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Een 19e eeuwse brandspuit. Bron: website Zijper Museum 
 
 
 

Overlijdensakten 1951-1960 openbaar 

 
Op 1-1-2011 zijn de overlijdensaktes van Noord-Holland 

over de periode 1951-1960 openbaar geworden. Vooralsnog 

zijn de originele akten in te zien in de studiezaal van 

het Noord-Hollands archief aan de Jansstraat te 

Haarlem.  

 
 
 

In de volgende nummers 
 

• Deelt Karel Aaldijk een genealogisch Rake/Raake klap uit? 
• De familie Sandstra 
• De vaste rubrieken 
• Het digitaliseringsproject van het Regionaal Archief Alkmaar 
• Uw artikel? Een bijzondere akte? Een genealogisch fragment? Uw 

kwartierstaat? Een vastloper? Maak HNK-leden deelgenoot van uw 
onderzoek of mooie vondsten. Aarzel niet en neem contact op met 
de redactie. Uw bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd.    
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Van de vVan de vVan de vVan de voorzitteroorzitteroorzitteroorzitter 
 

 
 

In gesprek met een kennis werd me 
gevraagd naar mogelijkheden om de 
gegevens te achterhalen van een man die 
Hengeveld zou heten en die vertrok naar 
Suriname om daar de plaats Alkmaar te 
stichten. Tja en dan moet ik echt het 
antwoord schuldig blijven. Misschien kunnen 
onze leden daar licht op werpen. 
Wat is het toch een heidense klus om achter 

iemands achtergrond te komen en dat te staven met alle data, jaartallen en 
levensbijzonderheden. De doorzetter wint vaak wel als je op het juiste 
zoekpad voortgaat. Zo vordert “mijn” stamboom Schoehuijs gestaag en met 
hulp van anderen gaat die zoektocht terug naar 1640 in Duitsland.  
Om al de persoonsgegevens op te schrijven gebruiken we als NVG-ers 
tijdens het opzoeken vaak een lijst “Genealogie van het geslacht” (2 
bladzijden), maar voor mij echter lijkt het “Loopvel van het 
Bevolkingsregister” ook een goede keus. Met een beetje aanpassing kun je 
daar alles op 1 bladzijde kwijt.  
Terug naar het heden slaan we de agenda open en duiken ons ver-
enigingsleven weer in. 
Op 14 september komt dhr. Cor de Graaf spreken over “De publicaties in 
Gens Nostra”.  
U bent van harte welkom op 12 oktober. Dan houden we een soort van 
studieavond voor onze leden. Mogelijkheden worden besproken. Zoals: wat 
staat er allemaal in onze bibliotheek. Maar ook: hoe gaan we verder met 
onze zoektocht. Mocht u een deel van uw stamboom klaar hebben dan zou 
het leuk zijn die mee te nemen. 
Op 17 oktober spreekt in Den Helder de heer Jan Blokker over “Napoleon in 
Noord-Holland”. Vast een interessante lezing en als u daar heen zou willen 
dan graag even opgeven en eventueel  kunnen we gezamenlijk richting het 
noorden. Er zijn kaarten voor onze afdeling gereserveerd. 
 
Graag tot ziens,  

TTTTruus ruus ruus ruus     
SchoehuijsSchoehuijsSchoehuijsSchoehuijs    
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Programma najaar 2011 
door Wil Hermanus, secretaris van de afdeling Hollands Noorderkwartier 

 
De bijeenkomsten van Hollands Noorderkwartier worden 

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! De 

toegang is gratis, evenals het parkeren.  

 
woensdag 14 september 2011 

Lezing “Wat kan Gens Nostra voor u bieden”, door dhr. Cor de Graaf, 
redactielid van Gens Nostra.  
Cor de Graaf is al eens eerder als spreker bij ons te gast geweest. Hij kan 
op een boeiende wijze vertellen. Dit keer behandelt hij ons tijdschrift Gens 
Nostra. Aan de hand van stellingen, waarbij de zaal interactief mee kan 
doen, komen bijvoorbeeld onderwerpen aan de orde als publiceren, 
opgenomen publicaties en onderwerpen die wel of niet interessant zijn. Het 
wordt een mooie gelegenheid om een kijkje achter de redactieschermen te 
nemen en uw mening over het blad te geven.  
 
woensdag 12 oktober 2011 
Afdelingsledenvergadering om 20.00 uur 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter. Mededelingen van algemene aard. 
2. Verslag van de ledenvergadering van 13 april 2011. Zie hiervoor HNK 

nr. 86 blz. 35. 
3. Mondeling verslag van de penningmeester. 
4. Plannen voor 2012 
5. Landelijke zaken 
6. Verslag van markten in september en oktober: Oproep 55+ markt in 

Haarlem. 
7. Wat verder ter tafel komt. 
8. Rondvraag en sluiting.  

 
Pauze 
 

Na de pauze horen we enkele 10-minuten praatjes over onderzoek van 
leden. Verder is er deze avond gelegenheid voor belangstellenden om 
informatie in te winnen. De trouwe leden kunnen nu eens zonder te hoeven 
haasten de bibliotheek een bezoek brengen. 
En er is gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Einde van 
de avond 22.00 uur. 
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Bijzondere bronnen 
door Marry Luken 

 
In de studiezaal van het Regionaal Archief zijn jaarboeken van Alkmaar te 
vinden met daarin soms aardige wetenswaardigheden. In het jaarboek van 
1856:  

  
Lijst van het besturend personeel bij de verschillende brandspuiten 

binnen de gemeente Alkmaar 
President-Brandmeester F. ROEM 

 
 Spuit  

No. 1. 
Spuit  
No. 2. 

Spuit 
No. 3. 

Spuit  
No. 4. 

Spuit  
No. 5. 

1e 
Brandmeester 

J.H.  
Ibink 

J.C.  
van der 
Swaagh 

R. Bossert 
Gz. 

P.  
Bruinvis de 
Lange 

A.  
Bergman 

2e dito C.  
Stoel 

J. 
Krabbendam 

Jb. Helling J.I.J. 
Lutterot 

A.J.  
Stikkel 

1e Adsistent-
Brandmeester 

A. 
Veenhuijsen 

G.L. 
Schuurman 

G.L. 
Hajenius 

H. 
Haarmans 

Joh. 
Vermeer 

2e dito J. Metz 
Burkunk 

C.  
de Veer 

D.  
de Wit Jz. 

W. 
Schuurman 

M.C.  
Ritter 

Kommandeurs J. Slegtkamp P. Hengsman J.H. 
Lohmeijer 

G.  
Groot 

J.D.  
Preijer 

 J.  
Vaartjes 

B.  
Bruin 

J.B. 
Kleberg 

J.J.  
Krijt 

G.  
Cloeck 

 M.  
Broers 

G.  
Goes 

A. Keuter 
Rz. 

F.  
Vester 

J.A. 
Klaverweijde 

 B.D.  
van Dam 

A.  
Franken 

N.  
Goes 

H.J.  
Conijn 

C.  
Perk 

 K. Kleijbroek G. 
Nieuwenhuis 

G.L. 
Schouten 

J.H. 
Moorman 

H.S.  
Blok 

 A. J. 
Walraven 

G. van 
Weede 

P.  
Twisk 

J.F.  
Ukena 

G.J.  
de Wit 

 
De benoemingen dagteekenen zich 

 
Van den President-Brandmeester en de Brandmeesters: bij Burgemeester 
en Wethouders den 25 November 1856 
van de Adsistent-Brandmeesters en de Kommandeurs: idem 12 December 
1856 
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IIa. Reijndert Heijnsz Loen tr. Marij Martensdr Moij 
 Kind uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1. Cornelis  
 
IIb. Johan Heijnsz Loen tr. Elisabeth Schot 
 Kind uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1. Henricus 
 
Henricus Loenius heeft dezelfde grootouders van vaderszijde als Cornelis 
Reijersz Loen en is een susterling van Cornelis Reijersz Loen.  
 
voorbeeld 7 

15-2-1653: ‘Willem Dircksen j.m. inde Princesteegh geassisteert met sijn 
peet Trijn Claes met Maritge Abrahams j.d. geassisteert met haer snaer 
Trijn Pieters op de Bult’.  
28-9-1641: ‘Cornelis Abrahamsen Exelllent van Edam wonende op de Bult 
geassisteert met sijn moeder Neel Heijns ende Trijn Pieters van Edam 
wonende op de Wortelmarckt geassisteert met haer moijcke Brecht 
Pauwels’.  
 
I.  Abraham Cornelisz Excellent tr. 1617 Neel Heijnsdr Rengerts 
 Kinderen uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1.  Cornelis, tr. 1641 Trijn Pieters 
 2.  Maritje, tr. 1653 Willem Dircksz 
 
Maritje Abrahams is een schoonzuster van Trijn Pieters die met haar broer 
Cornelis is getrouwd. Snaar is dus hier een schoonzuster.  
 
voorbeeld 8 

23-9-1656: ‘Harmen Dircksen wednr. op de Lingersijde met sijn snaer 
Geert Heijns vergeselschappen en Lijsbeth Jans j.d. mede aldaer 
wonachtich geassisteert met Griet Jacobs haer goede bekende’.  
 
I. Dirck Harmensz Smit, geb. 1600 tr. Lijsbet Jans Rijkemans 
 Kinderen uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1. Jacob, tr. 1646 Geert Heijns 
 2. Harmen, tr. 1656 Lijsbet Jans 
 
Harmen Dircksz Smit is de zwager van Geert Heijns, die getrouwd is met 
zijn broer Jacob Dircksz Smit; zij is dus zijn schoonzuster oftewel snaar.  
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let op!let op!let op!let op!    
maandag 17 oktober 2011:  
Een bijzondere lezing "Napoleon in Noord-Holland" door Jan Blokker,  
locatie: Kopgroepbibliotheek, Bernhardplein 76 in Den Helder,  
aanvang: 20.15 uur 
Deze lezing kan met reductie door HNK-leden na reservering worden 
bezocht. Er wordt een kleine bijdrage gevaagd van € 3,- per persoon. De 
reis dient u zelf te regelen. Tijdens de bijeenkomst op 12 oktober kunnen 
er afspraken worden gemaakt voor gezamenlijk vervoer. De secretaris zal 
bij de ingang van de bibliotheek in Den Helder de betaling innen en de 
toegangskaarten verstrekken. De leden die gereserveerd hebben krijgen 
kort tevoren een herinnering via mail of telefoon. 
Zolang de voorraad strekt kan men reserveren via 
wil.hermanus@gmail.com of vanaf 1 september via 072-5154716 
 

woensdag 9 november 2011 
Lezing ‘Creatief schrijven van familieverhalen’, door mevrouw S.A. 
Scholtens uit Amersfoort.  
De speurtocht naar voorouders levert vaak veel materiaal, maar het is soms 
lastig om al deze gegevens zodanig in een boek te verwerken dat het ook 
nog leesbaar is voor buitenstaanders . Mevrouw Scholtens geeft ons goede 
raad en veel tips om een leesbaar geheel te maken van onze vondsten. Al 
eerder zou zij bij ons te gast komen. Helaas kon de lezing wegens ziekte 
toen niet door gaan. Wij zijn blij dat zij alsnog kan komen. 
 
 
 
  

 
Oplichter weer eens in het nieuws 

 
Jos Kaldenbach maakte ons erop attent dat in de 

Telegraaf van eind mei een artikel stond over de 

rechtzaak tegen Willem P. van der A. uit Leidschendam 

die in 2005 vele mensen waardeloze documenten heeft 

verkocht. Deze stamboomaffaire, waarbij mensen in heel 

Nederland, maar ook in Engeland, Duitsland, Frankrijk 

en België werden afgescheept met een waardeloos boekje 

en een uittreksel uit de telefoongids, sleept dus al 

vele jaren voort...  
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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.  
 

 De Kroniek van Oudorp  
 uitgave van de Stichting Historisch Oudorp      jrg. 6 nr. 1 

• de laatste raadsvergadering onder loco-burgemeester Visser 
• restauratie van de poort van het R.K.-kerkhof te Oudorp 
• historie van de boerderij Munnikenweg nr. acht 
• de Omval, een (on)belangrijk gebied 
• kasteel Middelburg (v.m. dwangburcht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
     
    ****** 
Wilhelmina Johanna Niesen (kwst)    Kwartier v. Nijmegen jrg. 20 nr. 2 
Jan van Ringen (gen)          Theant jrg. 22 nr. 2 
Hendrik Hendriksz. Hoek (stamr)      Koggenland jrg. 26  2011/2 
Wilhelmus Peijpers (kwst)         Kempen- en Peelland jrg. 19 nr.1 en 2  
    ****** 

De Kroniek 
Historisch tijdschrift Graft-de Rijp en Schermer   jrg. 2 nr. 2 

• de Grote Kerk in Schermerhorn 375 jaar 
• Betje Wolf en Aagje Deken in De Rijp 

In het Grafter Raadhuis exposite t/m 16 oktober ‘Getrouwd in Graft’ met 
trouwfoto’s van de afgelopen 60 jaar 
    ****** 
In het decembernummer van HNK wordt De Groene Valck, jaarboek 2011 
van Oud-Akersloot besproken.  
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IIb.  Trijn Jans Anthonis, overl. 1650 tr. Cornelis Jansz Grebber, overl. 
 1614 
 Kind uit dit huwelijk: 
 1. Jan, geb. Edam. 
 
De moeder van Jan Cornelisz Grebber is een zuster van de vader van Jan 
Theunisz. Beiden zijn neven oftewel susterlingen.  
 
voorbeeld 5 
otr. com. Edam 24-4-1638: ‘Pieter Pietersz Pietermaet van Edam wonende 
op de Nieuwe Haven geassisteert met sijn susterling en voocht Jacob 
Jansen Pitais en Trijnmoer Jacobs oock van Edam wonende op de Bult 
geassisteert met haer suster Trijn Jacobs’. 
 
I. Jacob Pietersz Pieteijs tr. ca. 1575 
 Kinderen uit een relatie: 
 1. Jan  volgt IIa 
 2.  Pieter  volgt IIb 
 
IIa. Jan Jacobsz Pieteijs tr. 1600 Griet Claes Velaer 
 Kind uit dit huwelijk: 
 1. Jacob Jansz Pieteijs, geb. Edam ca. 1603 
 
IIb. Pieter Jacobsz Pietermaet tr. 1601 Niesje Pieters 
 Kind uit dit huwelijk: 
 1. Pieter Pietersz Pietermaet, geb. ca. 1610 
 
Jacob Jansz Pitais heeft dezelfde grootvader van vaderszijde als Pieter 
Pietersz Pietermaet en is een susterling van Pieter Pietersz Pietermaet.  
 
voorbeeld 6 
27-11-1642: ‘Doctor Henricus Loenius van Edam wonende alhier 
geassisteert met Cornelis Reijnersz Loen zijn susterling met Trijntje Dircks 
Groot geassisteert met haer moeder Willemoet Jans Admiraels en haar oom 
den officier Jacob Arissen Lanst’.  
 
I. Heijn Jansz Loen tr. Trijmoer Reijners 
 Kinderen uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1. Reijndert volgt IIa 
 2.  Johan  volgt IIb 
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IIa. Griet Claes Coster tr. 1608 Cornelis Cornelisz Roobacker 
 Kind uit dit huwelijk: 
 1.  Melis Cornelisz 
 
IIb. Wem Claes Coster tr. 1617 Floris Jansz Versteveren.  
 
Griet Claes Coster, de moeder van Melis Cornelisz, is een zuster van Wem. 
Moeije is hier dus een tante.  
 

voorbeeld 3 
12-9-1637: ‘Jan Cornelissen Grebber in de Baenstraat van Edam 
geassisteert met zijn broeder Jan Theunissen ut name van de ouders met 
Aecht Jacobs eensgelijx van Edam bij de Kleijne Kerck geassisteert met 
haar moeie Trijn Claes Houttuijns ut name van voochden’.  
 
I. Claes Claesz Houtthuijn tr. ca. 1575 Trijn Claes 
 Kinderen uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1.  Jacob, geb. 1585 volgt IIa 
 2.  Trijntje, geb. ca. 1590 
 3. Lijsbeth, tr. 1612 Floris Matthijsz 
 
IIa. Jacob Claesz Houtthuijn, geb. 1585, tr. 1608 Welmoedt Jans 
 Kind uit dit huwelijk: 
 1.  Aecht, geb. Edam 
 
Trijn Claes Houttuijn is een zuster van Jacob Claesz Houtthuijn dus de tante 
(moeie) van Aecht Jacobs Houtthuijn. 
 
voorbeeld 4 
08-12-1640: “Jan Corneliszen Grebber van Edam in de Baenstraat 
geassisteert met zijn susterlingh uit naem van de moeder Jan Theuniszen 
met Trijn Lamberts van Berckhout wonende over de Bierkaij geassisteert 
met Aecht Jsbrants.  
 
I. Jan Antonisz, overl. 1605 tr. Geert Claas Jans Boesses, overl. 1593 
 Kinderen uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1. Theunis  volgt IIa 
 2. Trijn  volgt IIb 
 
IIa. Theunis Jansz Anthonis tr. Trijn Pieters Knecht 
 Kind uit dit huwelijk: 
 1.  Jan, geb. Edam 1618 
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Familie Haakman 
door Emmy Reijngoud en Piet Aaij. 

Ontmoeting: op monumentendag vorig 
jaar stonden leden van Hollands 
Noorderkwartier met een stand in de 
Grote Kerk. Op tafel lag een stapel HNK-
jubileumboeken uitgestald Immigran-

ten in Alkmaar 1860-1880. Een 
geïnteresseerde bezoeker bekeek ze en 
zei: ‘Ik stam ook van een immigrant af. 
Mijn voorvader was een Hollandgänger 
uit Ostercappeln in Duitsland en kwam 
in 1814 naar Alkmaar en … wij zijn er 
nu nog! We hadden een bloemenzaak in 
de Langestraat, in het mooie pand op 
de hoek van het Payglop, waar nu 
Vlaamse Frieten en goedkoop ijs in het 
happy hour verkocht worden’. Die 
ontmoeting leverde een gesprek en een 
stamreeks op: 
 
 
De eerste vier generaties worden geboren en gedoopt, trouwen, wonen en 
overlijden in Ostercappeln, bij Osnabrück in Duitsland. ‘De Ostercappel’ is 
een katholieke kerk.  
 
I  

Johann Heinrich Hakeman, geb. ca 1655, overl. 24-3-1714.  
Tr. Engel Trendmann, geb. ca 1650, overl. 8-7-1723. 
 

II  Kind: 
Johan Clamor Hackmann, ged. 20-10-1686, overl. 23-8-1762.  
Tr. 15-7-1718 Marie Catherine Gertrud Rahe, geb. 21-11-1688, overl.  
9-10-1751.  
 
III  Kind: 
Johan Claus Jürgen Hackmann, ged. 6-8-1724, doopget. Johann Georg 
(Jürgen) Linnenschmid, Nicolaus Herman Rahe en Margaretha 
Niengerd, waardoor hij de doopnamen Nicolaus Georg meekreeg, overl. 
4-11-1794. 
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Tr. (1) 3-2-1757 Margarete Elisabet Wichers, geb. 1732, overl. 4-10-1762.  
Tr. (2) 28-6-1763 Anne Catarine Elisabet Hebbeler, ged. 19-2-1741, overl. 
21-11-1810.  
 

IV  Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1.  Gerd Heinrich Hackmann, ged. 1-11-1757. 
2.  Marie Margarete Hackmann, ged. 3-5-1760.  
 Tr. 1799 met Tebbe. 
 

IV  Kinderen uit het tweede huwelijk:  
3.  Johann Heinrich Georg Hackmann, ged. 17-6-1764.  
 Tr. 1791 Mönnich  
4.  Jost Heinrich Hackmann, ged. 19-12-1765.  
 Tr. 1779 Kerckhoff.  
5.  Klara Wilhelmine Hackmann, ged. 4-2-1768.  
 Tr. 1814 Müller.  
6.  Anne Marie Hackmannn, ged. 7-7-1771.  
 Tr. 1792 Thörner. 
7.  Katarine Elisabet Hackmann, ged. 29-10-1774. 
8.  Margarete Amalie Hackmann, ged. 16-7-1777. 
9.  Johann (Jan) Gottlieb Hackmann, ged. 31-5-1781  volgt IV-1  
10.  Bernard Wilhelm Marie Hackmann, ged. 14-2-1787, dagloner, 
 landman, overl. Barsingerhorn 24-2-1843. Hij is, net als zijn broer 
 Jan Gottlieb, als Hollandgänger naar deze omgeving gekomen.  
 Tr. (1) Schermerhorn 28-5-1815 Grietje Bontekoning, 
 geb. Nieuwe Niedorp 15-2-1778, dagloonster, boerin, overl. 
 Barsingerhorn 13-7-1840, dr. van  Pieter Willems Bontekoning en 
 Dieuwertje Pieters Kraij.  
 Tr. (2) Barsingerhorn 8-4-1841 Trijntje Schipper, geb. 
 Barsingerhorn 7-4-1812, huishoudster, boerin, overl. 
 Barsingerhorn 17-11-1892, dr. van Pieter Reijndertsz Schipper en 
 Trijntje Pieters Smit. 
  

IV-1  

Johann Gottlieb Hackmann, geb. Ostercappeln 31-5-1781, doopget: 
Johann Gottlieb Tietz, Johann Heinrich Hebbeler, Wilhelmine 
Uhlenbrock, overl. Utrecht 13-2-1851, 69 jaar.  
Tr. (1) Johanna Willems, geb. 3-11-1786, ged. Terwolde 5-11-1786, overl. 
Alkmaar 26-7-1839, dr. van Harmen Willemse en Teuntjen Rutgers. Zij 
woonde de laatste 10 jaar van haar leven in de Boekenlaan, buitenwijk A, 
nr 98, nu de Lindelaan.  
Tr. (2) of een relatie in Utrecht met Grada Johanna van Sichem 
(Cichem), geb. Deventer 26-9-1803, ged. ald. 2-10-1803, overl. 
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Moeij, susterling en snaar 
door Herman Rijswijk 

 
Dit artikel werd onlangs gepubliceerd in het blad van NGV-

afdeling Zaanstreek-Waterland. De besproken begrippen worden 

in onze streek ook gebruikt, zodat het onderwerp voor onze 
afdeling eveneens van belang is. We publiceren het met 

instemming van de auteur. De voorbeelden zijn weliswaar 
afkomstig uit Waterland, maar het gaat specifiek om de 

familierelaties.  
 
In genealogische bronnen worden nogal eens de begrippen ‘moeij’, 
‘susterling’ en ‘snaar’ gebruikt. Voor niet iedereen is direct duidelijk wat 
hiermee wordt bedoeld en hoe de familierelatie precies is. Daarom een 
uitleg van deze begrippen aan de hand van voorbeelden.  
 
voorbeeld 1 

otr. com. Edam 4-8-1646: ‘Dirck Martsz geassisteert met Abraham Hoots 
cousin met Lijsbeth Jans Boes geassisteert met Trijn Jacobs moeij beijde 
van Edam”.  
 
Lijsbeth Jan Boes is een dochter van Jan Cornelisz Boes alias Jan Thaamsz 
en Aafje Jacobs Pietervaer. 
Aafje Jacobs Pietervaer en Trijn Jacobs zijn beide dochters van Jacob 
Claasz van Broek de Jonge/Pietervaer en Wem Heijns Loen.  
 
Trijn Jacobs is dus een zuster van de moeder van de bruid Aafje Jacobs. 
Moeij is hier dus een tante.  
 
voorbeeld 2 
26-5-1646: Huwelijkse voorwaarden van ‘Melis Cornelisz, wednr. van Trijn 
Jans geassisteert door zijn moeije Wem Claes Costers, wed. van Floris 
Jansz Versteven (Versteveren) en Lijsbet Reijners, j.d. geassisteerd door 
haar moeder Trijn Cornelis, wed. van Mr. Reijner Lambertsz Wijnants’. 
 
I.  Claes Jansz Coster tr. Trijn Claes Galen 
 Kinderen uit dit huwelijk:  
 1.  Griet  volgt IIa 
 2.  Wem  volgt IIb 
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Cursussen, workshops en rondleidingen 
 

Workshop genealogie 
In het najaar van 2011 wordt i.s.m. bibliotheek Kennemerwaard een workshop 
gegeven in de bibliotheek van Heerhugowaard aan de Parelhof 1a. De 
workshop bestaat uit twee bijeenkomsten: 21-9 en 28-9, steeds van 10.00-
12.00 uur. Aanmelding via Volksuniversiteit Alkmaar, tel: 072-5152069 of per 
mail: info@vualkmaar.nl.. Prijs € 10,-.  
 
Beginnerscursus genealogie  
De cursus bestaat uit 5 lessen en een excursie. De cursus wordt gegeven in de 
bibliotheek te Schagen, i.s.m. de Volksuniversiteit Den Helder (data: 19-10, 26-
10, 2-11, 9-11, 16-11, steeds van 10.00-12.30). Kosten € 42,50 (incl. 
cursusmateriaal). Aanmelden bij de Helderse Volksuniversiteit, tel. 0223-
632580 of mail: heldersevu@hetnet.nl. 
 
Cursussen lezen oud schrift 
Beginners. De cursus in het Regionaal Archief aan de Bergerweg 1 bestaat uit 
10 lessen die om de andere week worden gegeven op de dinsdagavond van 
19.00 tot 21.15 uur. De eerstvolgende cursus in Alkmaar wordt gegeven vanaf 
september 2011. 
Gevorderden. Aantal lessen en locatie zijn dezelfde. In principe om de andere 
dinsdagavond van 19.00 tot 21.15 uur. Om de cursus te kunnen volgen, moet 
u ooit een beginnerscursus hebben gevolgd. De volgende cursus wordt 
gegeven in het najaar van 2011. 
 
Rondleidingen 
Op aanvraag worden voor groepen rondleidingen gegeven, waarbij 
geïnteresseerden wegwijs worden gemaakt in de archieven en collecties van het 
Regionaal Archief.  
 
Verdere inlichtingen over cursussen en rondleidingen worden verstrekt door 
Harry de Raad,  tel. 072-8508205.  
 

*** 
 

Ook in het Noord-Hollands Archief te Haarlem worden interessante 
cursussen georganiseerd. Bij het ‘ter perse gaan’ van dit blad was het 
programma nog niet bekend. Raadpleeg daarom de site van het Noord-
Hollands Archief! 
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Rotterdam 12-5-1868 als weduwe van Johannes Hackmann, dr. van 
Hermanus van Sichem en Hendrica Willems.  
 
V  Kinderen uit het eerste huwelijk:  
1.  Anna Maria Haakman, geb. 1812, overl. Rotterdam 11-5-1814, 2 
 jaar oud.  
2.  Johannes (Jan) Haakman, geb. Alkmaar 30-6-1815. volgt V-1  
3.  Willem Haakman, geb. Alkmaar 17-8-1817, overl. Alkmaar  
 18-9-1817 
4.  Willem Haakman, geb. Alkmaar 25-10-1818, overl. Alkmaar  
 2-6-1820 
5.  Johanna Haakman, geb. Alkmaar 27-07-1820, dienstbode, overl. 
 Beverwijk 2-5-1893.  
 Tr. (1) Beverwijk 12-11-1848 Hendrik Burger, geb. Beverwijk, 
 dagloner, (broer van de vrouw van haar broer Johannes), overl. 
 Beverwijk 21-4-1864, zn. v. Hendrik Burger en Maria Stalenberg.  
 Tr. (2) Beverwijk 25-5-1865 Dirk Blommestein, geb. Beverwijk 
 1816, overl. Beverwijk 5-5-1887, zn. van Nicolaas Blommestein en 
 Elisabeth Rademaker.  
6.  Catharina Elisabeth Haakman, geb. Alkmaar 19-12-1821, overl. 
 Alkmaar 15-2-1822. 
7.  Hendricus Lambertus Antonius Haakman, geb. Alkmaar 
 14-9-1824, overl. Alkmaar 13-11-1826.  
 

V  Kind van Grada Johanna van Sichem: 
1.  Johanna Hendrica van Sichem, geb. 17-9-1824 Alkmaar.  
 

V  Kinderen uit de tweede relatie, huwelijk (allen geb. te Utrecht): 
2.  Johanna Elisabeth Hackmann, geb. 5-5-1827. 
3.  Johannes Hackmann, geb. 3-5-1831. 
4.  Margaretha Wilhelmina Hackmann, geb. 19-11-1834. 
5.  Gerritje Haakman, geb. 7-2-1838. 
6.  Alida Hackmann, geb. 27-5-1841. 
7.  Cornelia Hackmann, geb. 29-6-1845.  
 

Johann Gottlieb Hackman was ‘de Hollandgänger’. Hij kwam wellicht met 
een groepje marskramers naar Deventer. Daar vond hij zijn bruid Johanna 
Willemse en trouwde met haar. Samen gingen zij naar Rotterdam, waar 
hun eerstgeborene overleed, via Amsterdam kwamen ze in 1814 in Alkmaar 
aan, waar hun andere kinderen werden geboren. In de geboorteaktes staat 
de naam van de kinderen steeds opgeschreven als ‘Haakman’, vader tekent 
telkens met ‘Hackman’. Als beroep gaf hij op koopman te zijn en woonde 
wijk C, nr 410 en 359, maar vanaf 1818 was hij winkelier. Hij had een 



                                          Hollands Noorderkwartier, aflevering 87 72

winkel op de Mient, wijk B, nr 11. In 1826 echter werd de zaak failliet 
verklaard en de inboedel in beslag genomen. In de winkel waren o.a. 
aanwezig een notenboom kabinet met kleding, 5 toonkasten en 5 schragen, 
maar ook 90 paar klompen, groot en klein en 10 kinderwagentjes.  
 
Wat kan er gebeurd zijn? Het is niet te bewijzen, maar het is goed mogelijk 
dat hij is bezweken voor het in Alkmaar werkend dienstmeisje Grada 
Johanna van Sichem uit Deventer. Zijn vrouw kreeg 14 september 1824 
haar laatste kind. Grada kreeg 17 september 1824 haar eerste kind, buiten 
de echt geboren in het Gasthuis in Alkmaar. (In het belastingcohier van 
1822 lijkt het nog alsof Jan Gottlieb met zijn gezin in 1826 naar Den Haag 
zou vertrekken, maar daar zijn ze nooit ingeschreven geweest). Johannes 
Gottlieb is met deze Grada, de baby en zijn oudste zoon Jan naar Utrecht 
gegaan en heeft de rest van zijn gezin achter gelaten in Alkmaar. De winkel 
is daarna failliet gegaan.  
In 1827 woonde hij met Grada in Utrecht. Zij kreeg in dat jaar haar tweede 
kind, waarvan zeker is dat Jan Gottlieb de vader was. Daarna zijn er nog 
vijf kinderen geboren. Hij heeft steeds zelf hun geboortes aangegeven, hun 
naam is Hackman. In de aktes wordt Grada aangeduid als ‘deszelfs wettige 
vrouw’ 1827, 1831, 1838, 1841, ‘zijn huisvrouw’ 1834, ‘zijne wettige 
vrouw’, 1845. De scheiding van Johanna Willemse en de trouwakte met 
Grada is niet gevonden. In Jans overlijdensakte in 1851 in Utrecht wordt 
gezegd dat hij gehuwd was met Grada Johanna van Cichem; de namen van 
zijn ouders zijn in die akte niet juist. Grada is in juni 1852 naar Rotterdam 
gegaan, haar kinderen achterna. 
 
Uit de Alkmaarse volkstelling van 1830 bleek dat de oudste zoon Jan weer 
bij zijn moeder en zusje in Alkmaar woonde, in de Boekenlaan, buitenwijk 
A, nr 98, nu Lindelaan. Moeder Johanna was werkster en zei “weduwe” te 
zijn. In 1839 een paar maanden na het overlijden van zijn moeder trouwde 
Jan in Alkmaar. Zijn vader Jan Gottlieb was aanwezig om toestemming te 
geven. In de trouwakte staat vermeld dat zijn vader winkelbediende was, 
wonend in Utrecht. 
Vanaf nu zijn de nakomelingen in Alkmaar geboren, getrouwd en 
overleden, tenzij anders vermeld.  
 
V-1 
Johannes (Jan) Hackman, geb. 30-6-1815, tuinman, overl. 4-12-1897, 82 
jaar.  
Tr. 17-11-1839 Johanna Cornelia Burger, geb. 1816 Beverwijk, dienst-
bode, overl. 21-4-1886, dr. van Hendrik Burger en Maria Stalenberg. 
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Uitwerking oefening oudUitwerking oefening oudUitwerking oefening oudUitwerking oefening oud----schriftschriftschriftschrift    
zie pagina 83 

 
Deze tekst is afkomstig uit de cursus oud-schrift die mw. Els Mak 
in de tachtiger jaren in het archief aan de Oudegracht heeft 

gegeven.  

 
Collectie aanwinsten, inv.nr. 438, fol. 96. ‘Geslacht tafel van het aloud en 
doorluchtig Stamhuis van Egmond’, z.j. (eind 17e eeuw)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lamoraal de tweede van dien naam 
broeder van Karel voornoemd, hij was 
de 27 heer, en zesde graaf van Egmond 
prince van gaveren, en Steenhuijsen, heer 
van Purmerent hoogwoud, aartswoude 
en beijerland, van Baar, ridder van 
’t Gulde vlies stadhouder van Vlaanderen 
en Artois. trouwde Sabina, dochter 
des hertogs van Beijeren, hij wierd door 
den hertog van Alva governeur der Nederlanden 
wegens Philip de tweede koning van 
Spanje in den Jaare 1568 nevens den 
graaf van hoorn te Brussel onthoofd. 
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Aanvullingen en verbeteringen 
door Pieter Schager 

 

Fragmentgenealogie Wonder  

afl. HNK nr. 85, jg 25,nr. 1, mrt 2011  
 

blz. 20 
4. Antje Willems Wonder, geb. ca. 1710. Zij is bij haar overlijden 77 jaar 
oud (O.R. 650 Alkmaar) 
 

blz. 21 
6. Stijntje Willems Wonder 
tr. 01/16-01-1735 Zijpe (beide wonen dan in de Belkmerweg a/d 
Mennistenbuurt) Willem Paulusz Takhouder (dus niet met Jan, dat is hun 
oudste zoon) 
Ten tijde van haar huwewijk leefde haar vader Willem Everts nog ! (vlg. 
DTB 11 Zijpe).  
Deze Willem Paulusz Takhouder is ca. 1705 geboren (vlg. lijst weerbare 
mannen Zijpe 1747 was hij toen 42 jaar oud). Vlg. families en 
huishoudingen Zijpe 1742 was hij arbeidsman, wnd met vrouw en 2 
kinderen in de Belkmerweg. 
Stijntje is overl. 13-12-1761 Zijpe (aangifte door Willem Takhouder). 
 

blz. 21 II b. 
Huw. Reijnouw Simons Wonder met Cornelis Ariens Adelborst 
05-02-1768 Warmenhuizen 

 

 
 
 
Opmerkelijk 

 
Voor genealogie hoef je niet 

per se het internet op of het 

archief in, getuige deze foto 

die in 2010 is gemaakt op een 

braderie in Frankrijk. 
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VI Kinderen: 
1.  Johannes (Jan) Hackman, geb. 1-4-1840 volgt VI-1  
2.  Hendricus Haakman, geb. 15-5-1843, overl. 26-12-1848. 
3.  Wilhelm Petrus Haakman, geb. 24-12-1844, overl. 5-1-1845. 
4.  Wilhelmus Petrus Haakman, geb. 8-8-1846, overl. 1-9-1846. 
5. Andreas Bernardus Haakman, geb. 29-11-1847, overl. 17-2-1852. 
6.  Hendricus Haakman, geb. 13-3-1851, overl. 2-9-1851.  
7.  Andreas Bernardus Hendricus Haakman, geb. 5-3-1853, overl. 
 16-1-1912 Heiloo. 
 

Hij was een beroemde straatventer en een 
stadsfiguur uit het begin van de 20ste eeuw. 
Zijn bijnaam was Apie Haakman (foto). Hij 
woonde zijn laatste jaren in bij zijn nicht 
Debora en Cornelis Zonderhuis op de Laat 
49. In de Schager Courant van 18 januari 
1912 stond: “De Alkmaarsche Courant 
meldt, dat een bekend Alkmaarsche type 
Apie Haakman is overleden, Het gerucht 
ging heden door de stad, dat hij in de 
Egmondermeer doodgevroren was. Dit is 
niet juist. Apie werd eergisteravond laat aan 
de kant van den weg bij een boerderij in de 
gemeente Heiloo gevonden. De boer, die 
hem daar zag liggen, verleende hem toen 
onderdak in zijn schuur en gaf hem ook 
dekking. Gisterochtend evenwel, toen men 
hem wilde wekken, bleek hij overleden te 
zijn”.   

 
8.  Maria Johanna Hendrika Haakman, geb. 18-11-1855, overl. 
 24-4-1885.  
 Tr. 7-9-1879 Geerhard Tromp. 
9.  Johanna Cornelia Haakman, geb. 5-3-1860, overl. 21-3-1860. 
10.  l.z., geb. 5-7-1862. 
 
Jan Haakman en zijn gezin hebben op vele adressen gewoond in Alkmaar. 
Bij de geboorte van de kinderen woonden zij Buitenwijk A 131, Berkenlaan 
en Buiten het Nieuwlanderhek D 277 en D 77, maar ook in de 
Poppelmanslaan D 79, Steeweg A 42 en daarna nog op de Oudegracht D 
225  en Keizerstraat C 303, 249 en 216. Veel van de kinderen zijn vroeg 
gestorven, alleen de oudste zoon Johannes, venter Apie en dochter Marie 
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zijn volwassen geworden. Bij zijn huwelijk was Jan werkman, daarna vele 
jaren tuinman, even arbeider en turfdrager, maar hij keerde toch terug 
naar het groene vak. In het adresboek van 1876 en 1879 staat vermeld dat 
hij een groentewinkel had in de Huigbrouwersteeg, wijk A nr 25. Ook was 
hij in dienst van de gemeente. Hij staat bij de bier- en wijnwerkers, die 
tevens belast waren met het schoonhouden der paden in de plantsoenen. 
In 1879 was hij naast koopman in groente ook nog tapper, woont op Laat, 
wijk D nr. 60 en werkte in de plantsoenen.  
 

VI-1 
Johannes (Jan) Hackman, geb. 1-4-1840,  
winkelier, tuinman, overl. 5-8-1916, 76 jaar.  
Tr. 16-8-1868 Sophia Antonia Bergen, geb. 
6-9-1842, overl. 11-10-1912, dr. van Theunis 
Bergen en Dieuwertje Blokker.   
 
 
 

 

 
VII  Kinderen: 
1.  Johannes Wilhelmus Haakman, geb. 5-7-1869, overl. 27-4-1899, 
 29 jaar.  
 Tr. 18-8-1895 Jacoba Alida Maria van Berkum, geb. 5-10-1871, 
 overl. 1942. Zijn beroep was boekhouder en hij woonde op Oude 
 Gracht 96. Na zijn dood was Jacoba ‘winkelierster in visch’, in 1934 
 verhuisde ze naar Heiloo. 
2. Johanna Cornelia Debora Haakman, geb. 23-4-1873, overl. 
 9-1-1874. 
3. Johanna Cornelia Debora Haakman, geb. 13-7-1874, ongehuwd, 
 overl. 25-7-1936. Zij woonde en werkte op Texel, kwam in 
 september 1932 terug en woonde een jaar bij haar zus Debora, zij 
 heeft ook nog 3 jaar in Oudorp gewoond, maar overleed in 
 Alkmaar. 
4. Debora Marie Margaretha Haakman, geb. 1-5-1877, overl. 1944. 
 Tr. 17-4-1907 Cornelis Johannes Mattheus Zonderhuis, 
 stoker, geb. 7-9-1877, overl. 20 april 1927. In november 1938 
 verhuisde Debora naar Heiloo.  
5. Antonius Hendrikus Haakman, geb. 7-12-1880 volgt VII-4  
6. Maria Hendrika Haakman, geb. 20-1-1884, overl. 5-6-1913. Zij 
 werkte in Hilversum, maar kwam 11 januari 1907 terug. 
De familienaam is nu definitief gewijzigd in Haakman.  
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tr. Noordscharwoude 8-7-1804  Neeltje Geesten, ged. 
Oudcarspel 1-5-1781, overl. Schoorl 12-8-1825, dr. van Jan 
Geesten en Maartje (L)ont 

 

Oudorp 
Marijtje/Maartje Jacobs Polant, geb. ca. 1748, overl. Oudorp 8-5-1807 (68 
jr). Ze is dan weduwe en laat 1 kind na. 
tr. Oudorp 10-4-1768 (get:Marie Top en Jan Top) Pieter Crelis Mul, ged. 
Oudorp ca. 1740, overl. Oudorp 10-3-1794. (4e classe ƒ 3,-). 
Kinderen: 
 1. Jacob, ged. Oudorp 13-1-1769 (doopget: Afie Jacobs Poland), 
 overl. Oudorp 16-10-1846. Ongehuwd. Hij trad regelmatig als op 
 getuige bij notaris Schellinkhout. 
 

Alkmaar  
Maartje Jacobs Polant, ged. ca. 1754, trouwde als jd, overl. Alkmaar 
2-11-1810 (56 jr.), tr. Alkmaar 7-11-1779 Bernardus (Barent) Sanders, 
broodbakker, ged. Alkmaar 6-10-1751, overl. Alkmaar 29-6-1806 (54 jr), 
wednr. van Petronella van der Velde, zn. van Hendrik Sanders en 
Piternel van der Jagt.  
De kinderen uit zijn vorige huwelijk waren: Joannes, geb. Alkmaar 
25-4-1776, Maria, geb. Alkmaar 26-4-1779. Ze woonden aan de Paigalop. 
Kinderen allen ged. te Alkmaar: 
 1. Adriana, ged. 30-12-1780 (doopget: Antje Japiks Kieft), begr. 
  Alkmaar 4-3-1781. 
 2. Maria, ged. 19-11-1782 (doopget: Marijtje Poland), overl.  
  Alkmaar 14-2-1814. 
  tr. Alkmaar Jan Adriaan Schagen. 
 3. Jacobus, warmoezier, ged. 23-5-1785 (doopget: Aafje Poland), 
  overl. Alkmaar (Gasthuis) 5-2-1813.  
  tr. Alkmaar 14-1-1810 Maartje Weijerman (get: Maria  
  Poeland en Maria Obdam) 
 4. Petronella, ged. 31-3-1787 (doopget: Henderijntje Sanders),  
  overl. Alkmaar 3-12-1856.   
  tr. Alkmaar 6-5-1821 Hendrikus van Drunen, broodbakker. 
 5. Anna, ged. 2-9-1788 (doopget: Antje van ’t Hoog), begr.  
  Alkmaar 20-11-1788.   
 6. Hendrik, timmermansknecht, ged. 17-2-1792 (doopget: Hendrik 
  Zobach), overl. Haarlem tussen 1862-1871 
  tr. Haarlem 18-9-1816 Geertruida Josina Overstraten. 
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 tr. Warmenhuizen 19-5-1839 Gerrit Vlugt,  
  schuitenmaker. 

e. Marijtje, geb. 3-3-1815, overl. St Maarten 27-6-1817. 
f. Cornelis, geb. 20-5-1817, arbeider, 

   tr. Harenkarspel 1-8-1847 Guurtje Biere. 
g. Pieter, geb. 9-1-1820, overl. Schagen 11-12-1899, 
 tr. Schagen 8-2-1844 Neeltje Kooij.  
h. Jan,  geb. 30-8-1822, overl. St Maarten 21-1-1829. 

 6. Joannes, ged. 17-3-1788, (doopget: Trijntje Poland), overl.  
  Warmenhuizen 26-3-1788.  
 7. Joanna/Jannetje, ged. 30-9-1790 (doopget: Trijntje Japiks  
  Polant), overl. Hoorn 29-5-1873 (82 jr). In 1807 was zij 
  dienstbode in Alkmaar bij Pieter Bondt en Maartje Kager. 
  Jannetje was voor haar huwelijk dienstmaagd in Hoog- 
  woud, in 1828 arbeidster. 

Kind: 
  a. Dirk,  geb. Warmenhuizen 2-8-1814, overl.   
   Warmenhuizen 13-8-1814. Jannetje was onge- 
   huwde moeder en noemde haar kind Dirk Mak. 
  tr. (1) Sijbecarspel 20-5-1821 Pieter Diependaal, baard-
  scheerder, geb. Sijbecarspel 1791, overl. Sijbecarspel  
  26-3-1825, zn. van Gerrit Diependaal en Trijntje Smit. 
  tr. (2) Abbekerk 28-12-1828 Krijn Schouten, landman, 
  ged. Abbekerk 9-12-1783, overl. Hoorn 19-5-1873, zn. van 
  Arien Krijnse Schouten en Maartje Klaver, wednr. van 
  Grietje Bleeker. Krijn woonde in Lambertschaag. Ze ves-
  tigden zich op 10-1-1858 in Nibbixwoud. Later woonden ze 
  in Hoorn op de 3e Boomlaan 62. Jannetje overlijdt 10 dagen 
  na Krijn. 

 
Schoorl 
Aafje/Aagje Jacobs Poland, geb. Heerhugowaard 1744, overl. Schoorl 
21-11-1811 (67 jr.). Toen zij trouwde kwam zij van Zijdewint.  
tr. Niedorp 19-6-1774 (jm en jd) Cornelis Jacobus Zwagerman, molenaar 
in 1811, ged. Zijdewind 18-10-1745, overl. Schoorl 15-3-1814, zn. van 
Jacob Cornelis Swagerman en Maartje Ribkes. In 1776 woonde het paar 
in Winkel. 
Kinderen: 
 1. Jacob, broodbakker in 1813, ged. ’t Veld 26-5-1776, overl.  
  Schoorl 15-11-1835, 
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Jan is geboren in de Boekenlaan, buitenwijk A, nr 131, nu Lindelaan. Hij 
was winkelier. Er staat vermeld dat hij groenten verkocht, maar al gauw 
deed hij ook in bloemen en planten. Hij ging er op uit met zijn handel, 
gezien de advertentie in 1879 in het Vliegend Blaadje in Den Helder (foto 
boven).  Hij had zijn winkel in het Payglop, wijk A nr 54, daarna op de Laat, 
nr. 158 en 69, later omgenummerd naar 164. Daar werd hij bloemist 
genoemd. Daarnaast was hij ook tuinman, hij had een tuinderij in Alkmaar 
in de buurt van de Lindelaan. 
 
 
 
 
 
 

 
 

1897, Adresboek Alkmaar 
 
Hij adverteerde met het feit dat hij tuinen aanlegde en onderhield, maar 
met de bouquetten en versieringen maakte hij naam! Hij voorzag optochten 
van bloemversieringen en won prijzen en medailles bij de Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw, o.a. bij de afdeling Velsen en omstreken in 
1902: 1e prijs ‘Knolbegonia’s’ en 2de prijs: ‘Bloemenmand gevuld’ en in 
1906: 1e prijs ‘Rozenbouquet’ en 2de prijs ‘Schoonste mand bloemen’.  
 
De familie Haakman is een rooms-katholieke familie. Vader Jan en zijn zoon 
Anton droegen de soldaten van de Paus, de zouaven, een warm hart toe. 
Zij zaten samen zeker van 1897 tot en met 1912 in het bestuur van de 
Zouaven Broederschap. In 1915 woonde de bejaarde bloemist in het 
Provenhuis, het Huis van Achten, Lombardsteeg 19, waar hij in 1916 
overleed.  
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ca 1905. De eerste Alkmaarse 
bloemenwinkel op de Laat, eigenaar J. 
Haakman en zoon. De gevel heeft fraai 
metselwerk. Rechts een gedeelte van 
Het witte Huis van Cloeck, heren- en 
jongenskleding, nu het Chinese 
restaurant tegenover V&D.  
 
 
 
 
 
 
 
Laat anno 1905. 
 
 
 

 

 
 

 
 

VII-4  
Antonius (Anton) Hendrikus Haakman, geb. 
7-12-1880, overl. 18-9-1942, 61 jaar, 
begraven op de rk begraafplaats St. Barbara. 
Tr. 7-6-1906 Anna Elisabeth Tensing, 
geboren 11-4-1881 in Haselünne, nabij 
Meppen in Duitsland, overl. 1957, dr. van 
Heinrich Tensing en Anna Rohe. Zij kwam 
naar Nederland om werk te vinden. Zij heeft 
in Amsterdam gewerkt als dienstbode.  
 
 
VIII  Kinderen:     Anton Haakman 1880-1942 
 
1.  Johannes(Jan) Heinrich Joseph Haakman, geb. Heiloo 
 11-3-1907 volgt VIII-1  
2.  Antonius Hendrikus Haakman, geb. Alkmaar 3-9-1908, bloemenwin-
 kelier, overl. Rijssen 25-3-1982. 
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  tr. Abbekerk 6-5-1810 (get: Krijn Schouten) Klaas Wit,  
  arbeider, marskramer, ged. Wognum 9-9-1785, overl.  
  Lambertschaag 16-5-1857 (71 jr), zn. van Crelis Claas Wit 
  en Geetje Jans Nes. Ze woonden in Lambertschaag. Op 
  10-6-1858 verhuist Diewertje naar Warmenhuizen. 
  Kinderen ged. c.q. geb. te Abbekerk:  

a. Cornelis, ged. 18-11-1811, overl. Den Bosch   
  23-12-1831. Was in het leger fuselier   
  (geweerdragend soldaat) bij het 2e bataljon van de 
  18e afdeling der Infanterie. 

b. Klaasje, geb. 28-11-1813, overl. Abbekerk 7-10-1818. 
c. Jan, vrachtrijder in 1857, geb. 18-9-1815, overl.  

  Abbekerk 7-6-1883.  
 tr. (1) Abbekerk 3-9-1837 Sijbreg Gieling  

   tr. (2) Hoogwoud 21-1-1841 Jansje Heuting. 
d. Geertje, geb. 20-8-1817, overl. Nibbixwoud 5-7-1849. 
 tr. Nibbixwoud 15-4-1849 Dirk Groot. Ze woonden 

  in Hauert. 
e. Klaasje, geb. 2-4-1820, overl. Spanbroek 13-10-1895. 
 tr. Sijbekarspel 15-4-1849 Pieter Klaver, vrachtrij-

  der. 
 5. Catharina, ged. 30-11-1784 (doopget: Neeltje Kieft), overl.  
  Harenkarspel 11-5-1847, werkster in 1835. In 1839 woonde 
  ze in Kalverdijk. 
  tr. Obdam 19-4-1806 Simon Mulder, arbeider, ged. Obdam 
  (Sniphuijs) 25-12-1778, overl. Obdam, wonend Sint Maar-
  ten, 16-10-1822 (44 jr), zn. van Pieter Simon Mulder en 
  Afi Dekker.  

 Kinderen allen ged. c.q. geb. te Sint Maarten: 
a. Aafje, ged. 21-2-1807, overl. Obdam 5-7-1847 
 tr. Obdam 4-3-1832 Jan Hes. 
b. Clasina/Klaasje, ged. 24-4-1809, overl. Warmenhuizen 

  25-2-1875, 
 tr. (1) Zijpe 25-4-1835 Cornelis Wever, dienst- 

  knecht. 
   tr. (2) Warmenhuizen 10-2-1850 Dirk Molenaar, 
   akkerbouwer. 

c. Maartje, geb. 6-2-1811, overl. Harenkarspel 7-5-1888. 
   tr. Harenkarspel (onverm.) 2-8-1835 Arie de  
   Lange, arbeider in 1835, in 1888 timmerman. 

d. Diewertje, geb. 6-1-1813, overl. Warmenhuizen  
  17-12-1883,  
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Losse Polanders 
door Ank Poland 

 

Van de familie Poland heb ik al veel terug kunnen vinden. Maar lastig blijft 
dat een aantal geboortes rond 1750 moeilijk zijn te traceren. Niet alle 
Polanders heb ik daardoor een plek kunnen geven in de stamboom. Een 
uitgebreide beschrijving van de familie Poland vindt u in ‘Westfriese 
families’ van maart en juni 2001. 
Die familie vindt zijn oorsprong in Heerhugowaard. Maar in deze polder was 
geen kerk dus liet men kinderen dopen in omliggende gemeenten. Echter 
de achternamen werden er niet bij vermeld. De patroniemen zijn 
waarschijnlijk Jacob en Maartje. 
Onderstaande gezinnen komen weliswaar uit dezelfde regio, maar doordat 
ik hun geboorteplaats niet kon traceren is het voor mij niet mogelijk hen 
een plekje te geven. 
Wie weet lukt het iemand anders wel? 
Ik ben ook benieuwd of iemand de vader van Dirk Mak kan traceren, kind 
van Jannetje Poland. 
 
Warmenhuizen 
Cornelis Jacobsz Poland, arbeider, geb. ca. 1750, begr. Warmenhuizen 
13-6-1799,  
tr. Warmenhuizen 21-9-1773 (beiden onverm.) Klaasje van der Molen, 
geb. Warmenhuizen 11-9-1752, overl. Warmenhuizen 14-6-1813 (60 jr), dr. 
van Klaas Pieters van der Molen en Diewert Klaas de Boer. 
Kinderen, allen ged. te Warmenhuizen: 

1. Maria, ged. 30-1-1775 (doopget: Trijntje Poland, Grietje Cijp), 
  overl. Warmenhuizen 19-2-1775.  
2. Maartje, ged. 29-11-1776 (doopget: Jan Lewater), overl. Schoorl 
  26-7-1843 (66 jr),  

  tr. Schoorl 21-1-1810 Jan Timmerman, kleermaker in  
  1840 en 1843, geb. Beveren Waes in West Vlaanderen ca. 
  1777, overl. na 1843.  
  Kinderen allen geb. te Schoorl: 

a. Aaltje, geb. 13-5-1811. 
b. Jannetje, geb. 20-3-1813, overl. Schoorl 25-11-1840, 

 ongehuwd. 
c. Cornelis, geb. 24-3-1816. 

 3. Jacobus, ged. 10-1-1779 (doopget: Antje Japiks Polant), begr. 
  Warmenhuizen 2-1-1801 (22 jr). 
 4. Divera/Diewertje, ged. 12-3-1782 (doopget: Maartje Japiks  
  Polant), overl. Warmenhuizen 12-11-1859 (67 jr),   
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 Tr. april 1938 Frida Leibbrand, verhuisde in juni 1938 naar 
 Bergen, woonde lange tijd in Amsterdam, en daarna in Rijssen.  
3.  Sophie (Fieke) Maria Haakman, geb. 1-7-1910, overl. voor 
 1978,  
 Tr. 1-8-1935 Adrianus Cornelis (Kees) Bunnik, zij woonden in 
 Amersfoort, de woonplaats van Kees, overl. Ermelo 29-12-1977. 
4.  Anna Elisabeth Haakman, geb. 24-1-1912, overl. ongehuwd,  
 Bergen 30-3-1986, de laatste jaren verbleef zij in De Citadel, 
 Breelaan 92, Bergen.  
5.  Bernardus Cornelis Haakman, geb. 6-2-1915, winkelbediende, 
 etaleur.  
 Tr. mei 1939 C. (Toos) van de Berg.  
 In 1927, toen hij 12 jaar was, ging hij naar een katholiek internaat  
 in Voorhout, Zuid Holland. In 1936 kwam hij terug. Hij was creatief 
 en werd etaleur. Hij verzorgde o.a. de etalages van Kofa-Spruyt. In  
 1939 ging hij als etaleur naar Baarn. Later verhuisde hij met zijn  
 gezin naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Hij was daar reclameteke-
 naar.  
 

Anton Haakman trad in de 
voetsporen van zijn vader. In 
1909 reeds stond hij in het 
Alkmaarse adresboek als 
winkelier en bloemist in Alkmaar. 
Hij had een bloemenwinkel in de 
Boterstraat. Maar ook was hij 
tuinier, hetgeen hij zijn hele 
werkzame leven heeft 

volgehouden. Hij had een kwekerij op de Krocht, nabij de Westerweg. 
 
In het begin werkte hij samen met zijn vader. Zij vormden de Firma J. 
Haakman & zoon. De firma bestond nog jaren na de dood van vader Jan. 
 

Anton was eveneens een vakman. 
Hij verwierf erkenning met zijn 
bloemstukken en versieringen. Hij 
nam deel aan bloemencorso’s en 
tuigde praalwagens op. Het ging 
hem goed. In 1928 bleek hij naast 

zijn winkel in de Boterstraat ook het pand op de hoek van het Payglop 1-3 
en Langestraat 29 ingericht te hebben als bloemenwinkel. Het pand is 
ontworpen in 1896 door architect Klaas Bakker in neo-renaissance stijl. Hij 
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kon dit doen omdat het oorspronkelijke pand, met een 17de eeuwse 
trapgevel, verbrand was. Zijn naam staat nog in de gevel. De foto geeft de 
etalage in de Langestraat weer. 
 

In die tijd stond zijn naam 
vaak in de Alkmaarsche 
Courant. Enkele berichten: 
25 november 1930: Het 
was voor de kaashandelaar 
W. de Waal een feestdag. 
Als buitenlands exporteur 
stuurde hij de 100ste wagon 
met kaas naar België. 
“Door de heer Haakman 
werd de wagon heden op 

de Handelskade met groene guirlandes, bloemen en vlaggetjes in de 
Hollandsche en Belgische kleuren versierd”. 
 
7 augustus 1931: “Onze stadgenoot de heer Haakman, die op verzoek van 
de gladiolen-kweekers, gebr. Bijvoet de stand van deze firma verzorgde op 
de internationale Gladiolententoonstelling, smaakt de voldoening door 
deskundigen in het weekblad voor bloembollencultuur in één adem 
genoemd te worden met de heeren Thun, Bakker en Koper, als 
bloemkunstenaars, die de verdienste hebben, dat zij door hun werk hebben 
aangetoond, dat met onze hedendaagse gladiolen alles kan worden 
bereikt”.  
 
8 oktober 1932. De middenstand organiseerde een prijsvraag. Anton bood 
een van de winnaars “een pot met palm” aan.  
 
20 december 1933: “Het bekende bloemenmagazijn Haakman in de 
Langestraat is vanaf heden in het bezit gekomen van eenige zeer 
bijzondere orchideeën, waarvan we vooral de prachtige passende kleuren 
van kelk en blad in de aandacht van bloemenliefhebbers kunnen 
aanbevelen. Dat we hier met iets bijzonders te doen hebben, werd ons met 
stelligheid verzekerd en kunnen dan ook onze lezers aanraden, althans 
eens een kijkje te gaan nemen”.  
 
Antons’ leven werd niet alleen door bloemen bepaald. Hij was bekend in 
het verenigingsleven van Alkmaar. Hij was lange tijd voorzitter van de 
voetbal- club VAFC, later RKAFC en AFC 1934 geheten. Het voetbalveld lag 
achter café Sportlust aan de Westerweg.  
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Anton bracht zijn jeugd in Amsterdam door. Hij ging aan het werk bij een 
handelsmaatschappij in Amsterdam, maar stapte al gauw over naar het 
bankwezen. Voor de Rotterdamse Bank werkte hij bij de Beurs. Bij Van 
Lantschot op de Herengracht hielp hij een afdeling buitenland opzetten. Bij 
de Nederlandse Middenstands Bank in Amsterdam, waar hij vele jaren 
gewerkt heeft, was de afdeling financieringen en transacties met het 
buitenland zijn werkterrein. Toen hij trouwde was het moeilijk om 
woongelegenheid te vinden in Amsterdam. Het jonge paar vond in Halfweg 
een woning. Later hebben ze nog in Castricum gewoond, maar toen de 
huizen in de Bergermeer in Alkmaar gebouwd werden, hebben ze daar een 
huis gekocht. Anton had altijd al een voorliefde voor Alkmaar. Toen hij jong 
was, ging hij op de fiets naar zijn oma Elisabeth Tensing op de Cort van der 
Lindenkade. Het was daar heerlijk rustig, vergeleken met de hectiek van 
Amsterdam. Hij wilde er graag wonen met zijn gezin. Zijn beroep was 
dermate specialistisch, dat hij niet zo makkelijk in Alkmaar werk kon 
krijgen. Hij is dus jarenlang forens geweest, maar had dat graag voor zijn 
woonplaats over. 
 
Anton was de geïnteresseerde bezoeker in de Grote Kerk, die ons deze 
stamreeks liet beschrijven. Hij is teruggekomen naar Alkmaar, maar veel 
van zijn Haakman-neven en -nichten, -achterneven en -nichten, zijn 
kinderen en andere familieleden, allen nakomelingen van de Hollandgänger, 
wonen er nog steeds.  
 
 
 

 
 
 
 

Wie wil stoeien met grafieken, kan een kijkje nemen op: 

http://www.genealogicagrafica.nl/ 

 
 
 
 

Hebt u Friese voorouders? 

Op zaterdag 1 oktober is de Friese Genealogische 

Contactdag in Leeuwarden. Raadpleeg de site van de NGV 

voor meer info.  
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Ook de groots gevierde 
landbouwdagen hadden 
zijn belangstelling en 
daar vierde zijn vak-
manschap weer hoog-
tij. Hij tuigde de rij-
tuigen die bij die gele-
genheid door de stad 
reden prachtig op. In 
het rijtuig op de foto zit 
zijn schoondochter Eu-
génia Warnies aan de 
linker kant en naast 

            haar, zus Hetty.  
 
Ondanks zijn vakmanschap is het 
fout gegaan. Op 30 januari 1936 
werd hij failliet verklaard en moest 
hij de winkel in de Langestraat 
sluiten. Waarschijnlijk redde sa-
menwerking met zijn tweede zoon 
Anton hem, want die stond op 10 
maart 1936 in de krant als nieuwe 
eigenaar van het pand hoek 
Payglop, Langestraat. Niet veel la-
ter, op 30 maart 1936 werd het 
faillissement beëindigd. Hij kon met 
deze zoon een doorstart maken. 
Gezamenlijk openden zij een bloemenzaak in de Huigbrouwerstraat 1. Ze 
adverteerden op 14 april 1936: 

“Haakman’s Bloemenmagazijn, Huigbrouwerstraat 1. Beleefd aanbevelend. 
A. Haakman sr. en A. Haakman jr. 

Tuinaanleg en onderhoud. Prima vakwerk. Zeer voordelige condities. 
Bestellingen worden gaarne ook aangenomen”. 

 

Aan het eind van dat jaar was de zaak verbouwd en heropend.  

28 december 1936: “Een der oudste bloemenmagazijnen in Alkmaar, welke 
in den loop der jaren in de Langestraat hoek Payglop groot bekendheid 
heeft verworven, is thans overgebracht naar Huigbrouwerstraat 1, in een 
reeds bestaande winkel, welke zich echter uitstekend leende voor 
bloemenzaak. …. Overzichtelijk zijn de frissche voorjaarsbloemen 
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geëxposeerd en de bloemstukken, kransen en diverse met smaak 
opgemaakte manden geven aan het geheel het cachet van een voorname 
bloemenwinkel. …. Wij twijfelen niet of de heer Haakman zal ook in deze 
zaak de belangstelling hebben, welke hij als vakman volkomen verdient”.  
Hoe lang hij deze zaak nog heeft gehad, is niet bekend. Hij stierf in 1942. 
 
VIII-1  
Johan (Jan) Heinrich Joseph Haakman, geb. Heiloo 11-3-1907, 
winkelbediende, overl. Amsterdam 2-2-1995.  
Tr. Heiloo 20-9-1937 Eugenia Suzanna Léonore Warnies, geb. Amsterdam 
9-5-1910, overl. Amsterdam 23-8-1999, dr.  van Lido (Léon) Pedro Warnies 
en Suzanne Eugenia Holvoet van Himste. Gescheiden Amsterdam 1972.  
 
IX  Kinderen:  
1.  Elisabeth Eugenie Maria Haakman, geb. Nijmegen 6-10-1939. 
2.  Anton Johan Haakman, geb. Den Haag 23-10-1941 volgt IX-2  
3.  Léonie Eugenie Haakman, geb. Den Haag 11-11-1942. 
4.  Eugenie Clasien Haakman, geb. Amsterdam 18-5-1946.  
 Tr. M. Cotugno uit Italië. 
 
Johan (Jan) Haakman werd bij zijn huwelijk winkelbediende genoemd. 
Eugenia werkte voor haar huwelijk bij bank De Lange & Moraasch in 
Alkmaar. Ze woonden even in Heiloo, maar ze zijn snel daarna in oktober 
1937 naar de Emmastraat 53 in Alkmaar verhuisd. Jan wilde graag een 
eigen bloemenzaak starten. Ze zijn in december 1938 naar Nijmegen 
vertrokken, omdat ze daar mogelijkheden zagen. Het beviel Eugenia echter 
niet, ze wilde toch liever bij de kust wonen; ze zijn daarna naar Den Haag 
verhuisd. Ze woonden op het Bezuidenhout, daar werd Anton geboren. De 
omgeving van het Bezuidenhout werd in de Tweede Wereldoorlog tot 
spergebied verklaard en is daadwerkelijk gebombardeerd. De inwoners 
werden geëvacueerd en naar Bilthoven gebracht, waaronder familie 
Haakman. Van daaruit zag Jan de mogelijkheid om naar Amsterdam te 
gaan om alsnog een zaak te starten. Er stonden daar veel winkels leeg, 
omdat er veel Amsterdammers weggevoerd waren. De huisbazen 
verhuurden de panden. Zo kon Jan daar in Amsterdam-Zuid in de 
Maasstraat 142 een bloemenzaak beginnen. Hij heeft die ongeveer 22 jaar 
geleid. 
 
Léon Warnies en Suzanne Eugénia Holvoet van Himste, (1845–1910) zijn 
de grootouders van Eugenia Warnies. Zij waren een Belgisch 
artiestenechtpaar uit Antwerpen. Dit echtpaar ging met hun jonge gezin 
naar Zuid-Amerika. Ze reisden door het grote land, onderweg hun acts 
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opvoerend voor publiek. Onderweg in Rio de Janeiro werd Lido (Léon) 
Pedro Warnies geboren (1872–1939), de vader van Eugenia. Na ongeveer 4 
jaar keerde de familie terug. Ze kwamen terecht in Amsterdam, in plaats 
van Antwerpen. Daar ontdekte de artistieke grootvader Léon dat de 
straatmuziek een toekomst had. Hij kocht en verhuurde draaiorgels en 
voorzag Amsterdam en eigenlijk heel ons land er van. Oorspronkelijk waren 
dat de kleine straatorgels, maar gaandeweg werden dat beroemde 
prachtexemplaren. Vele van deze kunnen we nu bewonderen in het 
museum van ‘Speelklok tot Pierement’ in Utrecht. Hij maakte zelf de 
gaatjesboeken, waar een draaiorgel zijn muziek uit haalt. Eén van de 
kinderen is met een ‘Perlee’ getrouwd, een bekende naam onder 
draaiorgelliefhebbers.  
 
IX-2 

Anton Johan Haakman, geb. Den Haag 23-10-1941, medewerker bij 
Nederlandsche Middenstands Bank.  
Tr. Amsterdam 29-5-1968 Euphrasie Marie-Louise Blind, geb. Amsterdam 
6-6-1948 Amsterdam, dr. van Franciscus Blind en Gertrud Anna Kohlen.  
 
X  Kinderen: 
1.  Gabriël Anton Johan Haakman, geb. Halfweg (gem. 
 Haarlemmerliede en Spaarnwoude) 29-06-1969. Hij heeft een 
 juristenopleiding, is bankmedewerker bij SNS Reaal.  
 Tr. Alkmaar Phannita Yongpanya, geb. Buri Ram, Thailand 
 4-12-1980, econome.  
 Hun zonen zijn: 
 XI: Ananda Tewa Haakman, geb. Buri Ram 13-4-2007 en  
 Rama Tewa Haakman, geb. Alkmaar 19-8-2010. 
 
2.  Léonard Peter Anton Haakman, geb. Halfweg (gem. 
 Haarlemmerliede en Spaarnwoude) 14-6-1971. Hij heeft 
 theoretische fysica gestudeerd en heeft vier jaar promotieonder-
 zoek gedaan op het gebied van de theoretische kernfysica. Nu 
 werkt hij als senior onderzoeker/projectleider bij het Centraal 
 Bureau  voor Statistiek (CBS).  
 Tr. Alkmaar met Supattra Marasri, geb. 2-11-1975 Buri Ram.  
 Hun dochters zijn:  
 XI: Elise Gabriëlle Supattra Euphrase Haakman, geb. Alkmaar  
 25-8-2004 en Louise Léonie Antoinette Euphrase Haakman, geb. 
 Alkmaar 18-4-2010 Alkmaar.  
Beide families wonen in Alkmaar. 
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geëxposeerd en de bloemstukken, kransen en diverse met smaak 
opgemaakte manden geven aan het geheel het cachet van een voorname 
bloemenwinkel. …. Wij twijfelen niet of de heer Haakman zal ook in deze 
zaak de belangstelling hebben, welke hij als vakman volkomen verdient”.  
Hoe lang hij deze zaak nog heeft gehad, is niet bekend. Hij stierf in 1942. 
 
VIII-1  
Johan (Jan) Heinrich Joseph Haakman, geb. Heiloo 11-3-1907, 
winkelbediende, overl. Amsterdam 2-2-1995.  
Tr. Heiloo 20-9-1937 Eugenia Suzanna Léonore Warnies, geb. Amsterdam 
9-5-1910, overl. Amsterdam 23-8-1999, dr.  van Lido (Léon) Pedro Warnies 
en Suzanne Eugenia Holvoet van Himste. Gescheiden Amsterdam 1972.  
 
IX  Kinderen:  
1.  Elisabeth Eugenie Maria Haakman, geb. Nijmegen 6-10-1939. 
2.  Anton Johan Haakman, geb. Den Haag 23-10-1941 volgt IX-2  
3.  Léonie Eugenie Haakman, geb. Den Haag 11-11-1942. 
4.  Eugenie Clasien Haakman, geb. Amsterdam 18-5-1946.  
 Tr. M. Cotugno uit Italië. 
 
Johan (Jan) Haakman werd bij zijn huwelijk winkelbediende genoemd. 
Eugenia werkte voor haar huwelijk bij bank De Lange & Moraasch in 
Alkmaar. Ze woonden even in Heiloo, maar ze zijn snel daarna in oktober 
1937 naar de Emmastraat 53 in Alkmaar verhuisd. Jan wilde graag een 
eigen bloemenzaak starten. Ze zijn in december 1938 naar Nijmegen 
vertrokken, omdat ze daar mogelijkheden zagen. Het beviel Eugenia echter 
niet, ze wilde toch liever bij de kust wonen; ze zijn daarna naar Den Haag 
verhuisd. Ze woonden op het Bezuidenhout, daar werd Anton geboren. De 
omgeving van het Bezuidenhout werd in de Tweede Wereldoorlog tot 
spergebied verklaard en is daadwerkelijk gebombardeerd. De inwoners 
werden geëvacueerd en naar Bilthoven gebracht, waaronder familie 
Haakman. Van daaruit zag Jan de mogelijkheid om naar Amsterdam te 
gaan om alsnog een zaak te starten. Er stonden daar veel winkels leeg, 
omdat er veel Amsterdammers weggevoerd waren. De huisbazen 
verhuurden de panden. Zo kon Jan daar in Amsterdam-Zuid in de 
Maasstraat 142 een bloemenzaak beginnen. Hij heeft die ongeveer 22 jaar 
geleid. 
 
Léon Warnies en Suzanne Eugénia Holvoet van Himste, (1845–1910) zijn 
de grootouders van Eugenia Warnies. Zij waren een Belgisch 
artiestenechtpaar uit Antwerpen. Dit echtpaar ging met hun jonge gezin 
naar Zuid-Amerika. Ze reisden door het grote land, onderweg hun acts 
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opvoerend voor publiek. Onderweg in Rio de Janeiro werd Lido (Léon) 
Pedro Warnies geboren (1872–1939), de vader van Eugenia. Na ongeveer 4 
jaar keerde de familie terug. Ze kwamen terecht in Amsterdam, in plaats 
van Antwerpen. Daar ontdekte de artistieke grootvader Léon dat de 
straatmuziek een toekomst had. Hij kocht en verhuurde draaiorgels en 
voorzag Amsterdam en eigenlijk heel ons land er van. Oorspronkelijk waren 
dat de kleine straatorgels, maar gaandeweg werden dat beroemde 
prachtexemplaren. Vele van deze kunnen we nu bewonderen in het 
museum van ‘Speelklok tot Pierement’ in Utrecht. Hij maakte zelf de 
gaatjesboeken, waar een draaiorgel zijn muziek uit haalt. Eén van de 
kinderen is met een ‘Perlee’ getrouwd, een bekende naam onder 
draaiorgelliefhebbers.  
 
IX-2 

Anton Johan Haakman, geb. Den Haag 23-10-1941, medewerker bij 
Nederlandsche Middenstands Bank.  
Tr. Amsterdam 29-5-1968 Euphrasie Marie-Louise Blind, geb. Amsterdam 
6-6-1948 Amsterdam, dr. van Franciscus Blind en Gertrud Anna Kohlen.  
 
X  Kinderen: 
1.  Gabriël Anton Johan Haakman, geb. Halfweg (gem. 
 Haarlemmerliede en Spaarnwoude) 29-06-1969. Hij heeft een 
 juristenopleiding, is bankmedewerker bij SNS Reaal.  
 Tr. Alkmaar Phannita Yongpanya, geb. Buri Ram, Thailand 
 4-12-1980, econome.  
 Hun zonen zijn: 
 XI: Ananda Tewa Haakman, geb. Buri Ram 13-4-2007 en  
 Rama Tewa Haakman, geb. Alkmaar 19-8-2010. 
 
2.  Léonard Peter Anton Haakman, geb. Halfweg (gem. 
 Haarlemmerliede en Spaarnwoude) 14-6-1971. Hij heeft 
 theoretische fysica gestudeerd en heeft vier jaar promotieonder-
 zoek gedaan op het gebied van de theoretische kernfysica. Nu 
 werkt hij als senior onderzoeker/projectleider bij het Centraal 
 Bureau  voor Statistiek (CBS).  
 Tr. Alkmaar met Supattra Marasri, geb. 2-11-1975 Buri Ram.  
 Hun dochters zijn:  
 XI: Elise Gabriëlle Supattra Euphrase Haakman, geb. Alkmaar  
 25-8-2004 en Louise Léonie Antoinette Euphrase Haakman, geb. 
 Alkmaar 18-4-2010 Alkmaar.  
Beide families wonen in Alkmaar. 
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Anton bracht zijn jeugd in Amsterdam door. Hij ging aan het werk bij een 
handelsmaatschappij in Amsterdam, maar stapte al gauw over naar het 
bankwezen. Voor de Rotterdamse Bank werkte hij bij de Beurs. Bij Van 
Lantschot op de Herengracht hielp hij een afdeling buitenland opzetten. Bij 
de Nederlandse Middenstands Bank in Amsterdam, waar hij vele jaren 
gewerkt heeft, was de afdeling financieringen en transacties met het 
buitenland zijn werkterrein. Toen hij trouwde was het moeilijk om 
woongelegenheid te vinden in Amsterdam. Het jonge paar vond in Halfweg 
een woning. Later hebben ze nog in Castricum gewoond, maar toen de 
huizen in de Bergermeer in Alkmaar gebouwd werden, hebben ze daar een 
huis gekocht. Anton had altijd al een voorliefde voor Alkmaar. Toen hij jong 
was, ging hij op de fiets naar zijn oma Elisabeth Tensing op de Cort van der 
Lindenkade. Het was daar heerlijk rustig, vergeleken met de hectiek van 
Amsterdam. Hij wilde er graag wonen met zijn gezin. Zijn beroep was 
dermate specialistisch, dat hij niet zo makkelijk in Alkmaar werk kon 
krijgen. Hij is dus jarenlang forens geweest, maar had dat graag voor zijn 
woonplaats over. 
 
Anton was de geïnteresseerde bezoeker in de Grote Kerk, die ons deze 
stamreeks liet beschrijven. Hij is teruggekomen naar Alkmaar, maar veel 
van zijn Haakman-neven en -nichten, -achterneven en -nichten, zijn 
kinderen en andere familieleden, allen nakomelingen van de Hollandgänger, 
wonen er nog steeds.  
 
 
 

 
 
 
 

Wie wil stoeien met grafieken, kan een kijkje nemen op: 

http://www.genealogicagrafica.nl/ 

 
 
 
 

Hebt u Friese voorouders? 

Op zaterdag 1 oktober is de Friese Genealogische 

Contactdag in Leeuwarden. Raadpleeg de site van de NGV 

voor meer info.  
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Ook de groots gevierde 
landbouwdagen hadden 
zijn belangstelling en 
daar vierde zijn vak-
manschap weer hoog-
tij. Hij tuigde de rij-
tuigen die bij die gele-
genheid door de stad 
reden prachtig op. In 
het rijtuig op de foto zit 
zijn schoondochter Eu-
génia Warnies aan de 
linker kant en naast 

            haar, zus Hetty.  
 
Ondanks zijn vakmanschap is het 
fout gegaan. Op 30 januari 1936 
werd hij failliet verklaard en moest 
hij de winkel in de Langestraat 
sluiten. Waarschijnlijk redde sa-
menwerking met zijn tweede zoon 
Anton hem, want die stond op 10 
maart 1936 in de krant als nieuwe 
eigenaar van het pand hoek 
Payglop, Langestraat. Niet veel la-
ter, op 30 maart 1936 werd het 
faillissement beëindigd. Hij kon met 
deze zoon een doorstart maken. 
Gezamenlijk openden zij een bloemenzaak in de Huigbrouwerstraat 1. Ze 
adverteerden op 14 april 1936: 

“Haakman’s Bloemenmagazijn, Huigbrouwerstraat 1. Beleefd aanbevelend. 
A. Haakman sr. en A. Haakman jr. 

Tuinaanleg en onderhoud. Prima vakwerk. Zeer voordelige condities. 
Bestellingen worden gaarne ook aangenomen”. 

 

Aan het eind van dat jaar was de zaak verbouwd en heropend.  

28 december 1936: “Een der oudste bloemenmagazijnen in Alkmaar, welke 
in den loop der jaren in de Langestraat hoek Payglop groot bekendheid 
heeft verworven, is thans overgebracht naar Huigbrouwerstraat 1, in een 
reeds bestaande winkel, welke zich echter uitstekend leende voor 
bloemenzaak. …. Overzichtelijk zijn de frissche voorjaarsbloemen 



                                          Hollands Noorderkwartier, aflevering 87 78

kon dit doen omdat het oorspronkelijke pand, met een 17de eeuwse 
trapgevel, verbrand was. Zijn naam staat nog in de gevel. De foto geeft de 
etalage in de Langestraat weer. 
 

In die tijd stond zijn naam 
vaak in de Alkmaarsche 
Courant. Enkele berichten: 
25 november 1930: Het 
was voor de kaashandelaar 
W. de Waal een feestdag. 
Als buitenlands exporteur 
stuurde hij de 100ste wagon 
met kaas naar België. 
“Door de heer Haakman 
werd de wagon heden op 

de Handelskade met groene guirlandes, bloemen en vlaggetjes in de 
Hollandsche en Belgische kleuren versierd”. 
 
7 augustus 1931: “Onze stadgenoot de heer Haakman, die op verzoek van 
de gladiolen-kweekers, gebr. Bijvoet de stand van deze firma verzorgde op 
de internationale Gladiolententoonstelling, smaakt de voldoening door 
deskundigen in het weekblad voor bloembollencultuur in één adem 
genoemd te worden met de heeren Thun, Bakker en Koper, als 
bloemkunstenaars, die de verdienste hebben, dat zij door hun werk hebben 
aangetoond, dat met onze hedendaagse gladiolen alles kan worden 
bereikt”.  
 
8 oktober 1932. De middenstand organiseerde een prijsvraag. Anton bood 
een van de winnaars “een pot met palm” aan.  
 
20 december 1933: “Het bekende bloemenmagazijn Haakman in de 
Langestraat is vanaf heden in het bezit gekomen van eenige zeer 
bijzondere orchideeën, waarvan we vooral de prachtige passende kleuren 
van kelk en blad in de aandacht van bloemenliefhebbers kunnen 
aanbevelen. Dat we hier met iets bijzonders te doen hebben, werd ons met 
stelligheid verzekerd en kunnen dan ook onze lezers aanraden, althans 
eens een kijkje te gaan nemen”.  
 
Antons’ leven werd niet alleen door bloemen bepaald. Hij was bekend in 
het verenigingsleven van Alkmaar. Hij was lange tijd voorzitter van de 
voetbal- club VAFC, later RKAFC en AFC 1934 geheten. Het voetbalveld lag 
achter café Sportlust aan de Westerweg.  

jaargang 25, nummer 3, september 2011                                        83

Oefening oudOefening oudOefening oudOefening oud----schriftschriftschriftschrift    
zie ook pagina 89 



                                          Hollands Noorderkwartier, aflevering 87 84

Losse Polanders 
door Ank Poland 

 

Van de familie Poland heb ik al veel terug kunnen vinden. Maar lastig blijft 
dat een aantal geboortes rond 1750 moeilijk zijn te traceren. Niet alle 
Polanders heb ik daardoor een plek kunnen geven in de stamboom. Een 
uitgebreide beschrijving van de familie Poland vindt u in ‘Westfriese 
families’ van maart en juni 2001. 
Die familie vindt zijn oorsprong in Heerhugowaard. Maar in deze polder was 
geen kerk dus liet men kinderen dopen in omliggende gemeenten. Echter 
de achternamen werden er niet bij vermeld. De patroniemen zijn 
waarschijnlijk Jacob en Maartje. 
Onderstaande gezinnen komen weliswaar uit dezelfde regio, maar doordat 
ik hun geboorteplaats niet kon traceren is het voor mij niet mogelijk hen 
een plekje te geven. 
Wie weet lukt het iemand anders wel? 
Ik ben ook benieuwd of iemand de vader van Dirk Mak kan traceren, kind 
van Jannetje Poland. 
 
Warmenhuizen 
Cornelis Jacobsz Poland, arbeider, geb. ca. 1750, begr. Warmenhuizen 
13-6-1799,  
tr. Warmenhuizen 21-9-1773 (beiden onverm.) Klaasje van der Molen, 
geb. Warmenhuizen 11-9-1752, overl. Warmenhuizen 14-6-1813 (60 jr), dr. 
van Klaas Pieters van der Molen en Diewert Klaas de Boer. 
Kinderen, allen ged. te Warmenhuizen: 

1. Maria, ged. 30-1-1775 (doopget: Trijntje Poland, Grietje Cijp), 
  overl. Warmenhuizen 19-2-1775.  
2. Maartje, ged. 29-11-1776 (doopget: Jan Lewater), overl. Schoorl 
  26-7-1843 (66 jr),  

  tr. Schoorl 21-1-1810 Jan Timmerman, kleermaker in  
  1840 en 1843, geb. Beveren Waes in West Vlaanderen ca. 
  1777, overl. na 1843.  
  Kinderen allen geb. te Schoorl: 

a. Aaltje, geb. 13-5-1811. 
b. Jannetje, geb. 20-3-1813, overl. Schoorl 25-11-1840, 

 ongehuwd. 
c. Cornelis, geb. 24-3-1816. 

 3. Jacobus, ged. 10-1-1779 (doopget: Antje Japiks Polant), begr. 
  Warmenhuizen 2-1-1801 (22 jr). 
 4. Divera/Diewertje, ged. 12-3-1782 (doopget: Maartje Japiks  
  Polant), overl. Warmenhuizen 12-11-1859 (67 jr),   
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 Tr. april 1938 Frida Leibbrand, verhuisde in juni 1938 naar 
 Bergen, woonde lange tijd in Amsterdam, en daarna in Rijssen.  
3.  Sophie (Fieke) Maria Haakman, geb. 1-7-1910, overl. voor 
 1978,  
 Tr. 1-8-1935 Adrianus Cornelis (Kees) Bunnik, zij woonden in 
 Amersfoort, de woonplaats van Kees, overl. Ermelo 29-12-1977. 
4.  Anna Elisabeth Haakman, geb. 24-1-1912, overl. ongehuwd,  
 Bergen 30-3-1986, de laatste jaren verbleef zij in De Citadel, 
 Breelaan 92, Bergen.  
5.  Bernardus Cornelis Haakman, geb. 6-2-1915, winkelbediende, 
 etaleur.  
 Tr. mei 1939 C. (Toos) van de Berg.  
 In 1927, toen hij 12 jaar was, ging hij naar een katholiek internaat  
 in Voorhout, Zuid Holland. In 1936 kwam hij terug. Hij was creatief 
 en werd etaleur. Hij verzorgde o.a. de etalages van Kofa-Spruyt. In  
 1939 ging hij als etaleur naar Baarn. Later verhuisde hij met zijn  
 gezin naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Hij was daar reclameteke-
 naar.  
 

Anton Haakman trad in de 
voetsporen van zijn vader. In 
1909 reeds stond hij in het 
Alkmaarse adresboek als 
winkelier en bloemist in Alkmaar. 
Hij had een bloemenwinkel in de 
Boterstraat. Maar ook was hij 
tuinier, hetgeen hij zijn hele 
werkzame leven heeft 

volgehouden. Hij had een kwekerij op de Krocht, nabij de Westerweg. 
 
In het begin werkte hij samen met zijn vader. Zij vormden de Firma J. 
Haakman & zoon. De firma bestond nog jaren na de dood van vader Jan. 
 

Anton was eveneens een vakman. 
Hij verwierf erkenning met zijn 
bloemstukken en versieringen. Hij 
nam deel aan bloemencorso’s en 
tuigde praalwagens op. Het ging 
hem goed. In 1928 bleek hij naast 

zijn winkel in de Boterstraat ook het pand op de hoek van het Payglop 1-3 
en Langestraat 29 ingericht te hebben als bloemenwinkel. Het pand is 
ontworpen in 1896 door architect Klaas Bakker in neo-renaissance stijl. Hij 
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ca 1905. De eerste Alkmaarse 
bloemenwinkel op de Laat, eigenaar J. 
Haakman en zoon. De gevel heeft fraai 
metselwerk. Rechts een gedeelte van 
Het witte Huis van Cloeck, heren- en 
jongenskleding, nu het Chinese 
restaurant tegenover V&D.  
 
 
 
 
 
 
 
Laat anno 1905. 
 
 
 

 

 
 

 
 

VII-4  
Antonius (Anton) Hendrikus Haakman, geb. 
7-12-1880, overl. 18-9-1942, 61 jaar, 
begraven op de rk begraafplaats St. Barbara. 
Tr. 7-6-1906 Anna Elisabeth Tensing, 
geboren 11-4-1881 in Haselünne, nabij 
Meppen in Duitsland, overl. 1957, dr. van 
Heinrich Tensing en Anna Rohe. Zij kwam 
naar Nederland om werk te vinden. Zij heeft 
in Amsterdam gewerkt als dienstbode.  
 
 
VIII  Kinderen:     Anton Haakman 1880-1942 
 
1.  Johannes(Jan) Heinrich Joseph Haakman, geb. Heiloo 
 11-3-1907 volgt VIII-1  
2.  Antonius Hendrikus Haakman, geb. Alkmaar 3-9-1908, bloemenwin-
 kelier, overl. Rijssen 25-3-1982. 
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  tr. Abbekerk 6-5-1810 (get: Krijn Schouten) Klaas Wit,  
  arbeider, marskramer, ged. Wognum 9-9-1785, overl.  
  Lambertschaag 16-5-1857 (71 jr), zn. van Crelis Claas Wit 
  en Geetje Jans Nes. Ze woonden in Lambertschaag. Op 
  10-6-1858 verhuist Diewertje naar Warmenhuizen. 
  Kinderen ged. c.q. geb. te Abbekerk:  

a. Cornelis, ged. 18-11-1811, overl. Den Bosch   
  23-12-1831. Was in het leger fuselier   
  (geweerdragend soldaat) bij het 2e bataljon van de 
  18e afdeling der Infanterie. 

b. Klaasje, geb. 28-11-1813, overl. Abbekerk 7-10-1818. 
c. Jan, vrachtrijder in 1857, geb. 18-9-1815, overl.  

  Abbekerk 7-6-1883.  
 tr. (1) Abbekerk 3-9-1837 Sijbreg Gieling  

   tr. (2) Hoogwoud 21-1-1841 Jansje Heuting. 
d. Geertje, geb. 20-8-1817, overl. Nibbixwoud 5-7-1849. 
 tr. Nibbixwoud 15-4-1849 Dirk Groot. Ze woonden 

  in Hauert. 
e. Klaasje, geb. 2-4-1820, overl. Spanbroek 13-10-1895. 
 tr. Sijbekarspel 15-4-1849 Pieter Klaver, vrachtrij-

  der. 
 5. Catharina, ged. 30-11-1784 (doopget: Neeltje Kieft), overl.  
  Harenkarspel 11-5-1847, werkster in 1835. In 1839 woonde 
  ze in Kalverdijk. 
  tr. Obdam 19-4-1806 Simon Mulder, arbeider, ged. Obdam 
  (Sniphuijs) 25-12-1778, overl. Obdam, wonend Sint Maar-
  ten, 16-10-1822 (44 jr), zn. van Pieter Simon Mulder en 
  Afi Dekker.  

 Kinderen allen ged. c.q. geb. te Sint Maarten: 
a. Aafje, ged. 21-2-1807, overl. Obdam 5-7-1847 
 tr. Obdam 4-3-1832 Jan Hes. 
b. Clasina/Klaasje, ged. 24-4-1809, overl. Warmenhuizen 

  25-2-1875, 
 tr. (1) Zijpe 25-4-1835 Cornelis Wever, dienst- 

  knecht. 
   tr. (2) Warmenhuizen 10-2-1850 Dirk Molenaar, 
   akkerbouwer. 

c. Maartje, geb. 6-2-1811, overl. Harenkarspel 7-5-1888. 
   tr. Harenkarspel (onverm.) 2-8-1835 Arie de  
   Lange, arbeider in 1835, in 1888 timmerman. 

d. Diewertje, geb. 6-1-1813, overl. Warmenhuizen  
  17-12-1883,  



                                          Hollands Noorderkwartier, aflevering 87 86

 tr. Warmenhuizen 19-5-1839 Gerrit Vlugt,  
  schuitenmaker. 

e. Marijtje, geb. 3-3-1815, overl. St Maarten 27-6-1817. 
f. Cornelis, geb. 20-5-1817, arbeider, 

   tr. Harenkarspel 1-8-1847 Guurtje Biere. 
g. Pieter, geb. 9-1-1820, overl. Schagen 11-12-1899, 
 tr. Schagen 8-2-1844 Neeltje Kooij.  
h. Jan,  geb. 30-8-1822, overl. St Maarten 21-1-1829. 

 6. Joannes, ged. 17-3-1788, (doopget: Trijntje Poland), overl.  
  Warmenhuizen 26-3-1788.  
 7. Joanna/Jannetje, ged. 30-9-1790 (doopget: Trijntje Japiks  
  Polant), overl. Hoorn 29-5-1873 (82 jr). In 1807 was zij 
  dienstbode in Alkmaar bij Pieter Bondt en Maartje Kager. 
  Jannetje was voor haar huwelijk dienstmaagd in Hoog- 
  woud, in 1828 arbeidster. 

Kind: 
  a. Dirk,  geb. Warmenhuizen 2-8-1814, overl.   
   Warmenhuizen 13-8-1814. Jannetje was onge- 
   huwde moeder en noemde haar kind Dirk Mak. 
  tr. (1) Sijbecarspel 20-5-1821 Pieter Diependaal, baard-
  scheerder, geb. Sijbecarspel 1791, overl. Sijbecarspel  
  26-3-1825, zn. van Gerrit Diependaal en Trijntje Smit. 
  tr. (2) Abbekerk 28-12-1828 Krijn Schouten, landman, 
  ged. Abbekerk 9-12-1783, overl. Hoorn 19-5-1873, zn. van 
  Arien Krijnse Schouten en Maartje Klaver, wednr. van 
  Grietje Bleeker. Krijn woonde in Lambertschaag. Ze ves-
  tigden zich op 10-1-1858 in Nibbixwoud. Later woonden ze 
  in Hoorn op de 3e Boomlaan 62. Jannetje overlijdt 10 dagen 
  na Krijn. 

 
Schoorl 
Aafje/Aagje Jacobs Poland, geb. Heerhugowaard 1744, overl. Schoorl 
21-11-1811 (67 jr.). Toen zij trouwde kwam zij van Zijdewint.  
tr. Niedorp 19-6-1774 (jm en jd) Cornelis Jacobus Zwagerman, molenaar 
in 1811, ged. Zijdewind 18-10-1745, overl. Schoorl 15-3-1814, zn. van 
Jacob Cornelis Swagerman en Maartje Ribkes. In 1776 woonde het paar 
in Winkel. 
Kinderen: 
 1. Jacob, broodbakker in 1813, ged. ’t Veld 26-5-1776, overl.  
  Schoorl 15-11-1835, 
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Jan is geboren in de Boekenlaan, buitenwijk A, nr 131, nu Lindelaan. Hij 
was winkelier. Er staat vermeld dat hij groenten verkocht, maar al gauw 
deed hij ook in bloemen en planten. Hij ging er op uit met zijn handel, 
gezien de advertentie in 1879 in het Vliegend Blaadje in Den Helder (foto 
boven).  Hij had zijn winkel in het Payglop, wijk A nr 54, daarna op de Laat, 
nr. 158 en 69, later omgenummerd naar 164. Daar werd hij bloemist 
genoemd. Daarnaast was hij ook tuinman, hij had een tuinderij in Alkmaar 
in de buurt van de Lindelaan. 
 
 
 
 
 
 

 
 

1897, Adresboek Alkmaar 
 
Hij adverteerde met het feit dat hij tuinen aanlegde en onderhield, maar 
met de bouquetten en versieringen maakte hij naam! Hij voorzag optochten 
van bloemversieringen en won prijzen en medailles bij de Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw, o.a. bij de afdeling Velsen en omstreken in 
1902: 1e prijs ‘Knolbegonia’s’ en 2de prijs: ‘Bloemenmand gevuld’ en in 
1906: 1e prijs ‘Rozenbouquet’ en 2de prijs ‘Schoonste mand bloemen’.  
 
De familie Haakman is een rooms-katholieke familie. Vader Jan en zijn zoon 
Anton droegen de soldaten van de Paus, de zouaven, een warm hart toe. 
Zij zaten samen zeker van 1897 tot en met 1912 in het bestuur van de 
Zouaven Broederschap. In 1915 woonde de bejaarde bloemist in het 
Provenhuis, het Huis van Achten, Lombardsteeg 19, waar hij in 1916 
overleed.  
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zijn volwassen geworden. Bij zijn huwelijk was Jan werkman, daarna vele 
jaren tuinman, even arbeider en turfdrager, maar hij keerde toch terug 
naar het groene vak. In het adresboek van 1876 en 1879 staat vermeld dat 
hij een groentewinkel had in de Huigbrouwersteeg, wijk A nr 25. Ook was 
hij in dienst van de gemeente. Hij staat bij de bier- en wijnwerkers, die 
tevens belast waren met het schoonhouden der paden in de plantsoenen. 
In 1879 was hij naast koopman in groente ook nog tapper, woont op Laat, 
wijk D nr. 60 en werkte in de plantsoenen.  
 

VI-1 
Johannes (Jan) Hackman, geb. 1-4-1840,  
winkelier, tuinman, overl. 5-8-1916, 76 jaar.  
Tr. 16-8-1868 Sophia Antonia Bergen, geb. 
6-9-1842, overl. 11-10-1912, dr. van Theunis 
Bergen en Dieuwertje Blokker.   
 
 
 

 

 
VII  Kinderen: 
1.  Johannes Wilhelmus Haakman, geb. 5-7-1869, overl. 27-4-1899, 
 29 jaar.  
 Tr. 18-8-1895 Jacoba Alida Maria van Berkum, geb. 5-10-1871, 
 overl. 1942. Zijn beroep was boekhouder en hij woonde op Oude 
 Gracht 96. Na zijn dood was Jacoba ‘winkelierster in visch’, in 1934 
 verhuisde ze naar Heiloo. 
2. Johanna Cornelia Debora Haakman, geb. 23-4-1873, overl. 
 9-1-1874. 
3. Johanna Cornelia Debora Haakman, geb. 13-7-1874, ongehuwd, 
 overl. 25-7-1936. Zij woonde en werkte op Texel, kwam in 
 september 1932 terug en woonde een jaar bij haar zus Debora, zij 
 heeft ook nog 3 jaar in Oudorp gewoond, maar overleed in 
 Alkmaar. 
4. Debora Marie Margaretha Haakman, geb. 1-5-1877, overl. 1944. 
 Tr. 17-4-1907 Cornelis Johannes Mattheus Zonderhuis, 
 stoker, geb. 7-9-1877, overl. 20 april 1927. In november 1938 
 verhuisde Debora naar Heiloo.  
5. Antonius Hendrikus Haakman, geb. 7-12-1880 volgt VII-4  
6. Maria Hendrika Haakman, geb. 20-1-1884, overl. 5-6-1913. Zij 
 werkte in Hilversum, maar kwam 11 januari 1907 terug. 
De familienaam is nu definitief gewijzigd in Haakman.  
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tr. Noordscharwoude 8-7-1804  Neeltje Geesten, ged. 
Oudcarspel 1-5-1781, overl. Schoorl 12-8-1825, dr. van Jan 
Geesten en Maartje (L)ont 

 

Oudorp 
Marijtje/Maartje Jacobs Polant, geb. ca. 1748, overl. Oudorp 8-5-1807 (68 
jr). Ze is dan weduwe en laat 1 kind na. 
tr. Oudorp 10-4-1768 (get:Marie Top en Jan Top) Pieter Crelis Mul, ged. 
Oudorp ca. 1740, overl. Oudorp 10-3-1794. (4e classe ƒ 3,-). 
Kinderen: 
 1. Jacob, ged. Oudorp 13-1-1769 (doopget: Afie Jacobs Poland), 
 overl. Oudorp 16-10-1846. Ongehuwd. Hij trad regelmatig als op 
 getuige bij notaris Schellinkhout. 
 

Alkmaar  
Maartje Jacobs Polant, ged. ca. 1754, trouwde als jd, overl. Alkmaar 
2-11-1810 (56 jr.), tr. Alkmaar 7-11-1779 Bernardus (Barent) Sanders, 
broodbakker, ged. Alkmaar 6-10-1751, overl. Alkmaar 29-6-1806 (54 jr), 
wednr. van Petronella van der Velde, zn. van Hendrik Sanders en 
Piternel van der Jagt.  
De kinderen uit zijn vorige huwelijk waren: Joannes, geb. Alkmaar 
25-4-1776, Maria, geb. Alkmaar 26-4-1779. Ze woonden aan de Paigalop. 
Kinderen allen ged. te Alkmaar: 
 1. Adriana, ged. 30-12-1780 (doopget: Antje Japiks Kieft), begr. 
  Alkmaar 4-3-1781. 
 2. Maria, ged. 19-11-1782 (doopget: Marijtje Poland), overl.  
  Alkmaar 14-2-1814. 
  tr. Alkmaar Jan Adriaan Schagen. 
 3. Jacobus, warmoezier, ged. 23-5-1785 (doopget: Aafje Poland), 
  overl. Alkmaar (Gasthuis) 5-2-1813.  
  tr. Alkmaar 14-1-1810 Maartje Weijerman (get: Maria  
  Poeland en Maria Obdam) 
 4. Petronella, ged. 31-3-1787 (doopget: Henderijntje Sanders),  
  overl. Alkmaar 3-12-1856.   
  tr. Alkmaar 6-5-1821 Hendrikus van Drunen, broodbakker. 
 5. Anna, ged. 2-9-1788 (doopget: Antje van ’t Hoog), begr.  
  Alkmaar 20-11-1788.   
 6. Hendrik, timmermansknecht, ged. 17-2-1792 (doopget: Hendrik 
  Zobach), overl. Haarlem tussen 1862-1871 
  tr. Haarlem 18-9-1816 Geertruida Josina Overstraten. 
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Aanvullingen en verbeteringen 
door Pieter Schager 

 

Fragmentgenealogie Wonder  

afl. HNK nr. 85, jg 25,nr. 1, mrt 2011  
 

blz. 20 
4. Antje Willems Wonder, geb. ca. 1710. Zij is bij haar overlijden 77 jaar 
oud (O.R. 650 Alkmaar) 
 

blz. 21 
6. Stijntje Willems Wonder 
tr. 01/16-01-1735 Zijpe (beide wonen dan in de Belkmerweg a/d 
Mennistenbuurt) Willem Paulusz Takhouder (dus niet met Jan, dat is hun 
oudste zoon) 
Ten tijde van haar huwewijk leefde haar vader Willem Everts nog ! (vlg. 
DTB 11 Zijpe).  
Deze Willem Paulusz Takhouder is ca. 1705 geboren (vlg. lijst weerbare 
mannen Zijpe 1747 was hij toen 42 jaar oud). Vlg. families en 
huishoudingen Zijpe 1742 was hij arbeidsman, wnd met vrouw en 2 
kinderen in de Belkmerweg. 
Stijntje is overl. 13-12-1761 Zijpe (aangifte door Willem Takhouder). 
 

blz. 21 II b. 
Huw. Reijnouw Simons Wonder met Cornelis Ariens Adelborst 
05-02-1768 Warmenhuizen 

 

 
 
 
Opmerkelijk 

 
Voor genealogie hoef je niet 

per se het internet op of het 

archief in, getuige deze foto 

die in 2010 is gemaakt op een 

braderie in Frankrijk. 
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VI Kinderen: 
1.  Johannes (Jan) Hackman, geb. 1-4-1840 volgt VI-1  
2.  Hendricus Haakman, geb. 15-5-1843, overl. 26-12-1848. 
3.  Wilhelm Petrus Haakman, geb. 24-12-1844, overl. 5-1-1845. 
4.  Wilhelmus Petrus Haakman, geb. 8-8-1846, overl. 1-9-1846. 
5. Andreas Bernardus Haakman, geb. 29-11-1847, overl. 17-2-1852. 
6.  Hendricus Haakman, geb. 13-3-1851, overl. 2-9-1851.  
7.  Andreas Bernardus Hendricus Haakman, geb. 5-3-1853, overl. 
 16-1-1912 Heiloo. 
 

Hij was een beroemde straatventer en een 
stadsfiguur uit het begin van de 20ste eeuw. 
Zijn bijnaam was Apie Haakman (foto). Hij 
woonde zijn laatste jaren in bij zijn nicht 
Debora en Cornelis Zonderhuis op de Laat 
49. In de Schager Courant van 18 januari 
1912 stond: “De Alkmaarsche Courant 
meldt, dat een bekend Alkmaarsche type 
Apie Haakman is overleden, Het gerucht 
ging heden door de stad, dat hij in de 
Egmondermeer doodgevroren was. Dit is 
niet juist. Apie werd eergisteravond laat aan 
de kant van den weg bij een boerderij in de 
gemeente Heiloo gevonden. De boer, die 
hem daar zag liggen, verleende hem toen 
onderdak in zijn schuur en gaf hem ook 
dekking. Gisterochtend evenwel, toen men 
hem wilde wekken, bleek hij overleden te 
zijn”.   

 
8.  Maria Johanna Hendrika Haakman, geb. 18-11-1855, overl. 
 24-4-1885.  
 Tr. 7-9-1879 Geerhard Tromp. 
9.  Johanna Cornelia Haakman, geb. 5-3-1860, overl. 21-3-1860. 
10.  l.z., geb. 5-7-1862. 
 
Jan Haakman en zijn gezin hebben op vele adressen gewoond in Alkmaar. 
Bij de geboorte van de kinderen woonden zij Buitenwijk A 131, Berkenlaan 
en Buiten het Nieuwlanderhek D 277 en D 77, maar ook in de 
Poppelmanslaan D 79, Steeweg A 42 en daarna nog op de Oudegracht D 
225  en Keizerstraat C 303, 249 en 216. Veel van de kinderen zijn vroeg 
gestorven, alleen de oudste zoon Johannes, venter Apie en dochter Marie 
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winkel op de Mient, wijk B, nr 11. In 1826 echter werd de zaak failliet 
verklaard en de inboedel in beslag genomen. In de winkel waren o.a. 
aanwezig een notenboom kabinet met kleding, 5 toonkasten en 5 schragen, 
maar ook 90 paar klompen, groot en klein en 10 kinderwagentjes.  
 
Wat kan er gebeurd zijn? Het is niet te bewijzen, maar het is goed mogelijk 
dat hij is bezweken voor het in Alkmaar werkend dienstmeisje Grada 
Johanna van Sichem uit Deventer. Zijn vrouw kreeg 14 september 1824 
haar laatste kind. Grada kreeg 17 september 1824 haar eerste kind, buiten 
de echt geboren in het Gasthuis in Alkmaar. (In het belastingcohier van 
1822 lijkt het nog alsof Jan Gottlieb met zijn gezin in 1826 naar Den Haag 
zou vertrekken, maar daar zijn ze nooit ingeschreven geweest). Johannes 
Gottlieb is met deze Grada, de baby en zijn oudste zoon Jan naar Utrecht 
gegaan en heeft de rest van zijn gezin achter gelaten in Alkmaar. De winkel 
is daarna failliet gegaan.  
In 1827 woonde hij met Grada in Utrecht. Zij kreeg in dat jaar haar tweede 
kind, waarvan zeker is dat Jan Gottlieb de vader was. Daarna zijn er nog 
vijf kinderen geboren. Hij heeft steeds zelf hun geboortes aangegeven, hun 
naam is Hackman. In de aktes wordt Grada aangeduid als ‘deszelfs wettige 
vrouw’ 1827, 1831, 1838, 1841, ‘zijn huisvrouw’ 1834, ‘zijne wettige 
vrouw’, 1845. De scheiding van Johanna Willemse en de trouwakte met 
Grada is niet gevonden. In Jans overlijdensakte in 1851 in Utrecht wordt 
gezegd dat hij gehuwd was met Grada Johanna van Cichem; de namen van 
zijn ouders zijn in die akte niet juist. Grada is in juni 1852 naar Rotterdam 
gegaan, haar kinderen achterna. 
 
Uit de Alkmaarse volkstelling van 1830 bleek dat de oudste zoon Jan weer 
bij zijn moeder en zusje in Alkmaar woonde, in de Boekenlaan, buitenwijk 
A, nr 98, nu Lindelaan. Moeder Johanna was werkster en zei “weduwe” te 
zijn. In 1839 een paar maanden na het overlijden van zijn moeder trouwde 
Jan in Alkmaar. Zijn vader Jan Gottlieb was aanwezig om toestemming te 
geven. In de trouwakte staat vermeld dat zijn vader winkelbediende was, 
wonend in Utrecht. 
Vanaf nu zijn de nakomelingen in Alkmaar geboren, getrouwd en 
overleden, tenzij anders vermeld.  
 
V-1 
Johannes (Jan) Hackman, geb. 30-6-1815, tuinman, overl. 4-12-1897, 82 
jaar.  
Tr. 17-11-1839 Johanna Cornelia Burger, geb. 1816 Beverwijk, dienst-
bode, overl. 21-4-1886, dr. van Hendrik Burger en Maria Stalenberg. 
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Uitwerking oefening oudUitwerking oefening oudUitwerking oefening oudUitwerking oefening oud----schriftschriftschriftschrift    
zie pagina 83 

 
Deze tekst is afkomstig uit de cursus oud-schrift die mw. Els Mak 
in de tachtiger jaren in het archief aan de Oudegracht heeft 

gegeven.  

 
Collectie aanwinsten, inv.nr. 438, fol. 96. ‘Geslacht tafel van het aloud en 
doorluchtig Stamhuis van Egmond’, z.j. (eind 17e eeuw)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lamoraal de tweede van dien naam 
broeder van Karel voornoemd, hij was 
de 27 heer, en zesde graaf van Egmond 
prince van gaveren, en Steenhuijsen, heer 
van Purmerent hoogwoud, aartswoude 
en beijerland, van Baar, ridder van 
’t Gulde vlies stadhouder van Vlaanderen 
en Artois. trouwde Sabina, dochter 
des hertogs van Beijeren, hij wierd door 
den hertog van Alva governeur der Nederlanden 
wegens Philip de tweede koning van 
Spanje in den Jaare 1568 nevens den 
graaf van hoorn te Brussel onthoofd. 
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Cursussen, workshops en rondleidingen 
 

Workshop genealogie 
In het najaar van 2011 wordt i.s.m. bibliotheek Kennemerwaard een workshop 
gegeven in de bibliotheek van Heerhugowaard aan de Parelhof 1a. De 
workshop bestaat uit twee bijeenkomsten: 21-9 en 28-9, steeds van 10.00-
12.00 uur. Aanmelding via Volksuniversiteit Alkmaar, tel: 072-5152069 of per 
mail: info@vualkmaar.nl.. Prijs € 10,-.  
 
Beginnerscursus genealogie  
De cursus bestaat uit 5 lessen en een excursie. De cursus wordt gegeven in de 
bibliotheek te Schagen, i.s.m. de Volksuniversiteit Den Helder (data: 19-10, 26-
10, 2-11, 9-11, 16-11, steeds van 10.00-12.30). Kosten € 42,50 (incl. 
cursusmateriaal). Aanmelden bij de Helderse Volksuniversiteit, tel. 0223-
632580 of mail: heldersevu@hetnet.nl. 
 
Cursussen lezen oud schrift 
Beginners. De cursus in het Regionaal Archief aan de Bergerweg 1 bestaat uit 
10 lessen die om de andere week worden gegeven op de dinsdagavond van 
19.00 tot 21.15 uur. De eerstvolgende cursus in Alkmaar wordt gegeven vanaf 
september 2011. 
Gevorderden. Aantal lessen en locatie zijn dezelfde. In principe om de andere 
dinsdagavond van 19.00 tot 21.15 uur. Om de cursus te kunnen volgen, moet 
u ooit een beginnerscursus hebben gevolgd. De volgende cursus wordt 
gegeven in het najaar van 2011. 
 
Rondleidingen 
Op aanvraag worden voor groepen rondleidingen gegeven, waarbij 
geïnteresseerden wegwijs worden gemaakt in de archieven en collecties van het 
Regionaal Archief.  
 
Verdere inlichtingen over cursussen en rondleidingen worden verstrekt door 
Harry de Raad,  tel. 072-8508205.  
 

*** 
 

Ook in het Noord-Hollands Archief te Haarlem worden interessante 
cursussen georganiseerd. Bij het ‘ter perse gaan’ van dit blad was het 
programma nog niet bekend. Raadpleeg daarom de site van het Noord-
Hollands Archief! 
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Rotterdam 12-5-1868 als weduwe van Johannes Hackmann, dr. van 
Hermanus van Sichem en Hendrica Willems.  
 
V  Kinderen uit het eerste huwelijk:  
1.  Anna Maria Haakman, geb. 1812, overl. Rotterdam 11-5-1814, 2 
 jaar oud.  
2.  Johannes (Jan) Haakman, geb. Alkmaar 30-6-1815. volgt V-1  
3.  Willem Haakman, geb. Alkmaar 17-8-1817, overl. Alkmaar  
 18-9-1817 
4.  Willem Haakman, geb. Alkmaar 25-10-1818, overl. Alkmaar  
 2-6-1820 
5.  Johanna Haakman, geb. Alkmaar 27-07-1820, dienstbode, overl. 
 Beverwijk 2-5-1893.  
 Tr. (1) Beverwijk 12-11-1848 Hendrik Burger, geb. Beverwijk, 
 dagloner, (broer van de vrouw van haar broer Johannes), overl. 
 Beverwijk 21-4-1864, zn. v. Hendrik Burger en Maria Stalenberg.  
 Tr. (2) Beverwijk 25-5-1865 Dirk Blommestein, geb. Beverwijk 
 1816, overl. Beverwijk 5-5-1887, zn. van Nicolaas Blommestein en 
 Elisabeth Rademaker.  
6.  Catharina Elisabeth Haakman, geb. Alkmaar 19-12-1821, overl. 
 Alkmaar 15-2-1822. 
7.  Hendricus Lambertus Antonius Haakman, geb. Alkmaar 
 14-9-1824, overl. Alkmaar 13-11-1826.  
 

V  Kind van Grada Johanna van Sichem: 
1.  Johanna Hendrica van Sichem, geb. 17-9-1824 Alkmaar.  
 

V  Kinderen uit de tweede relatie, huwelijk (allen geb. te Utrecht): 
2.  Johanna Elisabeth Hackmann, geb. 5-5-1827. 
3.  Johannes Hackmann, geb. 3-5-1831. 
4.  Margaretha Wilhelmina Hackmann, geb. 19-11-1834. 
5.  Gerritje Haakman, geb. 7-2-1838. 
6.  Alida Hackmann, geb. 27-5-1841. 
7.  Cornelia Hackmann, geb. 29-6-1845.  
 

Johann Gottlieb Hackman was ‘de Hollandgänger’. Hij kwam wellicht met 
een groepje marskramers naar Deventer. Daar vond hij zijn bruid Johanna 
Willemse en trouwde met haar. Samen gingen zij naar Rotterdam, waar 
hun eerstgeborene overleed, via Amsterdam kwamen ze in 1814 in Alkmaar 
aan, waar hun andere kinderen werden geboren. In de geboorteaktes staat 
de naam van de kinderen steeds opgeschreven als ‘Haakman’, vader tekent 
telkens met ‘Hackman’. Als beroep gaf hij op koopman te zijn en woonde 
wijk C, nr 410 en 359, maar vanaf 1818 was hij winkelier. Hij had een 
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Tr. (1) 3-2-1757 Margarete Elisabet Wichers, geb. 1732, overl. 4-10-1762.  
Tr. (2) 28-6-1763 Anne Catarine Elisabet Hebbeler, ged. 19-2-1741, overl. 
21-11-1810.  
 

IV  Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1.  Gerd Heinrich Hackmann, ged. 1-11-1757. 
2.  Marie Margarete Hackmann, ged. 3-5-1760.  
 Tr. 1799 met Tebbe. 
 

IV  Kinderen uit het tweede huwelijk:  
3.  Johann Heinrich Georg Hackmann, ged. 17-6-1764.  
 Tr. 1791 Mönnich  
4.  Jost Heinrich Hackmann, ged. 19-12-1765.  
 Tr. 1779 Kerckhoff.  
5.  Klara Wilhelmine Hackmann, ged. 4-2-1768.  
 Tr. 1814 Müller.  
6.  Anne Marie Hackmannn, ged. 7-7-1771.  
 Tr. 1792 Thörner. 
7.  Katarine Elisabet Hackmann, ged. 29-10-1774. 
8.  Margarete Amalie Hackmann, ged. 16-7-1777. 
9.  Johann (Jan) Gottlieb Hackmann, ged. 31-5-1781  volgt IV-1  
10.  Bernard Wilhelm Marie Hackmann, ged. 14-2-1787, dagloner, 
 landman, overl. Barsingerhorn 24-2-1843. Hij is, net als zijn broer 
 Jan Gottlieb, als Hollandgänger naar deze omgeving gekomen.  
 Tr. (1) Schermerhorn 28-5-1815 Grietje Bontekoning, 
 geb. Nieuwe Niedorp 15-2-1778, dagloonster, boerin, overl. 
 Barsingerhorn 13-7-1840, dr. van  Pieter Willems Bontekoning en 
 Dieuwertje Pieters Kraij.  
 Tr. (2) Barsingerhorn 8-4-1841 Trijntje Schipper, geb. 
 Barsingerhorn 7-4-1812, huishoudster, boerin, overl. 
 Barsingerhorn 17-11-1892, dr. van Pieter Reijndertsz Schipper en 
 Trijntje Pieters Smit. 
  

IV-1  

Johann Gottlieb Hackmann, geb. Ostercappeln 31-5-1781, doopget: 
Johann Gottlieb Tietz, Johann Heinrich Hebbeler, Wilhelmine 
Uhlenbrock, overl. Utrecht 13-2-1851, 69 jaar.  
Tr. (1) Johanna Willems, geb. 3-11-1786, ged. Terwolde 5-11-1786, overl. 
Alkmaar 26-7-1839, dr. van Harmen Willemse en Teuntjen Rutgers. Zij 
woonde de laatste 10 jaar van haar leven in de Boekenlaan, buitenwijk A, 
nr 98, nu de Lindelaan.  
Tr. (2) of een relatie in Utrecht met Grada Johanna van Sichem 
(Cichem), geb. Deventer 26-9-1803, ged. ald. 2-10-1803, overl. 
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Moeij, susterling en snaar 
door Herman Rijswijk 

 
Dit artikel werd onlangs gepubliceerd in het blad van NGV-

afdeling Zaanstreek-Waterland. De besproken begrippen worden 

in onze streek ook gebruikt, zodat het onderwerp voor onze 
afdeling eveneens van belang is. We publiceren het met 

instemming van de auteur. De voorbeelden zijn weliswaar 
afkomstig uit Waterland, maar het gaat specifiek om de 

familierelaties.  
 
In genealogische bronnen worden nogal eens de begrippen ‘moeij’, 
‘susterling’ en ‘snaar’ gebruikt. Voor niet iedereen is direct duidelijk wat 
hiermee wordt bedoeld en hoe de familierelatie precies is. Daarom een 
uitleg van deze begrippen aan de hand van voorbeelden.  
 
voorbeeld 1 

otr. com. Edam 4-8-1646: ‘Dirck Martsz geassisteert met Abraham Hoots 
cousin met Lijsbeth Jans Boes geassisteert met Trijn Jacobs moeij beijde 
van Edam”.  
 
Lijsbeth Jan Boes is een dochter van Jan Cornelisz Boes alias Jan Thaamsz 
en Aafje Jacobs Pietervaer. 
Aafje Jacobs Pietervaer en Trijn Jacobs zijn beide dochters van Jacob 
Claasz van Broek de Jonge/Pietervaer en Wem Heijns Loen.  
 
Trijn Jacobs is dus een zuster van de moeder van de bruid Aafje Jacobs. 
Moeij is hier dus een tante.  
 
voorbeeld 2 
26-5-1646: Huwelijkse voorwaarden van ‘Melis Cornelisz, wednr. van Trijn 
Jans geassisteert door zijn moeije Wem Claes Costers, wed. van Floris 
Jansz Versteven (Versteveren) en Lijsbet Reijners, j.d. geassisteerd door 
haar moeder Trijn Cornelis, wed. van Mr. Reijner Lambertsz Wijnants’. 
 
I.  Claes Jansz Coster tr. Trijn Claes Galen 
 Kinderen uit dit huwelijk:  
 1.  Griet  volgt IIa 
 2.  Wem  volgt IIb 
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IIa. Griet Claes Coster tr. 1608 Cornelis Cornelisz Roobacker 
 Kind uit dit huwelijk: 
 1.  Melis Cornelisz 
 
IIb. Wem Claes Coster tr. 1617 Floris Jansz Versteveren.  
 
Griet Claes Coster, de moeder van Melis Cornelisz, is een zuster van Wem. 
Moeije is hier dus een tante.  
 

voorbeeld 3 
12-9-1637: ‘Jan Cornelissen Grebber in de Baenstraat van Edam 
geassisteert met zijn broeder Jan Theunissen ut name van de ouders met 
Aecht Jacobs eensgelijx van Edam bij de Kleijne Kerck geassisteert met 
haar moeie Trijn Claes Houttuijns ut name van voochden’.  
 
I. Claes Claesz Houtthuijn tr. ca. 1575 Trijn Claes 
 Kinderen uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1.  Jacob, geb. 1585 volgt IIa 
 2.  Trijntje, geb. ca. 1590 
 3. Lijsbeth, tr. 1612 Floris Matthijsz 
 
IIa. Jacob Claesz Houtthuijn, geb. 1585, tr. 1608 Welmoedt Jans 
 Kind uit dit huwelijk: 
 1.  Aecht, geb. Edam 
 
Trijn Claes Houttuijn is een zuster van Jacob Claesz Houtthuijn dus de tante 
(moeie) van Aecht Jacobs Houtthuijn. 
 
voorbeeld 4 
08-12-1640: “Jan Corneliszen Grebber van Edam in de Baenstraat 
geassisteert met zijn susterlingh uit naem van de moeder Jan Theuniszen 
met Trijn Lamberts van Berckhout wonende over de Bierkaij geassisteert 
met Aecht Jsbrants.  
 
I. Jan Antonisz, overl. 1605 tr. Geert Claas Jans Boesses, overl. 1593 
 Kinderen uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1. Theunis  volgt IIa 
 2. Trijn  volgt IIb 
 
IIa. Theunis Jansz Anthonis tr. Trijn Pieters Knecht 
 Kind uit dit huwelijk: 
 1.  Jan, geb. Edam 1618 
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Familie Haakman 
door Emmy Reijngoud en Piet Aaij. 

Ontmoeting: op monumentendag vorig 
jaar stonden leden van Hollands 
Noorderkwartier met een stand in de 
Grote Kerk. Op tafel lag een stapel HNK-
jubileumboeken uitgestald Immigran-

ten in Alkmaar 1860-1880. Een 
geïnteresseerde bezoeker bekeek ze en 
zei: ‘Ik stam ook van een immigrant af. 
Mijn voorvader was een Hollandgänger 
uit Ostercappeln in Duitsland en kwam 
in 1814 naar Alkmaar en … wij zijn er 
nu nog! We hadden een bloemenzaak in 
de Langestraat, in het mooie pand op 
de hoek van het Payglop, waar nu 
Vlaamse Frieten en goedkoop ijs in het 
happy hour verkocht worden’. Die 
ontmoeting leverde een gesprek en een 
stamreeks op: 
 
 
De eerste vier generaties worden geboren en gedoopt, trouwen, wonen en 
overlijden in Ostercappeln, bij Osnabrück in Duitsland. ‘De Ostercappel’ is 
een katholieke kerk.  
 
I  

Johann Heinrich Hakeman, geb. ca 1655, overl. 24-3-1714.  
Tr. Engel Trendmann, geb. ca 1650, overl. 8-7-1723. 
 

II  Kind: 
Johan Clamor Hackmann, ged. 20-10-1686, overl. 23-8-1762.  
Tr. 15-7-1718 Marie Catherine Gertrud Rahe, geb. 21-11-1688, overl.  
9-10-1751.  
 
III  Kind: 
Johan Claus Jürgen Hackmann, ged. 6-8-1724, doopget. Johann Georg 
(Jürgen) Linnenschmid, Nicolaus Herman Rahe en Margaretha 
Niengerd, waardoor hij de doopnamen Nicolaus Georg meekreeg, overl. 
4-11-1794. 
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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.  
 

 De Kroniek van Oudorp  
 uitgave van de Stichting Historisch Oudorp      jrg. 6 nr. 1 

• de laatste raadsvergadering onder loco-burgemeester Visser 
• restauratie van de poort van het R.K.-kerkhof te Oudorp 
• historie van de boerderij Munnikenweg nr. acht 
• de Omval, een (on)belangrijk gebied 
• kasteel Middelburg (v.m. dwangburcht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
     
    ****** 
Wilhelmina Johanna Niesen (kwst)    Kwartier v. Nijmegen jrg. 20 nr. 2 
Jan van Ringen (gen)          Theant jrg. 22 nr. 2 
Hendrik Hendriksz. Hoek (stamr)      Koggenland jrg. 26  2011/2 
Wilhelmus Peijpers (kwst)         Kempen- en Peelland jrg. 19 nr.1 en 2  
    ****** 

De Kroniek 
Historisch tijdschrift Graft-de Rijp en Schermer   jrg. 2 nr. 2 

• de Grote Kerk in Schermerhorn 375 jaar 
• Betje Wolf en Aagje Deken in De Rijp 

In het Grafter Raadhuis exposite t/m 16 oktober ‘Getrouwd in Graft’ met 
trouwfoto’s van de afgelopen 60 jaar 
    ****** 
In het decembernummer van HNK wordt De Groene Valck, jaarboek 2011 
van Oud-Akersloot besproken.  
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IIb.  Trijn Jans Anthonis, overl. 1650 tr. Cornelis Jansz Grebber, overl. 
 1614 
 Kind uit dit huwelijk: 
 1. Jan, geb. Edam. 
 
De moeder van Jan Cornelisz Grebber is een zuster van de vader van Jan 
Theunisz. Beiden zijn neven oftewel susterlingen.  
 
voorbeeld 5 
otr. com. Edam 24-4-1638: ‘Pieter Pietersz Pietermaet van Edam wonende 
op de Nieuwe Haven geassisteert met sijn susterling en voocht Jacob 
Jansen Pitais en Trijnmoer Jacobs oock van Edam wonende op de Bult 
geassisteert met haer suster Trijn Jacobs’. 
 
I. Jacob Pietersz Pieteijs tr. ca. 1575 
 Kinderen uit een relatie: 
 1. Jan  volgt IIa 
 2.  Pieter  volgt IIb 
 
IIa. Jan Jacobsz Pieteijs tr. 1600 Griet Claes Velaer 
 Kind uit dit huwelijk: 
 1. Jacob Jansz Pieteijs, geb. Edam ca. 1603 
 
IIb. Pieter Jacobsz Pietermaet tr. 1601 Niesje Pieters 
 Kind uit dit huwelijk: 
 1. Pieter Pietersz Pietermaet, geb. ca. 1610 
 
Jacob Jansz Pitais heeft dezelfde grootvader van vaderszijde als Pieter 
Pietersz Pietermaet en is een susterling van Pieter Pietersz Pietermaet.  
 
voorbeeld 6 
27-11-1642: ‘Doctor Henricus Loenius van Edam wonende alhier 
geassisteert met Cornelis Reijnersz Loen zijn susterling met Trijntje Dircks 
Groot geassisteert met haer moeder Willemoet Jans Admiraels en haar oom 
den officier Jacob Arissen Lanst’.  
 
I. Heijn Jansz Loen tr. Trijmoer Reijners 
 Kinderen uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1. Reijndert volgt IIa 
 2.  Johan  volgt IIb 
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IIa. Reijndert Heijnsz Loen tr. Marij Martensdr Moij 
 Kind uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1. Cornelis  
 
IIb. Johan Heijnsz Loen tr. Elisabeth Schot 
 Kind uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1. Henricus 
 
Henricus Loenius heeft dezelfde grootouders van vaderszijde als Cornelis 
Reijersz Loen en is een susterling van Cornelis Reijersz Loen.  
 
voorbeeld 7 

15-2-1653: ‘Willem Dircksen j.m. inde Princesteegh geassisteert met sijn 
peet Trijn Claes met Maritge Abrahams j.d. geassisteert met haer snaer 
Trijn Pieters op de Bult’.  
28-9-1641: ‘Cornelis Abrahamsen Exelllent van Edam wonende op de Bult 
geassisteert met sijn moeder Neel Heijns ende Trijn Pieters van Edam 
wonende op de Wortelmarckt geassisteert met haer moijcke Brecht 
Pauwels’.  
 
I.  Abraham Cornelisz Excellent tr. 1617 Neel Heijnsdr Rengerts 
 Kinderen uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1.  Cornelis, tr. 1641 Trijn Pieters 
 2.  Maritje, tr. 1653 Willem Dircksz 
 
Maritje Abrahams is een schoonzuster van Trijn Pieters die met haar broer 
Cornelis is getrouwd. Snaar is dus hier een schoonzuster.  
 
voorbeeld 8 

23-9-1656: ‘Harmen Dircksen wednr. op de Lingersijde met sijn snaer 
Geert Heijns vergeselschappen en Lijsbeth Jans j.d. mede aldaer 
wonachtich geassisteert met Griet Jacobs haer goede bekende’.  
 
I. Dirck Harmensz Smit, geb. 1600 tr. Lijsbet Jans Rijkemans 
 Kinderen uit dit huwelijk, geb. Edam: 
 1. Jacob, tr. 1646 Geert Heijns 
 2. Harmen, tr. 1656 Lijsbet Jans 
 
Harmen Dircksz Smit is de zwager van Geert Heijns, die getrouwd is met 
zijn broer Jacob Dircksz Smit; zij is dus zijn schoonzuster oftewel snaar.  
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let op!let op!let op!let op!    
maandag 17 oktober 2011:  
Een bijzondere lezing "Napoleon in Noord-Holland" door Jan Blokker,  
locatie: Kopgroepbibliotheek, Bernhardplein 76 in Den Helder,  
aanvang: 20.15 uur 
Deze lezing kan met reductie door HNK-leden na reservering worden 
bezocht. Er wordt een kleine bijdrage gevaagd van € 3,- per persoon. De 
reis dient u zelf te regelen. Tijdens de bijeenkomst op 12 oktober kunnen 
er afspraken worden gemaakt voor gezamenlijk vervoer. De secretaris zal 
bij de ingang van de bibliotheek in Den Helder de betaling innen en de 
toegangskaarten verstrekken. De leden die gereserveerd hebben krijgen 
kort tevoren een herinnering via mail of telefoon. 
Zolang de voorraad strekt kan men reserveren via 
wil.hermanus@gmail.com of vanaf 1 september via 072-5154716 
 

woensdag 9 november 2011 
Lezing ‘Creatief schrijven van familieverhalen’, door mevrouw S.A. 
Scholtens uit Amersfoort.  
De speurtocht naar voorouders levert vaak veel materiaal, maar het is soms 
lastig om al deze gegevens zodanig in een boek te verwerken dat het ook 
nog leesbaar is voor buitenstaanders . Mevrouw Scholtens geeft ons goede 
raad en veel tips om een leesbaar geheel te maken van onze vondsten. Al 
eerder zou zij bij ons te gast komen. Helaas kon de lezing wegens ziekte 
toen niet door gaan. Wij zijn blij dat zij alsnog kan komen. 
 
 
 
  

 
Oplichter weer eens in het nieuws 

 
Jos Kaldenbach maakte ons erop attent dat in de 

Telegraaf van eind mei een artikel stond over de 

rechtzaak tegen Willem P. van der A. uit Leidschendam 

die in 2005 vele mensen waardeloze documenten heeft 

verkocht. Deze stamboomaffaire, waarbij mensen in heel 

Nederland, maar ook in Engeland, Duitsland, Frankrijk 

en België werden afgescheept met een waardeloos boekje 

en een uittreksel uit de telefoongids, sleept dus al 

vele jaren voort...  
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Programma najaar 2011 
door Wil Hermanus, secretaris van de afdeling Hollands Noorderkwartier 

 
De bijeenkomsten van Hollands Noorderkwartier worden 

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! De 

toegang is gratis, evenals het parkeren.  

 
woensdag 14 september 2011 

Lezing “Wat kan Gens Nostra voor u bieden”, door dhr. Cor de Graaf, 
redactielid van Gens Nostra.  
Cor de Graaf is al eens eerder als spreker bij ons te gast geweest. Hij kan 
op een boeiende wijze vertellen. Dit keer behandelt hij ons tijdschrift Gens 
Nostra. Aan de hand van stellingen, waarbij de zaal interactief mee kan 
doen, komen bijvoorbeeld onderwerpen aan de orde als publiceren, 
opgenomen publicaties en onderwerpen die wel of niet interessant zijn. Het 
wordt een mooie gelegenheid om een kijkje achter de redactieschermen te 
nemen en uw mening over het blad te geven.  
 
woensdag 12 oktober 2011 
Afdelingsledenvergadering om 20.00 uur 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter. Mededelingen van algemene aard. 
2. Verslag van de ledenvergadering van 13 april 2011. Zie hiervoor HNK 

nr. 86 blz. 35. 
3. Mondeling verslag van de penningmeester. 
4. Plannen voor 2012 
5. Landelijke zaken 
6. Verslag van markten in september en oktober: Oproep 55+ markt in 

Haarlem. 
7. Wat verder ter tafel komt. 
8. Rondvraag en sluiting.  

 
Pauze 
 

Na de pauze horen we enkele 10-minuten praatjes over onderzoek van 
leden. Verder is er deze avond gelegenheid voor belangstellenden om 
informatie in te winnen. De trouwe leden kunnen nu eens zonder te hoeven 
haasten de bibliotheek een bezoek brengen. 
En er is gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Einde van 
de avond 22.00 uur. 
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Bijzondere bronnen 
door Marry Luken 

 
In de studiezaal van het Regionaal Archief zijn jaarboeken van Alkmaar te 
vinden met daarin soms aardige wetenswaardigheden. In het jaarboek van 
1856:  

  
Lijst van het besturend personeel bij de verschillende brandspuiten 

binnen de gemeente Alkmaar 
President-Brandmeester F. ROEM 

 
 Spuit  

No. 1. 
Spuit  
No. 2. 

Spuit 
No. 3. 

Spuit  
No. 4. 

Spuit  
No. 5. 

1e 
Brandmeester 

J.H.  
Ibink 

J.C.  
van der 
Swaagh 

R. Bossert 
Gz. 

P.  
Bruinvis de 
Lange 

A.  
Bergman 

2e dito C.  
Stoel 

J. 
Krabbendam 

Jb. Helling J.I.J. 
Lutterot 

A.J.  
Stikkel 

1e Adsistent-
Brandmeester 

A. 
Veenhuijsen 

G.L. 
Schuurman 

G.L. 
Hajenius 

H. 
Haarmans 

Joh. 
Vermeer 

2e dito J. Metz 
Burkunk 

C.  
de Veer 

D.  
de Wit Jz. 

W. 
Schuurman 

M.C.  
Ritter 

Kommandeurs J. Slegtkamp P. Hengsman J.H. 
Lohmeijer 

G.  
Groot 

J.D.  
Preijer 

 J.  
Vaartjes 

B.  
Bruin 

J.B. 
Kleberg 

J.J.  
Krijt 

G.  
Cloeck 

 M.  
Broers 

G.  
Goes 

A. Keuter 
Rz. 

F.  
Vester 

J.A. 
Klaverweijde 

 B.D.  
van Dam 

A.  
Franken 

N.  
Goes 

H.J.  
Conijn 

C.  
Perk 

 K. Kleijbroek G. 
Nieuwenhuis 

G.L. 
Schouten 

J.H. 
Moorman 

H.S.  
Blok 

 A. J. 
Walraven 

G. van 
Weede 

P.  
Twisk 

J.F.  
Ukena 

G.J.  
de Wit 

 
De benoemingen dagteekenen zich 

 
Van den President-Brandmeester en de Brandmeesters: bij Burgemeester 
en Wethouders den 25 November 1856 
van de Adsistent-Brandmeesters en de Kommandeurs: idem 12 December 
1856 
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Een 19e eeuwse brandspuit. Bron: website Zijper Museum 
 
 
 

Overlijdensakten 1951-1960 openbaar 

 
Op 1-1-2011 zijn de overlijdensaktes van Noord-Holland 

over de periode 1951-1960 openbaar geworden. Vooralsnog 

zijn de originele akten in te zien in de studiezaal van 

het Noord-Hollands archief aan de Jansstraat te 

Haarlem.  

 
 
 

In de volgende nummers 
 

• Deelt Karel Aaldijk een genealogisch Rake/Raake klap uit? 
• De familie Sandstra 
• De vaste rubrieken 
• Het digitaliseringsproject van het Regionaal Archief Alkmaar 
• Uw artikel? Een bijzondere akte? Een genealogisch fragment? Uw 

kwartierstaat? Een vastloper? Maak HNK-leden deelgenoot van uw 
onderzoek of mooie vondsten. Aarzel niet en neem contact op met 
de redactie. Uw bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd.    
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Van de vVan de vVan de vVan de voorzitteroorzitteroorzitteroorzitter 
 

 
 

In gesprek met een kennis werd me 
gevraagd naar mogelijkheden om de 
gegevens te achterhalen van een man die 
Hengeveld zou heten en die vertrok naar 
Suriname om daar de plaats Alkmaar te 
stichten. Tja en dan moet ik echt het 
antwoord schuldig blijven. Misschien kunnen 
onze leden daar licht op werpen. 
Wat is het toch een heidense klus om achter 

iemands achtergrond te komen en dat te staven met alle data, jaartallen en 
levensbijzonderheden. De doorzetter wint vaak wel als je op het juiste 
zoekpad voortgaat. Zo vordert “mijn” stamboom Schoehuijs gestaag en met 
hulp van anderen gaat die zoektocht terug naar 1640 in Duitsland.  
Om al de persoonsgegevens op te schrijven gebruiken we als NVG-ers 
tijdens het opzoeken vaak een lijst “Genealogie van het geslacht” (2 
bladzijden), maar voor mij echter lijkt het “Loopvel van het 
Bevolkingsregister” ook een goede keus. Met een beetje aanpassing kun je 
daar alles op 1 bladzijde kwijt.  
Terug naar het heden slaan we de agenda open en duiken ons ver-
enigingsleven weer in. 
Op 14 september komt dhr. Cor de Graaf spreken over “De publicaties in 
Gens Nostra”.  
U bent van harte welkom op 12 oktober. Dan houden we een soort van 
studieavond voor onze leden. Mogelijkheden worden besproken. Zoals: wat 
staat er allemaal in onze bibliotheek. Maar ook: hoe gaan we verder met 
onze zoektocht. Mocht u een deel van uw stamboom klaar hebben dan zou 
het leuk zijn die mee te nemen. 
Op 17 oktober spreekt in Den Helder de heer Jan Blokker over “Napoleon in 
Noord-Holland”. Vast een interessante lezing en als u daar heen zou willen 
dan graag even opgeven en eventueel  kunnen we gezamenlijk richting het 
noorden. Er zijn kaarten voor onze afdeling gereserveerd. 
 
Graag tot ziens,  

TTTTruus ruus ruus ruus     
SchoehuijsSchoehuijsSchoehuijsSchoehuijs    
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