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6. Jannetje, geb. Akersloot 22-05-1837, overl. Alkmaar 

16-05-1910,  

tr. Warmenhuizen 28-04-1864 Jan Vreeker, geb. 

Egmond-Binnen 15-04-1837, landman, overl. Oudorp 

25-12-1909, zn. van Simon Vreeker en Neeltje van der 

Schuit. 

7. Cornelis, geb. Akersloot 17-12-1838, overl. Zijpe 

13-11-1900. 

8. Ettje/IJda, geb. Zijpe 06-12-1840,  

tr. Warmenhuizen 02-05-1867 Jan Zutt, geb. Sint Maarten 

ca 1841, landbouwer, zn. van Jacob Zutt en IJda Hessing. 

 

IIIc Klaas Tamis, geb. Schermerhorn 10-05-1803, ged. (rk) Alkmaar 

10-05-1803, dienstknecht, overl. Beemster 05-07-1831, tr. 

Heerhugowaard 30-04-1829 Adriana Ettes, geb. Heerhugowaard 

02-10-1804, dienstbode, dr. van Jan Ettes en Maartje Koemeester. 

Uit dit huwelijk: 

1. Pieter, geb. Beemster 03-06-1830, overl. ald. 15-05-1859. 

 

IIId Jacob(us) Tamis, geb. Alkmaar 29-03-1807, ged. ald. 29-03-1807, 

Warmoezier, overl. Beemster 25-12-1870,  

 tr. (1) Heerhugowaard 24-04-1828 Trijntje Brink, geb. 

Heerhugowaard 01-08-1802, overl. Beemster 26-05-1857, dr. van 

Cornelis Brink en Neeltje Bos,  

tr. (2) Beemster 22-06-1862 Antje Pontman, geb. Beemster 

25-04-1817, overl. Purmerend 29-12-1889, dr. van Arie Pontman 

en Maartje Tijburg. 

Uit het eerste huwelijk geb. te Beemster: 

1. Pieter, geb. 15-03-1829 (zie IVc). 

2. Neeltje, geb. 14-07-1831, overl. ald. 14-11-1831. 

3. Cornelis, geb. 10-05-1833 (zie IVd). 

4. Nicolaas, geb. 02-01-1836 (zie IVe). 

 

IIIe Jan Jansz Tamis (junior), geb. Nieuwe Niedorp 23-03-1806, 

dagloner, arbeider, overl. Obdam 28-02-1886,  

 tr. (1) Heerhugowaard 04-06-1829 Trijntje Kager, geb. Schoorl 

09-01-1803, dienstbode, overl. Heerhugowaard 08-02-1836, dr. 

van Hendrik Kager en Grietje Louris van 't Hoog,  
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Op 6 oktober 2012 zijn onze leden welkom bij de Jubileumlezing van 

afdeling Zaanstreek/Waterland te Zaandam. Meer gegevens hierover 

volgen nog.  

Op 14 november 2012 ontvangen we mevrouw M. Zoeteman met een 

lezing over Studenten in de familie. Voorafgaande aan de lezing zal op 

deze avond een korte ledenvergadering worden gehouden. 

 
HNK AGENDA Ledenvergadering 11 april 2012. 

Aanvang 19.30 uur 
 

1. Opening en mededelingen. 

2. Verslag ledenvergadering van 12 oktober 2011 ( zie HNK nr. 88, blz. 99) 

3. Jaarverslag 2011 van de secretaris ( bijgevoegd). 

4. Financieel verslag over 2011 ( ter plekke beschikbaar) 

5. Verslag kascommissie ( wordt voorgelezen) 

6. Décharge bestuur over 2011. 

7. Wisseling kascommissieleden. Aanstelling van een nieuw lid .  

8. Begroting 2012. 

9. Bestuurssamenstelling. Aantreden van de heer J. Breggeman als lid. 

Mevrouw W.J. Hermanus-Schipper en de heer J.J. Kaldenbach zijn 

aftredend en stellen zich herkiesbaar. Tevens treedt onze 

penningmeester de heer H. van der Velde af en hij is niet herkiesbaar. Als 

kandidaat stelt de heer J.M. van Veen zich beschikbaar. Tegenkandidaten 

kunnen schriftelijk worden voorgedragen tot 1 week voor de vergadering 

bij de secretaris. 

10. Voordracht verkiezing van bestuursleden die als afgevaardigden naar de 

ALV gaan.  

11. Algemene Vergadering van de NGV te Utrecht. De stukken liggen ter 

inzage of kunnen digitaal worden opgevraagd bij de secretaris. 

Bespreking van de stukken. 

12. Herfstprogramma 2012 voor HNK. 

13. Rondvraag 

14. Sluiting.  

 

Nieuwe leden van HNK 
De volgende leden heten we van harte welkom bij onze afdeling: 

  H. Swart  Heiloo 

  R.W. Schenk Den Burg 

  E.N. Heilig  Alkmaar 

  J. van Opbergen  Schagen 

  J. Visser   Heiloo 
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Verslagen lezingenavonden 
januari 2012 

Nieuwjaarsbijeenkomst en presentatie van de Historische Vereniging 

Koedijk door dhr. J. Bijpost. 

In een gezellig samenzijn van ca. 35 leden kwamen voor de pauze, na de 

opening door onze voorzitter mevr. Schoehuijs, de heren Leek, Demmers 

en Witte aan het woord. De voorzitter deed mededelingen over de 

contacten met de andere NGV-afdelingen in Noord-Holland-noord, over de 

komende lezingen en….. over haar eigen genealogisch onderzoek. Een 

uitgave van de familie Schoehuijs zal in 2012 verschijnen en zij schetst de 

onrust die dit bij haar teweegbrengt, want tot op het laatst blijft de zorg 

over plaatsing van foto’s e.d. Dhr. Leek vertelde enthousiast over zijn 

werkzaamheden voor de uitgave van zijn stamboek (zie boekverslag) vanaf 

ca. 1990, telkenmale verstoord door hulp aan te bieden aan kennissen 

(want je wilt toch ook klaarstaan voor andere zoekende genealogen!) 

waardoor het eigen werk versneld na een ziekteperiode dan toch op de 

rand van 2011 voltooid werd, zeker mede door de hulp van zijn eega. 

Dhr. Demmers gaf aan dat er al een groot deel gereed was van zijn onder-

zoek dat zich vooral rond Rotterdam afspeelt en hij kreeg de hint om eens 

tot een evt. deelpublicatie over te gaan en dhr. Witte deelde mee dat hij 

de gehele burgerlijke stand van Texel op foto bezit en vaak wordt 

benaderd om informatie te verstrekken. We weten waar we moeten zijn 

als het voorouders van Texel betreft! 

Dhr. Bijpost heeft de 

aanwezigen verrast op 

een op luchtige wijze 

gebrachte lezing over 

de bewoners en hun 

behuizing vanaf de 

jaren ’20 van de vorige 

eeuw. Van Koedijk-zuid 

tot –noord werden de 

boerderijen en behui-

zingen getoond en 

werden wetenswaar-

digheden van haar bewoners belicht van Van ’t Veer - Kuitwaard - 

Slotemaker en Visser tot Butter - de Waal - Koedijker - Geus en Bos. 
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13-02-1804, overl. Heerhugowaard 18-07-1841, dr. van Cornelis 

Stet en Antje Kaandorp,  

 tr. (2) Heerhugowaard 01-05-1845 Anna Tesselaar, geb. 

Harenkarspel ca 1798, boerin, overl. Heerhugowaard 12-03-1858, 

dr. van Cornelis Tesselaar en Maartje Overtoom. 

Uit het eerste huwelijk geb. te Heerhugowaard: 

1. Kornelis, geb. 20-08-1833, landbouwer,  

tr. (1) ald. 15-04-1858 Antje Meijne, geb. Uitgeest ca 1837, 

dr. van Arie Meijne en Aaltje Stierp,  

tr. (2) ald. 21-11-1872 Trijntje Floris, geb. Spanbroek 

26-11-1845, dr. van Pieter Floris en Geertje Hoebes. 

2. Pieter, geb. 21-06-1836, overl. ald. 26-01-1838. 

 

IIIb Jan Pietersz Tamis, geb. Schermerhorn, ged. Alkmaar 17-10-1799, 

boer, dagloner, landbouwer, boerenbedrijf, overl. Warmenhuizen 

04-11-1864,  

 tr. (1) Heerhugowaard 24-04-1823 Kaatje Hendriks Kager, geb. 

Alkmaar 02-05-1801, overl. Spanbroek 31-12-1834. dr. van Hendrik 

Kager en Grietje Louris van 't Hoog, 

 tr. (2) Akersloot 30-10-1836. Martha/Martje Kager, geb. ca 1811 

Bergen, boerin, dr. van Hendrik Kager en IJtje Jacobs Schouten. 

Woont 22-2-1823 te Heerhugowaard en is daar boer. (cert. nat. 

mil.). Op 29-4-1833 is voor ons burgemeester der Gemeente van 

HHW gecompareerd: Jan Tames, dewelke ons heeft verklaard 

voornemens te zijn, zijne tegenwoordige woonplaats te verande-

ren en dezelve te willen vestigen te Spanbroek met zijne huis-

vrouw Kaatje Kager en vijf kinderen met namen: Pieter, Hendrik, 

Gerrit, Jan en Barbera.  

Uit het eerste huwelijk geb. te Heerhugowaard: 

1. Pieter, geb. 03-03-1824 (zie IVa). 

2. Hendrik, geb. 25-11-1825 (zie IVb). 

3. Gerrit, geb. 05-10-1827. 

4. Jan, geb. 01-05-1829. 

5. Barber, geb. 22-10-1830, dienstmeid, overl. Wieringen 

17-03-1859, tr. Harenkarspel 09-04-1853 Maarten Glim, 

geb. Wieringen ca 1830, dienstknecht, zn. van Cornelis 

Glim en Hilgon Staaltjes. 

Uit het tweede huwelijk: 
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04-02-1836, dr. van Cornelis Bet en Neeltje Pieters Bleeker. 

Uit dit huwelijk ged. Nieuwe Niedorp tenzij anders vermeld: 

1. Jannetje, ged. 30-07-1797, dienstmeid, overl. Obdam 

19-01-1873,  

tr. (1) Alkmaar 09-04-1826 Jan Everts, geb. Berkhout ca 

1797, stalknecht, zn. van Pieter Jansz Everts en 

Maartje/Ariaantje Cornelis Komen,   

tr. (2) Oudorp 12-11-1835, Willebrordus Vader, geb. 

Alkmaar ca 1792, landman, zn. van Pieter Vader en Trijntje 

Jacobs Bloothoofd,  

 tr. (3) Zuid-Scharwoude 16-05-1847 Willem Kraakman, 

geb. Zuid-Scharwoude ca 1801, zn. van Teunis Kraakman 

en Antje Min,  

 tr. (4) Obdam 23-02-1851 Jacob Biersteker, geb. ca 1796, 

landman, zn. van Crelis Biersteker en Maartje Waij. 

2. Cornelia, ged. 10-04-1799, dienstmaagd,  

 tr. Heerhugowaard 26-01-1826 Cornelis Roozemeijer, geb. 

Wormer 20-04-1799, timmermansknecht, zn. van Hendrik 

Roozemeijer en Grietje Hollander. 

3. Maartje, geb. Heerhugowaard, ged. 14-04-1800, 

dienstbode, overl. Alkmaar 22-09-1859,  

 tr. ald. 27-04-1828 Cornelis Evers, geb. Berkhout, ged. 

Berkhout (De Goorn) 17-01-1800, boerenknecht, 

werkman, overl. Alkmaar 29-02-1860, zn. van Pieter Jansz 

Everts en Maartje/Ariaantje Cornelis Komen. 

4. Antje, ged. 31-03-1801, overl. Heerhugowaard 31-08-1819.  

5. Cornelis, ged 29-08-1802.  

6. Elisabeth, ged. 16-07-1803, dienstbode, overl. Alkmaar 

28-04-1877,  

tr. Alkmaar 10-08-1834 Antonie Boersen, geb. Wieringen 

ca 1800, boer, zn. van Jan Boersen en Marijtje Wagender. 

7. Jacoba, ged. 07-10-1804.  

8. Jan, geb. 23-03-1806 (zie IIIe). 

9. Jacob, ged. Oudorp 07-03-1810. 

 

IIIa Cornelis Tamis, geb. Alkmaar 14-06-1795, dienstknecht, landman, 

overl. Heerhugowaard 08-02-1858,  

 tr. (1) Heerhugowaard 03-02-1831 Cornelia Stet, geb. Heiloo 
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Achtereenvolgens werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van de 

volgende feiten, verteld bij de vele getoonde beelden.  

-de vlotbrug bij de Sluismolen, overvaren door een vrachtschip of bijna tot 

zinken gebracht door een vrachtwagen zwaarder dan de toegestane 

asbelasting van 2000 kg. 

- de kerk van de Hervormde Gemeente (zie links) gebouwd ca. 1550, ca. 

1880 gerenoveerd door een schenking van koning Willem III en in 1947 

gesloopt. 

Tenslotte: de naam van Piet Modder werd genoemd en een van de aanwe-

zigen kende nog zijn bijnaam t.w. Piet Prut en zo wordt een vernieuwde 

luxe boerderij genoemd  ‘boerderette’. Een welgemeend applaus viel dhr. 

Bijpost ten deel.  

Meer informatie over de Hist. Ver. Koedijk: www.koedijk.org 

 

februari 2012 

‘Hebben jullie dat nog niet digitaal?’ door Sander Wegereef. 

Met Sander, bij velen bekend als voormalig medewerker van het Regionaal 

Archief Alkmaar, namen ca. 30 bezoekers een kijkje in de keuken van de 

archiefdigitalisering. Bovenstaande vraag wordt vaak gesteld, alsof nu 

plotseling alles gedigitaliseerd is. Verre van dat. Alleen al de enorme 

kosten van het gehele proces dwingen om heel nauwkeurig af te wegen 

welke archiefstukken in aanmerking komen voor digitalisering. Dat het 

belangrijk is voor het archief om actief deel te nemen is duidelijk. 

Archiefstukken worden zo behouden, de dienstverlening wordt uitgebreid 

en een breder publiek kan benaderd worden. Het materiaal dat in 

aanmerking komt moet wel in goede staat zijn. Naast de bestanden van de 

burgerlijke stand is er veel belangstelling voor historisch materiaal. RAA 

heeft thans o.a. films van het Beleg van Alkmaar, de inpoldering van de 

Schermer en de Tweede Wereldoorlog op de site. Verder worden de sites 

van de regionale kranten en tijdschriften goed bezocht en de 

mogelijkheden om op naam te zoeken worden steeds meer verfijnd. Als 

Sander de weg schetst waarlangs het proces gaat van ‘keuze materialen 

door het archiefpersoneel, inzet van vrijwillige medewerkers, verwerking 

in het digitaliseringsbedrijf tot de uiteindelijke plaatsing op het internet’ 

dan kan hij op begrip van iedereen rekenen. Na de pauze laat Sander op 

het internet aan de aanwezigen diverse zoekmogelijkheden zien o.a. op de 

site van RAA, Archief Zaanstad, Nationaal Archief en KB (Kon. Bibliotheek). 

Een leerzame avond voor belangstellenden.  
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Jaarverslag 2011 
door Wil Hermanus, secretaris afdeling Hollands Noorderkwartier 

 

Algemeen. 

In het verslagjaar organiseerde de afdeling in het zalencentrum ’t Trefpunt 

in Alkmaar de volgende bijeenkomsten met de bijbehorende 

bezoekersaantallen: 

 

12 jan 2011 Nieuwjaarsbijeenkomst en presentatie van museum De 

  Zijpe door de heer Van Dijk, 43 personen. 

9 feb 2011 Genealogisch onderzoek in niet-kerkelijke bronnen, de  

  heer Rijswijk, 52 personen. 

9 mrt 2011 Hugenoten. De heer Du Corbier. 36 personen. 

13 apr 2011 Ledenvergadering en lezing Kerken in Noord-Holland.  

De heren Plaatsman en Looijenga, 37 personen. 

14 sep 2011 Gens Nostra voor en door leden. De heer De Graaf. 22  

  personen. 

12 okt 2011 Ledenvergadering en 10 minutenpraatjes door de heren 

  Reijngoud over de HNK bibliotheek, en Aaij over onderzoek 

  in de Zaanstreek en West-Friesland, 26 personen.  

9 nov 2011 Creatief schrijven, Mevrouw Scholtens, 43 personen. 

 

Voorafgaande aan de bijeenkomsten stuurde de heer Telman via e-mail 

een Nieuwsbrief. Leden werden hierdoor geïnspireerd om naar de 

bijeenkomst te gaan. De door de heer Aaij gemaakte verslagen van de 

lezingen werden gepubliceerd in het afdelingsblad. Begin december 

bedroeg het ledenaantal 333 en waren er 26 bijkomende leden.  

De afdeling ontvangt veel uitgaven van historische afdelingen uit de regio 

door middel van een ruilabonnement . Ze worden bezorgd bij de secretaris 

op haar huisadres, vervolgens worden ze door de heer Aaij bekeken voor 

verslaglegging in het afdelingsblad, daarna bundelt de heer Leek de bladen 

in een map voor rondzending langs alle bestuursleden en tot slot komen 

de bladen ter inzage voor de leden in onze bibliotheek.  

 

Bestuurlijke zaken en PR. 

Het bestuur had dezelfde samenstelling als vorig jaar. In de loop van de 

zomer moest de penningmeester de heer Van der Velde een zware 

operatie ondergaan. Gelukkig kon hij de belangrijkste financiële zaken wel 
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10-07-1765, landman, overl. Heerhugowaard 16-02-1836,  

 tr. Heerhugowaard 14-08-1793, Barber Cornelis Maurits, geb. 

Obdam 02-10-1773, overl. Heerhugowaard 11-02-1830, dr. van 

Cornelis Maurits en Guurtje Doebes. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maartje, geb. Schermeer 10-03-1794, warmoezierster, 

overl. Beemster 21-03-1873, 

tr. (1) Heerhugowaard 04-05-1820 Jan Taman, geb. 

Beemster ca 1796, tuinman, overl. ald. 21-12-1847, zn. van 

Jan Taman en Lijsbeth de Lange, 

tr. (2) Beemster 21-11-1851 Jan Lievendag, geb. 

Warmenhuizen ca 1781, overl. Beemster 30-04-1858, zn. 

van Gerrit Lievendag en Antje Kunis. 

2. Cornelis, geb. Alkmaar 14-06-1795 (zie IIIa). 

3. Trijntje, geb. Alkmaar 25-06-1797, ged. ald. 25-06-1797. 

overl. Beemster 24-12-1859,  

 tr. Beemster 09-06-1822 Hermanus Taman, geb. Beemster 

05-01-1801, warmoezier, overl. ald. 01-03-1867, zn. van 

Jan Taman en Lijsbeth de Lange. Hertr. Grietje Velthoen. 

4. Jan, geb. Schermerhorn 22-10-1799 (zie IIIb). 

5. Elizabeth, geb. Alkmaar, ged. ald. 04-05-1801. 

boerenbedrijf, overl. Heerhugowaard 03-04-1881,  

 tr. (1) Heerhugowaard 27-04-1826 Dirk Hageman, geb. 

Oudorp 19-03-1801, boerenbedrijf, overl. Heerhugowaard 

29-05-1836, zn. van Gerbrand Hageman en Cornelisje 

Venneker,  

 tr. (2) Heerhugowaard 12-07-1838 Klaas Wiebes, geb. 

Limmen ca 1799, dienstknecht, zn. van Pieter Wiebes en 

Antje Jans Man. 

6. Klaas, geb. Schermerhorn 10-05-1803 (zie IIIc). 

7. Johanna, ged. Alkmaar 07-02-1806.  

8. Jacob(us), geb. Alkmaar 29-03-1807 (zie IIId). 

 

IIb Jan Jansz Tamis, ged. Alkmaar 11-01-1771, landbouwer, dagloner, 

werkman, overl. Heerhugowaard 19-01-1851,  

 Tr. Heerhugowaard 07-02-1796 (jm in de HHW, jd in de Enigenburg, 

doch laatst gewoond hebbende in de Schermer onder Oterleek) Maartje 

Cornelis Bet, geb. Enigenburg 17-01-1768, overl. Heerhugowaard 
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8. Claas, ged. 07-02-1774, overl. Heerhugowaard 

10-09-1781. Begr. Oterleek. 

9. Lijsbet, ged. 28-02-1775. 

10. Duijfje, geb. Heerhugowaard, ged. 14-03-1778, overl. 

Noord-Scharwoude 30-11-1821,  

tr. Heerhugowaard 23-11-1806, (wednr. geb. in de Burg 

onder Sint Maarten en thans wnd te Zuid-Scharwoude op 

Langedijk, jd geb. in de Schermeer en thans wonende in de 

Heerhugowaard.Ook dtb BoL: Petrus Cornelis Bet tr. Columba 

Joannes Tames) Pieter Cornelisz Bet, ged. Enigenburg 

07-07-1765, overl. Noord-Scharwoude 23-01-1822, zn. 

van Cornelis Bet en Neeltje Pieters Bleeker. Wednr. van 

Jacoba de Jong, wednr. van Catharina Bleeker.  

11. Dirk, ged. 07-03-1780, overl. Heerhugowaard 31-08-1781.  

12. Jantije , ged. 02-12-1782, begr. Oterleek 03-02-1796. 

Uit het tweede huwelijk: 

13. Pieter, overl. Heerhugowaard 30-05-1796, begr. Oterleek. 

14. Sijffert, overl. Heerhugowaard 10-04-1795, begr. Oterleek. 

15. Pieter, ged. Obdam 05-03-1796 (get.: Griet Jans v.d. Meule 

HHW). 

16. Claas, ged. Obdam 05-03-1796 (get.: Diver Jans Tames, 

HHW). 

17. Sijvert/Sijbert, geb. Obdam, ged. ald. 05-10-1797 (get.: 

Griet Corn. v.d. Meule, Waarddijk), verver,  

tr. Schagen 13-05-1821 Jannetje Tames, geb. Schagen, 

ged. ald. 18-10-1800. overl. Warmenhuizen 25-06-1871, 

dr. van Cornelis Cornelisz Tames en Aagje Janse Bes. (Zowel 

Sijvert als Jannetje worden met de familienaam Tames of Tamis 

geregistreerd. Ze zijn echter geen familie van elkaar. Jannetje 

behoort tot een familie Tamis/Tames die zijn oorsprong vindt in 

Schagen.)  

18. Jannetje, geb. Obdam, ged. ald. 04-03-1801 (get.: Antje J. 

v.d. Meulen, HHW), overl. Wieringen 05-12-1855,  

tr. Warmenhuizen 17-02-1822 Cornelis Bleeker, geb. Sint 

Maarten, ged. Harenkarspel 02-04-1798, boerenknecht, 

zn. van Jacob Bleeker en Trijntje Broersen. 

 

IIa Pieter Jansz Tamis, geb. Oterleek 27-05-1765, ged. Alkmaar 

jaargang 26, nummer 1, maart 2012                                        7

via e-mail verzorgen. In de herfst meldde de heer Breggeman zich aan voor 

het bestuur. Inmiddels werkt hij zich in tot april 2012 om dan officieel toe 

te treden tot het bestuur. De heer Breggeman assisteert bij de PR en bij de 

verzending van het afdelingstijdschrift. Op verzoek van de heer Van der 

Velde is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester. 

Hiervoor zijn enkele contacten gelegd. 

 

Het bestuur vergaderde op 15 februari 2011, 17 mei 2011, 21 september 

2011 en 1 november 2011. Besproken werden onder andere de invulling 

van het programma voor de bijeenkomsten, de bezuinigingen, de 

contacten met andere afdelingen, de plannen van de redactie en de 

genealogische hulp in het Regionaal archief.  

In de herfst is na enkele gesprekken met de heer De Raad van het 

Regionaal Archief besloten om begin 2012 te starten met een 

genealogische hulpmiddag in het Regionaal archief in Alkmaar, dit voor de 

proeftijd van een half jaar. Hiervoor zijn elf personen bereid gevonden om 

te helpen. 

De afdeling verzorgde een stand op de markten van de Monumentendag 

op 10 september, en de Oud Hollandse markt in de bibliotheek op 8 

oktober. De deelname aan de 55+ beurs van de KBO in de Kennemerhal in 

Haarlem kon helaas niet door gaan wegens gebrek aan menskracht door 

afwezigheid vanwege de herfstvakantie en door ziekte van enkele leden. 

Op 29 oktober 2011 woonden mevrouw Hermanus-Schipper en de heer 

Breggeman de PR dag bij in Weesp. De heer Aaij en mevrouw Hermanus- 

Schipper waren afgevaardigden bij de Algemene vergaderingen van de 

NGV in Utrecht.  

 

Contacten met andere NH–afdelingen. 

Op 30 maart 2011 kwamen afgevaardigden van alle Noord-Hollandse 

afdelingen en de landelijk secretaris bijeen in Alkmaar voor een overleg. 

Dit overleg was bedoeld om elkaar beter te leren kennen, om de wensen 

kenbaar te maken en om te bespreken hoe we de krachten kunnen 

bundelen. Eén idee werd al op 17 oktober uitgevoerd in Den Helder 

betreffende het gezamenlijk bijwonen van de lezing van Jan Blokker over 

Napoleon. Dertien leden van Hollands Noorderkwartier maakten van dit 

aanbod gebruik. In 2012 zal dit NH-overleg worden voortgezet.  
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Het afdelingsblad. 

De redactie bestond uit mevrouw Luken en de heren Aaij en Telman. Er 

werden 4 nummers uitgebracht van jaargang 25 met een totaal van 124 

pagina’s. Het blad heeft een gevarieerde inhoud. In het blad zijn in het 

verslagjaar ook aanvullingen opgenomen op ons jubileumboek 

“Immigranten in Alkmaar’. Met een flink aantal privé abonnementen, ruil- 

abonnementen en een plaats op het schap in de bibliotheken in de regio 

en in het Archief kan gezegd worden dat de lezerskring groot is. De 

verzending werd verzorgd door een groep vaste medewerkers. 

 

Bibliotheek. 

De heer en mevrouw Reijngoud zorgden voor de afdelingsbibliotheek. In 

de herfst zijn een aantal oude afdelingsbladen, die ook in het VC in Weesp 

zijn in te zien, opgeruimd waardoor ruimte is geschapen. De heer Aaij 

zorgde tijdens de bijeenkomsten voor een aardige tafel met inzage-

exemplaren. De heer Reijngoud zorgde voor een bijgewerkte titellijst van 

de boeken; deze lijst is overhandigd aan de landelijk penningmeester voor 

het totaal overzicht van de bezittingen van de NGV.   

 

 

 

 

VRAAG ►◄ANTWOORD 

 

Normaliter vindt u in deze rubriek een genealogische vraag van een van 

de leden dat met zijn onderzoek is vastgelopen. Deze keer roepen we uw 

hulp in voor de verklaring van een beroep. Mocht u het antwoord weten, 

dan hopen we dat u contact met de redactie wilt opnemen, zodat we het 

kunnen publiceren.  

 

Hans van Veen, vrijwilliger van het digitaliseringsproject van het archief in 

Alkmaar, kwam tijdens het invoeren van gegevens van een overlijdensre-

gister van Bergen 1943-1950 het volgende beroep tegen: posteur? of 

porteur? In akte 28 van 1948 wordt het overlijden van een zoon van 

Steven van Riemsdijk aangegeven. De vader heeft dit mysterieuze beroep. 

Wie weet raad?  
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Genealogie Tamis (deel 1) 
door An Tamis en redactie 

    

Geruime tijd geleden ontving de redactie van mw. An Tamis uit Oudorp 

een fragmentgenealogie van haar familie Tamis met de vraag of we ‘er iets 

mee konden’. De familie woont en woonde grotendeels in Hollands 

Noorderkwartier, dus is uitstekend geschikt voor publicatie in ons blad. Er 

zaten hier en daar nog wat losse eindjes. De redactie heeft zich 

ingespannen om de genealogie aan te vullen waarbij het accent lag op de 

oudste generaties. Vanwege ruimtegebrek wordt deze genealogie in twee 

delen gepubliceerd en heeft het volgende nummer een hoog Tamis-

gehalte. (Opm: De spellingsvarianten zijn talrijk: Tamis, Tames, Taams, 

Tamisse, Tamese, Thames, Thamis, Thamensz, Tamensz. )  
 

I Jan Jansz Tamis, geb. Purmer 1741, overl. Warmenhuizen 

27-09-1820. 79 j, zn. v. Jan Tamis en Trijntje Ariensz, beiden in de Purmer 

overleden,  

 tr. (1) Heerhugowaard 16-04-1763, jm in de HHW, jd in de Schermer 

(ook Oudorp 10-4-1763 Jan Jansz Tamis uijt de Waart en Maartje Dirks 

Sijb. Get: Pieter Janse Tamis en Alijda Schorlemmer) Maartje Dirks Zijp, 

geb. Oterleek 27-05-1740, begr. ald. 23-04-1785, pro deo, dr. van 

Dirk Pietersz Zijp en Duiffie Dirks Gorter,  

tr. (2) Heerhugowaard 21-10-1792, wednr, wede van Warmenhuizen, 

beiden pro deo, Lijsbeth Jans van der Molen, ged. Warmenhuizen 

12-03-1758, overl. ald. 06-11-1825, dr. van Jan Molen en Maartje 

Pieters. Wede. van Pieter Brammer. 

Uit het eerste huwelijk ged. te Oudorp tenzij anders vermeld: 

1. Trijntje, ged. 22-06-1764, koehouderesse, overl. Heerhu-

 gowaard 19-03-1822, 

 tr. Heerhugowaard 21-01-1787 Arie Corneliszn (de) Groot 

 (Huisman), geb. 08-01-1765, overl. Alkmaar (Egmonder-

 meer) 19-02-1819, zn. v. Cornelis Jacobsz Groot en Trijntje 

 Ariens Huijsman. 

2. Pieter, geb. Oterleek 27-05-1765 (zie IIa). 

3. Dirk , ged. 12-09-1766, jong ovl. 

4. Lijsbeth, ged. 05-03-1768, jong ovl. 

5. Dirk, ged. 3-1769, jong ovl. 

6. Jan, ged. Alkmaar 11-01-1771 (zie IIb). 

7. Dirk, ged. 07-03-1772, jong ovl. 
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TipTipTipTip!!!!    

Vanaf 10 maart 2012 start een nieuwe serie van het tv-

programma Verborgen Verleden, waarin een bekende 

Nederlander op zoek gaat naar zijn familiegeschiedenis. 

Het programma zal steeds worden uitgezonden op 

zaterdag om 20.15 uur op Nederland 2. Naar verwachting 

zal in aflevering 4, op 31 maart 2012, aandacht besteed 

worden aan de acteur Cees Geel (geb. Schagen, 

13-3-1965). Volgens welingelichte bron is bij het zoeken 

naar zijn voorouders ook het archief in Alkmaar bezocht.  

 

 

 

☺☺☺☺pmerkelijk 
Marry Luken typte de geboorteakte in van Jacob Jacobus! Nog 

opmerkelijker bleek zijn familienaam. Hij is namelijk de zoon van de 

ongehuwde Johanna Geertruida Jacobs. (Den Helder, 16-6-1846).  

 

 

 

 

 

Gelezen op de site van de SVB 

Daan en Emma populairste kindernamen in 2011 
 

De Top 20 kindernamen van 2011 is bekend. De populairste jongens- en 

meisjesnaam zijn Daan en Emma. Daarmee is Daan weer terug in de top 3 

van populairste jongensnamen naast Sem en Milan. Emma heeft Sophie en 

Julia achter zich gelaten en eindigt op de eerste plaats. Elk jaar publiceren 

wij een overzicht van de meest populaire kinder-namen. De SVB betaalt elk 

kwartaal de kinderbijslag en is daardoor op de hoogte van de namen van 

alle pasgeboren kinderen. In 2011 zijn er 180.311 kinderen geboren, 

waarvan 92.337 jongens en 87.974 meisjes. In totaal betalen wij ruim 3,3 

miljard euro aan kinderbijslag voor ruim 3,5 miljoen kinderen. 
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VOOR U GELEZENVOOR U GELEZENVOOR U GELEZENVOOR U GELEZEN    
door Piet Aaij 

 

Naast enkele parentelen/kwartierstaten e.d. ook belangwekkende arti-

kelen uit de NGV-afdelingsbladen en periodieken in onze regio versche-

nen. U kunt de meeste bladen in onze bibliotheek inzien. Regionale uit-

gaven zijn verder in het Regionaal Archief aanwezig.  
 

Gerrit Jan Bothof (kwst)  Kwartier van Nijmegen jrg. 30 nr. 4 

Jan Feenstra (kwst)   NoordKopstukken jrg. 26 nr. 1 

Gerrit Ignatius Sarlemijn (gen)  idem 

Wijnand de Nijs (kwst)   West Noord-Brabant 2011 nrs.3/4 

Adiaan Tak (kwst)   idem 

Everardus Hubertus Joosten (kwst) Gens Propria 2011 nr. 3 

Herman Veerkamp / Ellen Verweij Stichtse Heraut jrg. 23 nr. 4 

 

 

 

 

 

 

Bente-Sophie Andreae (kwst)  Amstelland nr. 84 

Derck ten Broeck (Broeke)   Achterhoek en Liemers jrg. 19/5 

Anna Kramer (kwst)   Koggenland 2011/4 

Elias Pietersz. De Smeth (gen)  Westfriese families jrg. 52 nr. 4 

Familie Lakenman   idem 
***** 

‘Oud-Alkmaar’ jrg. 35 nr. 3, tijdschrift van de Hist. Vereniging Alkmaar 

- Varnebroek (waar lag het oorspronkelijk en waar komt deze naam 

eigenlijk vandaan?) 

- Misdaad en straf in Alkmaar in de zestiende eeuw (vonnissen van 

het Alkmaarse schepengerecht uit het ‘Correctieboek’) 
***** 

‘Otterplaat’ jrg. 17 okt. 2011 Stichting Langedijker Verleden 

- de Langedijker Muziekschool van Andries Olie 

- een kermisfamilie uit Oudkarspel  

- Willem Kos, Nederlands eerste Olympische sprinter 

‘Bergense Kroniek’  jrg. 18 nr. 2 

  uitgave van de Historische Vereniging  Bergen NH 

- Een veerhuis zonder water in Bergen  

- Een panorama van Bergen aan Zee 

- Natuurtheater Maesdammerhof  
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Stamreeks van Wilhelmus Schotten 
door Wim Schotten en redactie 

 

De meeste HNK-leden kennen hem wel. Het moet wel heel gek gaan als 

Wim Schotten niet aanwezig is op een HNK-avond in ’t Trefpunt in Alkmaar 

waar u altijd bij hem terecht kunt met uw vragen over Haza-Data. Ook in 

de studiezaal van het archief in Alkmaar is Wim bijna iedere dinsdagavond 

te vinden. Ruim een jaar geleden werd Wim vrijwilliger bij het 

digitaliseringsproject van het archief en sinds afgelopen zomer is hij ook 

één van de coördinatoren. Toen Wim zich als coördinator per e-mail 

voorstelde aan zijn groep vrijwilligers, stuurde hij zijn stamreeks mee. Deze 

voorouders komen allemaal uit onze streek, vandaar dat de redactie hem 

natuurlijk meteen heeft gestrikt om deze stamreeks in HNK te mogen 

publiceren. 

 

Generatie I 

Wilhelmus (Wim) Schotten, geb. Bergen 26-12-1947, operator, admini-

strateur. 

Tr. Heerhugowaard 16-04-1971  

Johanna Maria Louise Elisabeth (Annemiek) Broekman, geb. Amsterdam 

15-12-1950, onderwijzeres, dr. van Rudy Broekman en Elisabeth Ardina 

Hormes. 

Uit dit huwelijk twee zoons geb. te Heerhugowaard: 

Ivo Wilhelmus Schotten, geb. 1973 

Niels Rudolf Schotten, geb. 1974 

 

Generatie II 

Johannes Schotten, geb. Bergen 06-12-1908, aannemer, suikerbakker, 

badman, arbeider, keukenknecht, dropmaker, overl. Bergen 16-07-1981. 

Jan was van ca. januari 1925 tot 14 juli 1928 dropmaker, drupsmaker en 

halfwas officier bij Ero & Rem te Alkmaar. Hij werd ontslagen als gevolg 

van een brand. Van 20 juli 1928 tot 3-9-1928 werkte hij als keukenknecht 

bij Hotel Nassau-Bergen te Bergen aan Zee. Van januari 1929 tot juli 1930 

werkte hij als dropwerker bij Edel & Thies te Hoorn. Van september 1930 

tot juni 1931 als officier en dragist bij Ero & Rem te Alkmaar. Op 22-6-1933 

werd hij aangesteld voor toezicht op het tentenstrand bij de NV. Bouw 

Exploitatie Maatschappij "Bergen aan Zee". 
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Ingezonden mededeling van de afd. ZAANSTREEK - WATERLAND 

 

Betreft: cursus Gens Data Pro. 
 

Laatst hebben wij het initiatief genomen om in 

de maand april samen met het Waterlands 

Archief te Purmerend een cursus computer-

genealogie te organiseren rond het programma 

Gens Data Pro. Omdat hier vermoedelijk meer 

belangstelling voor bestaat dan alleen binnen 

onze regio verzoeken wij u deze informatie in 

uw afdelingsblad te plaatsen zodat de leden 

voldoende tijd hebben om te reageren. 
 

De cursus bestaat uit een module voor beginners en een module voor 

gevorderden. Beide modules bestaan uit 2 dagdelen. Dit kan in overleg 

met de cursisten op een middag of een avond worden gepland. De cursus 

wordt gegevens door mevrouw Jacqueline Hofland-Poot.  

Leden van de NGV kunnen zich voor deze cursus aanmelden en zich 

inschrijven bij Herman Rijswijk, telefonisch te bereiken op nummer 075-

6161137 of (bij voorkeur) via e-mail: voorzitter@zwa.ngv.nl 

Omdat de cursus in april start worden belangstellenden verzocht zich aan 

te melden vóór 16 maart 2012. Men kan dan direct aangeven of men zich 

als beginner of gevorderde wil inschrijven en welk dagdeel de voorkeur 

heeft.  
 

De cursusdata worden te zijner tijd vastgesteld en de kosten bedragen  

€ 22,50 inclusief studiemateriaal bij een minimum aantal deelnemers van 

10 personen. Vanwege de te verwachten interactie wordt uitgegaan van 

maximaal 20 personen per cursus. 

Voor achtergrondinformatie:  

de website van mevr. Hofland is www.geneaducatie.nl 
 

De cursus wordt gegeven in het Waterlands Archief te Purmerend, 

Wielingenstraat 75 te Purmerend.  

De website van het archief is: www.waterlandsarchief.nl 
 

Namens het afdelingsbestuur afdeling Zaanstreek-Waterland, 

Rob Boom en Herman Rijswijk 
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AANWINSTENAANWINSTENAANWINSTENAANWINSTEN    BIBLIOTHEEKBIBLIOTHEEKBIBLIOTHEEKBIBLIOTHEEK    
door Piet Aaij 

 

‘Stamboom Familie Leek en aanverwanten’  
van circa 1660-2011 door Jaap Dirkszn. Leek. 

(bibliotheeknr. 204) 

In een prachtig uitgevoerd boekwerk maken we kennis met de familie van 

Jaap Leek en zijn echtgenote Ria de Dood. Beiden zeer verweven met onze 

NGV-afdeling  HNK in verschillende functies, hebben zij tevens de laatste 

jaren al hun energie gestoken in de vervolmaking van genoemde 

genealogie.  

In het voorwoord geeft de auteur aan dat allerlei aanverwante 

werkzaamheden deze uitgave hebben vertraagd. Zo is er een kwartierstaat 

gepubliceerd en een stamboomuitgave ‘De familie Louwe en 

aanverwanten 1665-2007’ in het kwartaalblad van Hollands 

Noorderkwartier. Verder is er regelmatig meegewerkt aan diverse 

publicaties van bevriende genealogen en is medewerking verleend aan het 

jubileumboek van  HNK ‘Immigranten in Alkmaar 1860-1880’.  

In het stamboomboek van de familie Leek komen 12 generaties nazaten 

van ene Pieter Leek (ca. 1660) aan bod in mannelijke lijn en vanaf de 8
e
 

generatie met het echtpaar Jaap Leek en Griet Roskam tevens in 

vrouwelijke lijn. Met kopieën van 

aktes uit het Oud Rechterlijk- en 

het Oud Notarieel Archief, 

plattegronden en foto’s van 

tientallen familieleden wordt het 

boekwerk verluchtigd.  
 

links: Jaap Leek (geb. 1866) en 

Griet Roskam (geb. 1871) 
 

Dit stamboomboek heeft gestalte 

gekregen vanuit verhalen van vader Dirk Leek over zijn jeugd op 

Dorregeest in de gemeente Uitgeest en de toen ontstane nieuwsgierigheid 

van de auteur. Na onderzoek bleken er 3 takken van de familie Leek te zijn 

die onderling geen verbinding bleken te hebben. De familietak van Pieter 

Leek is in dit boekwerk vereeuwigd! 
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Na de tweede wereldoorlog begon hij een aannemersbedrijf in Sloot- en 

grondwerk. 

Sinds oktober 1937 lid van het Rode Kruis. Op 28-4-1950 werd hij benoemd 

tot groepscommandant van de afdeling Bergen. 

Op 11-6-1969 maakte hij samen met zijn vrouw Sjaan een testament op. 

Tr. Zijpe 04-05-1933 

Adriana Cornelia Hommert, geb. Callantsoog 17-04-1911, huishoudelijke 

hulp, overl. Alkmaar 19-03-2005, dr. van Pieter Hommert, arbeider, 

boerenknecht, en Adriana Cornelia Ligtendag, huishoudelijke hulp. 

 

Generatie III 

Cornelis Schotten, geb. Schoorl 08-02-1881, badman, opzichter, hulp-

strandvonder, onbezoldigd rijksveldwachter, voorman, stratenmaker, 

arbeider, overl. Alkmaar 01-07-1962, na een ongeluk in Bergen.  

 

Cornelis was een tijdlang 

secretaris van een loterij-

club in Bergen. Hij won 

voor de oorlog eens  

f 100.000,-- alleen en 

naar horen zeggen de 

keer daarop hetzelfde 

bedrag op een lot dat ze 

met ze drieën hadden 

gekocht. 

In 1905 wordt hij voor 11 

weken in dienst ge-

nomen bij de aanleg van 

de weg naar Bergen aan 

Zee. Al in 1906 trad hij in 

dienst bij de Bouw 

Exploitatie Maatschappij 

"Bergen aan Zee". Aldaar 

bleef hij tot na zijn 

pensioen werkzaam. In 

1954 ontving hij een 

koninklijke onderschei-

ding. 
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Tr. Bergen 27-05-1904 

Alida Bakker, geb. Oude Niedorp 30-03-1881, ged. 't Veld 30-03-1881, 

huishoudelijke hulp, overl. Bergen 13-01-1958, dr. van Cornelis Bakker, 

arbeider, en Johanna Tromp. 

 
 

 

 

 

Generatie IV 

Siem Schotten, geb. Schoorl 13-09-1842, arbeider, overl. Bergen 

21-11-1899, 

tr. Schagen 09-05-1873 

Jannetje Rietveld, geb. Schoorl 27-12-1846, overl. Bergen 15-06-1929, dr. 

van Willem Rietveld, arbeider, en Maartje van der Steen, tr. (1) Schagen 

28-01-1871 Teeuwis Smit, geb. Oude Niedorp 06-06-1838, arbeider, overl. 

ald. 01-06-1872, tr. (3) Bergen 11-01-1907 Barend Dam, geb. Hoorn 

31-01-1841, arbeider. 

Generatie V 

Klaas Schotten, geb. Bergen 08-05-1811, ged. (RK) ald. 08-05-1811, 

arbeider, werkman, boerenknecht, overl. Schoorl 19-01-1846. Kon niet 

schrijven. 

Tr. Schoorl 17-10-1841, 

Cornelis Schotten en Alida Bakker, met hun kinderen en schoonkinderen, 

waarschijnlijk bij hun 45-jarig huwelijk. 
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rooven. Het is bekend dat de vrouw eenige maanden later is overleden. Er 

zijn 11 getuigen gehoord, en 4 verklaringen voorgelezen: 2 deskundigen 

vertelden hun bevindingen. Na het getuigenverhoor kwam de adv. Gen. 

Mr. Terpstra aan het woord. Hij vond dat het mes te stomp was om de 

halsslagaders door te snijden. De begeerte om geld te hebben, was het 

lokaas voor een 24 jarigen man om een lagen moord te plegen. Hij kon 

echter den besch. niet aansprakelijk stellen voor den later gevolgden dood 

der vrouw. Daarom achtte hij zich ontslagen van den treurigen pligt om de 

doodstraf te eischen. De wet is echter streng voor insluipers en hij 

verklaard Breggeman schuldig en veroordeelt tot een tuchthuisstraf voor 

den tijd van 5-20 jaren en 8 maanden. De verdediger mr. du Tour van 

Bellinckhave, wees op twee zaken, de houding voor en na de daad van de 

veroordeelde. Hij was voor heling veroordeeld en om de schande te 

ontlopen wilde hij vluchten. Daar had hij geld voor nodig. Twee keer 

keerde hij terug maar de derde keer pleegde hij zijn misdaad. Na de 

misdaad toonde hij dadelijk het grootste berouw, zoodat hij zelf zijn leven 

wilde afsnijden. Daarop gearresteerd kwam zijn leven door hevige ziekten 

in gevaar. Pleiter agt het niet onwaarschijnlijk, dat de keim van die ziekte 

tot het plegen tot het plegen der misdaad heeft gebragt. De verdediger 

beval den besch. aan de clementie van het hof aan en hoopte dat deze, 

wiens ligchaam reeds geheel verlamd was, tot het minimum der straf zou 

worden verwezen. Het hof zal op Woensdag 5 Julij, des middags ten 3 ure 

uitspraak doen.  

 

Dagblad voor Zuidholland en ’s Gravenhage 30-9-1865. 

Gisteren is Jacob Breggeman van het huis van verzekering alhier naar 

Leeuwarden getransporteerd, om aldaar zijn opgelegde straf te 

ondergaan. 

 

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 29-3-1866. 

Advertentie: Bij vonnis der Arrondissements Regtbank, te ’s Gravenhage, 

van den 5
e
 December 1865, is, op verzoek van Wilhelmina van Straaten, 

Echtgenoote van Jacob Breggeman, wonende te Monster, het tusschen 

haar en haren Echtgenoot bestaande Huwelijk verklaard te zijn ontbonden 

door Echtscheiding. 

’s Gravenhage, den 21 Februarij 1866. 

W. A. H. Ouwens, Procureur. 
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achtervolgd. Hij wordt gekweld door wroeging en tracht zich twee keer 

van het leven te beroven. Een zakdoek op hem gevonden suggereert dat 

hij zich wilde ophangen, en in de Monstersche vaart heeft hij zich willen 

verdrinken. Naauwelijks waren er eenige dagen verloopen, dat hij reeds in 

verzekerde bewaring was, of eene vreesselijke zenuwzinking-koorts brengt 

zijn leven in groot gevaar. Omdat de beklaagde ziek is geworden en labiel 

bleek wordt er gepleit voor de minste straf. Laat het dan, Edel Groot 

Achtbare Heeren, de minste straf zijn….  

Het Hof heeft de uitspraak bepaald op Woensdag den 5n Julij, ’s middags 

ten 3 uur. 

 

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 6-7-1865. 

Het Provinciaal Geregtshof in Zuidholland heeft heden Jacob Breggeman, 

schuldig verklaard aan poging tot moord, welke poging door uiterlijk 

bedrijf gebleken en tevens tot eenig begin van uitvoering overgeslagen 

zijnde, niet dan door toevallige en van des daders wil onafhankelijke 

omstandigheden is weerhouden, na reeds te voren tot eenzame opsluiting, 

voor den tijd van langer dan zes maanden veroordeeld te zijn geweest en 

hem alsnu veroordeeld tot een tuchthuisstraf voor den tijd van vijftien 

jaren. 

 

Nieuwe Rotterdamsche courant: staats-, handels-, nieuws- en 

advertentieblad. 30-6-1865. 

Door het prov. Geregtshof in Zuidholland, onder voorzitterschap van mr. J. 

A. Philipse, stond heden teregt de persoon van Jacob Breggeman, 

beschuldigd van poging tot moord, welke poging, door uiterlijk bedrijf 

gebleken en tevens tot eenig begin van uitvoering overgeslagen zijnde , 

niet dan door toevallige en van des daders wil onafhakelijke 

omstandigheden is weerhouden, na reeds te voren tot eenzame opsluiting 

voor den tijd van langer dan 6 maanden te zijn veroordeeld. Veel personen 

waren opgekomen bij dit regtsgeding. Vrouw van Dam zette de karaf weg 

en stond met de rug naar hem toe. Hij sloeg zijn linker arm om haar hoofd 

en mond en sneed haar met een mes in de hals. Zij schreeuwde en 

worstelde zich los en wist de achterdeur te bereiken die zij opendeed. Zij 

werd opnieuw aangevallen en in de hals gesneden met het mes. Hij wilde 

haar de hals afsnijden maar de buren snelde te hulp en hij vluchtte. Een en 

ander was gepleegd met het doel om haar van de sleutels te berooven, ten 

einde de kist, waarin zich geld bevond open te maken, en het geld te 
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Barbera Pruijm, geb. Schoorl 03-05-1815, ged. ald. 03-05-1815, overl. ald. 

03-06-1861, dr. van Gerrit Pruijm, dagloner, arbeider, en Wijntje 

Bloemendaal, werkster. 

tr. (2) Schoorl 16-02-1854 Hendrik Schotten, geb. Bergen 28-03-1812, 

boerenknecht, arbeider, overl. Schoorl 15-06-1875, broer van Klaas 

Schotten.  

Generatie VI 

Sijmen Schotten, geb. Akersloot 18-03-1791, ged. (RK) Alkmaar 

26-02-1792, herbergier, dagloner, arbeider, overl. Bergen 20-07-1823,  

tr. kerk Bergen 23-12-1810 (RK). 

Geertje Hendrikse Bruijn, ged. (RK) Wimmenum Egmond Binnen 

14-10-1788, opm: bij copie-overlijdensakte wordt als geboortedatum 

27-10-1789 aangegeven, arbeidster, overl. Bergen 05-11-1830, dr. van 

Hendrik Janse Bruin, arbeider, en Maartje Tijsze Velsen, tr. (2) Bergen 

14-06-1827 Hendrik Molenaar, ged. (RK) Bergen 01-06-1799, arbeider, 

overl. ald. na 1837. 

 

Generatie VII 

Nicolaus Schotten, geb. Oude Niedorp, ged. (RK) 't Veld 12-02-1735, 

landman, herbergier, overl. Bergen 16-02-1810, otr. (1) 18-06-1761, tr. 

Oude Niedorp 19-07-1761, schepenbank, tr. kerk 't Veld (RK) Klaasje Jans, 

geb. Oude Niedorp, overl. Oude Niedorp 17-02-1767, otr. (2) Oudkarspel 

30-08-1767, tr. ald. 13-09-1767 Neeltje Pieters Kervel, geb. Oudkarspel, 

overl. ald. 23-03-1772, otr. (3) Akersloot 26-09-1772, ook 27 september 

1772 te Oudkarspel, tr. Akersloot 11-10-1772 Neeltje Gerrits Bos (RK), 

overl. Akersloot 05-01-1781. 

Op 9-10-1772 werd in Alkmaar een huwelijkse voorwaarde akte 

opgemaakt. Uit deze akte blijkt dat Klaas weduwnaar was en dat ze 

tesamen fl. 400,- bezaten en de bruid fl. 3700,--. Klaas zijn vader, Sijmen 

Jans Schotten wordt genoemd als erfgerechtigde. 

Otr. (4) Akersloot 28-04-1781, tr. ald. 13-05-1781, schepenbank  

Guurtje Pieters Zuurbier, geb. Schermeer. Zuidervaart, ged. (RK) Alkmaar 

11-02-1751, overl. Bergen 31-10-1815, dr. van Pieter Dirks Zuurbier, 

landman, en Maria Krelis de Groot.  

 

Generatie VIII 

Sijmen Jansz Schotten (RK), overl. Akersloot 13-01-1786, ook: Scholten, 

begr. Akersloot 13-01-1786, otr. (1) Nieuwe Niedorp 26-12-1722, tr. ald. 
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10-01-1723 Aafje Jans, overl. Nieuwe Niedorp 15-11-1723. Pro Deo,  

otr. (2) Nieuwe Niedorp 30-12-1724,  

Guurtje Jans Snekes, geb. voor 1710 (RK), overl. Akersloot, begr. ald. 

24-11-1775, dr. van Jan Ariens Sneekes en Dieuwertje Hendricx. 

Op 12-4-1734 hebben de schepenen van Niedorp Sijmon Jansz Schotten 

"uijt de Heer Huijgenwaard" op zijn verzoek toestemming gegeven om met 

vrouw en kinderen zich als burgers te vestigen in Oude Niedorp. 

 

 

 

 

☺☺☺☺pmerkelijk 
Hans van Veen stuitte bij het invullen van de huwelijksakte van bruidegom 

Dirk Moen (Den Helder 24-9-1829) op de grappige familienaam van de 

moeder van de bruidegom n.l.: Dieuwertje Kaas en Brood. 

 

 

 

 

Genealogisch spreekuur 

Hollands Noorderkwartier gaat een gratis genealogisch spreekuur verzorgen voor 

bezoekers van het Regionaal Archief. In het eerste halfjaar zijn drie middagen 

geresereerd, waarop NGV-ers in de studiezaal van het archief beginnende 

genealogen zullen helpen bij hun onderzoek. De middagen zijn gepland op de 

woensdagen 18 januari, 21 maart en 16 mei. Als het goed bevalt, wordt het 

spreekuur voortgezet. Als dezelfde frequentie wordt aangehouden, zullen de 

volgende spreekuren plaatsvinden op de derde woensdag in juli, september en 

november. Genealogische spreekuren bij archiefdiensten komen er steeds meer. 

Zo organiseren het Westfries Archief en het Waterlands Archief al enige tijd 

dergelijke spreekuren, die goed worden bezocht. Beginnende genealogen hebben 

veel vragen: hoe zet je het onderzoek op, welke bronnen zijn er, hoe leg je de 

gegevens vast? Natuurlijk kan men altijd de studiezaalmedewerker om hulp 

vragen, maar de begeleiding door een ervaren genealoog heeft duidelijk 

meerwaarde. Als u een van de spreekuren wilt bezoeken, kunt u zich per e-mail 

aanmelden: regionaal@archiefalkmaar.nl.  

jaargang 26, nummer 1, maart 2012                                        19

hersteld is en eerlang wegens den moord te Monster gepleegd, zal te regt 

staan, met de waarheid in strijd is. …..Breggeman nog geheel en al 

verlamd, niet alleen is niets in zijn toestand verbeterd, maar er bestaat 

geen de minste verwachting dat hij ooit herstellen zal. 

 

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 7-6-1865. 

Naar wij vernemen heeft de voetbode Breggeman, van Monster ophier, 

vader van den bedrijver van den veel besproken manslag, in het vorig jaar 

gepleegd, door verdrinking in de nabijheid zijner woonplaats den dood 

gevonden. 

 

Algemeen handelsblad 9-6-1865. 

7 Juni 

- Naar wij vernemen zal op Donderdag 29 dezer voor het Provinciaal 

Geregtshof in Zuidholland, kamer van strafzaken, worden behandeld de 

zaak Jacob Breggeman, beschuldigd van poging tot Moord, na reeds 

vroeger tot eenzame opsluiting voor den tijd van langer dan 6 maanden 

veroordeeld te zijn geweest. Zoo als bekend is, is die poging gepleegd op de 

huisvrouw van den tapper J. A. van Dam, in de gemeente Monster, in den 

morgen van 19 September j.l. Deze vrouw is later gestorven. 

 

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 30-6-1865. 

Jacob Breggeman was veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, in 

eenzame opsluiting te ondergaan. Hij had zijn vrouw onkundig gelaten van 

de bevestiging van zijn vonnis door ene hoogeren regter, het tijdstip 

nadert, dat hij de straf moet ondergaan.  

Hij had kippen gestolen en was heler van gestolen goed. Hij wilde vluchten 

voordat hij opgesloten zou worden. 

In zijn dorp woont eene zekere vrouw van Dam, die heeft geld en hij weet 

waar dat geld ligt; want herhaaldelijk dreef hij handel met haren man en 

zag dan waar zij het borg.  

In een nacht, dat hij weet dat van Dam naar de markt te ’s Gravenhage is 

gegaan, klopt hij aan zijn huis aan. Doch de eenvoudige vraag van vrouw 

van Dam wie is daar, doet hem reeds verschrikt teruggaan- Hij loop weg en 

probeert het twee dagen later nog eens. Maar hij gaat toch weer weg. Het 

was de flikkering van een nog niet geheel bedorven geweten; het toont 

duidelijk aan hoe zwaar de strijd was, die de beklaagde met dat geweten 

heeft gestreden. Hij verlaat daarna de woning en wordt door niemand 
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De persoon van Jacob Breggeman, beschuldigd van poging tot moord 

gepleegd te hebben op de thans overleden vrouw van Dam, te Monster, zal 

deswegens voor het provinciaal geregtshof in Zuidholland teregt staan op 

Vrijdag, den 13
e
 Januari e.k. 

 

Algemeen handelsblad 17-12-1864. 

Binnenland Amsterdam, Vrijdag 16 December. 

Jacob Breggeman, beschuldigd van poging tot moord, gepleegd op de 

thans overleden vrouw Van Dam, te Monster, zal deswege voor het hof 

teregt staan op 13 Januari e.k. 

 

Algemeen handelsblad 14-1-1865. 

’s Gravenhage 13 Januari 

-Heden zou voor het Provinciale Geregtshof worden behandeld de zaak van 

Jacob Breggeman, beschuldigd van den aanslag te Monster gepleegd op de 

huisvrouw van Dam aldaar, maar die behandeling is , uit hoofde van den 

lijdenden toestand, waarin de beschuldigde verkeert, voor een onbepaalde 

tijd uitgesteld. 

 

Nieuwe Rotterdamsche Courant 14-1-1865. 

- Heden zou voor het Provinciaal Geregtshof in Zuidholland worden 

behandeld de zaak van Jacob Breggeman, beschuldigd van poging tot 

moord, gepleegd den 19 September op de vrouw van J. A. van Dam te 

Monster.  

Advocaat-generaal Terpstra heeft een attest overlegd van de officier van 

gezondheid waaruit de ziekelijke toestand van de beschuldigde blijkt.  

Na voorlezing van de dagvaardiging tot verschijning en van het attest van 

den geneesheer werd de behandeling van de zaak voor onbepaalde tijd 

uitgesteld. 

 

Nieuwe Rotterdamsche Courant 3-5-1865. 

- Naar wij vernemen is de persoon van Jacob Breggeman van zijne ziekte in 

zooverre hersteld, dat hij eerlang, wegens den moord te Monster gepleegd, 

voor het provinciaal gergtshof in Zuidholland zal kunnen teregtstaan. 

 

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 5-5-1865. 

Dat het berigt in de Nieuw Rotterdamsche Courant van gisteren onder ’s 

Gravenhage, waarin gemeld wordt dat Jacob Breggeman van zijne ziekte 
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Nadere kennismaking met.... Jan Breggeman 

 

Geboren 24 januari 1945 in Krommenie. Mijn opleiding bouwkunde heb ik 

in de avonduren gedaan omdat het timmervak voor mij niet voldoende 

was. Bij verschillende architecten gewerkt als tekenaar, projectleider en 

opzichter. De laatste baan was bij de gemeente Beemster waar ik als 

opzichter het beheer had over alle gemeentegebouwen. Sinds 2010 

gepensioneerd. Ik ben al meer dan 40 jaar getrouwd met Joke Huitenga en 

woon al die tijd in Castricum. Naast het HNK ben ik verbonden aan de 

vereniging Kennemerijsbaan in Castricum en daar regel ik met een paar 

enthousiaste mensen het onderhoud van het clubhuis en de ijsbaan. 

Ik houd me met sport bezig: schaatsen, 2x een Elfstedentocht, hardlopen 

o.a. de halve marathon van Egmond en in de 

zomer met een groepje gelijkgestemde op de 

racefiets. 

Mijn interesse voor genealogie is van zo’n 20 

jaar terug. Mijn oom beweerde altijd dat we 

niet van de Breggemannen afstamden maar 

van de Sollen! Na veel speurwerk kwam ik er 

achter dat hij gelijk had. Mijn voorvader, 

Hendrik Breggeman, die zeeman was, verliet 

huis en haard op 1 april 1854 en liet zijn 

vrouw, Johanna Stolk, achter met 2 kinderen. 

Op 24 november 1860 werd een jongen geboren en aangegeven als Jan 

Hendriksz. Breggeman. Hierna kwamen nog Hugo en Johanna Breggeman 

die ook als Breggeman werden ingeschreven. Op 5 december 1866 

trouwde Maarten Sol met zijn Johanna. De drie Breggeman kinderen zijn 

van Maarten Sol maar als Breggeman ingeschreven. 

 Inmiddels ben ik de Sollen-tak aan het uitzoeken en kwam er al gauw 

achter dat die uit Duitsland kwamen. De naam Breggeman komt van 

Bregman een Zuid-Hollandse naam die ook in Noord-Holland voorkomt. 

Ergens moet er een link zijn tussen deze provincies. Daar ben ik naar op 

zoek. Ik was al eerder in het bestuur van het HNK maar had daar geen tijd 

meer voor vanwege drukke werkzaamheden. Nu ik meer tijd zou moeten 

hebben (dat hebben gepensioneerden eigenlijk niet) wil ik ook weer wat 

meer voor de vereniging betekenen. Ik vind het belangrijk dat deze 

vereniging blijft bestaan en wil dan ook een lans breken voor jongere 

mensen om op tijd het bestuur te verjongen.  
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De moord te Monster,  

een van mijn illustere voorouders. 
 

Bregman historische kranten. 
 

Dagblad Zuidholland 21-9-1864. 

Jacob Breggeman heeft zijn beroep in cassatie door Hooge Raad 

afgewezen gezien, waar bij hij is schuldig verklaard aan diefstal van kippen 

en veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. 
 

’s Gravenhage 20 September. Algemeen handelsblad 22-9-1864. 

Uitspraak zaak van Jacob Breggeman, requirant van cassatie tegen een in 

hooger beroep gewezen arrest van het provinciaal gerechtshof in 

Zuidholland houdende bevestiging zijner veroordeling ter zake van 

arglistige wegneming van kippen. Het betreft hier de zelfde persoon, die 

wordt vermoed schuldig te zijn aan den moord, die dezer dagen te Monster 

heeft plaats gehad. De raad heeft zijne voorziening in cassatie verworpen. 

 

Dagblad Zuidholland 23-9-1864. 

- Jacob Breggeman is gisteravond- ten 61/2 ure in het huis van arrest alhier 

over gebragt. Hij heeft schuld bekend en vrouw van Dam bevindt zich in 

bedenkelijke toestand. 

 

Dagblad Zuidholland 27-9-1864. 

De vrouw van Dam is redelijk wel. 

Dezen morgen is het tweede verband gelegd. De halswonden staan zeer 

goed; de beide handen, waarmede zij zich verweerd en gedeeltelijk haar 

hals schijnt bedekt te hebben, zijn door het tal toegebragte sneden als 

gekorven; de wond in de dij is van minder beduidenis. Als ze genoeg kracht 

heeft voor de bevalling is er hoop op in leven blijven. 

 

Dagblad Zuidholland 15-10-1864. 

Wij vernemen, dat de persoon van Breggeman, die geregt wordt de 

afschuwelijke misdaad op vrouw van Dam te Monster gepleegd te hebben, 

in de gevangenis alle pogingen aanwendt om voor ziek door te gaan.  

Betwijfeld wordt of hij echt zo ziek is. Hij wil medelijden en de geneesheer 

maakt zich geen zorgen. 
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Algemeen handelsblad 4-11-1864. 

Naar men verneemt verkeert de huisvrouw van Van Dam, te Monster, die 

19 September j.l. op eene zoo verschrikkelijke wijze is verwond, in hoogst 

bedenkelijke toestand; vooral de halswond doet het ergste vreezen, te 

meer daar de vrouw zich in hoogst zwangere toestand bevindt. De 

vermoedelijke schuldige Breggeman zelf is sedert eenigetijd vrij ernstig 

ziek. 

 

Amsterdam vrijdag 21 October. Algemeen handelsblad 22-10-1864. 

Delft 21 October. Naar men uit Monster meededeelt, verkeert het 

slagtoffer van Jacob Breggeman, vrouw Van Dam, nog altoos in zorgelijke 

toestand, en bestaat zelfs in den laatste tijd meer vrees, dat zij van hare 

wonden niet zal herstellen. 

 

Dagblad Zuidholland 1-11-1864. 

Het vrij algemeen verspreid gerucht, dat Breggeman in de gevangenis 

alhier zou zijn overleden, is onjuist. Hij is echter gevaarlijk krank. 

 

 

Dagblad Zuidholland 3-11-1864. 

De vrouw van van Dam, te Monster, die door den beruchten Breggeman 

zoo deerlijk mishandeld is, bevindt zich in een hoogstgevaarlijke toestand, 

zoodat men voor haar leven begint te vreezen. 

 

 

Dagblad Zuidholland 9-11-1864. 

Vrouw van Dam, die door den op haar gepleegden moordaanslag eene zoo 

treurige bekendheid kreeg, verzwakt dagelijks, ten gevolge der 

voortdurende pijnen aan haar wonden. Haar toestand is in alle opzichten 

onrustwekkend. Haar aanvaller, Breggeman, die mede ernstig ongesteld is, 

schijnt ook niet van zijne ziekte te zullen opkomen. 

 

Dagblad Zuidholland 17-11-1864. 

Vrouw van Dam te Monster, het slagtoffer van den moordadigen aanval 

door Breggeman gepleegd, is gisternamiddag bezweken; de toestand van 

genoemde misdadiger wordt mede dagelijks bedenkelijker: hij is geheel en 

al verlamd. 

Dagblad Zuidholland 16-12-1864. 



                                          Hollands Noorderkwartier, aflevering 89 16

De moord te Monster,  

een van mijn illustere voorouders. 
 

Bregman historische kranten. 
 

Dagblad Zuidholland 21-9-1864. 

Jacob Breggeman heeft zijn beroep in cassatie door Hooge Raad 

afgewezen gezien, waar bij hij is schuldig verklaard aan diefstal van kippen 

en veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. 
 

’s Gravenhage 20 September. Algemeen handelsblad 22-9-1864. 

Uitspraak zaak van Jacob Breggeman, requirant van cassatie tegen een in 

hooger beroep gewezen arrest van het provinciaal gerechtshof in 

Zuidholland houdende bevestiging zijner veroordeling ter zake van 

arglistige wegneming van kippen. Het betreft hier de zelfde persoon, die 

wordt vermoed schuldig te zijn aan den moord, die dezer dagen te Monster 

heeft plaats gehad. De raad heeft zijne voorziening in cassatie verworpen. 

 

Dagblad Zuidholland 23-9-1864. 

- Jacob Breggeman is gisteravond- ten 61/2 ure in het huis van arrest alhier 

over gebragt. Hij heeft schuld bekend en vrouw van Dam bevindt zich in 

bedenkelijke toestand. 

 

Dagblad Zuidholland 27-9-1864. 

De vrouw van Dam is redelijk wel. 

Dezen morgen is het tweede verband gelegd. De halswonden staan zeer 

goed; de beide handen, waarmede zij zich verweerd en gedeeltelijk haar 

hals schijnt bedekt te hebben, zijn door het tal toegebragte sneden als 

gekorven; de wond in de dij is van minder beduidenis. Als ze genoeg kracht 

heeft voor de bevalling is er hoop op in leven blijven. 

 

Dagblad Zuidholland 15-10-1864. 

Wij vernemen, dat de persoon van Breggeman, die geregt wordt de 

afschuwelijke misdaad op vrouw van Dam te Monster gepleegd te hebben, 

in de gevangenis alle pogingen aanwendt om voor ziek door te gaan.  

Betwijfeld wordt of hij echt zo ziek is. Hij wil medelijden en de geneesheer 

maakt zich geen zorgen. 

 

jaargang 26, nummer 1, maart 2012                                        17

Algemeen handelsblad 4-11-1864. 

Naar men verneemt verkeert de huisvrouw van Van Dam, te Monster, die 

19 September j.l. op eene zoo verschrikkelijke wijze is verwond, in hoogst 

bedenkelijke toestand; vooral de halswond doet het ergste vreezen, te 

meer daar de vrouw zich in hoogst zwangere toestand bevindt. De 

vermoedelijke schuldige Breggeman zelf is sedert eenigetijd vrij ernstig 

ziek. 

 

Amsterdam vrijdag 21 October. Algemeen handelsblad 22-10-1864. 

Delft 21 October. Naar men uit Monster meededeelt, verkeert het 

slagtoffer van Jacob Breggeman, vrouw Van Dam, nog altoos in zorgelijke 

toestand, en bestaat zelfs in den laatste tijd meer vrees, dat zij van hare 

wonden niet zal herstellen. 

 

Dagblad Zuidholland 1-11-1864. 

Het vrij algemeen verspreid gerucht, dat Breggeman in de gevangenis 

alhier zou zijn overleden, is onjuist. Hij is echter gevaarlijk krank. 

 

 

Dagblad Zuidholland 3-11-1864. 

De vrouw van van Dam, te Monster, die door den beruchten Breggeman 

zoo deerlijk mishandeld is, bevindt zich in een hoogstgevaarlijke toestand, 

zoodat men voor haar leven begint te vreezen. 

 

 

Dagblad Zuidholland 9-11-1864. 

Vrouw van Dam, die door den op haar gepleegden moordaanslag eene zoo 

treurige bekendheid kreeg, verzwakt dagelijks, ten gevolge der 

voortdurende pijnen aan haar wonden. Haar toestand is in alle opzichten 

onrustwekkend. Haar aanvaller, Breggeman, die mede ernstig ongesteld is, 

schijnt ook niet van zijne ziekte te zullen opkomen. 

 

Dagblad Zuidholland 17-11-1864. 

Vrouw van Dam te Monster, het slagtoffer van den moordadigen aanval 

door Breggeman gepleegd, is gisternamiddag bezweken; de toestand van 

genoemde misdadiger wordt mede dagelijks bedenkelijker: hij is geheel en 

al verlamd. 

Dagblad Zuidholland 16-12-1864. 
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De persoon van Jacob Breggeman, beschuldigd van poging tot moord 

gepleegd te hebben op de thans overleden vrouw van Dam, te Monster, zal 

deswegens voor het provinciaal geregtshof in Zuidholland teregt staan op 

Vrijdag, den 13
e
 Januari e.k. 

 

Algemeen handelsblad 17-12-1864. 

Binnenland Amsterdam, Vrijdag 16 December. 

Jacob Breggeman, beschuldigd van poging tot moord, gepleegd op de 

thans overleden vrouw Van Dam, te Monster, zal deswege voor het hof 

teregt staan op 13 Januari e.k. 

 

Algemeen handelsblad 14-1-1865. 

’s Gravenhage 13 Januari 

-Heden zou voor het Provinciale Geregtshof worden behandeld de zaak van 

Jacob Breggeman, beschuldigd van den aanslag te Monster gepleegd op de 

huisvrouw van Dam aldaar, maar die behandeling is , uit hoofde van den 

lijdenden toestand, waarin de beschuldigde verkeert, voor een onbepaalde 

tijd uitgesteld. 

 

Nieuwe Rotterdamsche Courant 14-1-1865. 

- Heden zou voor het Provinciaal Geregtshof in Zuidholland worden 

behandeld de zaak van Jacob Breggeman, beschuldigd van poging tot 

moord, gepleegd den 19 September op de vrouw van J. A. van Dam te 

Monster.  

Advocaat-generaal Terpstra heeft een attest overlegd van de officier van 

gezondheid waaruit de ziekelijke toestand van de beschuldigde blijkt.  

Na voorlezing van de dagvaardiging tot verschijning en van het attest van 

den geneesheer werd de behandeling van de zaak voor onbepaalde tijd 

uitgesteld. 

 

Nieuwe Rotterdamsche Courant 3-5-1865. 

- Naar wij vernemen is de persoon van Jacob Breggeman van zijne ziekte in 

zooverre hersteld, dat hij eerlang, wegens den moord te Monster gepleegd, 

voor het provinciaal gergtshof in Zuidholland zal kunnen teregtstaan. 

 

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 5-5-1865. 

Dat het berigt in de Nieuw Rotterdamsche Courant van gisteren onder ’s 

Gravenhage, waarin gemeld wordt dat Jacob Breggeman van zijne ziekte 

jaargang 26, nummer 1, maart 2012                                        15

Nadere kennismaking met.... Jan Breggeman 

 

Geboren 24 januari 1945 in Krommenie. Mijn opleiding bouwkunde heb ik 

in de avonduren gedaan omdat het timmervak voor mij niet voldoende 

was. Bij verschillende architecten gewerkt als tekenaar, projectleider en 

opzichter. De laatste baan was bij de gemeente Beemster waar ik als 

opzichter het beheer had over alle gemeentegebouwen. Sinds 2010 

gepensioneerd. Ik ben al meer dan 40 jaar getrouwd met Joke Huitenga en 

woon al die tijd in Castricum. Naast het HNK ben ik verbonden aan de 

vereniging Kennemerijsbaan in Castricum en daar regel ik met een paar 

enthousiaste mensen het onderhoud van het clubhuis en de ijsbaan. 

Ik houd me met sport bezig: schaatsen, 2x een Elfstedentocht, hardlopen 

o.a. de halve marathon van Egmond en in de 

zomer met een groepje gelijkgestemde op de 

racefiets. 

Mijn interesse voor genealogie is van zo’n 20 

jaar terug. Mijn oom beweerde altijd dat we 

niet van de Breggemannen afstamden maar 

van de Sollen! Na veel speurwerk kwam ik er 

achter dat hij gelijk had. Mijn voorvader, 

Hendrik Breggeman, die zeeman was, verliet 

huis en haard op 1 april 1854 en liet zijn 

vrouw, Johanna Stolk, achter met 2 kinderen. 

Op 24 november 1860 werd een jongen geboren en aangegeven als Jan 

Hendriksz. Breggeman. Hierna kwamen nog Hugo en Johanna Breggeman 

die ook als Breggeman werden ingeschreven. Op 5 december 1866 

trouwde Maarten Sol met zijn Johanna. De drie Breggeman kinderen zijn 

van Maarten Sol maar als Breggeman ingeschreven. 

 Inmiddels ben ik de Sollen-tak aan het uitzoeken en kwam er al gauw 

achter dat die uit Duitsland kwamen. De naam Breggeman komt van 

Bregman een Zuid-Hollandse naam die ook in Noord-Holland voorkomt. 

Ergens moet er een link zijn tussen deze provincies. Daar ben ik naar op 

zoek. Ik was al eerder in het bestuur van het HNK maar had daar geen tijd 

meer voor vanwege drukke werkzaamheden. Nu ik meer tijd zou moeten 

hebben (dat hebben gepensioneerden eigenlijk niet) wil ik ook weer wat 

meer voor de vereniging betekenen. Ik vind het belangrijk dat deze 

vereniging blijft bestaan en wil dan ook een lans breken voor jongere 

mensen om op tijd het bestuur te verjongen.  
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10-01-1723 Aafje Jans, overl. Nieuwe Niedorp 15-11-1723. Pro Deo,  

otr. (2) Nieuwe Niedorp 30-12-1724,  

Guurtje Jans Snekes, geb. voor 1710 (RK), overl. Akersloot, begr. ald. 

24-11-1775, dr. van Jan Ariens Sneekes en Dieuwertje Hendricx. 

Op 12-4-1734 hebben de schepenen van Niedorp Sijmon Jansz Schotten 

"uijt de Heer Huijgenwaard" op zijn verzoek toestemming gegeven om met 

vrouw en kinderen zich als burgers te vestigen in Oude Niedorp. 

 

 

 

 

☺☺☺☺pmerkelijk 
Hans van Veen stuitte bij het invullen van de huwelijksakte van bruidegom 

Dirk Moen (Den Helder 24-9-1829) op de grappige familienaam van de 

moeder van de bruidegom n.l.: Dieuwertje Kaas en Brood. 

 

 

 

 

Genealogisch spreekuur 

Hollands Noorderkwartier gaat een gratis genealogisch spreekuur verzorgen voor 

bezoekers van het Regionaal Archief. In het eerste halfjaar zijn drie middagen 

geresereerd, waarop NGV-ers in de studiezaal van het archief beginnende 

genealogen zullen helpen bij hun onderzoek. De middagen zijn gepland op de 

woensdagen 18 januari, 21 maart en 16 mei. Als het goed bevalt, wordt het 

spreekuur voortgezet. Als dezelfde frequentie wordt aangehouden, zullen de 

volgende spreekuren plaatsvinden op de derde woensdag in juli, september en 

november. Genealogische spreekuren bij archiefdiensten komen er steeds meer. 

Zo organiseren het Westfries Archief en het Waterlands Archief al enige tijd 

dergelijke spreekuren, die goed worden bezocht. Beginnende genealogen hebben 

veel vragen: hoe zet je het onderzoek op, welke bronnen zijn er, hoe leg je de 

gegevens vast? Natuurlijk kan men altijd de studiezaalmedewerker om hulp 

vragen, maar de begeleiding door een ervaren genealoog heeft duidelijk 

meerwaarde. Als u een van de spreekuren wilt bezoeken, kunt u zich per e-mail 

aanmelden: regionaal@archiefalkmaar.nl.  
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hersteld is en eerlang wegens den moord te Monster gepleegd, zal te regt 

staan, met de waarheid in strijd is. …..Breggeman nog geheel en al 

verlamd, niet alleen is niets in zijn toestand verbeterd, maar er bestaat 

geen de minste verwachting dat hij ooit herstellen zal. 

 

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 7-6-1865. 

Naar wij vernemen heeft de voetbode Breggeman, van Monster ophier, 

vader van den bedrijver van den veel besproken manslag, in het vorig jaar 

gepleegd, door verdrinking in de nabijheid zijner woonplaats den dood 

gevonden. 

 

Algemeen handelsblad 9-6-1865. 

7 Juni 

- Naar wij vernemen zal op Donderdag 29 dezer voor het Provinciaal 

Geregtshof in Zuidholland, kamer van strafzaken, worden behandeld de 

zaak Jacob Breggeman, beschuldigd van poging tot Moord, na reeds 

vroeger tot eenzame opsluiting voor den tijd van langer dan 6 maanden 

veroordeeld te zijn geweest. Zoo als bekend is, is die poging gepleegd op de 

huisvrouw van den tapper J. A. van Dam, in de gemeente Monster, in den 

morgen van 19 September j.l. Deze vrouw is later gestorven. 

 

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 30-6-1865. 

Jacob Breggeman was veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, in 

eenzame opsluiting te ondergaan. Hij had zijn vrouw onkundig gelaten van 

de bevestiging van zijn vonnis door ene hoogeren regter, het tijdstip 

nadert, dat hij de straf moet ondergaan.  

Hij had kippen gestolen en was heler van gestolen goed. Hij wilde vluchten 

voordat hij opgesloten zou worden. 

In zijn dorp woont eene zekere vrouw van Dam, die heeft geld en hij weet 

waar dat geld ligt; want herhaaldelijk dreef hij handel met haren man en 

zag dan waar zij het borg.  

In een nacht, dat hij weet dat van Dam naar de markt te ’s Gravenhage is 

gegaan, klopt hij aan zijn huis aan. Doch de eenvoudige vraag van vrouw 

van Dam wie is daar, doet hem reeds verschrikt teruggaan- Hij loop weg en 

probeert het twee dagen later nog eens. Maar hij gaat toch weer weg. Het 

was de flikkering van een nog niet geheel bedorven geweten; het toont 

duidelijk aan hoe zwaar de strijd was, die de beklaagde met dat geweten 

heeft gestreden. Hij verlaat daarna de woning en wordt door niemand 
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achtervolgd. Hij wordt gekweld door wroeging en tracht zich twee keer 

van het leven te beroven. Een zakdoek op hem gevonden suggereert dat 

hij zich wilde ophangen, en in de Monstersche vaart heeft hij zich willen 

verdrinken. Naauwelijks waren er eenige dagen verloopen, dat hij reeds in 

verzekerde bewaring was, of eene vreesselijke zenuwzinking-koorts brengt 

zijn leven in groot gevaar. Omdat de beklaagde ziek is geworden en labiel 

bleek wordt er gepleit voor de minste straf. Laat het dan, Edel Groot 

Achtbare Heeren, de minste straf zijn….  

Het Hof heeft de uitspraak bepaald op Woensdag den 5n Julij, ’s middags 

ten 3 uur. 

 

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 6-7-1865. 

Het Provinciaal Geregtshof in Zuidholland heeft heden Jacob Breggeman, 

schuldig verklaard aan poging tot moord, welke poging door uiterlijk 

bedrijf gebleken en tevens tot eenig begin van uitvoering overgeslagen 

zijnde, niet dan door toevallige en van des daders wil onafhankelijke 

omstandigheden is weerhouden, na reeds te voren tot eenzame opsluiting, 

voor den tijd van langer dan zes maanden veroordeeld te zijn geweest en 

hem alsnu veroordeeld tot een tuchthuisstraf voor den tijd van vijftien 

jaren. 

 

Nieuwe Rotterdamsche courant: staats-, handels-, nieuws- en 

advertentieblad. 30-6-1865. 

Door het prov. Geregtshof in Zuidholland, onder voorzitterschap van mr. J. 

A. Philipse, stond heden teregt de persoon van Jacob Breggeman, 

beschuldigd van poging tot moord, welke poging, door uiterlijk bedrijf 

gebleken en tevens tot eenig begin van uitvoering overgeslagen zijnde , 

niet dan door toevallige en van des daders wil onafhakelijke 

omstandigheden is weerhouden, na reeds te voren tot eenzame opsluiting 

voor den tijd van langer dan 6 maanden te zijn veroordeeld. Veel personen 

waren opgekomen bij dit regtsgeding. Vrouw van Dam zette de karaf weg 

en stond met de rug naar hem toe. Hij sloeg zijn linker arm om haar hoofd 

en mond en sneed haar met een mes in de hals. Zij schreeuwde en 

worstelde zich los en wist de achterdeur te bereiken die zij opendeed. Zij 

werd opnieuw aangevallen en in de hals gesneden met het mes. Hij wilde 

haar de hals afsnijden maar de buren snelde te hulp en hij vluchtte. Een en 

ander was gepleegd met het doel om haar van de sleutels te berooven, ten 

einde de kist, waarin zich geld bevond open te maken, en het geld te 
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Barbera Pruijm, geb. Schoorl 03-05-1815, ged. ald. 03-05-1815, overl. ald. 

03-06-1861, dr. van Gerrit Pruijm, dagloner, arbeider, en Wijntje 

Bloemendaal, werkster. 

tr. (2) Schoorl 16-02-1854 Hendrik Schotten, geb. Bergen 28-03-1812, 

boerenknecht, arbeider, overl. Schoorl 15-06-1875, broer van Klaas 

Schotten.  

Generatie VI 

Sijmen Schotten, geb. Akersloot 18-03-1791, ged. (RK) Alkmaar 

26-02-1792, herbergier, dagloner, arbeider, overl. Bergen 20-07-1823,  

tr. kerk Bergen 23-12-1810 (RK). 

Geertje Hendrikse Bruijn, ged. (RK) Wimmenum Egmond Binnen 

14-10-1788, opm: bij copie-overlijdensakte wordt als geboortedatum 

27-10-1789 aangegeven, arbeidster, overl. Bergen 05-11-1830, dr. van 

Hendrik Janse Bruin, arbeider, en Maartje Tijsze Velsen, tr. (2) Bergen 

14-06-1827 Hendrik Molenaar, ged. (RK) Bergen 01-06-1799, arbeider, 

overl. ald. na 1837. 

 

Generatie VII 

Nicolaus Schotten, geb. Oude Niedorp, ged. (RK) 't Veld 12-02-1735, 

landman, herbergier, overl. Bergen 16-02-1810, otr. (1) 18-06-1761, tr. 

Oude Niedorp 19-07-1761, schepenbank, tr. kerk 't Veld (RK) Klaasje Jans, 

geb. Oude Niedorp, overl. Oude Niedorp 17-02-1767, otr. (2) Oudkarspel 

30-08-1767, tr. ald. 13-09-1767 Neeltje Pieters Kervel, geb. Oudkarspel, 

overl. ald. 23-03-1772, otr. (3) Akersloot 26-09-1772, ook 27 september 

1772 te Oudkarspel, tr. Akersloot 11-10-1772 Neeltje Gerrits Bos (RK), 

overl. Akersloot 05-01-1781. 

Op 9-10-1772 werd in Alkmaar een huwelijkse voorwaarde akte 

opgemaakt. Uit deze akte blijkt dat Klaas weduwnaar was en dat ze 

tesamen fl. 400,- bezaten en de bruid fl. 3700,--. Klaas zijn vader, Sijmen 

Jans Schotten wordt genoemd als erfgerechtigde. 

Otr. (4) Akersloot 28-04-1781, tr. ald. 13-05-1781, schepenbank  

Guurtje Pieters Zuurbier, geb. Schermeer. Zuidervaart, ged. (RK) Alkmaar 

11-02-1751, overl. Bergen 31-10-1815, dr. van Pieter Dirks Zuurbier, 

landman, en Maria Krelis de Groot.  

 

Generatie VIII 

Sijmen Jansz Schotten (RK), overl. Akersloot 13-01-1786, ook: Scholten, 

begr. Akersloot 13-01-1786, otr. (1) Nieuwe Niedorp 26-12-1722, tr. ald. 
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Tr. Bergen 27-05-1904 

Alida Bakker, geb. Oude Niedorp 30-03-1881, ged. 't Veld 30-03-1881, 

huishoudelijke hulp, overl. Bergen 13-01-1958, dr. van Cornelis Bakker, 

arbeider, en Johanna Tromp. 

 
 

 

 

 

Generatie IV 

Siem Schotten, geb. Schoorl 13-09-1842, arbeider, overl. Bergen 

21-11-1899, 

tr. Schagen 09-05-1873 

Jannetje Rietveld, geb. Schoorl 27-12-1846, overl. Bergen 15-06-1929, dr. 

van Willem Rietveld, arbeider, en Maartje van der Steen, tr. (1) Schagen 

28-01-1871 Teeuwis Smit, geb. Oude Niedorp 06-06-1838, arbeider, overl. 

ald. 01-06-1872, tr. (3) Bergen 11-01-1907 Barend Dam, geb. Hoorn 

31-01-1841, arbeider. 

Generatie V 

Klaas Schotten, geb. Bergen 08-05-1811, ged. (RK) ald. 08-05-1811, 

arbeider, werkman, boerenknecht, overl. Schoorl 19-01-1846. Kon niet 

schrijven. 

Tr. Schoorl 17-10-1841, 

Cornelis Schotten en Alida Bakker, met hun kinderen en schoonkinderen, 

waarschijnlijk bij hun 45-jarig huwelijk. 
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rooven. Het is bekend dat de vrouw eenige maanden later is overleden. Er 

zijn 11 getuigen gehoord, en 4 verklaringen voorgelezen: 2 deskundigen 

vertelden hun bevindingen. Na het getuigenverhoor kwam de adv. Gen. 

Mr. Terpstra aan het woord. Hij vond dat het mes te stomp was om de 

halsslagaders door te snijden. De begeerte om geld te hebben, was het 

lokaas voor een 24 jarigen man om een lagen moord te plegen. Hij kon 

echter den besch. niet aansprakelijk stellen voor den later gevolgden dood 

der vrouw. Daarom achtte hij zich ontslagen van den treurigen pligt om de 

doodstraf te eischen. De wet is echter streng voor insluipers en hij 

verklaard Breggeman schuldig en veroordeelt tot een tuchthuisstraf voor 

den tijd van 5-20 jaren en 8 maanden. De verdediger mr. du Tour van 

Bellinckhave, wees op twee zaken, de houding voor en na de daad van de 

veroordeelde. Hij was voor heling veroordeeld en om de schande te 

ontlopen wilde hij vluchten. Daar had hij geld voor nodig. Twee keer 

keerde hij terug maar de derde keer pleegde hij zijn misdaad. Na de 

misdaad toonde hij dadelijk het grootste berouw, zoodat hij zelf zijn leven 

wilde afsnijden. Daarop gearresteerd kwam zijn leven door hevige ziekten 

in gevaar. Pleiter agt het niet onwaarschijnlijk, dat de keim van die ziekte 

tot het plegen tot het plegen der misdaad heeft gebragt. De verdediger 

beval den besch. aan de clementie van het hof aan en hoopte dat deze, 

wiens ligchaam reeds geheel verlamd was, tot het minimum der straf zou 

worden verwezen. Het hof zal op Woensdag 5 Julij, des middags ten 3 ure 

uitspraak doen.  

 

Dagblad voor Zuidholland en ’s Gravenhage 30-9-1865. 

Gisteren is Jacob Breggeman van het huis van verzekering alhier naar 

Leeuwarden getransporteerd, om aldaar zijn opgelegde straf te 

ondergaan. 

 

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 29-3-1866. 

Advertentie: Bij vonnis der Arrondissements Regtbank, te ’s Gravenhage, 

van den 5
e
 December 1865, is, op verzoek van Wilhelmina van Straaten, 

Echtgenoote van Jacob Breggeman, wonende te Monster, het tusschen 

haar en haren Echtgenoot bestaande Huwelijk verklaard te zijn ontbonden 

door Echtscheiding. 

’s Gravenhage, den 21 Februarij 1866. 

W. A. H. Ouwens, Procureur. 
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AANWINSTENAANWINSTENAANWINSTENAANWINSTEN    BIBLIOTHEEKBIBLIOTHEEKBIBLIOTHEEKBIBLIOTHEEK    
door Piet Aaij 

 

‘Stamboom Familie Leek en aanverwanten’  
van circa 1660-2011 door Jaap Dirkszn. Leek. 

(bibliotheeknr. 204) 

In een prachtig uitgevoerd boekwerk maken we kennis met de familie van 

Jaap Leek en zijn echtgenote Ria de Dood. Beiden zeer verweven met onze 

NGV-afdeling  HNK in verschillende functies, hebben zij tevens de laatste 

jaren al hun energie gestoken in de vervolmaking van genoemde 

genealogie.  

In het voorwoord geeft de auteur aan dat allerlei aanverwante 

werkzaamheden deze uitgave hebben vertraagd. Zo is er een kwartierstaat 

gepubliceerd en een stamboomuitgave ‘De familie Louwe en 

aanverwanten 1665-2007’ in het kwartaalblad van Hollands 

Noorderkwartier. Verder is er regelmatig meegewerkt aan diverse 

publicaties van bevriende genealogen en is medewerking verleend aan het 

jubileumboek van  HNK ‘Immigranten in Alkmaar 1860-1880’.  

In het stamboomboek van de familie Leek komen 12 generaties nazaten 

van ene Pieter Leek (ca. 1660) aan bod in mannelijke lijn en vanaf de 8
e
 

generatie met het echtpaar Jaap Leek en Griet Roskam tevens in 

vrouwelijke lijn. Met kopieën van 

aktes uit het Oud Rechterlijk- en 

het Oud Notarieel Archief, 

plattegronden en foto’s van 

tientallen familieleden wordt het 

boekwerk verluchtigd.  
 

links: Jaap Leek (geb. 1866) en 

Griet Roskam (geb. 1871) 
 

Dit stamboomboek heeft gestalte 

gekregen vanuit verhalen van vader Dirk Leek over zijn jeugd op 

Dorregeest in de gemeente Uitgeest en de toen ontstane nieuwsgierigheid 

van de auteur. Na onderzoek bleken er 3 takken van de familie Leek te zijn 

die onderling geen verbinding bleken te hebben. De familietak van Pieter 

Leek is in dit boekwerk vereeuwigd! 
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Na de tweede wereldoorlog begon hij een aannemersbedrijf in Sloot- en 

grondwerk. 

Sinds oktober 1937 lid van het Rode Kruis. Op 28-4-1950 werd hij benoemd 

tot groepscommandant van de afdeling Bergen. 

Op 11-6-1969 maakte hij samen met zijn vrouw Sjaan een testament op. 

Tr. Zijpe 04-05-1933 

Adriana Cornelia Hommert, geb. Callantsoog 17-04-1911, huishoudelijke 

hulp, overl. Alkmaar 19-03-2005, dr. van Pieter Hommert, arbeider, 

boerenknecht, en Adriana Cornelia Ligtendag, huishoudelijke hulp. 

 

Generatie III 

Cornelis Schotten, geb. Schoorl 08-02-1881, badman, opzichter, hulp-

strandvonder, onbezoldigd rijksveldwachter, voorman, stratenmaker, 

arbeider, overl. Alkmaar 01-07-1962, na een ongeluk in Bergen.  

 

Cornelis was een tijdlang 

secretaris van een loterij-

club in Bergen. Hij won 

voor de oorlog eens  

f 100.000,-- alleen en 

naar horen zeggen de 

keer daarop hetzelfde 

bedrag op een lot dat ze 

met ze drieën hadden 

gekocht. 

In 1905 wordt hij voor 11 

weken in dienst ge-

nomen bij de aanleg van 

de weg naar Bergen aan 

Zee. Al in 1906 trad hij in 

dienst bij de Bouw 

Exploitatie Maatschappij 

"Bergen aan Zee". Aldaar 

bleef hij tot na zijn 

pensioen werkzaam. In 

1954 ontving hij een 

koninklijke onderschei-

ding. 
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Stamreeks van Wilhelmus Schotten 
door Wim Schotten en redactie 

 

De meeste HNK-leden kennen hem wel. Het moet wel heel gek gaan als 

Wim Schotten niet aanwezig is op een HNK-avond in ’t Trefpunt in Alkmaar 

waar u altijd bij hem terecht kunt met uw vragen over Haza-Data. Ook in 

de studiezaal van het archief in Alkmaar is Wim bijna iedere dinsdagavond 

te vinden. Ruim een jaar geleden werd Wim vrijwilliger bij het 

digitaliseringsproject van het archief en sinds afgelopen zomer is hij ook 

één van de coördinatoren. Toen Wim zich als coördinator per e-mail 

voorstelde aan zijn groep vrijwilligers, stuurde hij zijn stamreeks mee. Deze 

voorouders komen allemaal uit onze streek, vandaar dat de redactie hem 

natuurlijk meteen heeft gestrikt om deze stamreeks in HNK te mogen 

publiceren. 

 

Generatie I 

Wilhelmus (Wim) Schotten, geb. Bergen 26-12-1947, operator, admini-

strateur. 

Tr. Heerhugowaard 16-04-1971  

Johanna Maria Louise Elisabeth (Annemiek) Broekman, geb. Amsterdam 

15-12-1950, onderwijzeres, dr. van Rudy Broekman en Elisabeth Ardina 

Hormes. 

Uit dit huwelijk twee zoons geb. te Heerhugowaard: 

Ivo Wilhelmus Schotten, geb. 1973 

Niels Rudolf Schotten, geb. 1974 

 

Generatie II 

Johannes Schotten, geb. Bergen 06-12-1908, aannemer, suikerbakker, 

badman, arbeider, keukenknecht, dropmaker, overl. Bergen 16-07-1981. 

Jan was van ca. januari 1925 tot 14 juli 1928 dropmaker, drupsmaker en 

halfwas officier bij Ero & Rem te Alkmaar. Hij werd ontslagen als gevolg 

van een brand. Van 20 juli 1928 tot 3-9-1928 werkte hij als keukenknecht 

bij Hotel Nassau-Bergen te Bergen aan Zee. Van januari 1929 tot juli 1930 

werkte hij als dropwerker bij Edel & Thies te Hoorn. Van september 1930 

tot juni 1931 als officier en dragist bij Ero & Rem te Alkmaar. Op 22-6-1933 

werd hij aangesteld voor toezicht op het tentenstrand bij de NV. Bouw 

Exploitatie Maatschappij "Bergen aan Zee". 
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Ingezonden mededeling van de afd. ZAANSTREEK - WATERLAND 

 

Betreft: cursus Gens Data Pro. 
 

Laatst hebben wij het initiatief genomen om in 

de maand april samen met het Waterlands 

Archief te Purmerend een cursus computer-

genealogie te organiseren rond het programma 

Gens Data Pro. Omdat hier vermoedelijk meer 

belangstelling voor bestaat dan alleen binnen 

onze regio verzoeken wij u deze informatie in 

uw afdelingsblad te plaatsen zodat de leden 

voldoende tijd hebben om te reageren. 
 

De cursus bestaat uit een module voor beginners en een module voor 

gevorderden. Beide modules bestaan uit 2 dagdelen. Dit kan in overleg 

met de cursisten op een middag of een avond worden gepland. De cursus 

wordt gegevens door mevrouw Jacqueline Hofland-Poot.  

Leden van de NGV kunnen zich voor deze cursus aanmelden en zich 

inschrijven bij Herman Rijswijk, telefonisch te bereiken op nummer 075-

6161137 of (bij voorkeur) via e-mail: voorzitter@zwa.ngv.nl 

Omdat de cursus in april start worden belangstellenden verzocht zich aan 

te melden vóór 16 maart 2012. Men kan dan direct aangeven of men zich 

als beginner of gevorderde wil inschrijven en welk dagdeel de voorkeur 

heeft.  
 

De cursusdata worden te zijner tijd vastgesteld en de kosten bedragen  

€ 22,50 inclusief studiemateriaal bij een minimum aantal deelnemers van 

10 personen. Vanwege de te verwachten interactie wordt uitgegaan van 

maximaal 20 personen per cursus. 

Voor achtergrondinformatie:  

de website van mevr. Hofland is www.geneaducatie.nl 
 

De cursus wordt gegeven in het Waterlands Archief te Purmerend, 

Wielingenstraat 75 te Purmerend.  

De website van het archief is: www.waterlandsarchief.nl 
 

Namens het afdelingsbestuur afdeling Zaanstreek-Waterland, 

Rob Boom en Herman Rijswijk 
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TipTipTipTip!!!!    

Vanaf 10 maart 2012 start een nieuwe serie van het tv-

programma Verborgen Verleden, waarin een bekende 

Nederlander op zoek gaat naar zijn familiegeschiedenis. 

Het programma zal steeds worden uitgezonden op 

zaterdag om 20.15 uur op Nederland 2. Naar verwachting 

zal in aflevering 4, op 31 maart 2012, aandacht besteed 

worden aan de acteur Cees Geel (geb. Schagen, 

13-3-1965). Volgens welingelichte bron is bij het zoeken 

naar zijn voorouders ook het archief in Alkmaar bezocht.  

 

 

 

☺☺☺☺pmerkelijk 
Marry Luken typte de geboorteakte in van Jacob Jacobus! Nog 

opmerkelijker bleek zijn familienaam. Hij is namelijk de zoon van de 

ongehuwde Johanna Geertruida Jacobs. (Den Helder, 16-6-1846).  

 

 

 

 

 

Gelezen op de site van de SVB 

Daan en Emma populairste kindernamen in 2011 
 

De Top 20 kindernamen van 2011 is bekend. De populairste jongens- en 

meisjesnaam zijn Daan en Emma. Daarmee is Daan weer terug in de top 3 

van populairste jongensnamen naast Sem en Milan. Emma heeft Sophie en 

Julia achter zich gelaten en eindigt op de eerste plaats. Elk jaar publiceren 

wij een overzicht van de meest populaire kinder-namen. De SVB betaalt elk 

kwartaal de kinderbijslag en is daardoor op de hoogte van de namen van 

alle pasgeboren kinderen. In 2011 zijn er 180.311 kinderen geboren, 

waarvan 92.337 jongens en 87.974 meisjes. In totaal betalen wij ruim 3,3 

miljard euro aan kinderbijslag voor ruim 3,5 miljoen kinderen. 
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VOOR U GELEZENVOOR U GELEZENVOOR U GELEZENVOOR U GELEZEN    
door Piet Aaij 

 

Naast enkele parentelen/kwartierstaten e.d. ook belangwekkende arti-

kelen uit de NGV-afdelingsbladen en periodieken in onze regio versche-

nen. U kunt de meeste bladen in onze bibliotheek inzien. Regionale uit-

gaven zijn verder in het Regionaal Archief aanwezig.  
 

Gerrit Jan Bothof (kwst)  Kwartier van Nijmegen jrg. 30 nr. 4 

Jan Feenstra (kwst)   NoordKopstukken jrg. 26 nr. 1 

Gerrit Ignatius Sarlemijn (gen)  idem 

Wijnand de Nijs (kwst)   West Noord-Brabant 2011 nrs.3/4 

Adiaan Tak (kwst)   idem 

Everardus Hubertus Joosten (kwst) Gens Propria 2011 nr. 3 

Herman Veerkamp / Ellen Verweij Stichtse Heraut jrg. 23 nr. 4 

 

 

 

 

 

 

Bente-Sophie Andreae (kwst)  Amstelland nr. 84 

Derck ten Broeck (Broeke)   Achterhoek en Liemers jrg. 19/5 

Anna Kramer (kwst)   Koggenland 2011/4 

Elias Pietersz. De Smeth (gen)  Westfriese families jrg. 52 nr. 4 

Familie Lakenman   idem 
***** 

‘Oud-Alkmaar’ jrg. 35 nr. 3, tijdschrift van de Hist. Vereniging Alkmaar 

- Varnebroek (waar lag het oorspronkelijk en waar komt deze naam 

eigenlijk vandaan?) 

- Misdaad en straf in Alkmaar in de zestiende eeuw (vonnissen van 

het Alkmaarse schepengerecht uit het ‘Correctieboek’) 
***** 

‘Otterplaat’ jrg. 17 okt. 2011 Stichting Langedijker Verleden 

- de Langedijker Muziekschool van Andries Olie 

- een kermisfamilie uit Oudkarspel  

- Willem Kos, Nederlands eerste Olympische sprinter 

‘Bergense Kroniek’  jrg. 18 nr. 2 

  uitgave van de Historische Vereniging  Bergen NH 

- Een veerhuis zonder water in Bergen  

- Een panorama van Bergen aan Zee 

- Natuurtheater Maesdammerhof  
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Het afdelingsblad. 

De redactie bestond uit mevrouw Luken en de heren Aaij en Telman. Er 

werden 4 nummers uitgebracht van jaargang 25 met een totaal van 124 

pagina’s. Het blad heeft een gevarieerde inhoud. In het blad zijn in het 

verslagjaar ook aanvullingen opgenomen op ons jubileumboek 

“Immigranten in Alkmaar’. Met een flink aantal privé abonnementen, ruil- 

abonnementen en een plaats op het schap in de bibliotheken in de regio 

en in het Archief kan gezegd worden dat de lezerskring groot is. De 

verzending werd verzorgd door een groep vaste medewerkers. 

 

Bibliotheek. 

De heer en mevrouw Reijngoud zorgden voor de afdelingsbibliotheek. In 

de herfst zijn een aantal oude afdelingsbladen, die ook in het VC in Weesp 

zijn in te zien, opgeruimd waardoor ruimte is geschapen. De heer Aaij 

zorgde tijdens de bijeenkomsten voor een aardige tafel met inzage-

exemplaren. De heer Reijngoud zorgde voor een bijgewerkte titellijst van 

de boeken; deze lijst is overhandigd aan de landelijk penningmeester voor 

het totaal overzicht van de bezittingen van de NGV.   

 

 

 

 

VRAAG ►◄ANTWOORD 

 

Normaliter vindt u in deze rubriek een genealogische vraag van een van 

de leden dat met zijn onderzoek is vastgelopen. Deze keer roepen we uw 

hulp in voor de verklaring van een beroep. Mocht u het antwoord weten, 

dan hopen we dat u contact met de redactie wilt opnemen, zodat we het 

kunnen publiceren.  

 

Hans van Veen, vrijwilliger van het digitaliseringsproject van het archief in 

Alkmaar, kwam tijdens het invoeren van gegevens van een overlijdensre-

gister van Bergen 1943-1950 het volgende beroep tegen: posteur? of 

porteur? In akte 28 van 1948 wordt het overlijden van een zoon van 

Steven van Riemsdijk aangegeven. De vader heeft dit mysterieuze beroep. 

Wie weet raad?  
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Genealogie Tamis (deel 1) 
door An Tamis en redactie 

    

Geruime tijd geleden ontving de redactie van mw. An Tamis uit Oudorp 

een fragmentgenealogie van haar familie Tamis met de vraag of we ‘er iets 

mee konden’. De familie woont en woonde grotendeels in Hollands 

Noorderkwartier, dus is uitstekend geschikt voor publicatie in ons blad. Er 

zaten hier en daar nog wat losse eindjes. De redactie heeft zich 

ingespannen om de genealogie aan te vullen waarbij het accent lag op de 

oudste generaties. Vanwege ruimtegebrek wordt deze genealogie in twee 

delen gepubliceerd en heeft het volgende nummer een hoog Tamis-

gehalte. (Opm: De spellingsvarianten zijn talrijk: Tamis, Tames, Taams, 

Tamisse, Tamese, Thames, Thamis, Thamensz, Tamensz. )  
 

I Jan Jansz Tamis, geb. Purmer 1741, overl. Warmenhuizen 

27-09-1820. 79 j, zn. v. Jan Tamis en Trijntje Ariensz, beiden in de Purmer 

overleden,  

 tr. (1) Heerhugowaard 16-04-1763, jm in de HHW, jd in de Schermer 

(ook Oudorp 10-4-1763 Jan Jansz Tamis uijt de Waart en Maartje Dirks 

Sijb. Get: Pieter Janse Tamis en Alijda Schorlemmer) Maartje Dirks Zijp, 

geb. Oterleek 27-05-1740, begr. ald. 23-04-1785, pro deo, dr. van 

Dirk Pietersz Zijp en Duiffie Dirks Gorter,  

tr. (2) Heerhugowaard 21-10-1792, wednr, wede van Warmenhuizen, 

beiden pro deo, Lijsbeth Jans van der Molen, ged. Warmenhuizen 

12-03-1758, overl. ald. 06-11-1825, dr. van Jan Molen en Maartje 

Pieters. Wede. van Pieter Brammer. 

Uit het eerste huwelijk ged. te Oudorp tenzij anders vermeld: 

1. Trijntje, ged. 22-06-1764, koehouderesse, overl. Heerhu-

 gowaard 19-03-1822, 

 tr. Heerhugowaard 21-01-1787 Arie Corneliszn (de) Groot 

 (Huisman), geb. 08-01-1765, overl. Alkmaar (Egmonder-

 meer) 19-02-1819, zn. v. Cornelis Jacobsz Groot en Trijntje 

 Ariens Huijsman. 

2. Pieter, geb. Oterleek 27-05-1765 (zie IIa). 

3. Dirk , ged. 12-09-1766, jong ovl. 

4. Lijsbeth, ged. 05-03-1768, jong ovl. 

5. Dirk, ged. 3-1769, jong ovl. 

6. Jan, ged. Alkmaar 11-01-1771 (zie IIb). 

7. Dirk, ged. 07-03-1772, jong ovl. 
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8. Claas, ged. 07-02-1774, overl. Heerhugowaard 

10-09-1781. Begr. Oterleek. 

9. Lijsbet, ged. 28-02-1775. 

10. Duijfje, geb. Heerhugowaard, ged. 14-03-1778, overl. 

Noord-Scharwoude 30-11-1821,  

tr. Heerhugowaard 23-11-1806, (wednr. geb. in de Burg 

onder Sint Maarten en thans wnd te Zuid-Scharwoude op 

Langedijk, jd geb. in de Schermeer en thans wonende in de 

Heerhugowaard.Ook dtb BoL: Petrus Cornelis Bet tr. Columba 

Joannes Tames) Pieter Cornelisz Bet, ged. Enigenburg 

07-07-1765, overl. Noord-Scharwoude 23-01-1822, zn. 

van Cornelis Bet en Neeltje Pieters Bleeker. Wednr. van 

Jacoba de Jong, wednr. van Catharina Bleeker.  

11. Dirk, ged. 07-03-1780, overl. Heerhugowaard 31-08-1781.  

12. Jantije , ged. 02-12-1782, begr. Oterleek 03-02-1796. 

Uit het tweede huwelijk: 

13. Pieter, overl. Heerhugowaard 30-05-1796, begr. Oterleek. 

14. Sijffert, overl. Heerhugowaard 10-04-1795, begr. Oterleek. 

15. Pieter, ged. Obdam 05-03-1796 (get.: Griet Jans v.d. Meule 

HHW). 

16. Claas, ged. Obdam 05-03-1796 (get.: Diver Jans Tames, 

HHW). 

17. Sijvert/Sijbert, geb. Obdam, ged. ald. 05-10-1797 (get.: 

Griet Corn. v.d. Meule, Waarddijk), verver,  

tr. Schagen 13-05-1821 Jannetje Tames, geb. Schagen, 

ged. ald. 18-10-1800. overl. Warmenhuizen 25-06-1871, 

dr. van Cornelis Cornelisz Tames en Aagje Janse Bes. (Zowel 

Sijvert als Jannetje worden met de familienaam Tames of Tamis 

geregistreerd. Ze zijn echter geen familie van elkaar. Jannetje 

behoort tot een familie Tamis/Tames die zijn oorsprong vindt in 

Schagen.)  

18. Jannetje, geb. Obdam, ged. ald. 04-03-1801 (get.: Antje J. 

v.d. Meulen, HHW), overl. Wieringen 05-12-1855,  

tr. Warmenhuizen 17-02-1822 Cornelis Bleeker, geb. Sint 

Maarten, ged. Harenkarspel 02-04-1798, boerenknecht, 

zn. van Jacob Bleeker en Trijntje Broersen. 

 

IIa Pieter Jansz Tamis, geb. Oterleek 27-05-1765, ged. Alkmaar 
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via e-mail verzorgen. In de herfst meldde de heer Breggeman zich aan voor 

het bestuur. Inmiddels werkt hij zich in tot april 2012 om dan officieel toe 

te treden tot het bestuur. De heer Breggeman assisteert bij de PR en bij de 

verzending van het afdelingstijdschrift. Op verzoek van de heer Van der 

Velde is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester. 

Hiervoor zijn enkele contacten gelegd. 

 

Het bestuur vergaderde op 15 februari 2011, 17 mei 2011, 21 september 

2011 en 1 november 2011. Besproken werden onder andere de invulling 

van het programma voor de bijeenkomsten, de bezuinigingen, de 

contacten met andere afdelingen, de plannen van de redactie en de 

genealogische hulp in het Regionaal archief.  

In de herfst is na enkele gesprekken met de heer De Raad van het 

Regionaal Archief besloten om begin 2012 te starten met een 

genealogische hulpmiddag in het Regionaal archief in Alkmaar, dit voor de 

proeftijd van een half jaar. Hiervoor zijn elf personen bereid gevonden om 

te helpen. 

De afdeling verzorgde een stand op de markten van de Monumentendag 

op 10 september, en de Oud Hollandse markt in de bibliotheek op 8 

oktober. De deelname aan de 55+ beurs van de KBO in de Kennemerhal in 

Haarlem kon helaas niet door gaan wegens gebrek aan menskracht door 

afwezigheid vanwege de herfstvakantie en door ziekte van enkele leden. 

Op 29 oktober 2011 woonden mevrouw Hermanus-Schipper en de heer 

Breggeman de PR dag bij in Weesp. De heer Aaij en mevrouw Hermanus- 

Schipper waren afgevaardigden bij de Algemene vergaderingen van de 

NGV in Utrecht.  

 

Contacten met andere NH–afdelingen. 

Op 30 maart 2011 kwamen afgevaardigden van alle Noord-Hollandse 

afdelingen en de landelijk secretaris bijeen in Alkmaar voor een overleg. 

Dit overleg was bedoeld om elkaar beter te leren kennen, om de wensen 

kenbaar te maken en om te bespreken hoe we de krachten kunnen 

bundelen. Eén idee werd al op 17 oktober uitgevoerd in Den Helder 

betreffende het gezamenlijk bijwonen van de lezing van Jan Blokker over 

Napoleon. Dertien leden van Hollands Noorderkwartier maakten van dit 

aanbod gebruik. In 2012 zal dit NH-overleg worden voortgezet.  
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Jaarverslag 2011 
door Wil Hermanus, secretaris afdeling Hollands Noorderkwartier 

 

Algemeen. 

In het verslagjaar organiseerde de afdeling in het zalencentrum ’t Trefpunt 

in Alkmaar de volgende bijeenkomsten met de bijbehorende 

bezoekersaantallen: 

 

12 jan 2011 Nieuwjaarsbijeenkomst en presentatie van museum De 

  Zijpe door de heer Van Dijk, 43 personen. 

9 feb 2011 Genealogisch onderzoek in niet-kerkelijke bronnen, de  

  heer Rijswijk, 52 personen. 

9 mrt 2011 Hugenoten. De heer Du Corbier. 36 personen. 

13 apr 2011 Ledenvergadering en lezing Kerken in Noord-Holland.  

De heren Plaatsman en Looijenga, 37 personen. 

14 sep 2011 Gens Nostra voor en door leden. De heer De Graaf. 22  

  personen. 

12 okt 2011 Ledenvergadering en 10 minutenpraatjes door de heren 

  Reijngoud over de HNK bibliotheek, en Aaij over onderzoek 

  in de Zaanstreek en West-Friesland, 26 personen.  

9 nov 2011 Creatief schrijven, Mevrouw Scholtens, 43 personen. 

 

Voorafgaande aan de bijeenkomsten stuurde de heer Telman via e-mail 

een Nieuwsbrief. Leden werden hierdoor geïnspireerd om naar de 

bijeenkomst te gaan. De door de heer Aaij gemaakte verslagen van de 

lezingen werden gepubliceerd in het afdelingsblad. Begin december 

bedroeg het ledenaantal 333 en waren er 26 bijkomende leden.  

De afdeling ontvangt veel uitgaven van historische afdelingen uit de regio 

door middel van een ruilabonnement . Ze worden bezorgd bij de secretaris 

op haar huisadres, vervolgens worden ze door de heer Aaij bekeken voor 

verslaglegging in het afdelingsblad, daarna bundelt de heer Leek de bladen 

in een map voor rondzending langs alle bestuursleden en tot slot komen 

de bladen ter inzage voor de leden in onze bibliotheek.  

 

Bestuurlijke zaken en PR. 

Het bestuur had dezelfde samenstelling als vorig jaar. In de loop van de 

zomer moest de penningmeester de heer Van der Velde een zware 

operatie ondergaan. Gelukkig kon hij de belangrijkste financiële zaken wel 
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10-07-1765, landman, overl. Heerhugowaard 16-02-1836,  

 tr. Heerhugowaard 14-08-1793, Barber Cornelis Maurits, geb. 

Obdam 02-10-1773, overl. Heerhugowaard 11-02-1830, dr. van 

Cornelis Maurits en Guurtje Doebes. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maartje, geb. Schermeer 10-03-1794, warmoezierster, 

overl. Beemster 21-03-1873, 

tr. (1) Heerhugowaard 04-05-1820 Jan Taman, geb. 

Beemster ca 1796, tuinman, overl. ald. 21-12-1847, zn. van 

Jan Taman en Lijsbeth de Lange, 

tr. (2) Beemster 21-11-1851 Jan Lievendag, geb. 

Warmenhuizen ca 1781, overl. Beemster 30-04-1858, zn. 

van Gerrit Lievendag en Antje Kunis. 

2. Cornelis, geb. Alkmaar 14-06-1795 (zie IIIa). 

3. Trijntje, geb. Alkmaar 25-06-1797, ged. ald. 25-06-1797. 

overl. Beemster 24-12-1859,  

 tr. Beemster 09-06-1822 Hermanus Taman, geb. Beemster 

05-01-1801, warmoezier, overl. ald. 01-03-1867, zn. van 

Jan Taman en Lijsbeth de Lange. Hertr. Grietje Velthoen. 

4. Jan, geb. Schermerhorn 22-10-1799 (zie IIIb). 

5. Elizabeth, geb. Alkmaar, ged. ald. 04-05-1801. 

boerenbedrijf, overl. Heerhugowaard 03-04-1881,  

 tr. (1) Heerhugowaard 27-04-1826 Dirk Hageman, geb. 

Oudorp 19-03-1801, boerenbedrijf, overl. Heerhugowaard 

29-05-1836, zn. van Gerbrand Hageman en Cornelisje 

Venneker,  

 tr. (2) Heerhugowaard 12-07-1838 Klaas Wiebes, geb. 

Limmen ca 1799, dienstknecht, zn. van Pieter Wiebes en 

Antje Jans Man. 

6. Klaas, geb. Schermerhorn 10-05-1803 (zie IIIc). 

7. Johanna, ged. Alkmaar 07-02-1806.  

8. Jacob(us), geb. Alkmaar 29-03-1807 (zie IIId). 

 

IIb Jan Jansz Tamis, ged. Alkmaar 11-01-1771, landbouwer, dagloner, 

werkman, overl. Heerhugowaard 19-01-1851,  

 Tr. Heerhugowaard 07-02-1796 (jm in de HHW, jd in de Enigenburg, 

doch laatst gewoond hebbende in de Schermer onder Oterleek) Maartje 

Cornelis Bet, geb. Enigenburg 17-01-1768, overl. Heerhugowaard 
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04-02-1836, dr. van Cornelis Bet en Neeltje Pieters Bleeker. 

Uit dit huwelijk ged. Nieuwe Niedorp tenzij anders vermeld: 

1. Jannetje, ged. 30-07-1797, dienstmeid, overl. Obdam 

19-01-1873,  

tr. (1) Alkmaar 09-04-1826 Jan Everts, geb. Berkhout ca 

1797, stalknecht, zn. van Pieter Jansz Everts en 

Maartje/Ariaantje Cornelis Komen,   

tr. (2) Oudorp 12-11-1835, Willebrordus Vader, geb. 

Alkmaar ca 1792, landman, zn. van Pieter Vader en Trijntje 

Jacobs Bloothoofd,  

 tr. (3) Zuid-Scharwoude 16-05-1847 Willem Kraakman, 

geb. Zuid-Scharwoude ca 1801, zn. van Teunis Kraakman 

en Antje Min,  

 tr. (4) Obdam 23-02-1851 Jacob Biersteker, geb. ca 1796, 

landman, zn. van Crelis Biersteker en Maartje Waij. 

2. Cornelia, ged. 10-04-1799, dienstmaagd,  

 tr. Heerhugowaard 26-01-1826 Cornelis Roozemeijer, geb. 

Wormer 20-04-1799, timmermansknecht, zn. van Hendrik 

Roozemeijer en Grietje Hollander. 

3. Maartje, geb. Heerhugowaard, ged. 14-04-1800, 

dienstbode, overl. Alkmaar 22-09-1859,  

 tr. ald. 27-04-1828 Cornelis Evers, geb. Berkhout, ged. 

Berkhout (De Goorn) 17-01-1800, boerenknecht, 

werkman, overl. Alkmaar 29-02-1860, zn. van Pieter Jansz 

Everts en Maartje/Ariaantje Cornelis Komen. 

4. Antje, ged. 31-03-1801, overl. Heerhugowaard 31-08-1819.  

5. Cornelis, ged 29-08-1802.  

6. Elisabeth, ged. 16-07-1803, dienstbode, overl. Alkmaar 

28-04-1877,  

tr. Alkmaar 10-08-1834 Antonie Boersen, geb. Wieringen 

ca 1800, boer, zn. van Jan Boersen en Marijtje Wagender. 

7. Jacoba, ged. 07-10-1804.  

8. Jan, geb. 23-03-1806 (zie IIIe). 

9. Jacob, ged. Oudorp 07-03-1810. 

 

IIIa Cornelis Tamis, geb. Alkmaar 14-06-1795, dienstknecht, landman, 

overl. Heerhugowaard 08-02-1858,  

 tr. (1) Heerhugowaard 03-02-1831 Cornelia Stet, geb. Heiloo 
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Achtereenvolgens werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van de 

volgende feiten, verteld bij de vele getoonde beelden.  

-de vlotbrug bij de Sluismolen, overvaren door een vrachtschip of bijna tot 

zinken gebracht door een vrachtwagen zwaarder dan de toegestane 

asbelasting van 2000 kg. 

- de kerk van de Hervormde Gemeente (zie links) gebouwd ca. 1550, ca. 

1880 gerenoveerd door een schenking van koning Willem III en in 1947 

gesloopt. 

Tenslotte: de naam van Piet Modder werd genoemd en een van de aanwe-

zigen kende nog zijn bijnaam t.w. Piet Prut en zo wordt een vernieuwde 

luxe boerderij genoemd  ‘boerderette’. Een welgemeend applaus viel dhr. 

Bijpost ten deel.  

Meer informatie over de Hist. Ver. Koedijk: www.koedijk.org 

 

februari 2012 

‘Hebben jullie dat nog niet digitaal?’ door Sander Wegereef. 

Met Sander, bij velen bekend als voormalig medewerker van het Regionaal 

Archief Alkmaar, namen ca. 30 bezoekers een kijkje in de keuken van de 

archiefdigitalisering. Bovenstaande vraag wordt vaak gesteld, alsof nu 

plotseling alles gedigitaliseerd is. Verre van dat. Alleen al de enorme 

kosten van het gehele proces dwingen om heel nauwkeurig af te wegen 

welke archiefstukken in aanmerking komen voor digitalisering. Dat het 

belangrijk is voor het archief om actief deel te nemen is duidelijk. 

Archiefstukken worden zo behouden, de dienstverlening wordt uitgebreid 

en een breder publiek kan benaderd worden. Het materiaal dat in 

aanmerking komt moet wel in goede staat zijn. Naast de bestanden van de 

burgerlijke stand is er veel belangstelling voor historisch materiaal. RAA 

heeft thans o.a. films van het Beleg van Alkmaar, de inpoldering van de 

Schermer en de Tweede Wereldoorlog op de site. Verder worden de sites 

van de regionale kranten en tijdschriften goed bezocht en de 

mogelijkheden om op naam te zoeken worden steeds meer verfijnd. Als 

Sander de weg schetst waarlangs het proces gaat van ‘keuze materialen 

door het archiefpersoneel, inzet van vrijwillige medewerkers, verwerking 

in het digitaliseringsbedrijf tot de uiteindelijke plaatsing op het internet’ 

dan kan hij op begrip van iedereen rekenen. Na de pauze laat Sander op 

het internet aan de aanwezigen diverse zoekmogelijkheden zien o.a. op de 

site van RAA, Archief Zaanstad, Nationaal Archief en KB (Kon. Bibliotheek). 

Een leerzame avond voor belangstellenden.  
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Verslagen lezingenavonden 
januari 2012 

Nieuwjaarsbijeenkomst en presentatie van de Historische Vereniging 

Koedijk door dhr. J. Bijpost. 

In een gezellig samenzijn van ca. 35 leden kwamen voor de pauze, na de 

opening door onze voorzitter mevr. Schoehuijs, de heren Leek, Demmers 

en Witte aan het woord. De voorzitter deed mededelingen over de 

contacten met de andere NGV-afdelingen in Noord-Holland-noord, over de 

komende lezingen en….. over haar eigen genealogisch onderzoek. Een 

uitgave van de familie Schoehuijs zal in 2012 verschijnen en zij schetst de 

onrust die dit bij haar teweegbrengt, want tot op het laatst blijft de zorg 

over plaatsing van foto’s e.d. Dhr. Leek vertelde enthousiast over zijn 

werkzaamheden voor de uitgave van zijn stamboek (zie boekverslag) vanaf 

ca. 1990, telkenmale verstoord door hulp aan te bieden aan kennissen 

(want je wilt toch ook klaarstaan voor andere zoekende genealogen!) 

waardoor het eigen werk versneld na een ziekteperiode dan toch op de 

rand van 2011 voltooid werd, zeker mede door de hulp van zijn eega. 

Dhr. Demmers gaf aan dat er al een groot deel gereed was van zijn onder-

zoek dat zich vooral rond Rotterdam afspeelt en hij kreeg de hint om eens 

tot een evt. deelpublicatie over te gaan en dhr. Witte deelde mee dat hij 

de gehele burgerlijke stand van Texel op foto bezit en vaak wordt 

benaderd om informatie te verstrekken. We weten waar we moeten zijn 

als het voorouders van Texel betreft! 

Dhr. Bijpost heeft de 

aanwezigen verrast op 

een op luchtige wijze 

gebrachte lezing over 

de bewoners en hun 

behuizing vanaf de 

jaren ’20 van de vorige 

eeuw. Van Koedijk-zuid 

tot –noord werden de 

boerderijen en behui-

zingen getoond en 

werden wetenswaar-

digheden van haar bewoners belicht van Van ’t Veer - Kuitwaard - 

Slotemaker en Visser tot Butter - de Waal - Koedijker - Geus en Bos. 
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13-02-1804, overl. Heerhugowaard 18-07-1841, dr. van Cornelis 

Stet en Antje Kaandorp,  

 tr. (2) Heerhugowaard 01-05-1845 Anna Tesselaar, geb. 

Harenkarspel ca 1798, boerin, overl. Heerhugowaard 12-03-1858, 

dr. van Cornelis Tesselaar en Maartje Overtoom. 

Uit het eerste huwelijk geb. te Heerhugowaard: 

1. Kornelis, geb. 20-08-1833, landbouwer,  

tr. (1) ald. 15-04-1858 Antje Meijne, geb. Uitgeest ca 1837, 

dr. van Arie Meijne en Aaltje Stierp,  

tr. (2) ald. 21-11-1872 Trijntje Floris, geb. Spanbroek 

26-11-1845, dr. van Pieter Floris en Geertje Hoebes. 

2. Pieter, geb. 21-06-1836, overl. ald. 26-01-1838. 

 

IIIb Jan Pietersz Tamis, geb. Schermerhorn, ged. Alkmaar 17-10-1799, 

boer, dagloner, landbouwer, boerenbedrijf, overl. Warmenhuizen 

04-11-1864,  

 tr. (1) Heerhugowaard 24-04-1823 Kaatje Hendriks Kager, geb. 

Alkmaar 02-05-1801, overl. Spanbroek 31-12-1834. dr. van Hendrik 

Kager en Grietje Louris van 't Hoog, 

 tr. (2) Akersloot 30-10-1836. Martha/Martje Kager, geb. ca 1811 

Bergen, boerin, dr. van Hendrik Kager en IJtje Jacobs Schouten. 

Woont 22-2-1823 te Heerhugowaard en is daar boer. (cert. nat. 

mil.). Op 29-4-1833 is voor ons burgemeester der Gemeente van 

HHW gecompareerd: Jan Tames, dewelke ons heeft verklaard 

voornemens te zijn, zijne tegenwoordige woonplaats te verande-

ren en dezelve te willen vestigen te Spanbroek met zijne huis-

vrouw Kaatje Kager en vijf kinderen met namen: Pieter, Hendrik, 

Gerrit, Jan en Barbera.  

Uit het eerste huwelijk geb. te Heerhugowaard: 

1. Pieter, geb. 03-03-1824 (zie IVa). 

2. Hendrik, geb. 25-11-1825 (zie IVb). 

3. Gerrit, geb. 05-10-1827. 

4. Jan, geb. 01-05-1829. 

5. Barber, geb. 22-10-1830, dienstmeid, overl. Wieringen 

17-03-1859, tr. Harenkarspel 09-04-1853 Maarten Glim, 

geb. Wieringen ca 1830, dienstknecht, zn. van Cornelis 

Glim en Hilgon Staaltjes. 

Uit het tweede huwelijk: 
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6. Jannetje, geb. Akersloot 22-05-1837, overl. Alkmaar 

16-05-1910,  

tr. Warmenhuizen 28-04-1864 Jan Vreeker, geb. 

Egmond-Binnen 15-04-1837, landman, overl. Oudorp 

25-12-1909, zn. van Simon Vreeker en Neeltje van der 

Schuit. 

7. Cornelis, geb. Akersloot 17-12-1838, overl. Zijpe 

13-11-1900. 

8. Ettje/IJda, geb. Zijpe 06-12-1840,  

tr. Warmenhuizen 02-05-1867 Jan Zutt, geb. Sint Maarten 

ca 1841, landbouwer, zn. van Jacob Zutt en IJda Hessing. 

 

IIIc Klaas Tamis, geb. Schermerhorn 10-05-1803, ged. (rk) Alkmaar 

10-05-1803, dienstknecht, overl. Beemster 05-07-1831, tr. 

Heerhugowaard 30-04-1829 Adriana Ettes, geb. Heerhugowaard 

02-10-1804, dienstbode, dr. van Jan Ettes en Maartje Koemeester. 

Uit dit huwelijk: 

1. Pieter, geb. Beemster 03-06-1830, overl. ald. 15-05-1859. 

 

IIId Jacob(us) Tamis, geb. Alkmaar 29-03-1807, ged. ald. 29-03-1807, 

Warmoezier, overl. Beemster 25-12-1870,  

 tr. (1) Heerhugowaard 24-04-1828 Trijntje Brink, geb. 

Heerhugowaard 01-08-1802, overl. Beemster 26-05-1857, dr. van 

Cornelis Brink en Neeltje Bos,  

tr. (2) Beemster 22-06-1862 Antje Pontman, geb. Beemster 

25-04-1817, overl. Purmerend 29-12-1889, dr. van Arie Pontman 

en Maartje Tijburg. 

Uit het eerste huwelijk geb. te Beemster: 

1. Pieter, geb. 15-03-1829 (zie IVc). 

2. Neeltje, geb. 14-07-1831, overl. ald. 14-11-1831. 

3. Cornelis, geb. 10-05-1833 (zie IVd). 

4. Nicolaas, geb. 02-01-1836 (zie IVe). 

 

IIIe Jan Jansz Tamis (junior), geb. Nieuwe Niedorp 23-03-1806, 

dagloner, arbeider, overl. Obdam 28-02-1886,  

 tr. (1) Heerhugowaard 04-06-1829 Trijntje Kager, geb. Schoorl 

09-01-1803, dienstbode, overl. Heerhugowaard 08-02-1836, dr. 

van Hendrik Kager en Grietje Louris van 't Hoog,  
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Op 6 oktober 2012 zijn onze leden welkom bij de Jubileumlezing van 

afdeling Zaanstreek/Waterland te Zaandam. Meer gegevens hierover 

volgen nog.  

Op 14 november 2012 ontvangen we mevrouw M. Zoeteman met een 

lezing over Studenten in de familie. Voorafgaande aan de lezing zal op 

deze avond een korte ledenvergadering worden gehouden. 

 
HNK AGENDA Ledenvergadering 11 april 2012. 

Aanvang 19.30 uur 
 

1. Opening en mededelingen. 

2. Verslag ledenvergadering van 12 oktober 2011 ( zie HNK nr. 88, blz. 99) 

3. Jaarverslag 2011 van de secretaris ( bijgevoegd). 

4. Financieel verslag over 2011 ( ter plekke beschikbaar) 

5. Verslag kascommissie ( wordt voorgelezen) 

6. Décharge bestuur over 2011. 

7. Wisseling kascommissieleden. Aanstelling van een nieuw lid .  

8. Begroting 2012. 

9. Bestuurssamenstelling. Aantreden van de heer J. Breggeman als lid. 

Mevrouw W.J. Hermanus-Schipper en de heer J.J. Kaldenbach zijn 

aftredend en stellen zich herkiesbaar. Tevens treedt onze 

penningmeester de heer H. van der Velde af en hij is niet herkiesbaar. Als 

kandidaat stelt de heer J.M. van Veen zich beschikbaar. Tegenkandidaten 

kunnen schriftelijk worden voorgedragen tot 1 week voor de vergadering 

bij de secretaris. 

10. Voordracht verkiezing van bestuursleden die als afgevaardigden naar de 

ALV gaan.  

11. Algemene Vergadering van de NGV te Utrecht. De stukken liggen ter 

inzage of kunnen digitaal worden opgevraagd bij de secretaris. 

Bespreking van de stukken. 

12. Herfstprogramma 2012 voor HNK. 

13. Rondvraag 

14. Sluiting.  

 

Nieuwe leden van HNK 
De volgende leden heten we van harte welkom bij onze afdeling: 

  H. Swart  Heiloo 

  R.W. Schenk Den Burg 

  E.N. Heilig  Alkmaar 

  J. van Opbergen  Schagen 

  J. Visser   Heiloo 
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Programma voorjaar 2012 
door Wil Hermanus, secretaris HNK 

 

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. Belangstellenden zijn van harte welkom. 

Toegang is gratis, parkeren kost niets.  

 

woensdag 14 maart 2012  

20.00 uur: Lezing “Voorouders in Nederlands-Indië en bronnen die 

daarvoor geraadpleegd kunnen worden”. De heer J. Cuperus komt ons 

vertellen over de zoektocht naar gegevens van voorouders in het 

voormalig Nederlands-Indië. Hij vertelt over zijn ervaring met het 

raadplegen van onbekende bronnen. 

Bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag en via internet is al 

wel veel te vinden. Het is echter lastig om losse gegevens aan elkaar te 

passen zodat een genealogie zonder hiaten ontstaat. De beschikbare 

bronnen in Nederland kunnen ook veel informatie geven. Hopelijk krijgt u 

op deze avond goede ideeën die zelfs voor Nederlandse voorouders van 

pas kunnen komen.  

 

woensdag 11 april 2012  

19.30 uur: Ledenvergadering.  

We beginnen deze avond met een korte ledenvergadering. De stukken 

voor deze vergadering treft u elders aan in het blad. 

20.00 uur: Lezing “Valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek als 

hulpmiddel bij familieonderzoek” door de heer R. Philippo. 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat de spreker ons kennismaken 

met de mogelijkheden van DNA-onderzoek. Hierbij denken we aan 

verwantschapsvragen, plezierige of onplezierige verrassingen en 

reconstructies. Deze boeiende lezing heeft hij al bij verschillende NGV-

afdelingen gehouden en wij zijn verheugd dat hij deze avond naar ons toe 

komt.  

 

Na de zomervakantie staat op het programma: 

12 september 2012 de heer F. van Oostvoorn met een lezing over een 

vissersfamilie en de invloed van de Franse bezetting omstreeks 1800 op de 

visserij en de landbouw. 
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 tr. (2) Heerhugowaard 16-06-1837, Jannetje Blankendaal, geb. 

Schoorl 05-10-1812, overl. Heerhugowaard 24-01-1839, dr. van Jan 

Blankendaal en Maartje Bakker,  

 tr. (3) Oudorp 05-02-1842, Stijntje Put, geb. Oudorp 23-10-1815, 

dienstbode, overl. Heerhugowaard 20-03-1862, dr. van Jan Put en 

Marijtje Oudhuijs,  

 tr. (4) Heerhugowaard 05-01-1865 Maartje Ursem, geb. Obdam 

12-10-1811, winkelierster, overl. ald. 29-12-1897, dr. van Cornelis 

Ursem en Maartje Cornelis Groot. Eerder tr. Jan Brink. Jan tekent in 

1865 als hij hertrouwt met ' Tamesse'.  

Uit het eerste huwelijk geb. te Heerhugowaard tenzij anders 

vermeld: 

1. Maartje, geb. Heiloo 09-09-1829, overl. Spanbroek 

16-01-1892,  

 Tr. Heerhugowaard 09-06-1860 Johannes Hermanus 

Bonenkamp, geb. ca 1834, smit, overl. na 1892, zn. van 

Bernardus Bonenkamp en Engelina Moorman. 

2. Hendrik, geb. Heiloo 07-01-1831, landman, overl. Obdam 

20-08-1915 

tr. Obdam 12-05-1875, Trijntje Zuurbier, geb. 

Heerhugowaard ca 15-3-1825, landvrouw, overl. Obdam 

03-07-1894, dr. van Jacob Zuurbier en Maartje Klaver. Ze 

was weduwe van Jan van der Laan.  

3. Jan, geb. 25-09-1832 (zie IVf). 

4. Gerrit, geb. 28-11-1833 (zie IVg). 

5. Grietje, geb. 06-06-1835, overl. Spanbroek 28-09-1900 

Tr. Spanbroek 13-02-1868 Dirk Bakker, geb. ca 1838, overl. 

Zwaag 21-12-1931, zn. van Arien Bakker en Marijtje Bot. 

Uit het tweede huwelijk geb. te Heerhugowaard: 

6. Maartje, geb. 24-01-1839, overl. ald. 25-01-1839. 

Uit het derde huwelijk geb. te Heerhugowaard: 

7. Jan, geb. 17-11-1842, overl. ald. 06-05-1843. 

8. Jan, geb. 10-03-1844. 

9. Antje, geb. 28-03-1845, overl. ald. 08-05-1845. 

10. Antje, geb. 29-08-1846, overl. ald. 08-09-1846. 

11. Klaas, geb. 20-05-1850, overl. ald. 02-06-1855. 

12. Kornelis, geb. 01-09-1851, overl. ald. 12-09-1851. 
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IVa Pieter Tamis, geb. Heerhugowaard 03-04-1824, boerenknecht, 

overl. Zijpe 14-10-1888,  

tr. (1) Schagen 30-01-1851 Mietje Roelée, geb. Egmond-Binnen 

09-06-1830, dr. van Bartholomeus Roelée en Antje Dapper,  

tr. (2) Zijpe 04-05-1878 Wiebregt de Groen, geb. Zijpe ca. 1847, dr. 

van Gerrit de Groen en Neeltje Rijper. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Jan, geb. Bergen 21-2-1852 (zie Va). 

2. Antje, geb. Wieringen 17-3-1855, overl. ald. 11-04-1855. 

3. Gerrit, geb. Wieringen 17-10-1856, overl. ald. 08-11-1856. 

4. Antje, geb. Zijpe 1858, overl. ald. 05-12-1859. 
 

IVb Hendrik Tamis, geb. Heerhugowaard 25-11-1825, landbouwer, 

overl. ald. 04-05-1863 

tr. Warmenhuizen 11-02-1860 Neeltje Groot, geb. Warmenhuizen 

ca 1835, dr. van Jan Pietersz Groot en Bregje Kamper. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan, geb. Heerhugowaard 13-07-1861 (zie Vb). 
 

IVc Pieter Tamis, geb. Beemster 15-03-1829, warmoezier, overl. ald. 

03-01-1899, 

tr. (1) Beemster 24-10-1852, Cornelia Rinkel, geb. Monnickendam 

26-01-1811, warmoezierster, overl. Beemster 04-02-1875, dr. van 

Arian Rinkel en Grietje Cornelisse Smit,  

tr. (2) Beemster 04-07-1875, Elisabeth Blekemolen, geb. 

Purmerend 16-03-1838, dienstbode, dr. van Cornelis Blekemolen 

en Geertje Maijer. Ze vertrekt op 21-2-1899 met zoon Jacobus naar 

Purmerend. 

Uit het tweede huwelijk: 

1. Jacobus, geb. Beemster 18-04-1876. 
 

IVd Cornelis Tamis, geb. Beemster 10-05-1833, warmoezier, overl. ald. 

05-01-1894, tr. Beemster 30-01-1859 Grietje Greuter, geb. 

Monnickendam 07-10-1830, overl. Beemster 17-06-1886, dr. van 

Hendrik Greuter en Jannetje Bos. 

Uit dit huwelijk geb. te Beemster: 

1. Jacob, geb. 22-02-1860 (zie Vc). 

2. Catharina, geb. 22-08-1861, overl. ald. 25-11-1879. 

3. Johanna, geb. 06-02-1867.             wordt vervolgd    
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Van de voorzitter 

 
Het afgelopen  jaar hebben we een goed overleg gehad met de besturen 

van de afdelingen van de Nederlandse Genealogische Vereniging in Noord-

Holland en we kwamen tot de conclusie dat we dit overleg met elkaar 

jaarlijks zullen herhalen. Dit jaar zullen we bijeen komen in maart . Allerlei 

zaken die onze afdelingen betreffen zullen aan de orde komen. Er wordt 

dan natuurlijk gesproken over de invulling van onze afdelingsavonden; 

maar ook over de financiën en over simpele dingen als: aan wie en hoe 

vaak kunnen wij onze beamer uitlenen. Alles kan bij dat overleg aan de 

orde komen.  

Het nieuwe jaar is ook begonnen met een nieuw project: Hulp in het 

archief. De hulp wordt gegeven steeds de 3
e
 woensdag in de maand . En 

dat om de 2 maanden. Op 21 maart is de volgende hulpmiddag in de 

leeshoek van de studiezaal in het archief. Zit u met een vraag, start- of 

zoekprobleem, kom dan gerust langs. 

Op 4 februari was de jaarlijkse Duitslanddag in Weesp. 

Naast allerlei lezingen was er een markt met stands van verschillende 

Duitse verenigingen. Zo waren daar heel wat mensen achter de stand van 

de OSFA (Osnabrücker Familiënforsung), maar ook van Ostdeutsche 

Familiënkunde, Westmunsterland en Hessen aanwezig. Mensen die wat 

willen weten over hun Duitse achtergrond konden hier volop met hun 

vragen terecht. Onze afdeling had 10 mensen van deze verenigingen 

ondergebracht in Egmond aan zee. Een heerlijke wandeling over het strand 

en een rondleiding in Alkmaar door Jos Kaldenbach hoorde daar natuurlijk 

bij. 

Uw bestuur is weer met nieuw elan en goede plannen het nieuwe jaar 

ingegaan. De agenda voor het hele jaar 2012 is zelfs al ingevuld en dat is 

natuurlijk vooral aan onze onovertroffen secretaris Wil Hermanus te 

danken die leuke aansprekende onderwerpen met de bijbehorende 

sprekers vond. 

Graag zie ik u binnenkort,  

vriendelijke groet,  

 

Truus Schoehuijs. 
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