
1780, tr. Heiloo 26-11-1730 Aaltje Jacobs (Dekker).  
Uit dit huwelijk ged. te Limmen: 
1 Cornelis, ged. 16-01-1731 
2 Grietie, ged. 18-12-1731 
3 Lijsbeth, ged. 19-10-1735 
4 Jacob, ged. 12-04-1737 
5 Jacob, ged. 29-07-1738 (Kaandorp wordt als Cronendop 

geschreven) 
6 Neeltie, ged. 19-01-1740 
7 Guurtie, ged. 16-01-1741 
8 Jacob, ged. 01-04-1742 (Kaandorp wordt als Canendorp 

geschreven) 
9 Guurtie, ged. 08-09-1743 
10 Jan, ged. 22-10-1744. Volg III 
 

 
 

Doopboek uit 1744 van Limmen, 22-10-1744, doop Jan Cornelisz 
Canendorp 

 
11 Antie, ged. 09-04-1746 
12 Antie, ged. 11-11-1748 
 
 
 
 
 
Volgens het boekwerk Boerderijen in Limmen, van C.N. Druijven, staat in 
het verpondingsboek van Limmen, 1762 tot 1780, een Cornelis Cornelisz 
Kaandorp de jonge vermeld. Deze was bezitter van een hofstee in de laan 
met 25 percelen land, te weten de hofstee Clevesteijn. Een akte van 
transport werd echter niet aangetroffen. Na het overlijden van Cornelis op 
27 juni 1780, 49 jaren oud, wordt op 6 februari 1781 de hofstee door de 
erfgenamen verkocht aan Jan Klaasz Dekker. Een transport binnen de 
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familie zogezegd, daar Aaltje Jacobs Dekker, de tante van Jan Klaasz 
Dekker, getrouwd was met de vader van Cornelis Kaandorp de jonge, 
namelijk Cornelis Kaandorp de oude. Cornelis de jonge was een vermogend 
man, daar hij naast de 25 percelen, samen ca. 22 morgen, die bij de 
hofstee behoorden, in de jaren erna nog eens 37 morgen aankocht. In 
1767 bezat hij ca. 61½ morgen (± 50 ha) aan land in Limmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Boerderij Clevesteijn omstreeks 1915 

 
De hofstee Clevesteijn, gelegen aan de Dusseldorperweg, had een 
grondplan van ongeveer 15¼ meter breed x 26¼ meter diep. Het stond op 
een erf van 1000 m². Op de gemeentekaart van Limmen, sectie A, 2e blad 
uit 1821, staat de stolp op kadasternummer 598. Het grijskleurige veld, 
zwartomrand, behoorde tot het land van Clevesteijn. 
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door Piet Aaij 
 

Naast enkele parentelen/kwartierstaten e.d. ook belangwekkende 
artikelen uit de NGV-afdelingsbladen en periodieken in onze regio 

verschenen. U kunt de meeste bladen in onze bibliotheek inzien. 

Regionale uitgaven zijn verder in het Regionaal Archief aanwezig.  
 

 Oud-Alkmaar  jaargang 35 nr. 1 
 uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar 

  *  Haije Haijtema, een roman over een Alkmaarse kruidenier 
      (in 2010 verscheen De Vadermoordenaar, een opmerkelijke historische 
      roman geschreven door Arno Haijtema, journalist van de Volkskrant.  
     Het boek is geïnspireerd op het leven van de grootvader van de schrij-  
     ver, de Alkmaarse kruidenier Haijte Haijtema. 
  *  Eerste gewin is kattengespin, de eerste windhennepklopper ter wereld 
     In 1591 werd in Alkmaar op de hoek van Zeglis en Schermeer een wind- 
     hennepklopper gebouwd, voor zover bekend de eerste ter wereld. 
  *  Een bevlogen kunsthistoricus, interview met Harold D.E. Bos. 
 

Schakelstamreeks Wijnen/Weijnen Kempen- en Peelland, jr.g 19 nr. 1 
Matthias Peijpers (par)   idem 
Emile J.C. Rijpert (kwst)  West Noord-Brabant 2011-1 
Jan Hendriksz de Lange (gen) 1340 Rotterdam e.o. 2011-1 
Meine Lubberts/Aaltje Gerrits 11 en 30 Friesland jrg. 16 nr. 2 
Jos Jaeger/Nel v.d. Linden (kwst) Stichtse Heraut jrg. 23 nr. 1 
Hendrik van Lunteren (kwst)  idem nr. 2 
Gerrit Arij Boomsma (kwst)  Kwartier van Nijmegen jrg. 20 nr. 1 
 

 Bergense Kroniek  jaargang 18 nr. 1 
 uitgave van de Historische Vereniging Bergen NH 
  *  Groenteboer werd schakel tussen tuinder en consument 
     (inclusief een totaaloverzicht van alle groenteboeren in de 20e eeuw) 
  *  Atlantikwall in Bergen 1942-1945 
     (Duitse militaire maatregelen ter verdediging van de kust) 
  *  Als je van leren houdt, dan bof je. 
     (Een gesprek met Piet Donders, oud-directeur van de kweekschool van 
     de zusters Ursulinen)  
 

Tenslotte: Drentse voorouders van Evert van Benthem, een artikel van P. 
Datema in Threant jrg. 22, nr. 1.  
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nieuwbouw op van protestantse kerken met de traditionele smaak, de zgn. 
‘verbeterde’ gotiek o.a. in De Rijp, Stompetoren, Kolhorn en Heiloo. 
Stolpkerken: Zuid-Schermer 1662 (Zwarte kerkje), 1696 Sint Maartensbrug. 
Neostijlen: neogotiek/neoromaans ‘middeleeuws’ in Burgerbrug, 
Tuitjenhorn (Th. Molkenboer) en Warmenhuizen St. Ursula (Th. Asseler 
1872), Laurentius Alkmaar 1861 en de gesloopte Dominicuskerk (Pierre 
Cuypers). Tenslotte de abdij van Egmond 1920-’30 (Kropholler) en de Don 
Bosco 1960 (gesloopt). 
Waarom van die hoge torens? Tevens gebouwd als uitkijkpost met een 
militair doel!  

___________________________________________ 
 

Aanvullingen en verbeteringen 
 
 

Genealogie Spruit  
(afl. HNK nr. 68, jg 20, nr. 4, dec. 2006 
id. nr. 69, jg 21, nr. 1, mrt 2007 (blz. 6/7) 
blz. 117 (HNK 68) 
11. Jan Spruit, overl. 19-01-1773 Alkmaar (in het verbeterhuis, vlg. O.R. 
Alkmaar 636) 
z'n zuster Geertje en z'n broer Maarten zijn nog steeds "voortvluchtig". 
 
blz. 118 
7. Trijntje Jacobs Spruit, overl. 01-04-1831 Hoogkarspel, haar man, 
Cornelis Peuling, z.v. Martinus Peuling en Grietje Crelis Dekker, ged. 
24-12-1775 Wervershoof, overl. 09-02-1834 Lutjebroek (gem. Grootebroek) 
 
 
Fragmentgenealogie Kuijcken  
(afl. HNK nr. 83, jg 24, nr. 3, sept. 2010) 
blz. 86 III b.4 
 
Maartje Gerrits, overl. 09-01-1759 Zuidscharwoude (aangifte door haar 
broer Dirk Peen) 
 
blz. 87 IV b 
Guurtje Sijmons Capiteijn, overl. 25-09-1768 (= verbetering) 
Zuidscharwoude (aangifte door haar schoonzoon Jacob Bouwens), Deze 
Jacob Jansz Bouwens is zelf op 07-01-1784 in Zuid-Scharwoude overleden. 
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minuutplan gemeente Limmen, sectie A2, uit 1821 - Google Earth 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trouwboek uit 1773 van Heiloo,  07-02-1773 huwelijk van Jan Cornelisz Caandorp 
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III  Jan Cornelisz Caandorp, geb. Limmen 22-04-1744, tr. Heiloo 
07-02-1773 Antje Jacobs Bommer, geb. Rinnegom 20-07-1750.  
 
Rinnegom ligt tussen Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen, en grenst 
aan de Broekakkers en de Sammerpolder richting Heiloo.  
 
De dopen betreffende Rinnegom zijn gevonden in het doopboek van Heiloo. 
Vermoedelijk had Rinnegom géén eigen Rooms Katholieke Statie. 
 
Uit dit huwelijk ged. te Heiloo (Rinnegom): 
1 Cornelis, ged. 05-11-1773 
2 Jacob, ged. 17-03-1775 
3 Krelis, ged. 05-12-1776 
4 Aaltje, ged. 27-06-1778 
5 Arie, ged. 26-10-1779 
6 Neeltje, ged. 13-07-1782 
7 Arie, ged. 31-03-1784. Volg IV 
 

 

 
 

 
 

 
Doopboek uit 1784 van Heiloo, 31-03-1784, doop van Arie Kaandorp 

 
8 Guurtje, ged. 21-01-1786 
9 Lijsbeth, ged. 25-05-1787 
 
Helaas kwam Antje te overlijden en huwde Jan voor een tweede keer. 
 
Jan Cornelisz Caandorp, tr. Heiloo 25-06-1797 Maartje Dirks Krom, geb.  
Akersloot. Uit dit huwelijk ged. te Heiloo: 
10 Cornelis, ged. 17-11-1798 
11 Antje, ged. 18-12-1800 
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‘Hugenoten’ is waarschijnlijk een verbastering van Eidgenossen, gebruikt 
voor de samenzweerders van de hervormingsgezinde Zwitserse cantons 
(1563). 
‘Protestanten’ in 1546 benaming voor aanhangers van de Reformatie; 
‘protester’ betekent in de 16e eeuw: plechtig publiekelijk verklaren, later in 
1650 ‘protesteren tegen’.   
 
13 april 2011 
‘Kerken van Noord-Holland’, verzorgd door Marcel Plaatsman en André 
Looijenga, technisch geassisteerd door Lieselot Goossens.  
 
Een toevallige ontmoeting in de trein van onze secretaris Wil Hermanus en 
Marcel en André mondde uit in een uitnodiging een lezing te geven voor 
onze leden over ‘Kerken van Noord-Holland (en Friesland)’. De lezing 
bestond uit drie luiken t.w. Middeleeuwen: van veenmoeras naar 
hooggotiek, Eeuw van verandering (verwoesting en herstel) en Katholiek 
Noord-Holland (de Roomse herrrijzenis in de 19e eeuw). Met ondersteuning 
van vele lichtbeelden kregen de 38 aanwezigen een rijkdom aan kerken te 
zien van Romaans naar Gotiek, van schuilkerken naar stolpkerken en 
neostijlen. Het is ondoenlijk de enorme hoeveelheid gegevens in het kort te 
verslaan, maar enkele kenmerken van de kerkenbouw zijn duidelijk aan te 
geven. 
 
Romaans in de 11e en 12e eeuw:: rondbogen, tufsteen, dichte muren, 
weinig licht, tongewelf en apris (koor) o.a. in Oosterland (Wieringen), 
gebouwd op hoge grond van tufsteen. Er waren nog geen bakstenen 
voorhanden; wel werd er van hout een kerk gebouwd o.a. al in de 8e eeuw 
in Heiloo, later door tufsteen vervangen.  
Hollandse gotiek: tongewelf, trekbalken, geen luchtbogen, Hallenkerken, 
torens zonder ‘verjonging’ (geen steeds smaller wordende toren) bijv. 
Enkhuizen, de Zuiderkerk uit 1422, alhoewel de toren in 1533 een 
Renaissance torenspits kreeg. De Hollandse gotiek is niet uniek voor 
Holland: ook in Friesland en Oost-Nederland/Westfalen komen deze kerken 
voor bijv. in Steenwijk, Bolsward en Dronrijp. De Alkmaarse Sint 
Laurenskerk (1497-1512) waarvan Keldermans de architect was is Brabants 
gotisch met Hollandse concessies: tongewelf, kooromgang en 
transeptvensters.  
 
Bij het Beleg van Alkmaar 1573 zijn enorme verwoestingen aangericht waar 
beide partijen schuldig aan waren: de kerk van Heiloo, Limmen en Bergen-
Binnen en de Abdij van Egmond–Binnen. Het herstel leverde gotische 
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Verslag van de HNK-avonden 
9 maart 2011   
 ‘Hugenoten’, lezing verzorgd door  mr. drs. H.L.F. du Corbier 
 

Dhr. Corbier is een van de weinige sprekers die zijn 
lezing zonder lichtbeelden verzorgt; als leidraad voor 
zijn lezing krijgen alle aanwezigen een overzichtelijk 
boekwerkje, aan de hand waarvan een duidelijke 
schets wordt gegeven van de geschiedenis van het 
protestantisme in Frankrijk.  
 
Door de eeuwen heen waren kerk en staat nauw met 
elkaar verbonden. Godsdienstige en wereldlijke macht 

waren verstrengeld, kerken en kloosters hadden veel bezittingen en hogere 
geestelijkheid deed in levenswijze niet onder voor de hogere adel. Kritiek 
op pracht en praal van de kerk van Rome was uiterst riskant. Toch hebben 
velen een poging gedaan tot kerkhervorming: Pierre Valdo in de 12e eeuw 
(Waldenzen), John Wiclif eind 14e eeuw (Engelse Bijbelvertaling), Johannes 
Hus (in 1415 veroordeeld tot de brandstapel), Maarten Luther (1517), 
Calvijn (moest vluchten naar het hof van Marguerite d’Angoulême, 
protestantse koningin van Navarre) e.a.  
 
Door de uitvinding van de boekdrukkunst (ca. 1450) werden de 
Bijbelvertaling, de psalmberijmingen en vele andere geschriften bereikbaar 
voor een groter publiek. Calvijn is de grondlegger van de kerkorde van de 
‘Eglise Réformée’. Kreeg de beweging eerst de steun van de invloedrijke 
protestantse adellijke familie de Coligny en van de prinsen van Condé, na 
een laffe aanval in 1562 op een kerkdienst in een schuur in Wassy in 
Champagne waarbij hertog De Guise zijn soldaten 60 kerkgangers laat 
doden en er meer dan 100 gewond raken, beginnen acht gods-
dienstoorlogen tot 1598.  
 
In 1572 hoopt het Franse hof de rust enigszins te herstellen door het 
huwelijk van Henri de Bourbon (Hugenoot) en Marguerite de Valois (r.k.). 
Na de aanslag door de De Guise’s op Coligny worden in de 
Bartholomeusnacht 24 augustus 1572 in Parijs en elders in Frankrijk alle 
Hugenoten afgeslacht. In 1598 kondigt Henri IV het Edict van Nantes af en 
mogen rooms-katholieken en protestanten (onder strenge voorwaarden) 
hun godsdienst belijden. In 1685 besluit Lodewijk XIV dat het Edict kan 
worden opgeheven: er zijn dan al duizenden protestanten het land uit en 
nu verlaten ook 600 predikanten het land, waarvan er 363 naar Nederland 
komen! 
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Trouwboek uit 1797 van Heiloo,  25-06-1797  huwelijk van Jan Cornelisz. Caandorp 
 
 
 

 
 
 
De kerkelijke doop- trouw- en begraafboeken zijn bijgehouden tot 1811. 
Om nu verder te komen moesten andere registers worden ingezien, 
namelijk die van de Burgerlijke Stand. De zogenaamde gezinskaarten 
beginnen vanaf 1850. 
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Gezinskaart 1850 te Heiloo van Arie Kaandorp 

IV  Arie Jansz Kaandorp, ged. Heiloo 31-03-1784, tr. Limmen 23-11-1817 
Agatha (Aagje) Willems Dekker, ged. Heiloo 24-05-1797, (dr. van Willem 
Dekker en Trijntje Cornelisse Groot), wonende te Limmen. Uit dit huwelijk 
geb. te Heiloo: 
1 Jan, geb. 31-10-1818 
2 Antje, geb. 17-04-1820 
3 Trijntje, geb. 06-08-1821 
4 Willem, geb. 10-11-1822. Volg V 
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ingezonden mededeling 
 

4e Booij informatie/contactdag 
 

Zaterdag 25 juni wordt de derde Booij informatie/contactdag gehouden. 
Ditmaal in Orgelzaal Booy in St.Pancras, Daalmeerpad 13. Ab Booij, 
organist van de Ned. Herv. kerk in De Steeg, zal het orgel bespelen. Zijn er 
nog meer organisten onder ons, laat het weten, zij hebben dan ook de 
mogelijkheid om het orgel te bespelen. 
 

In Nederland komen een aantal geslachten Booij voor, waarvan nog niet 
bekend is dat zij onderling verwant zijn. Tijdens de contactdag kan 
informatie uitgewisseld worden, herinneringen  worden opgehaald en 
contacten aangehaald. Neem foto’s of andere documenten mee.  
Misschien is het mogelijk om een familie-organisatie te beginnen, om 
samen onderzoek te doen. De Booij Bode kan dan gebruikt worden als 
familietijdschrift om onderzoekgegevens te publiceren en om familiever-
halen en gebeurtenissen vast te leggen. 
 

Voor meer informatie over orgelzaal Booy zie: www.orgelzaalbooy.nl 
Het programma ziet er als volgt uit:   
11.00 uur:  Ontvangst met koffie/thee 
11.30 uur:  Ontstaan orgelzaal Booy 
12.00 uur:  Rondleiding orgelzaal en orgelspel door Ab Booij uit De Steeg. 
13.00 uur:  Stand van zaken onderzoek geslachten Booij door Jaap Booij 
14.00 uur:  Gezellig samenzijn, uitwisselen gegevens, vragen enz. (neem  
                 vooral foto’s en verhalen mee! 
16.00 uur:  Sluiting bijeenkomst  
 

Tijden zijn richttijden. Probeer op tijd te zijn, dit i.v.m. de inleiding en 
rondleiding. Als u van plan bent om te komen geef dat dan door aan Jaap 
Booij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Jaap Booij, tlf. 0223-635340 of per e-mail: jac.booij@planet.nl 

 
 

Opmerkelijk 
 

Op 17-8-1899 trouwen te Heiloo:   
Andries Lambertus Zuidscherwoude, 23 jr, geb. Zijpe, 

en Neeltje Schermerhorn, 21 jr, geb. Schagen  
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geboorteaangifte 11-11-1822 te Heiloo van Willem Kaandorp 

 
 
 
5 Jannetje, geb. 18-02-1824 
6 Maartje, geb. 18-11-1825 
7 Adriaantje, geb. 11-08-1827 
8 Neeltje, geb. 17-01-1829 
9 Maartje, geb. 17-01-1829 
10 Jannetje, geb. 06-01-1831 
11 Cornelis, geb. 02-11-1832 
12 Afie, geb. 03-09-1834 
12 Jacob, geb. 24-02-1836 
13 Reinier, geb. 25-10-1837 
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Gezinskaart van Willem Kaandorp 

Toen de gezinskaart van Willem werd opgesteld waren zijn zuster Neeltje, 
zijn broer Cornelis, Aagje Piepers en Grietje Kaag bij hem inwonende. 
 
 
 
V  Willem Kaandorp, geb. Heiloo 10-11-1822, landman, tr. Heiloo 13-06-
1869 Geertje Groot, geb. Heiloo 31-05-1845 (dr. van Jan Groot en Grietje 
Kaag). Uit dat huwelijk geb. te Heiloo: 
1 Aagje, geb. 29-03-1870 
2 Arie, geb. 13-11-1871 
3 Jan, geb. 13-11-1871 
4 Jan, geb. 19-12-1872 
5 Arie, geb. 31-12-1873 
6 Jacob, geb. 04-09-1875. Volg VI 
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Van moeders kant was er al onderzoek gedaan naar de stamboom van de 
Schermerhorns. Die begint rond 1580. In de vrouwelijke lijn komen we 
eerst Korver tegen, een geslacht uit Zaandijk. De eerstvermelde doop is in 
1630 in de Nederduits Gereformeerde Kerk.  
 
Dan Schoehuijs, gevonden op internet, uitgezocht door Sylvia Siekman. 
Onze voorzitter komt daar ook in voor. De moeder van mijn grootvader, 
Willem Schermerhorn Dirksz, boer in Grootschermer, was Trijntje Heijnis. 
Haar vader, Jacob Heijnis,  trouwde op 24-05-1855 met Lijsebet Akkerman, 
ook uit een boerenfamilie in de Schermer. Jan de Groot uit Midden-
Beemster heeft deze familie in kaart gebracht. Hij merkte op dat zo rond 
1850 veel leden van bemiddelde boerenfamilies met elkaar trouwden. 
Lijsebet haar grootvader, Jan Vader, was van 1836 tot 1865 Heemraad van 
het Waterschap de Schermeer. Van mijn vader heb ik een grote kaart van 
de Schermeer met wapens van de Dijkgraaf en de secretaris en 8 
heemraden uit 1836. Daar staat J. Vader heraldisch afgebeeld. Nu ik 
sindskort weet dat deze man familie van me is heeft de kaart meerwaarde 
gekregen.  
 
Met mijn generatie is de vanzelfsprekendheid voorbij dat je als boer een 
opvolger hebt. Bij de beroepskeuzetest op de ULO in 1959 werd mij gezegd 
dat het beter was om voor opticien en horlogemaker te gaan leren dan 
boer te worden. We zaten toen pas in de EEG en in Nederland moesten we 
het hebben van handel en industrie. Onze drie kinderen zijn dan ook 
ongeveer in die bedrijfstakken aan het werk. Langzamerhand heb ik 
voldoende basis-materiaal gevonden om het te gaan digitaliseren. Ik ben in 
2005 lid van de afdeling HNK geworden omdat dat mijn zoekgebied is. Tot 
nu toe heb ik nog geen gelegenheid gehad om in de archieven te zoeken, 
maar dat zal nog wel komen.  

 

 

Opmerkelijk 
 

In het blad van de NGV-afdeling Amersfoort e.o. wordt geschreven over 
een berichtje in o.a. De Noord-Brabander dd. 31-3-1849 waarin melding 
wordt gemaakt dat te Oss mej. J.K, geb. van R. op 51-jarige leeftijd is 
bevallen van een welgeschapen dochter. Het is haar 27e kind uit hetzelfde 
huwelijk! Mogelijk gaat het om het echtpaar Knepfle-van Roermund. Er 
wordt onderzoek naar gedaan. 
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Nadere kennismaking met... 
verzorgd door Piet Aaij 

Wim Bakker 
 

Ik ben Wim Bakker, geboren 28 augustus 1942 in de Schermer. Na de ULO 
in Alkmaar ben ik in Leeuwarden op de Hogere Landbouwschool geweest. 
In 1963 hebben mijn ouders, Jan Marinus Bakker en Nel Schermerhorn, de 
boerderij in Stompetoren verruild voor een grotere in Vrouwenparochie in 
Friesland. Zodoende kwamen mijn ‘roots’ op afstand.  
Ik ben in 1967 getrouwd met Line Holwerda uit Hantum (boven Dokkum). 
We hebben van 1967 tot 2009 een akkerbouwbedrijf gehad in Niawier en 
deden dit een jaar of tien met bloembollen erbij. Namens mijn collega’s ben 
ik bestuurslid geweest in het Waterschap, het Hoofdbestuur van de Friese 
Maatschappij van Landbouw en in het bestuur van de FBTO. Nu ben ik nog 
actief als bestuurder van de ‘Vereniging Achmea’ (grootste aandeelhouder 
van het verzekerings-concern Achmea) en als vrijwilliger hier en daar. 
Verder is met tennissen en bridgen en wat stamboomonderzoek de week 
zomaar om. We wonen nu in Dokkum. 
 

Bij mijn ouders was al het een en ander bekend over 
het voorgeslacht. Oma Bakker, Maartje Leegwater, 
had een schrift met gegevens. Zij was uit de 8e 
generatie van Jan Adriaansz Leeghwater. De oude 
Jan Adriaan huwde voor de derde keer, 68 jaar oud, 
met Trijntje Isaacs afkomstig uit Harlingen. Zij 
kregen nog een zoon, Arjan, in 1647. Naar de ouders 
van Maartje Leegwater, Auwel Prins en Duifje Dik uit 
West-Graftdijk, ben ik nog op zoek. De stamboom 
van Bakker begint in 1662 in Noord-Scharwoude als 
Sijmon Pieters Bakker gedoopt wordt. Uit notariële 
acten komt naar voren dat hij regelmatig stukken 

land koopt en verkoopt. In 1795 trouwt Pieter Bakker met Antje Hartland. 
Haar familie uit Koedijk pachtte vanaf 1548 al landerijen rond Alkmaar. Er is 
beschreven hoe tijdens het beleg van Alkmaar in 1570 en 1572 schade 
geleden is vanwege inundatie  en brandstichting.  
 
Deze gegevens komen van de familie De Vries- Doyle. Een volgende Pieter 
Bakker huwde in 1872 Agatha Ivangh uit Bergen; de oudst bekende is 
Joost Ivangh, geboren in 1677. Er is een Joost Ivangh schout in Bergen 
geweest, maar de leeftijd komt volgens mij niet overeen met die van eerder 
genoemde Joost. 
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geboorte-inschrijving 04-09-1875 te Heiloo van Jacob Kaandorp 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deel huwelijksakte, 09-02-1899, en Gezinskaart van Jacob Kaandorp te 
Limmen 
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VI  Jacob Kaandorp, geb. Heiloo 04-09-1875, boerenknecht en wonende 
te Limmen, tr. Limmen 09-02-1899 Catharina Kraakman, geb. Limmen 
30-01-1878 (dr. van Jan Kraakman en Margaretha Johanna Admiraal). Uit 
dat huwelijk geb. te Limmen tenzij anders vermeld:  
1 Geertruida Margaretha, geb. 04-01-1900 
2 Margaretha Martina Johanna, geb. 25-01-1901 
3 Catharina Wilhelmina, geb. 25-11-1902 
4 Wilhelmus Johannes, geb. Castricum 04-12-1904 
5 Johanna  Cornelia, geb. 11-10-1906 
6 Elisabeth Agatha, geb. 11-06-1908 
7 Johannus Wilhelmus, geb. 07-12-1909. Volg VII 
8 Agatha Cornelia, geb. 12-09-1911 
9 Adrianus  Jacobus, geb. 21-04-1914 
10 Jacobus Jacob, geb. 27-07-1915  
11 Cornelius, geb. 13-08-1917 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
geboorte-inschrijving 07-12-1909 te Limmen van Johannes Wilhelmus 

Kaandorp 
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Verslag van de HNK ledenvergadering 
van 13 april 2011 

door Piet Aaij 
 

In aanwezigheid van 37 bezoekers opent voorzitter Truus Schoehuijs de 
vergadering. De penningmeester Hugo van der Velde heeft zich voor de 
vergadering helaas af moeten melden wegens verplichtingen elders. De 
voorzitter vertelt de aanwezigen over het geslaagde regiocontact met de 
omliggende afdelingen waarbij besloten is om in de toekomst te bezien of 
er gezamenlijke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Aad Biesbroek, 
helpdesk voor het computerprogramma Gens Data Pro, meldt dat er een 
invoergids is en dat hiervan een tweede versie in de herfst 2011 zal 
verschijnen. Het verslag van de ledenvergadering van 10 november 2010 is 
zonder opmerkingen goedgekeurd. Ook het jaarverslag 2010 van de 
secretaris wordt vastgesteld. Van het financieel verslag 2010 zijn kopieën 
op de tafels gelegd. De “post sprekers” is in 2010 lager uitgevallen omdat 
er één bijeenkomst minder is geweest. Dit was vanwege de bezuinigingen 
al gepland. Het financieel verslag van 2010 wordt goedgekeurd. De 
begroting voor 2011 komt in grote lijnen overeen met de cijfers van 2010. 
Er zijn geen grote projecten gestart. De voorzitter leest vervolgens het 
verslag van de kascommissie voor , waarna de heer C. Blom, lid van de 
kascommissie, zijn waardering uitspreekt over de wijze waarop de 
penningmeester zijn werk doet. Het bestuur wordt dan ook gedéchargeerd 
voor het jaar 2010. De bestuursleden mevrouw T.A.C. Schoehuijs - de Vries 
en de heer H. van der Velde zullen hun functie in het bestuur voortzetten 
aangezien zij zich beschikbaar stelden en er geen tegenkandidaten waren. 
De samenstelling van de kascommissie zal in de ledenvergadering van 
november 2011 aan de orde komen. 
 
Mevrouw W.J. Hermanus-Schipper en de heer P.D. Aaij zullen het komend 
verenigingsjaar weer als afgevaardigden naar de landelijke vergaderingen 
gaan. Tijdens de komende landelijke vergadering op 16 april zullen er geen 
ernstige punten aan de orde komen. Er komt een nieuwe hoofdbestuurslid 
bij, de heer J.W. Koten. Verder zal de steeds terugkerende overschrijding 
van de begroting van de afdeling Heraldiek ter sprake komen.  
Tot slot vraagt de voorzitter of er nog wensen zijn met betrekking tot de 
lezingen. Mevrouw Baard zou graag de lezing over “Creatief schrijven van 
een familieverhaal” van mevrouw Scholten, die wegens ziekte niet door kon 
gaan, alsnog horen. De secretaris zal nagaan of dit mogelijk is. Hierna sluit 
de voorzitter de vergadering.      
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Programma najaar 2011 
 

door Wil Hermanus, secretaris van de afdeling Hollands Noorderkwartier 
 

De voorbereiding van het programma voor seizoen 2011-2012 is 

in volle gang. De datums zijn al bekend en de invulling ervan 
gedeeltelijk. U kunt in ieder geval de volgende avonden in uw 

agenda noteren. In het septembernummer zal meer informatie te 
vinden zijn.  

 
woensdag 14 september 2011: Lezing over Gens Nostra, door dhr. 
Cor de Graaf, redactielid van Gens Nostra.  
Aan de orde komen de manier waarop men in Gens Nostra kan publiceren. 
Het wordt een lezing waarbij de zaal interactief mee zal doen door middel 
van stellingen.  
 
woensdag 12 oktober 2011: Waarschijnlijk wordt dit een soort 
studieavond voor leden, introduceés en geïnteresseerden. Er zal volop 
gelegenheid zijn om uitgebreid gebruik te maken van de afdelings-
bibliotheek, afdelingsboekjes van andere afdelingen e.d.  
Bestuur en medewerkers zullen aanwezig zijn om met de leden en 
belangstellenden van gedachten te wisselen over genealogische zaken.  
 

let op!let op!let op!let op!    
maandag 17 oktober 2011: Lezing "Napoleon in Noord-Holland" 
door Jan Blokker, locatie: Kopgroepbibliotheek, Bernhardplein 76 in Den 
Helder, aanvang 20.15 uur 
Deze lezing wordt door de Noordkopbibliotheek in Den Helder 
georganiseerd waarbij ook de NGV-afdeling Den Helder e.o. en de 
plaatselijke historische verenigingen zijn betrokken. Leden van HNK zijn ook 
welkom. Voor de lezing is een klein bedrag entree verschuldigd en het 
bestuur van HNK zal een aantal kaarten voor HNK-leden reserveren. 
Belangstellenden kunnen zich nu al schriftelijk opgeven bij de secretaris 
wil.hermanus@gmail.com of per brief naar Wipmolen 10, 1823 GB Alkmaar.  
 

 
woensdag 9 november 2011: Lezing over Creatief schrijven van 

familieverhalen, door mevrouw S.A. Scholtens. Dit is de lezing die 
gepland was voor 20 januari 2007 maar die wegens ziekte van de 
spreekster niet door kon gaan.  
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Gezinskaart van Johannes Wilhelmus 

 
De gegevens van nog levende personen zijn i.v.m. hun privacy beperkt 

weergegeven. 
 
VII  Johannus Wilhelmus Kaandorp, geb. Limmen 07-12-1909, tr. Limmen 
28-05-1936 Jacoba Min geb. Castricum 21-09-1910 (dr. van Petrus Min, 
landbouwer en Catharina Verver). Uit dat huwelijk: 
1 Tiny 
2 Trien 
3 Petrus Johannes, volg VIII 
4 Truus 
5 Gre 
6 Jaap 
7 Jan  
8 Carla 
9 Nack 
10 Lenie 
 
VIII  Petrus Johannus (Piet) Kaandorp gehuwd met Wil Smit. Uit dit 
huwelijk: 
1 Adrianus Johannes, volg IX 
2 Ingrid  
 

IX  Adrianus Johannus (Arjan) Kaandorp gehuwd met Yvonne Groentjes. 
Uit dit huwelijk: 
1 Wilhelmina Theadora (Joyce) 
2 Johannus Wilhelmus (Rick)  
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Op de vraag of deze bovenstaande geslachtslijn een familiewapen heeft of 
heeft gehad, werd de Armorial Général van J.B.Rietstap, de heraldische 
collectie van R.T. Muschart en Steenkamp/Damstra, geraadpleegd. Volgens 
het opgeleverde resultaat, had de naam Caendorp cq Caandorp c.q. 
Kaandorp géén familiewapen en er ook nooit een gehad. 
 
Hypothetisch is de familienaam Kaandorp dus voortgekomen uit eerder 
omschreven buurtschap, gelegen tussen Heiloo en Limmen, wat bult c.q. 
heuveltje betekent. Wat echter intrigeert is, heeft de stamvader Caendorp 
zijn familienaam nu ontleent aan de buurtschap OF heeft hij de buurtschap 
deze naam gegeven. Helaas is dit nergens uit terug te geleiden en zal dit 
dus altijd een mysterie blijven. 
 
De samensteller is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomen-
heden in bovenstaande genealogie 
 
Met dank aan A.J. Kaandorp, J. Kaandorp en C.N. Druijven, voor hun 
verzamelde en aangeleverde gegevens, aanvulling en verbeteringen. 
 
 
 
 
Bronnen: 
Rooms Katholieke Statie boeken omtrent geboorte, trouwen en overlijden van 
Heiloo en Limmen, Registers van de Burgerlijke Stand van Heiloo en Limmen 
(Regionaal Archief Alkmaar) 
Midden-Kennemerland in de vroege en Hoge Middeleeuwen (B.Koene, J.Morren en 
F.Schweitzer) 
De Nederlandse geschiedenis (Herman Beliën & Monique van Hoogstraten) 
Beknopte Genealogische gids voor Nederland (J.Draak Jzn.) 
Stamboom Kaandorp (Maria Vos-Blekemolen) 
Parenteel Claas Claas Cornelisz Caandorp (www.smeels.nl) 
Rosloot en Kaandorp (Hans Rosloot) 
In tijd gemeten (C.C de Glopper-Zuijdenerland) 
Van aakschipper tot zwikker (Carl Denig) 
Boederijen in Limmen (C.N. Druijven) 
Fotoarchief Stichting Oud Limmen 
Voor- en Familienamen in Nederland (R.A.Ebeling) 
Armorial Général (J.B.Rietstap) 
Heraldische collectie van R.T Muschart, Steenkamp en Damstra 
Wikipedia (internet), Genlias (internet) 
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Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter 
 
 

Na een goed verenigingsjaar is uw voorzitter op 13 april 2011 herkozen om 
een volgende termijn als voorzitter te fungeren. Heel veel dank  voor zoveel 
vertrouwen. 
Na die vergadering werden de zoektochten naar het verleden voor even 
gestopt en ik ging enthousiast vakantie vieren. 
Tijdens een cruise “hopte” ik van eiland naar eiland en ik deed daarbij ook 
Corsica aan. 
In Ajaccio werd ik uiteraard geconfronteerd met het geboortehuis van 
Napoleon Bonaparte.  
Monumenten en standbeelden te kust en te keur en dan is interesse in de 
geschiedenis weer volop aanwezig. 
Bonapartes leven als tiran en veldheer komen dan in gedachten. De 
oorlogen en veroveringen, de onderdrukking, daarover vernam ik tijdens de 
schooljaren. 
De positieve aantekeningen waren echter een gestandaardiseerde regi-
stratie van geboorten/huwelijken/echtscheidingen en overlijdens: De Bur-
gerlijke Stand. Veel (burgerlijke) wetgeving stamt uit Napoleons tijd. 
De definitieve spellingswijze van de meestal al bestaande achternaam. 
Zijn leven was voorts omgeven door legendes, zoals over de vrouwen en 
buitenechtelijke relaties en kinderen. 
Napoleon Bonapartes geboorte zou hebben plaatsgevonden op een tapijt 
waarin klassieke heldenfiguren en heroïsche taferelen uit de Ilias waren 
verwerkt. Kijk… en daar smul ik nou van! 
 
Ook u wens ik een hele goede zomerperiode toe en graag zie ik u weer in 
september. 
 

Truus SchoehuijsTruus SchoehuijsTruus SchoehuijsTruus Schoehuijs    
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