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Noord-Hollands Archief Haarlem 

Studiezaal Kleine Houtweg in mei, juni en juli 2012 gesloten 

Met ingang van 1 mei 2012 is de studiezaal van de locatie Kleine Houtweg 

drie maanden lang gesloten voor publiek. De op deze locatie berustende 

archieven en collecties (inclusief het beeldmateriaal en de notariële index) 

zijn tijdens de maanden mei, juni en juli 2012 niet raadpleegbaar. Ook is 

het niet mogelijk de stukken te (laten) vervoeren naar de locatie 

Jansstraat. 

In het archievenoverzicht op de site staat bij elke archieftoegang onder het 

kopje ‘kenmerken’ de ‘vestiging voor raadplegen’. Zo ziet u direct of het 

door u te raadplegen archief op de locatie Kleine Houtweg of Jansstraat 

ligt. Een eventueel verzoek om kopieën (tegen betaling) van materiaal dat 

berust op de Kleine Houtweg kan schriftelijk of per e-mail (info@noord-

hollandsarchief.nl) worden ingediend. 

Heeft u vragen over de beperkte dienstverlening op de locatie Kleine 

Houtweg of komt u door de sluiting ernstig in de problemen? Neem 

contact op met het Noord-Hollands Archief via info@noord-

hollandsarchief.nl of 023-5172700. 

De studiezaal locatie Jansstraat 40 is gewoon geopend van dinsdag t/m 

vrijdag 09.00-17.00 en zaterdag 09.00-14.00 (zaterdag gesloten in juli en 

augustus). Voor een bezoek aan de studiezaal locatie Jansstraat hoeft u 

geen afspraak te maken. 

 

 
 

In de volgende nummers van HNK: 

• De familie Bet 

• Aanvullende gegevens over de oudste generaties Tamis. 

• Een bijzondere schommelwieg 

• De familie Wenners  

• Een artikel van u? Een vastloper, een opmerkelijke akte, een 

bijzondere voorvader, een kwartierstaat? De redactie helpt u 

graag en u kunt uw kopij ten allen tijde inleveren. De vorm van 

aanleveren maakt niet uit. Ook met de hand geschreven artikelen 

zijn welkom.   
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Van de voorzitter 
 

Het Regio-overleg heeft plaats gehad in Alkmaar met de 

besturen van Zaanstreek/Waterland, Oostelijk West-Friesland, 

Amsterdam en omgeving, Kennemerland en ons bestuur van 

Hollands Noorderkwartier. Namens het hoofdbestuur was Jan 

Netelbeek daarbij aanwezig. 

Een geslaagde bijeenkomst waar allerlei zaken en 

afdelingsactiviteiten konden worden besproken en toegelicht.  

Onder andere de hulp aan archieven en aan beginners kwam 

aan de orde. Ook het onderwerp ‘de afdelingsbladen’ was iets 

om ons over te buigen en Jan Netelbeek gaf een enthousiaste 

presentatie met behulp van beelden over de komende 

digitalisering van documenten in Weesp. Hiermee kunnen 

vrijwilligers uit het hele land straks thuis aan de slag. Als de 

opzet de definitieve vorm heeft gekregen is dit een aardig 

onderwerp voor een ledenbijeenkomst. 

Het uitje met onze medewerkers eind april was een succes. 

Gestart en geëindigd werd bij de secretaris thuis met koffie en 

koek. In museum In ´t Houten Huis in De Rijp bekeken we een 

interessante tentoonstelling over 400 jaar Beemster. De gids 

wist ons te boeien met haar verhalen over de haringvisserij en 

de walvisvaart. Leuk om te lezen dat in januari 1611 de 

droogmakers van de polder de Beemster bij de eerste 

gelegenheid de landmeters de plas lieten opmeten over het 

ijs. Na De Rijp ging het naar restaurant Roddels in 

Grootschermer voor een prima verzorgde lunch. Daarna 

volgde Purmerend waar we een bezoek brachten aan het 

museum (vroeger weeshuis)  met een prachtige verzameling 

Jugendstil aardewerk. Na een drankje en een hapje konden 

we terug zien op een geslaagde dag.  

De komende zomermaanden nemen we even wat gas terug 

en ik hoop velen van u in september weer te mogen 

ontmoeten op onze eerste lezingenavond.  

      Truus  Schoehuijs. 
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Programma najaar 2012 
door Wil Hermanus, secretaris HNK 

De bijeenkomsten van de afeling worden gehouden in ’t Trefpunt, Louise 

de Colignystraat 20, 1814 JA Alkmaar, tel. 072 5123949. Zaal open: 19.30 

uur. Aanvang lezingen: 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte 

welkom. De toegang is gratis én u kunt uw auto gratis voor de deur 

parkeren.  

Na de zomervakantie staan op het programma: 

woensdag 12 september 2012 

Lezing ‘Het leven van vele generaties vissers ten tijde van de Republiek en 

onder Franse bezetting’. De heer F. van Oostvoorn vertelt ons over de 

zoektocht naar zijn verre voorouders, zes generaties vissers en schippers. 

Hij gaat in op de gevolgen van de grote en diepgaande bestuurlijke 

verandering op het leven van deze vissersgezinnen en de aanleiding voor 

hun vertrek uit Zeeland naar Noord-Holland, dit ten tijde van de Republiek 

en later de Franse bezetting. Een evenement in het gebied van afd. 

Hollands Noorderkwartier en van lokale betekenis. 
 

woensdag 10 oktober 2012 

Lezing ‘De koloniën van Weldadigheid’ door dhr. Jos Kaldenbach 
 

woensdag 14 november 2012 

Lezing ‘Studenten in de familie’door mevr. M. Zoeteman. 
 

Meer informatie over deze lezingen in ons septembernummer. 
 

zaterdag 6 oktober 2012  

JUBILEUM afd. Zaanstreek/Waterland 25 jaar 
Plaats: Sint Michaël College, Leeghwaterstraat 7, 1509 BS Zaandam (naast 

Museum Zaanse Schans)   

Er worden twee lezingen gehouden: 

1. Dhr. Herman Pleij, historicus, over ‘Tolerantie en gedogen tijdens de 

Republiek’. 

2. Dhr. Paul Tjeertes, politiemuseum, over ‘De Schutterij’. 

U dient zich vooraf op te geven! Toegangskaarten vanaf medio mei via: 

jubileum@zwa.ngv.nl of per telefoon 075-6875062. Toegangskaarten 

worden toegestuurd.  

Informatie: http://zaanstreekwaterland.ngv.nl 
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Ondertrouwregisters Amsterdam online 

Het Stadsarchief Amsterdam heeft sinds kort de registers van ondertrouw 

digitaal ontsloten. Goed nieuws voor al diegenen met Amsterdamse 

voorouders!De genealogische zoeksystemen van het Amsterdamse 

Gemeentearchief zijn heel prettig in gebruik, ze accepteren wildcards, er 

zijn mogelijkheden om te zoeken op de naam van een tweede persoon, 

een datum of overige gegevens. 

Wel is het zo dat de doopregisters momenteel kampen met een technische 

storing. Daar staat tegenover dat u, voor zover u het nog niet wist, 

waarschijnlijk toch uw tijd eerst gaat besteden aan de ondertrouwregis-

ters. Veel plezier daarbij gewenst. Dit is de link: 

http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/ondertr

ouwregisters/zoek/index.nl.html 

 

Nieuws van het digitaliseringsproject Regionaal Archief Alkmaar 

Memorix Express, het nieuwe programma waarmee door vrijwilligers de 

namen van personen van een gescande akte worden ingevoerd en 

gekoppeld zodat ze doorzoekbaar worden, staat in de startblokken en er 

wordt hard gewerkt om een soepele en werkbare overgang mogelijk te 

maken.  

Het klassieke Memorix zoals zij dat tot op heden kennen en gebruiken voor 

de invoer van genealogische bestanden, is op 24 april op 23.00 uur 

gesloten voor alle werkzaamheden. Daarna kon er niet meer gewerkt 

worden in Memorix. Dat komt er op neer dat alle werkzaamheden van de 

vrijwilligers tijdelijk stil liggen. 

Oorspronkelijk zouden de vrijwilligers  op 7 mei in het archief ingewijd 

worden in de nieuwe programmatuur, en daarna de invoerdraad weer 

oppakken. Het systeem zou voor de bezoekers in juni ‘live’ gaan. Helaas 

bleek dit bij nader inzien te kort dag en is de introductie uitgesteld. Directe 

consequentie is dat  de invoerwerkzaamheden wat langer stil komen te 

liggen. De nieuwe planning was bij het ter perse gaan van dit blad nog niet 

bekend.   
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VOOR U VERZAMELD VOOR U VERZAMELD VOOR U VERZAMELD VOOR U VERZAMELD     

redactie  

 

Belgische akten op internet 

In België kent men de website http://search.arch.be/nl. Deze is te 

vergelijken met het Nederlandse Genlias. De website geeft toegang tot de 

archieven die zijn te raadplegen via het ‘Rijksarchief in België’, een 

gezamenlijk initiatief van 19 verschillende archieven. Het gaat om een 

project dat nog in de opbouwfase verkeert. Het eerste onderdeel dat sinds 

kort operationeel is, betreft de zoekrobot ‘zoeken naar personen’. 

Miljoenen bladzijden burgerlijke stand, schepenbanken, notariaat, 

militieregisters etc. met zo’n 13 miljoen geregistreerde namen zijn voor dit 

project ingevoerd en inmiddels digitaal doorzoekbaar. Via de site is ook 

een beknopte handleiding te downloaden die instructies geeft over de 

diverse zoekmogelijkheden.  

Vierde serie Verborgen Verleden in 2013 - CBG 

In het voorjaar van 2013 zal een vierde serie van Verborgen Verleden 

worden uitgezonden. De serie zal - net als de nu lopende - bestaan uit acht 

afleveringen. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Het Centraal 

Bureau voor Genealogie doet op dit moment het voorbereidende 

genealogisch onderzoek naar de voorouders van de (potentiële) 

hoofdpersonen. 
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Verslagen lezingenavonden 
14 maart 2012  

‘Naar Indië, hoe pak ik dit aan? ‘ door de heer J. Cuperus. 

Van  voorouders, die in het voormalig Nederlands-Indië hebben gewoond 

en gewerkt, is in ons land veel te vinden. De spreker wist voor ons zoveel 

zoekmogelijkheden op te noemen dat het voor ons tijdschrift te veel 

ruimte in beslag zou nemen om alles te noemen. 

Na afloop van de lezing is besloten om, met instemming van de spreker, de 

tekst van zijn lezing in zijn geheel als boekwerk op te nemen in onze 

bibliotheek. Het zal in de herfst van 2012 beschikbaar zijn voor leden. Alle 

voorbeelden en mogelijkheden kunnen dan door de lener van het boekje 

rustig worden bestudeerd en geprobeerd. 

Via internet is al veel mogelijk. Een paar van deze websites kunnen we 

alvast voor u noteren: 

www.igv.nl -website van de Indische Genealogische Vereniging. Hierbij 

kunt u doorklikken naar een opsomming van alle publicaties van de 

vereniging en naar het Janssen’s Indisch Repertorium waarin gezocht kan 

worden op familienaam met een verwijzing naar de publicaties waarin 

deze naam voorkomt. De publicaties bevatten veel vermeldingen die men 

in andere bronnen niet kan vinden. De cd-rom van deze bronnen is in het 

NGV-VC in Weesp in te zien. Ook de originele Bronnenboekjes en 

publicaties zijn in Weesp. 

www.cbg.nl -website van het Centraal Bureau voor Genealogie. Hier vindt 

men de fiches van Bloys van Treslong Prins, grafschriften, registers van de 

Indische Almanak, scans van advertenties en berichten uit de Javaasche 

Courant, en pensioenregisters. 

www.indischfamiliearchief.nl -website van de Stichting Indisch Familie-

archief, SIFA. Dit is ondergebracht bij het Gemeente archief Den Haag. Het 

bevat heel veel dossiers op naam die indertijd door de heer Visker bijeen 

zijn gebracht. 

www.gahetna.nl -de website van het Nationaal Archief. Veel indexen kunt 

u doorzoeken op naam. Denk aan stamboeken, spijtoptanten, kaarten van 

Japanse geïnterneerden, uitbetalingen van pensioenen, militairen, VOC 

dienaren, paspoortarchieven, KNIL militairen. 

www.roosjeroos.nl -een particuliere site waar u heel veel kunt vinden. 

www.passagierslijsten1945-1964.nl -waarop de namen van de boten en de 

repatrianten voorkomen. 
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11 april 2012 

‘Valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmiddel bij familie-

onderzoek’ door de heer Robert Philippo    

(NGV-coördinator DNA-Werkgroep). 

Alhoewel voor vele aanwezigen toepassing van DNA-onderzoek als genea-

logisch hulpmiddel nog niet actueel is wilden toch 35 leden op de hoogte 

worden gesteld van de mogelijkheden en de resultaten. Verduidelijkt door 

overzichtelijke beelden werd het Y-chromosoom stamboomonderzoek 

door de spreker met humor uitgelegd. Het Y-chromosoom is het mannelijk 

geslachtschromosoom bestaande uit circa 50 miljoen genetische bouwste-

nen. Bij mensen wordt het Y-chromosoom zonder noemenswaardige ver-

anderingen doorgegeven van vader op zoon. Mannen die in een directe 

mannelijke lijn aan elkaar verwant zijn hebben een vrijwel identiek Y-chro-

mosoom. Wil men een DNA-onderzoek dan dient daar een stamboom-

structuur, ontstaan na genealogisch onderzoek, aan ten grondslag te 

liggen. Voor zo’n onderzoek wordt de afname van wangslijmvlies 

aangeboden. Als men besluit tot een DNA-onderzoek dan is het aan te 

bevelen om een zgn. driestakenproef te doen: minimaal een drietal man-

nelijke nakomelingen die binnen de stamboom op verschillende niveaus bij 

elkaar komen mee laten doen om zo voldoende vergelijkingsmateriaal te 

hebben om de verwantschapslijn te beoordelen. 

Bij iedere vorm van genetisch familieonderzoek bestaat het risico dat er 

niet kloppende relaties gevonden worden. Iedere deelnemer moet zich 

hiervan terdege bewust zijn en ook ‘nee’ kunnen zeggen voor aanvang van 

het onderzoek. Er bestaat altijd een geheimhoudingsplicht bij de coördina-

tor, privacybescherming moet hoog in het vaandel staan. Dhr. Philippo 

adviseert om altijd een overeenkomst hierover tesluiten met de 

deelnemers. 

Na de pauze maakt de spreker aan de hand van zijn familieonderzoek 

duidelijk hoe hij de familietakken uit de Bollenstreek, Haarlem, Leiden en 

Rudelsheim  heeft onderzocht.  

Waarschuwing: laat je niet in met instanties die geen strikte anonimiteit 

waarborgen. Adres: Het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag heeft 

een laboratorium voor DNA-onderzoek. 

Met zeker 3 aanwezigen die het Y-chromosoom stamboomonderzoek 

hebben laten  verrichten ontstond af en toe een interessante discussie. 
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1980. Nieuwe namen zijn niet altijd een lang leven beschoren. Voordeel 

voor een genealoog is dan dat je soms op basis van een voornaam kunt 

schatten wanneer iemand moet zijn geboren, en dat was in het verleden 

niet het geval.  

Overigens zijn er op de site ook aardige geluidsfragmenten van dialecten 

te vinden. Wilt u wel eens weten hoe uw voorouders uit Schoonoord (om 

zomaar een voorbeeld te noemen) waarschijnlijk hebben gesproken, dan 

moet u beslist eens luisteren.    zie http://www.meertens.knaw.nl 
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De site van het Meertens Instituut 
door Marry Luken 

 

Het Meertens Instituut (MI) houdt zich bezig met de bestudering van 

Nederlandse taal en cultuur. Het maakt deel uit van de Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

De documentatie van het Meertens Instituut is van wezenlijk belang voor 

wetenschappelijk onderzoek. Een aparte afdeling draagt zorg voor 

verzameling, conservering, digitalisering en ontsluiting van gegevens in 

databanken.  

Waarschijnlijk heeft u wel eens gekeken in de familienamendatabank, 

waar u informatie over het voorkomen en het verspreidingsgebied van een 

bepaalde familienaam kunt vinden. (Deze databank is overigens per 1-1-

2012 aan het CBG overgedragen; echter zowel via het MI als het CBG te 

vinden). 

Het is interessant om eens te zoeken in de voornamendatabank. Deze 

bevat informatie over 500.000 verschillende officiële voornamen die in 

Nederland voorkomen. Het bestand is gebaseerd op de voornamen die als 

eerste naam en/of als volgnaam omstreeks 1 juli 2006 bij de 

Gemeentelijke Basisadministratie geregistreerd waren, aangevuld met 

recentere eerste voornamen die verkregen zijn van de Sociale 

Verzekeringsbank. Daarnaast zijn er een aantal voornamen opgenomen die 

genoemd worden in de Prisma Voornamen (J. van der Schaar, D. 

Gerritzen), maar niet meer in Nederland gedragen worden. 

Voor veel namen vindt u de jaarlijkse populariteit sinds 1880 en een 

verspreidingskaart. Bij circa 20.000 voornamen is een naamsverklaring te 

vinden. 

Het is vele jaren gebruikelijk geweest om kinderen te vernoemen. Er zijn 

verhalen bekend dat de familieverhoudingen onder druk kwamen te staan, 

als de nieuwbakken ouders zich niet aan de vernoemingsregels hielden. 

Daar is in de loop van de 20e eeuw verandering in gekomen. Veel ouders 

gaven hun kind een naam die ze gewoon mooi vonden. Dat is duidelijk uit 

de grafieken af te leiden. Er zijn oude namen die langzaam maar zeker uit 

de gratie raken, sommige blijven redelijk stabiel, andere zijn echte 

modenamen die maar een korte periode populair zijn. Zo vrees ik dat de 

naam Adrianus, die na de Tweede Wereldoorlog in rap tempo minder 

voorkomt, met uitsterven wordt bedreigd.  Simon blijft nog wel even. Als 

je Monique heet, dan ben je waarschijnlijk geboren in de periode 1960-
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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.  
 

Ieke Karijn van Leeuwen (kwst)  Stichtse Heraut  jrg. 24 nr. 1 

Paulus Kastelein (kwst)   idem    jrg. 24 nr. 1 

Gerrit Hendrik Verwoerd (kwst)      idem   jrg. 24 nr.  2 

Barend Wereldlijn Smit (par)                Zaanstreek-Waterland  nr. 88 

Marianne Theresia Maria Oudt (kwst)    idem  

Adriaan Booij (par)   idem 

Bernardus Deurvorst (par)  Achterhoek/Liemers  jrg. 20 nr. 1 

Leffert Elving (kwst)   Threant  jrg. 23 nr. 1 

Gerben Foekes van der Wal (gen)           11 en 30 Friesland jrg. 17 nr.  2  

Simon Jane Paap (kwst)   Gens Propria nr. 66  2012-1 

Jan Oudenaarden (kwst)       1340 afd. Rotterdam  jrg. 26 nr.  1 
  

In de Bergense Kroniek van de Hist. Ver. Bergen nr. 1 -  2012 o.a. 

-- de oude stolpboerderij aan de Piet Boendermakerweg  

-- de stoomzuivelfabriek Wilhelmina aan de Bergerweg 

-- markante gebouwen:  architectuurgeschiedenis in een notendop 

In Oud Alkmaar van de Hist. Ver. Alkmaar nr. 1 – 2012 o.a. 

-- het Alkmaarse Bevrijdingsraam (een gebrandschilderd raam geplaatst 

    bovenaan de trap in de gevel van het stadhuis) 

--een tweede ooggetuige van het Beleg (naast het ooggetuigenverslag van 

   Nanning van Foreest is er nog een ander verslag bewaard gebleven) 

Jubileumuitgave NoordKOPstukken afd. Den Helder april 2012 

           met levensbeschrijvingen en kwartierstaten van o.a. 

Feike Pieter Asma  * Den Helder 21-04-1912  organist 

Jan Dunselman * Den Helder 05-08-1863  schilder kruiswegstaties 

David Hollestelle * Den Helder 13-10-1916  bariton 

Anton Franciscus Pieck * Den Helder 19-04-1895  tekenleraar 
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Nadere kennismaking met ....     Hans van Veen 
 

Mag ik mij even voorstellen? Uw nieuwe 

penningmeester. Ik ben Hans van Veen, 66 jaar en 

gepensioneerd, laatstelijk werkzaam als archivaris 

van technische documenten en tekeningen bij de 

Huisvuilcentrale in Alkmaar. Voor een aantal van u 

ben ik geen onbekende, deels omdat ik zoveel 

mogelijk de afdelingsavonden in het Trefpunt te 

Alkmaar bezoek. 

Naast genealogie-onderzoek naar de familie Bruin en 

Van Veen heb ik o.a. als hobby’s wandelen, fietsen, 

computeren, fotograferen, knutselen, enz.  Eigenlijk te veel om op te 

noemen of ik heb te weinig tijd om alles te kunnen doen wat ik leuk vind. 

Oh ja, mijn vrouw en ik passen ook nog zo’n twee dagen per week op een 

kleinzoon. Dus er is eigenlijk geen tijd om er iets bij te doen... 

Tijdens het verrichten van de kascontrole over 2011 kwam Hugo van der 

Velde met de mededeling dat hij z.s.m. wilde stoppen met het 

penningmeesterschap van de NGV-afdeling Hollands Noorderkwartier. De 

reden was zijn gezondheid. Nadat de kascontrole was verricht heb ik 

toegezegd het penningmeesterschap van hem over te willen nemen 

vermits de overige bestuursleden en de leden daar in toestemden. 

Het betreft een vrij eenvoudige boekhouding die betrekkelijk weinig tijd in 

beslag neemt. Bovendien is de methodiek simpel en goed bij te houden. 

Ik hoop in de toekomst het werk op dezelfde manier te kunnen doen als 

Hugo zodat er voor de leden weinig verandert. 

 

 

 

    

☺☺☺☺pmerkelijk 
 

Weliswaar heeft Hans het niet opgenoemd, maar hij is ook vrijwilliger bij 

het digitaliseringsproject van het Regionaal Archief Alkmaar. Bij het 

invoeren van de overlijdensaktes van Den Helder 1829 kwam hij de naam 

van Dorothea Keuken tegen. Haar vader en moeder heten resp. Klaas 

Keuken en Antje Hoogheid. 

jaargang 26, nummer 2, juni 2012                                        59

Naast plateel is er ook een opstelling van foto’s van de bouwwerken van 

een tweetal beroemde Purmerender architecten, Oud en Stam, te 

bewonderen. De door deze twee architecten ontworpen huizen en 

gebouwen vinden wij door heel Nederland.  

Ook is er werk te bewonderen van de graficus Jongert waarvan een 

collectie affiches e.d. in het museum wordt tentoongesteld. 

 

Het is inmiddels rond vier uur en wij keren terug van waar we gekomen 

zijn. Het gastvrije huis van Wil en Peter Hermanus. Onder het genot van 

een glaasje en een hapje sluiten wij deze geslaagde dag af.  

 

Ik denk dat ik namens ieder, Wil en Truus (en Peter) mag bedanken voor 

deze bijzonder geslaagde dag.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis bij Wil Hermanus, vlak voor het vertrek naar De Rijp. 
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touwslagerijen waarvoor de benodigde hennep uit het oostblok werd 

gehaald.  

Het Schermereiland is sterk verbonden met de Doopsgezinden, die hebben 

op de ontstaansgeschiedenis een groot stempel gedrukt. Zij waren naar 

deze beschermde omgeving gevlucht en hebben door hun inzet, in tijden 

van armoe, de gemeenschap weer op het goede spoor gezet en de 

‘welvaart’ teruggebracht. 

 

Om de honger te stillen en even de indrukken, in het museum opgedaan, 

te laten bezinken vertrokken wij naar Grootschermer. Daar in het gezellig 

ingerichte restaurant Roddels hebben wij, onder het genot van een 

uitgebreide, rijkelijk voorziene lunch nog wat kunnen napraten.  

Wij werden verrast met heerlijk 

versgebakken brood, overheer-

lijke vleeswaren, kaas en zelfs 

een smakelijke kroket. Daarbij 

verse melk en/of karnemelk, 

een sapje en voor de liefhebber 

was er ook koffie of thee 

mogelijk. Wat bijzonder in de 

smaak viel was het feit dat voor 

één van de genodigden speciaal 

brood was ingekocht. Waar 

kom je dat nog tegen?    

 

Tijdens smakelijke en gezellige lunch heeft de tijd niet stil gestaan en is het 

rond 15.00 uur geworden, tijd om naar Purmerend te vertrekken. De daar 

geplande stadswandeling werd door de regen, die inmiddels toch was gaan 

vallen, afgeblazen. Het  werd het Purmerends Museum aan de Kaasmarkt. 

Maar niet nadat wij even het door Wil en Truus ‘ontdekte’ smalle steegje 

(de Krommesteeg) hadden ervaren. 

 

Het Purmerends museum herbergt, op dit moment in ieder geval, een zeer 

bezienswaardige en unieke collectie van het wereldberoemde Purmerends 

Jugendstil aardewerk. Gebruiksaardewerk, vazen en andere kunstobjecten 

staan in glazen vitrines op ons te wachten. In het jonge verleden was 

Purmerend een vestigingsplaats van een aantal beroemde 

plateelbakkerijen en deze collectie geeft daarvan een mooi overzicht. 
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Wijziging bestuurssamenstelling 
 

 
Tijdens de ledenvergadering 11 april j.l. 

is het bestuur uitgebreid tot 6 personen 

door de toetreding van dhr. Jan 

Breggeman. Het verslag van de ver-

gadering treft u aan in het volgende 

blad (nr. 91).   

Op bijzonder hartelijke wijze werd 

afscheid genomen van onze pen-

ningmeester dhr. Hugo van der Velde. 

Gedurende vele jaren heeft hij onze 

afdeling op deskundige wijze financieel 

op orde gehouden! De voorzitter 

overhandigde hem een podium-

cadeaukaart en een boeket voor zijn 

echtgenote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
v.l.n.r. boven Jos Kaldenbach, Jan Breggeman en Piet Aaij 

             onder Truus Schoehuijs, Hugo v.d. Velde en Wil Hermanus 
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Genealogie Tamis (deel 2) 
door An Tamis en redactie 

    

In het vorige nummer van HNK heeft u het eerste deel van deze genealogie 

kunnen lezen. Er zijn aanwijzingen dat de stamvader van deze familie 

geboren zou zijn in de Purmer maar hij sleet een groot deel van zijn leven 

in Heerhugowaard. Ook tegenwoordig wonen nog nakomelingen in 

Heerhugowaard en omliggende gemeenten. An Tamis, die deze genealogie 

aanleverde, is een van de 12 kinderen die Albertus Tamis en Evelina 

Tuijnman in Oudorp op de wereld hebben gezet. An woont er nog steeds. 

Als voorbereiding op deze publicatie bezocht de redactie haar thuis. An 

bleek in een prachtige boerderij aan de Munnikenweg 8 te wonen, samen 

met haar broer Piet en schoonzus Corrie. In de Kroniek van Oudorp, 

uitgave van de Stichting Historisch Oudorp, is in juni 2011 een uitgebreid 

artikel over deze boerderij en zijn bewoners verschenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumentale boerderij Munnikenweg 8 te Oudorp. 
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De medewerkersdag op 25 april 2012 

door Ger Telman 
 

Zoals dat al een aantal jaren gebruikelijk is, was er voor de medewerkers 

van de afdeling Hollands Noorderkwartier, als dank voor de vaak 

jarenlange inzet binnen de afdeling een medewerkersdag georganiseerd.  

 

De beide bestuursleden Wil Hermanus en Truus Schoehuis hebben ook 

deze keer weer een aantrekkelijk programma weten samen te stellen. 

Het weer lijkt mee te willen werken en dat belooft veel goeds voor deze 

dag. 

 

De genodigden werd verzocht zich bij Wil thuis te verzamelen om daar met 

elkaar de koffie of thee te gebruiken. Peter, de echtgenoot van Wil deelde 

nog maar eens een extra rondje koek uit en er werd alvast wat 

voorgepraat. Ik persoonlijk maakte hernieuwd kennis met Jan Breggeman, 

sinds kort weer toegetreden tot het bestuur en de nieuwe penningmeester  

Hans van Veen. 

 

Om ongeveer 11.00 uur, de koffie is op, worden de auto’s ingedeeld en 

vertrekken wij naar de eerste bestemming. Het Museum In ’t Houten Huis 

in De Rijp. Daar in dit prachtige en zeer verzorgde kleine museum worden 

wij exclusief rondgeleid en worden wij deelgenoot van de verhalen over de 

geschiedenis van het Schermereiland.  

Onderwerpen als ontwikkelingsgeschiedenis van het Schermereiland en de 

bewoners, hun bezigheden, hun strijd tegen het voortdurend geweld van 

het water, de armoede en nog veel meer wetenswaardigheden werden 

ons enthousiast verteld. 

De diverse museumstukken, 

nagebouwde boten, woonkamer, 

een lijnbaan, een manshoge kopie 

van een houten watermolen en 

vele andere prachtige en 

interessante objecten konden van 

dichtbij worden bewonderd. De 

geschiedenis van de Rijp en 

omgeving vertelt over de 

walvisvaart, haringvangst de 
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Ingezonden mededeling 

 

 

GensDataPro 

gebruikersdag 

 
 
 

 

 

Na het succes van de 

GensDataPro gebruikersdag in 

maart 2010 is besloten om weer 

een GDP gebruikersdag te 

organiseren. De planning is om dit op 13 oktober 2012 te laten 

plaatsvinden onder voorbehoud van voldoende deelnemers. 

Vanzelfsprekend weer op een centrale locatie in de provincie Utrecht met 

lezingen, stands en workshops. 

Om enig inzicht te krijgen in het aantal deelnemers willen we graag van te 

voren een idee hebben hoeveel belangstelling er is voor deze GDP 

gebruikersdag. Over de indeling van deze dag kunnen we nog niet veel 

informatie geven, zeker is wel dat Bas Wildschut en Jacqueline Hofland 

weer aanwezig zullen zijn. 

Indien u belangstelling heeft voor deze dag wilt u dan reageren en 

aangeven of u: Zeker komt, waarschijnlijk komt, of dat het volledig van het 

programma afhangt. Op die manier kunnen we een redelijke inschatting 

maken van het aantal deelnemers en het verplicht u nog tot niets. 

Graag zien wij u reactie tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lex van der Linden, 

e-mail: webmaster@ngv.nl 
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We vervolgen de genealogie halverwege de 4e generatie.   

 

IVe Nicolaas Thamis, geb. Beemster 02-01-1836, warmoezier,  

tr. Beemster 04-05-1862 Femmegjen Diender, geb. Kampen 

18-11-1828, dr. van Hendrik Diender en Geertruida Westerhof, 

turfverkoopster. 

Uit dit huwelijk geb. te Purmerend: 

1. Jacob Tamis, geb. 01-04-1863. 

2. Nicolaas Tamis, geb. 06-06-1864. 

 

IVf Jan Tamis, geb. Heerhugowaard 25-09-1832, landman, overl. 

Oudorp 19-09-1871,  

tr. Oudorp 29-01-1859 Aafje Louwen, geb. Sint Pancras 

11-07-1837, overl. Castricum 02-09-1914, dr. van Louwrens 

Louwen, koopman, en Guurtje Hen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Lourens Tamis, geb. Oudorp 18-11-1859, dagloner, overl. 

Sint Pancras 09-09-1925, tr. Oudorp 20-09-1884 Engeltje 

de Wit, geb. Koedijk ca 1865, dr. van Jan de Wit en 

Eliezabeth Lokat. 

2. Jan Tamis, geb. Oudorp 28-03-1862 (zie Vd). 

3. Hendrik Tamis, geb. Koedijk 06-07-1864, werkman, 

huisknecht cadettenschool, overl. Haarlem, tr. Alkmaar 

06-10-1901, Trijntje Zijp, geb. Oudorp 05-05-1868, overl. 

Alkmaar 24-04-1935, dr. van Jan Zijp en Anna Min. Eerder 

tr. Nicolaas Bruin. 

4. Gaugerica Tamis, geb. Koedijk 06-07-1864, jong ovl. 

5. Nicolaas Tamis, geb. Koedijk 11-10-1865 (zie Ve). 

6. Guurtje Tamis, geb. Oudorp 08-02-1867, overl. ald. 

08-03-1892. 

7. Trijntje Tamis, geb. Oudorp 04-02-1868, overl. Alkmaar 

10-04-1914, tr. ald. 08-01-1893 Jacobus Winder, geb. 

Bergen 13-11-1864, arbeider, overl. Alkmaar 07-02-1927, 

zn. van Pieter Winder en Maartje Brammer. 

8. Dirk Tamis, geb. Oudorp 11-02-1870, overl. ald. 

15-02-1870. 
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IVg Gerrit Tamis, geb. Heerhugowaard 28-11-1833, arbeider, overl. 

ald. 30-06-1904,  

 tr. Heerhugowaard 22-04-1864 Antje Bakkum, geb. 

Heerhugowaard ca 1840, dienstmeid, dr. van Arie Bakkum en 

Grietje Zinnige. 

Uit dit huwelijk geb. te Heerhugowaard: 

1. Johannes Tamis, geb. 27-06-1865 (zie Vf). 

2. Arie Tamis, geb. 04-10-1866 (zie Vg). 

3. Trijntje Tamis, geb. 23-01-1868, overl. Limmen 

26-12-1940, tr. Heerhugowaard 24-04-1893 Klaas 

Mekken, geb. Warmenhuizen 04-12-1869, arbeider, zn. 

van Arie Mekken en Guurtje Mul. 

4. Grietje Tamis, geb. 13-09-1871, overl. Amsterdam 

09-07-1927, tr. Heerhugowaard 10-05-1896 Jacobus 

Weber, geb. Alkmaar ca 1871, postbode, zn. van Albertus 

Andreas Weber en Annetta Meijer. 

5. Christina Tamis, geb. 17-10-1872. 

6. Maartje Tamis, geb. 13-12-1873, ovl. 22-2-1875. 

7. Pieter Tamis, geb. 13-12-1873, ovl. 25-3-1874. 

8. Maartje Tamis, geb. 18-05-1875, tr. Noord-Scharwoude 

16-5-1901 Jan Duijneveld, geb. Harenkarspel ca. 1872, 

landbouwer. 

9. Pieter Tamis, geb. 16-6-1876 (zie Vh). 

10. Leentje Tamis, geb. 17-11-1877, tr. ald. 09-05-1901 

Nicolaas Bleeker, geb. Heerhugowaard 1878, landbouwer. 

11. Jansje Tamis, geb. 11-07-1880, overl. Harenkarspel 

09-05-1930, tr. Harenkarspel 10-08-1900 Jacob Jansen, 

geb. Harenkarspel 19-06-1868, landbouwer, overl. n 1939, 

zn. van Machiel Jansen, landbouwer, en Maartje Pankras. 

12. Neeltje Tamis, geb. 01-11-1881, tr. ald. 21-04-1903 

Johannes Ottenbros, geb. Berkhout ca 1879, zn. van Dirk 

Ottenbros en Maria Johanna Goossens. 

 

Va Jan Tamis, geb. Bergen 1852, arbeider,  

 tr. Zijpe 01-05-1875 Elisabeth Sluijs, geb. Zijpe ca. 1847, dr. van 

Pieter Sluijs en Huibertje Roosloot. 

Uit dit huwelijk: 

1. Pieter Tamis, geb. Zijpe 08-04-1877 (zie VIa). 
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Generatie VIII 

Cornelis Jacobsz Geel, geb. 1635? landman, overl. voor 15-7-1707. 
ONA 4581-41 dd. 1707-7-15: Aeltie Cornelis is wed. van Cornelis Jacobsz Geel, 

woonden Belckmerweg, Oude Zijpe. Akte gepasseerd ten sterfhuize van Cornelis 

Jacobsz Geel. 
tr. (1) ca 1680? Guurt Cornelis Lucas (zie 15), dr. van Cornelis Lucas.  

tr. (2) ca 1700? Aeltie Cornelis, overl. na 15-7-1707. 

 

 

 

 

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

mevr. R.E. van Vliet Alkmaar 

dhr. J.M. van Rheenen Warmenhuizen 

en iemand uit Schagen van wie de redactie de naam nog niet weet... 

 

We wensen u veel succes met uw onderzoek en plezier met uw hobby! 

Hopelijk kunnen we u op een HNK-avond ontmoeten. En.... als u andere 

leden deelgenoot wilt maken van uw onderzoeksresultaten, is uw kopij 

meer dan welkom. De redactie helpt u graag. 

 

 

 

 

 

    

☺☺☺☺pmerkelijk 
 

Soms kun je aan de familienaam van de ouders al afleiden waar de roots 

van een kind te vinden zullen zijn. Jaap Witte vond de volgende geboorte-

aktes:  Texel 10 juni 1890: geboren Cornelis, zoon van Willem Spierdijk en 

Grietje Zuidscherwoude. (Op 25 oktober 1891 wordt hun zoon Joost 

geboren. ) 
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Trijntje in 1764 gewoond heeft op de hofstede/plaats waar thans is wonende 

Adriaan van Twisk. In maart 1765 is daar boelhuis gehouden en Trijntje zou niets 

meer schuldig zijn aan Adriaan. Mei 1765 is ze daar vertrokken. De akte betreft 

problemen over vee en hooi. Tr. Schagen 27-05-1759. Impost 10-5-1759  4e Cl 

f6:-. Jm en jd, beijde op de Nes onder Schagen, Dieuwertje Gerrits Stin(t)s, 

ged. Schagen 28-11-1734, overl. Barsingerhorn 13-10-1810, dr. van 

Gerrit Creliszn Stin(t)s en Guertje Jans Koorn.  
 

Generatie VI 

Aldert Cornelisz Geel, geb. c 1697, boer, overl. Nes bij Schagen, begr. 

Schagen 20-02-1762. Impost, ONA 4599-168 dd 9-5-1741: Cornelis Fredericsz 

Wagenmaacker en Neel Sijmons e.l. Oude Zijpe, gehuwd 5-2-1731 kunnen 

kennelijk niet meer voor zichzelf zorgen. Aldert Cornelisz Geel is zoon, Pieter 

Cornelisz Boon is gehuwd met Guurt Cornelis Geel, dochter.  Aldert wordt ook 

genoemd in de lijst met Zijper weerbare mannen anno 1747. Hij is dan 50 jaar, 

boer, vermogend, en woont aan de Belkmerweg op het gedeelte tussen de St. 

Maartensweg en de Burgerweg. Bij hem wonen zijn 3 weerbare zoons Cornelis 

Aldertsz, 21 jaar, Pieter Aldertsz, 19 jaar en Arien Aldertsz 17 jaar. Ze zijn mennist.  
ONA 4597-149 dd 21-5-1727: Aldert woont in Oude Zijpe. Genoemd worden: Jacob 

Cornelisz Geel te Wieringerwaard, Jan Cornelisz Geel te Oude Zijpe en Aldert 

Cornelisz Geel (caveert voor broer Cornelis Cornelisz Geel en zus Guurtje Cornelisz 

Geel), alle kinderen van Cornelis Cornelisz Geel, zoon van Guurt Cornelis die een 

zuster was van Cornelis Cornelisz Lucas. Zie ook: ONA 4597-167 dd 24-2-1728. ONA 

4598-168 dd 1733-6-17: Jan Cornelisz Geel en Aldert Cornelisz Geel (caveert voor 

broer Cornelis Cornelisz Geel) erven van Jacob Cornelisz Geel, hun broer die in 

Wieringerwaard overleden is. Hij was gehuwd met Maartje Luijtjes. 
ONA 4599-10 dd 25-11-1734: Erfgenamen van Jacob Cornelisz Geel, overleden 

Wieringerwaard. Jan Cornelisz Geel (thans Wieringerwaard), Aldert Cornelisz Geel, 

Pieter Cornelisz Boon, geh. Guurtje Cornelis Geel. 
Tr.  

Trijntje Willems, begr. Schagen 09-12-1779. Impost.  
 

Generatie VII 

Cornelis Cornelisz Geel, geb. c 1675, overl. v 1728, ONA dd 28-12-1728: 

Nots Hoflaan Schagen, tr. Zijpe 06-01-1697. Gerecht. Cornelis Cornelissen, j.m., 

Neel Sijmons, beiden uit de Zijpe, aan de Schagerbrug.  

Neel Sijmons, overl. na 9-5-1741,  

Tr. (2) Zijpe 05-02-1731 Cornelis Fredericsz Wagenmaacker, overl. na 

9-5-1741. 
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2. Jan Tamis, geb. Zijpe ca 1879, veldarbeider, tr. (1) ald. 

11-01-1902 Maartje Louwe, geb. Bergen ca 1875, overl. 

Castricum 27-09-1913, 38 jr, geb. Bergen, e.v. Jan Tamis, 

dr. van Arie Louwe en Aagje Kieft, tr. (2) Den Helder 

19-02-1914 Adriana Elisabeth Janssen, geb. Den Helder 

1884, dr. van Maarten Janssen en Catharina Roosloot. 

 
Vb Jan Tamis, geb. Heerhugowaard 13-07-1861, landbouwer, overl. 

ald. 01-05-1918, 

 tr. Harenkarspel 03-05-1889 Guurtje Schilder, geb. Harenkarspel ca 

1865, dr. van Simon Schilder en Maartje Houtman. 

Uit dit huwelijk: 

1. Simon Tamis, geb. Harenkarspel 25-06-1892 (zie VIb). 

2. Cornelia Maria Tamis, geb. Zijdewind (Oude Niedorp) 

10-04-1896. 

3. Petrus Tamis, geb. Oude Niedorp 31-10-1897. 

4. Cornelia Tamis, geb. Oude Niedorp 03-02-1901. 

5. Cornelis Tamis, geb. Oude Niedorp 01-11-1902. 

 
Vc Jacob Tamis, geb. Beemster 22-02-1860, tuinder, overl. Purmerend 

15-05-1923,  

tr. Beemster 30-04-1882 Anna Keet, geb. Wormer 03-06-1858. 

Uit dit huwelijk geb. te Beemster: 

1. Cornelis Petrus Tamis, geb. 06-03-1883, overl. ald. 

01-07-1883. 

2. Cornelis Petrus Tamis, geb. 14-09-1884, boerenknecht, 

fabrieksarbeider, overl. Wormer 11-06-1920, tr. ald. 

03-07-1912 Geertruida Agata Groen, geb. Wormer 

07-03-1882, dr. van Jan Groen en Anna Mulder, 

kruidenierster. 

3. Maria Margaretha Tamis, geb. 31-07-1886, tr. Alkmaar 

24-05-1911 Christiaan Antonius Ris, geb. Alkmaar ca 1884, 

besteller, zn. van Pieter Ris en Gerardina Maria Langeree. 

4. Margaretha Catharina Tamis, geb. 03-03-1888, overl. 

Wormer 09-01-1954, tr. Wormerveer 12-07-1913 Hendrik 

Heijnis, geb. Wormerveer ca 1886, stoker, zn. van Machiel 

Heijnis en Catharina Glandorf. 
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5. Elisabeth Petronella Tamis, geb. 23-04-1891. 

6. Petrus Johannes Tamis, geb. 24-02-1893, overl. ald. 

12-07-1893. 

7. Catharina Johanna Tamis, geb. 08-07-1894, overl. ald. 

11-08-1894. 

8. Anna Johanna Tamis, geb. 07-01-1896, overl. ald. 

23-01-1896. 

9. Petrus Jacobus Tamis, geb. 21-02-1904, overl. ald. 

25-04-1904. 

10. Johannes Hendricus Tamis, geb. 21-02-1904, overl. ald. 

05-03-1904. 

 

Vd Jan Tamis, geb. Oudorp 28-03-1862, schilder, overl. ald. 

07-01-1921, tr. Oudorp 28-02-1886 Maria Burgering, geb. Zuid- en 

Noord-Schermer 01-06-1861, overl. Koedijk 01-02-1915, dr. van 

Jan Burgering, landman, en Trijntje Vader. Lang: 1,68 m, 

aangezicht: ovaal, voorhoofd: laag, ogen: bruin, neus: gewoon, 

mond: gewoon, kin: rond, haar: bruin, wenkbrauwen: bruin, 

merkbare tekenen: aan de hals ge..?  

Uit dit huwelijk: 

1. Aafje Tamis, geb. Koedijk 19-07-1885, overl. Sint Pancras 

02-05-1902, tr. Koedijk 09-07-1915 Jacob Meijering, geb. 

Koedijk ca 1893, landbouwer, zn. van Johannes Meijering 

en Trijntje Stroomer. 

2. Jan Tamis, geb. Oudorp 1886, schilder, tr. Koedijk 

13-06-1911 Guurtje Smit, geb. Koedijk ca 1884, dr. van 

Klaas Smit en Jacoba Kaandorp. 

3. Trijntje Tamis, geb. 1888, tr. Koedijk 13-05-1912 Franciscus 

Westmeijer, geb. Den Helder ca 1888, spoorwegarbeider, 

zn. van Pieter Westmeijer en Elisabeth Maria Zweekhorst. 

4. Anna Tamis, geb. 1891, overl. 1984. 

5. Laurentius Tamis, geb. Koedijk ca 1895, overl. Alkmaar 

02-06-1950, tr. Catharina Stuifbergen. 

6. Albertus Tamis, geb. Koedijk 21-11-1898 (zie VIc). 
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Generatie I 

Cornelis Geel, geb. Barsingerhorn 14-05-1877, veldarbeider te 

Barsingerhorn, Schagen, Haarlemmermeer, overl. Schagen 

06-09-1940, tr. Barsingerhorn 10-08-1907 Maartje Bakker, geb. Anna 

Paulowna 15-04-1886, overl. Schagen 19-08-1978, dr. van Frederik 

Bakker, arbeider, en Catharina Wittebol. 

 

Generatie II 

Jan Geel, geb. Barsingerhorn (Kolhorn) 12-06-1845, overl. 

Barsingerhorn 18-05-1907, tr. Barsingerhorn (Kolhorn) 28-01-1869.  

Jannetje de Boer, geb. Barsingerhorn 21-05-1836, overl. ald. 

10-08-1901, dr. van Maarten de Boer en Neeltje Reuzen.  
 

Generatie III 

Jan Geel, geb. Barsingerhorn (Kolhorn) 26-06-1824, arbeider, overl. 

Barsingerhorn 09-10-1894, tr. Barsingerhorn (Kolhorn) 10-08-1843.  

Antje Liefhebber, geb. Barsingerhorn (Kolhorn) 13-11-1821, overl. 

Barsingerhorn 18-06-1906, dr. van Jan Liefhebber, venter, en Grietje 

Pool. 
Generatie IV 

Aldert Ariensz Geel, geb. Barsingerhorn 28-07-1773, ged. (DG) ald. 

28-02-1774, arbeider, overl. ald. 15-09-1837, tr. Neeltje Jongejan, 

geb. c 1785, ged. Zijpe 16-01-1785, arbeidster, overl. Barsingerhorn 

14-10-1842, dr. van Arie Jansz Jongejan en Maartje Willems Keijzer. 
 

Generatie V 

Ariën Aldertsz Geel, waarschijnlijk geb. Zijpe ca 1730 (gezindte: DG), 

begr. Schagen 20-06-1787. Aang. Aldert Aarjensz.  Impost. Woont in 1747 bij 

zijn vader Aldert Geel aan de Belkmerweg in het deel tussen de St. Maartensweg 

en de Burgerweg. Is dan boerenzoon van 17 jaar. [Lijst weerbare mannen] 
ONA 4641-79 dd 15-9-1765: Woont dan Poolland bij Barsingerhorn en is 36 jaar. 
1.Pieter Gerritsz Koedijker, wonende Nes bij Schagen, 40 j, 
2. Adriaan Aldertsz Geel, wonende Pooland bij Barsingerhorn, 36 j 
3. Jan Pietersz de Ruijter, wonende Winkel, 28 j 
getuigen op verzoek van Trijntje Willems, weduwe van Aldert Geel, wonende alhier 

te Schagen (1 en 3 onder ede, 2 mannewaarheid, (omdat Adriaan DG is) dat 
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Patriarchale stamreeks van Cees Geel 
door Marry Luken  

 

Op 31 maart was het tv-programma Verborgen Verleden 

gewijd aan de in Schagen geboren acteur Cees Geel. Als je 

vele jaren met genealogisch onderzoek bezig bent geweest 

en vaak in archieven hebt vertoeft, ben je natuurlijk heel 

nieuwsgierig wat er in de uitzending te zien is. Daar komt 

nog bij dat ik zelf in het verleden enthousiast onderzoek 

heb gedaan naar de familie Geel uit de omgeving van 

Schagen en na verloop van tijd ontdekte dat dhr. J.H. 

Geertzenwijk, vaste bezoeker in het Alkmaars archief, met 

hetzelfde bezig was en minstens evenveel van die familie 

had gevonden als ik. We wisselden onze gegevens uit en ik 

bewaarde mijn bestand zorgvuldig maar vanwege 

tijdgebrek deed ik er eerlijk gezegd nog niets mee.  

 

De resultaten van het onderzoek van dhr. 

Geertzenwijk zijn wel in het Alkmaars 

archief te raadplegen, net als nog meer 

van zijn genealogische fragmenten van 

families uit Schagen e.o.  Dus als u op 

zoek bent naar zulke gegevens, is het 

raadzaam om eerst in het Alkmaars 

archief zijn onderzoeksresultaten op te 

vragen! 

 

In het televisieprogramma is het altijd weer een verrassing 

welke tak uit de kwartierstaat van de hoofdpersoon voor 

de kijkers het meest tot de verbeelding zal spreken en 

door de programmamakers is uitgekozen. In het geval van 

Cees Geel bleek dat niet de patriarchale stamreeks. Aan de 

ene kant jammer maar aan de andere kant een mooie 

gelegenheid om die stamreeks nu eens in Hollands 

Noorderkwartier te publiceren. Rekeninghoudend met de 

privacy begint de stamreeks met de grootvader van Cees 

Geel.  
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Ve Nicolaas Tamis, geb. Koedijk 11-10-1865, arbeider,  

tr. (1) Graft 22-10-1892 Maartje Pel, geb. Graft ca 1868, dr. van 

Willem Pel en Marijtje Bouwman,  

tr. (2) Heiloo 08-02-1921, Aafje Plooijer, geb. Edam ca 1871, dr. 

van Jan Thamesz Plooijer en Hubertje Veerman. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Willem Tamis, geb. Graft ca 1894, arbeider, tr. Alkmaar 

07-11-1918 Johanna Catharina Schut, geb. Alkmaar ca 

1894, dr. van Adrianus Schut en Margrieta Maria van 

Hugten. 

2. Marijtje Tamis, geb. Heiloo 17-08-1904, tr. Alkmaar 

09-11-1922 Teunis Jansen, geb. Alkmaar ca 1897, 

 

Opa Jan Tamis voor het café, dat hij heeft laten bouwen. (Volgens de 

verhalen van An’s vader heeft hij  al het slootwerk in Pancras uit z'n hoofd 

uitgerekend en geregeld.) 
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pakhuisknecht, zn. van Jan Frederik Jansen, koopman, en 

Maria Oom. 

 

Vf Johannes Tamis, geb. Heerhugowaard 27-06-1865, overl. Alkmaar 

12-04-1945,  

Tr. (1) Heerhugowaard 01-05-1892 Trijntje Ursem, geb. 

Heerhugowaard ca 1867, dr. van Gerrit Ursem en Grietje 

Schouten,  

tr. (2) Heerhugowaard 20-08-1917 Trijntje Koomen, geb. 

Harenkarspel ca 1880, overl. Alkmaar 24-04-1936, Dr. van Jan 

Koomen en Maartje Koomen. 

Uit het eerste huwelijk geb. te Heerhugowaard: 

1. Grietje Tamis, geb. 25-02-1893. 

2. Anna Tamis, geb. 29-07-1894, tr. ald. 16-04-1917 

Theodorus Koomen, geb. Harenkarspel ca 1888, zn. van 

Jan Koomen en Maartje Koomen. 

3. Anthonia Tamis, geb. 17-12-1895. 

4. Trijntje Tamis, geb. 11-10-1897, overl. ald. 07-03-1899. 

5. Catharina Tamis, geb. 01-10-1899, tr. Petrus Cornelisz 

Bleeker, geb. Heerhugowaard 18-04-1900, landbouwer. 

6. Maria Tamis, geb. 15-10-1900, tr. Dirk Dekker, geb. 

Heerhugowaard 07-10-1893, landbouwer. 

7. Gerardus Tamis, geb. 20-07-1902 (zie VId). 

 

Vg Arie Tamis, geb. Heerhugowaard 04-10-1866, arbeider, 

landarbeider, overl. Loenen-Veluwe 30-10-1957,  

tr. Heerhugowaard 26-04-1891 Nicola Hoogland, geb. Spanbroek 

ca 1866, dr. van Wolterus Hoogland en Aafje Meester. 

Uit dit huwelijk geb. te Zijpe tenzij anders vermeld: 

1. Anna Tamis, geb. Heerhugowaard 26-02-1892, tr. Zijpe 

03-05-1913 Nicolaas Ligthart, geb. Zijpe 18-04-1886, 

wagenmaker, zn. van Andreas Simon Ligthart en 

Catharina Schaap.  
2. Aafje Tamis, geb. Heerhugowaard 05-06-1893,  tr. Schoorl 

07-04-1921 Franciscus Dekker, geb. Schoorl ca 1895, 

landbouwer, zn. van Gerardus Dekker en Trijntje IJpelaan. 

3. Catharina Tamis, geb. 20-07-1895, overl. Zwaagdijk 
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Ontucht in de omgeving van Beverwijk? 
door Jos Kaldenbach 

 

Soms vind je op zoek naar een nette Schoehuijs zomaar een ander per-

soon, die veel ondeugender is: 

 

In de archieven van het Gemeentebestuur van Beverwijk dd. 28-3-1825 

stond de volgende tekst: 

“Op woensdag 23 Maert heeft zig des avonds alhier in een slapershuis 

aangegeven om te overnagten een vrouw die mij volgens opgaaf van de 

nagtwagte is gebleken van beroep naaijster te zijn, Alida Slegers
1
, oud 25 

jaren, geboren te ’s Gravenhage, en laatst komende van Alkmaar. De 

volgende dag is zij alhier verbleven om des avonds weder in een ander 

soortgelijk huis gekomen om te vernachten, kort na haar arrivement aldaar 

is zij zeer onpasselijk geworden; en na ingelichte raporten en verzogte 

advertentiën van de bewoonders van dit slaaphuis heb ik haar een 

Geneesheer gezonden die de nodige Middelen applieerde [toediende], en 

nevens hem de vroedvrouw deed komen. Uit de bij mij verder ingekomen 

raporten bevindt zij zig in een staat van zwangerschap, terwijl ik volgens 

hare eigene opgave al verder ben geïnformeerd, dat zij is de dochter van 

Jan Slegers, kleerebleker op de Nieuwe Schans te ’s Hage, en wijlen Antje 

Swinkels, dat zij nu drie jaren geleden, uit hoofde dat zij toen ook in een 

zwangere staat was, in onmin met haar vader was geraakt en zedert dien 

tijd aan een losbandig leven overgegeven, als hebbende zig te Amsterdam 

en ook te Alkmaar in Publieke Huizen opgehouden, ten einde hier in te 

voorzien,  heb ik raadzaam geoordeeld deze Persoon ter dispositie van U 

Edele Achtbare
2
 te moeten stellen, terwijl ik intusschen van de Vrouw uit 

het slaaphuis ben geïnformeerd dat zij gaarne naar een der Coloniën
3
  

zoude willen om daar door van de dwaalweg af te komen.” 

     De Schout,     get.  J.  Karshoff    

                                                      
1
 In genlias zijn ze nog niet te vinden, wel 2 jongere Alida Slegers. 

2
 Dit zal de Officier van Justitie wel zijn. Dit was dus de kopiebrief. 

3
 Dit zijn de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe en Friesland (o.a. 

Ommerschans), waar ook veel armen, pooiers  en prostituees werden 

ondergebracht om ze door een beroep te leren zich te verheffen. In 

www.drenlias.nl  is ze ook niet te vinden. 
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8. Johannes Maria Tamis, geb. 21-05-1935, electricien, tr. 

 Catharina Kaandorp.  

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

9. Evelina Anna (Lien) Tamis, geb. 15-11-1936, verpleegster, 

tr. Mathieu van der Donck. Uit dit huwelijk 2 kinderen.  

10. Theodorus Tamis, geb. 20-12-1937, econoom,  

tr. Ursula Johanna de Jong.  

Uit dit huwelijk 3 kinderen.  

11. Jacobus Maria Tamis, geb. 16-05-1939, directeur auto- en 

onderdelen, tr. Theodora Maria Verduin.  

Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

12. Petrus Joseph (Piet) Tamis, geb. 27-03-1946, bouwkundig 

tekenaar, tr. Corrie van Lierop.  

Uit dit huwelijk 2 kinderen.  

 

VId Gerardus Tamis, geb. Heerhugowaard 20-07-1902, 

brandstoffenhandelaar, tr. ald. 28-04-1925 Maria Elisabeth 

Koopman, geb. Heerhugowaard 03-07-1903, dr. van Cornelis 

Koopman, smit, en Maria Tesselaar. 

Uit dit huwelijk 6 kinderen van wie één jong overl. 

 

VIe Wolterus Tamis, geb. Zijpe 26-03-1903, landbouwer, 

bloembollenbedrijf,  

tr. Oude Niedorp 04-06-1927 Geertruida Berkhout, geb. Oude 

Niedorp 02-11-1906, dienstbode. 

Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

VIf Johannes Tamis, geb. Zijpe 11-06-1905, landarbeider, tr. 4-1929 

Agnes Ooijevaar, geb. Warmenhuizen 30-03-1906. 

Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

VIg Johannes Tamis, geb. Heerhugowaard 01-11-1906, tr. ald. 

27-04-1934 Dieuwertje Boots, geb. Heerhugowaard 16-04-1906. 

Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

VII Cornelis Laurentius Tamis, geb. Oudorp 18-05-1926, timmerman, 

tr. Maria Mul,  

Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
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16-02-1954, tr. Zijpe 24-01-1920 Pieter Buis, geb. 

Westwoud ca 1883, landbouwer, zn. van Arie Buis en 

Grietje Laan. 

4. Margaretha Tamis, geb. 20-07-1895, tr. Den Helder 

11-08-1923 NN. 

5. Christina Tamis, geb. 1898, overl. Zijpe 03-09-1898, 9 mnd. 

6. Christina Tamis, geb. 1900, dienstbode,  

tr. ald. 26-04-1922 Gerrit van Overbeek, geb. Epe ca  1895, 

arbeider, zn. van Lambertus van Overbeek en Antonia 

Haerlman. 

7. Wolterus Tamis, geb. 26-03-1903 (zie VIe). 

8. Johannes Tamis, geb. 11-06-1905 (zie VIf). 

9. Klasina Tamis, geb. 02-05-1908. 
 

Vh Pieter Tamis, geb. Heerhugowaard ca 1877, arbeider, overl. ald. 

06-06-1950,  

 tr. Heerhugowaard 29-04-1902 Trijntje Koenis, geb. Hoogwoud ca 

1879, overl. Heerhugowaard 23-06-1932, dr. van Jan Koenis en 

Elisabeth Vreeker. 

Uit dit huwelijk geb. te Heerhugowaard: 

1. Elizabeth Tamis, geb. 24-05-1903, tr. Jacob Dekker, geb. 

Heerhugowaard 09-05-1898, landbouwer. 

2. Anna Tamis, geb. 12-12-1904, tr. Johannes Corneliszn 

Beers, geb. Heerhugowaard 12-04-1904, arbeider. 

3. Johannes Tamis, geb. 01-11-1906 (zie VIg). 

4. Gerrit Tamis, geb. 18-07-1909, tuinbouwer, tr. Cornelia 

Korver, geb. Heerhugowaard 01-06-1912, overl. ald. 

24-06-2000. 

5. Helena Tamis, geb. 01-03-1913, tr. Jacobus Snoek, geb. 

Beemster 01-12-1910, landbouwer. 
 

VIa Pieter Tamis, geb. Zijpe 08-04-1877, arbeider staatsbosbeheer, 

overl. Schoorl 14-02-1929,  

tr. Zijpe 11-01-1902 Mietje Catharina Janssen, geb. Den Helder 

30-01-1881, dr. van Maarten Janssen en Catharina Roosloot. 

Uit dit huwelijk: 

1. Catharina Tamis, geb. Den Helder 22-05-1905. 

2. Johanna Martina Tamis, geb. Den Helder 28-06-1906, tr. 
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Schoorl 03-03-1927 Pieter Jacobus Johannes Blom, geb. 

Zijpe ca 1902, landarbeider, zn. van Gerrit Blom en Neeltje 

van Duuren. 

3. Martina Tamis, geb. Zijpe 06-01-1909,  

tr. Schoorl 16-06-1926 Joannes Kuijs, geb. Willich (Dtl) 

27-11-1901, boerenarbeider, zn. van Theodorus Kuijs en 

Christina Götz. 

4. Johannes Tamis, geb. Zijpe 23-08-1912. 

5. Martinus Tamis, geb. Schoorl 20-11-1913. 
 

VIb Simon Tamis, geb. Harenkarspel 25-06-1892, arbeider, barbier,  

tr. Obdam 10-04-1918 Trijntje Mak, geb. Hensbroek 09-05-1894, 

dr. van Klaas Mak en Trijntje Smit. 

Uit dit huwelijk 6 kinderen.  
 

VIc Albertus Tamis, geb. Koedijk 21-11-1898, overl. Oudorp 

04-04-1987,  

tr. ald. 12-09-1923 Evelina Cornelia Tuijnman, geb. Bergen 

07-09-1902, overl. Oudorp 25-08-1995, dr. van Cornelis Tuijnman, 

bloemkweker, en Anna Winder. 

Uit dit huwelijk geboren te Oudorp: 

1. Johannes Cornelis Tamis, geb. 14-11-1924, stoffeerder, 

overl. Balclutha (Nw. Zealand) 05-06-2011,  

tr. Balclutha New Zealand 17-07-1954 Jannie Stoop. Uit dit 

huwelijk 4 kinderen geboren in New Zealand. 

2. Cornelis Laurentius Tamis, geb. 18-05-1926 (zie VII). 

3. Laurentius Albertus Tamis, geb. 02-11-1927, overl. 

Amsterdam 04-10-1928. 

4. Maria Anna Tamis, geb. 22-04-1929, dirigent. 

5. Anna Catharina Tamis, geb. 20-01-1931, boekhouder. 

6. Laurentius Albertus Tamis, geb. 24-06-1932, radio-radar 

monteur,  

tr. Cornelia Min.  Uit dit huwelijk 3 kinderen  

7. Albertus Tamis, geb. 05-11-1933, meubelmaker, overl. 

Papeete 26-07-1973 (vliegtuigongeluk),  

tr. Eileen Margaret Wilson. Uit dit huwelijk 4 kinderen 

geboren in New Zealand.  
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Vader Albert Tamis moest kuren omdat hij aan tbc leed. Hij wilde graag een foto van 

zijn kinderen en daarom is deze foto gemaakt. Links staat moeder met een ingevallen 

gezicht, want ze had op dat moment geen geld voor een kunstgebit. Ze houdt 

Johannes Maria vast. Rechts staat hulp in de huishouding Trien Druijven. Vanaf links 

in het midden: Maria Anna, Cornelis Laurentius, Johannes Cornelis met Albertus op 

zijn schouders. Vooraan vanaf links: Laurentius Albertus en Anna Catharina.  
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8. Johannes Maria Tamis, geb. 21-05-1935, electricien, tr. 

 Catharina Kaandorp.  

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

9. Evelina Anna (Lien) Tamis, geb. 15-11-1936, verpleegster, 

tr. Mathieu van der Donck. Uit dit huwelijk 2 kinderen.  

10. Theodorus Tamis, geb. 20-12-1937, econoom,  

tr. Ursula Johanna de Jong.  

Uit dit huwelijk 3 kinderen.  

11. Jacobus Maria Tamis, geb. 16-05-1939, directeur auto- en 

onderdelen, tr. Theodora Maria Verduin.  

Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

12. Petrus Joseph (Piet) Tamis, geb. 27-03-1946, bouwkundig 

tekenaar, tr. Corrie van Lierop.  

Uit dit huwelijk 2 kinderen.  

 

VId Gerardus Tamis, geb. Heerhugowaard 20-07-1902, 

brandstoffenhandelaar, tr. ald. 28-04-1925 Maria Elisabeth 

Koopman, geb. Heerhugowaard 03-07-1903, dr. van Cornelis 

Koopman, smit, en Maria Tesselaar. 

Uit dit huwelijk 6 kinderen van wie één jong overl. 

 

VIe Wolterus Tamis, geb. Zijpe 26-03-1903, landbouwer, 

bloembollenbedrijf,  

tr. Oude Niedorp 04-06-1927 Geertruida Berkhout, geb. Oude 

Niedorp 02-11-1906, dienstbode. 

Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

VIf Johannes Tamis, geb. Zijpe 11-06-1905, landarbeider, tr. 4-1929 

Agnes Ooijevaar, geb. Warmenhuizen 30-03-1906. 

Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

VIg Johannes Tamis, geb. Heerhugowaard 01-11-1906, tr. ald. 

27-04-1934 Dieuwertje Boots, geb. Heerhugowaard 16-04-1906. 

Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

VII Cornelis Laurentius Tamis, geb. Oudorp 18-05-1926, timmerman, 

tr. Maria Mul,  

Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
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16-02-1954, tr. Zijpe 24-01-1920 Pieter Buis, geb. 

Westwoud ca 1883, landbouwer, zn. van Arie Buis en 

Grietje Laan. 

4. Margaretha Tamis, geb. 20-07-1895, tr. Den Helder 

11-08-1923 NN. 

5. Christina Tamis, geb. 1898, overl. Zijpe 03-09-1898, 9 mnd. 

6. Christina Tamis, geb. 1900, dienstbode,  

tr. ald. 26-04-1922 Gerrit van Overbeek, geb. Epe ca  1895, 

arbeider, zn. van Lambertus van Overbeek en Antonia 

Haerlman. 

7. Wolterus Tamis, geb. 26-03-1903 (zie VIe). 

8. Johannes Tamis, geb. 11-06-1905 (zie VIf). 

9. Klasina Tamis, geb. 02-05-1908. 
 

Vh Pieter Tamis, geb. Heerhugowaard ca 1877, arbeider, overl. ald. 

06-06-1950,  

 tr. Heerhugowaard 29-04-1902 Trijntje Koenis, geb. Hoogwoud ca 

1879, overl. Heerhugowaard 23-06-1932, dr. van Jan Koenis en 

Elisabeth Vreeker. 

Uit dit huwelijk geb. te Heerhugowaard: 

1. Elizabeth Tamis, geb. 24-05-1903, tr. Jacob Dekker, geb. 

Heerhugowaard 09-05-1898, landbouwer. 

2. Anna Tamis, geb. 12-12-1904, tr. Johannes Corneliszn 

Beers, geb. Heerhugowaard 12-04-1904, arbeider. 

3. Johannes Tamis, geb. 01-11-1906 (zie VIg). 

4. Gerrit Tamis, geb. 18-07-1909, tuinbouwer, tr. Cornelia 

Korver, geb. Heerhugowaard 01-06-1912, overl. ald. 

24-06-2000. 

5. Helena Tamis, geb. 01-03-1913, tr. Jacobus Snoek, geb. 

Beemster 01-12-1910, landbouwer. 
 

VIa Pieter Tamis, geb. Zijpe 08-04-1877, arbeider staatsbosbeheer, 

overl. Schoorl 14-02-1929,  

tr. Zijpe 11-01-1902 Mietje Catharina Janssen, geb. Den Helder 

30-01-1881, dr. van Maarten Janssen en Catharina Roosloot. 

Uit dit huwelijk: 

1. Catharina Tamis, geb. Den Helder 22-05-1905. 

2. Johanna Martina Tamis, geb. Den Helder 28-06-1906, tr. 
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pakhuisknecht, zn. van Jan Frederik Jansen, koopman, en 

Maria Oom. 

 

Vf Johannes Tamis, geb. Heerhugowaard 27-06-1865, overl. Alkmaar 

12-04-1945,  

Tr. (1) Heerhugowaard 01-05-1892 Trijntje Ursem, geb. 

Heerhugowaard ca 1867, dr. van Gerrit Ursem en Grietje 

Schouten,  

tr. (2) Heerhugowaard 20-08-1917 Trijntje Koomen, geb. 

Harenkarspel ca 1880, overl. Alkmaar 24-04-1936, Dr. van Jan 

Koomen en Maartje Koomen. 

Uit het eerste huwelijk geb. te Heerhugowaard: 

1. Grietje Tamis, geb. 25-02-1893. 

2. Anna Tamis, geb. 29-07-1894, tr. ald. 16-04-1917 

Theodorus Koomen, geb. Harenkarspel ca 1888, zn. van 

Jan Koomen en Maartje Koomen. 

3. Anthonia Tamis, geb. 17-12-1895. 

4. Trijntje Tamis, geb. 11-10-1897, overl. ald. 07-03-1899. 

5. Catharina Tamis, geb. 01-10-1899, tr. Petrus Cornelisz 

Bleeker, geb. Heerhugowaard 18-04-1900, landbouwer. 

6. Maria Tamis, geb. 15-10-1900, tr. Dirk Dekker, geb. 

Heerhugowaard 07-10-1893, landbouwer. 

7. Gerardus Tamis, geb. 20-07-1902 (zie VId). 

 

Vg Arie Tamis, geb. Heerhugowaard 04-10-1866, arbeider, 

landarbeider, overl. Loenen-Veluwe 30-10-1957,  

tr. Heerhugowaard 26-04-1891 Nicola Hoogland, geb. Spanbroek 

ca 1866, dr. van Wolterus Hoogland en Aafje Meester. 

Uit dit huwelijk geb. te Zijpe tenzij anders vermeld: 

1. Anna Tamis, geb. Heerhugowaard 26-02-1892, tr. Zijpe 

03-05-1913 Nicolaas Ligthart, geb. Zijpe 18-04-1886, 

wagenmaker, zn. van Andreas Simon Ligthart en 

Catharina Schaap.  
2. Aafje Tamis, geb. Heerhugowaard 05-06-1893,  tr. Schoorl 

07-04-1921 Franciscus Dekker, geb. Schoorl ca 1895, 

landbouwer, zn. van Gerardus Dekker en Trijntje IJpelaan. 

3. Catharina Tamis, geb. 20-07-1895, overl. Zwaagdijk 
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Ontucht in de omgeving van Beverwijk? 
door Jos Kaldenbach 

 

Soms vind je op zoek naar een nette Schoehuijs zomaar een ander per-

soon, die veel ondeugender is: 

 

In de archieven van het Gemeentebestuur van Beverwijk dd. 28-3-1825 

stond de volgende tekst: 

“Op woensdag 23 Maert heeft zig des avonds alhier in een slapershuis 

aangegeven om te overnagten een vrouw die mij volgens opgaaf van de 

nagtwagte is gebleken van beroep naaijster te zijn, Alida Slegers
1
, oud 25 

jaren, geboren te ’s Gravenhage, en laatst komende van Alkmaar. De 

volgende dag is zij alhier verbleven om des avonds weder in een ander 

soortgelijk huis gekomen om te vernachten, kort na haar arrivement aldaar 

is zij zeer onpasselijk geworden; en na ingelichte raporten en verzogte 

advertentiën van de bewoonders van dit slaaphuis heb ik haar een 

Geneesheer gezonden die de nodige Middelen applieerde [toediende], en 

nevens hem de vroedvrouw deed komen. Uit de bij mij verder ingekomen 

raporten bevindt zij zig in een staat van zwangerschap, terwijl ik volgens 

hare eigene opgave al verder ben geïnformeerd, dat zij is de dochter van 

Jan Slegers, kleerebleker op de Nieuwe Schans te ’s Hage, en wijlen Antje 

Swinkels, dat zij nu drie jaren geleden, uit hoofde dat zij toen ook in een 

zwangere staat was, in onmin met haar vader was geraakt en zedert dien 

tijd aan een losbandig leven overgegeven, als hebbende zig te Amsterdam 

en ook te Alkmaar in Publieke Huizen opgehouden, ten einde hier in te 

voorzien,  heb ik raadzaam geoordeeld deze Persoon ter dispositie van U 

Edele Achtbare
2
 te moeten stellen, terwijl ik intusschen van de Vrouw uit 

het slaaphuis ben geïnformeerd dat zij gaarne naar een der Coloniën
3
  

zoude willen om daar door van de dwaalweg af te komen.” 

     De Schout,     get.  J.  Karshoff    

                                                      
1
 In genlias zijn ze nog niet te vinden, wel 2 jongere Alida Slegers. 

2
 Dit zal de Officier van Justitie wel zijn. Dit was dus de kopiebrief. 

3
 Dit zijn de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe en Friesland (o.a. 

Ommerschans), waar ook veel armen, pooiers  en prostituees werden 

ondergebracht om ze door een beroep te leren zich te verheffen. In 

www.drenlias.nl  is ze ook niet te vinden. 
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Patriarchale stamreeks van Cees Geel 
door Marry Luken  

 

Op 31 maart was het tv-programma Verborgen Verleden 

gewijd aan de in Schagen geboren acteur Cees Geel. Als je 

vele jaren met genealogisch onderzoek bezig bent geweest 

en vaak in archieven hebt vertoeft, ben je natuurlijk heel 

nieuwsgierig wat er in de uitzending te zien is. Daar komt 

nog bij dat ik zelf in het verleden enthousiast onderzoek 

heb gedaan naar de familie Geel uit de omgeving van 

Schagen en na verloop van tijd ontdekte dat dhr. J.H. 

Geertzenwijk, vaste bezoeker in het Alkmaars archief, met 

hetzelfde bezig was en minstens evenveel van die familie 

had gevonden als ik. We wisselden onze gegevens uit en ik 

bewaarde mijn bestand zorgvuldig maar vanwege 

tijdgebrek deed ik er eerlijk gezegd nog niets mee.  

 

De resultaten van het onderzoek van dhr. 

Geertzenwijk zijn wel in het Alkmaars 

archief te raadplegen, net als nog meer 

van zijn genealogische fragmenten van 

families uit Schagen e.o.  Dus als u op 

zoek bent naar zulke gegevens, is het 

raadzaam om eerst in het Alkmaars 

archief zijn onderzoeksresultaten op te 

vragen! 

 

In het televisieprogramma is het altijd weer een verrassing 

welke tak uit de kwartierstaat van de hoofdpersoon voor 

de kijkers het meest tot de verbeelding zal spreken en 

door de programmamakers is uitgekozen. In het geval van 

Cees Geel bleek dat niet de patriarchale stamreeks. Aan de 

ene kant jammer maar aan de andere kant een mooie 

gelegenheid om die stamreeks nu eens in Hollands 

Noorderkwartier te publiceren. Rekeninghoudend met de 

privacy begint de stamreeks met de grootvader van Cees 

Geel.  
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Ve Nicolaas Tamis, geb. Koedijk 11-10-1865, arbeider,  

tr. (1) Graft 22-10-1892 Maartje Pel, geb. Graft ca 1868, dr. van 

Willem Pel en Marijtje Bouwman,  

tr. (2) Heiloo 08-02-1921, Aafje Plooijer, geb. Edam ca 1871, dr. 

van Jan Thamesz Plooijer en Hubertje Veerman. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Willem Tamis, geb. Graft ca 1894, arbeider, tr. Alkmaar 

07-11-1918 Johanna Catharina Schut, geb. Alkmaar ca 

1894, dr. van Adrianus Schut en Margrieta Maria van 

Hugten. 

2. Marijtje Tamis, geb. Heiloo 17-08-1904, tr. Alkmaar 

09-11-1922 Teunis Jansen, geb. Alkmaar ca 1897, 

 

Opa Jan Tamis voor het café, dat hij heeft laten bouwen. (Volgens de 

verhalen van An’s vader heeft hij  al het slootwerk in Pancras uit z'n hoofd 

uitgerekend en geregeld.) 
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5. Elisabeth Petronella Tamis, geb. 23-04-1891. 

6. Petrus Johannes Tamis, geb. 24-02-1893, overl. ald. 

12-07-1893. 

7. Catharina Johanna Tamis, geb. 08-07-1894, overl. ald. 

11-08-1894. 

8. Anna Johanna Tamis, geb. 07-01-1896, overl. ald. 

23-01-1896. 

9. Petrus Jacobus Tamis, geb. 21-02-1904, overl. ald. 

25-04-1904. 

10. Johannes Hendricus Tamis, geb. 21-02-1904, overl. ald. 

05-03-1904. 

 

Vd Jan Tamis, geb. Oudorp 28-03-1862, schilder, overl. ald. 

07-01-1921, tr. Oudorp 28-02-1886 Maria Burgering, geb. Zuid- en 

Noord-Schermer 01-06-1861, overl. Koedijk 01-02-1915, dr. van 

Jan Burgering, landman, en Trijntje Vader. Lang: 1,68 m, 

aangezicht: ovaal, voorhoofd: laag, ogen: bruin, neus: gewoon, 

mond: gewoon, kin: rond, haar: bruin, wenkbrauwen: bruin, 

merkbare tekenen: aan de hals ge..?  

Uit dit huwelijk: 

1. Aafje Tamis, geb. Koedijk 19-07-1885, overl. Sint Pancras 

02-05-1902, tr. Koedijk 09-07-1915 Jacob Meijering, geb. 

Koedijk ca 1893, landbouwer, zn. van Johannes Meijering 

en Trijntje Stroomer. 

2. Jan Tamis, geb. Oudorp 1886, schilder, tr. Koedijk 

13-06-1911 Guurtje Smit, geb. Koedijk ca 1884, dr. van 

Klaas Smit en Jacoba Kaandorp. 

3. Trijntje Tamis, geb. 1888, tr. Koedijk 13-05-1912 Franciscus 

Westmeijer, geb. Den Helder ca 1888, spoorwegarbeider, 

zn. van Pieter Westmeijer en Elisabeth Maria Zweekhorst. 

4. Anna Tamis, geb. 1891, overl. 1984. 

5. Laurentius Tamis, geb. Koedijk ca 1895, overl. Alkmaar 

02-06-1950, tr. Catharina Stuifbergen. 

6. Albertus Tamis, geb. Koedijk 21-11-1898 (zie VIc). 
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Generatie I 

Cornelis Geel, geb. Barsingerhorn 14-05-1877, veldarbeider te 

Barsingerhorn, Schagen, Haarlemmermeer, overl. Schagen 

06-09-1940, tr. Barsingerhorn 10-08-1907 Maartje Bakker, geb. Anna 

Paulowna 15-04-1886, overl. Schagen 19-08-1978, dr. van Frederik 

Bakker, arbeider, en Catharina Wittebol. 

 

Generatie II 

Jan Geel, geb. Barsingerhorn (Kolhorn) 12-06-1845, overl. 

Barsingerhorn 18-05-1907, tr. Barsingerhorn (Kolhorn) 28-01-1869.  

Jannetje de Boer, geb. Barsingerhorn 21-05-1836, overl. ald. 

10-08-1901, dr. van Maarten de Boer en Neeltje Reuzen.  
 

Generatie III 

Jan Geel, geb. Barsingerhorn (Kolhorn) 26-06-1824, arbeider, overl. 

Barsingerhorn 09-10-1894, tr. Barsingerhorn (Kolhorn) 10-08-1843.  

Antje Liefhebber, geb. Barsingerhorn (Kolhorn) 13-11-1821, overl. 

Barsingerhorn 18-06-1906, dr. van Jan Liefhebber, venter, en Grietje 

Pool. 
Generatie IV 

Aldert Ariensz Geel, geb. Barsingerhorn 28-07-1773, ged. (DG) ald. 

28-02-1774, arbeider, overl. ald. 15-09-1837, tr. Neeltje Jongejan, 

geb. c 1785, ged. Zijpe 16-01-1785, arbeidster, overl. Barsingerhorn 

14-10-1842, dr. van Arie Jansz Jongejan en Maartje Willems Keijzer. 
 

Generatie V 

Ariën Aldertsz Geel, waarschijnlijk geb. Zijpe ca 1730 (gezindte: DG), 

begr. Schagen 20-06-1787. Aang. Aldert Aarjensz.  Impost. Woont in 1747 bij 

zijn vader Aldert Geel aan de Belkmerweg in het deel tussen de St. Maartensweg 

en de Burgerweg. Is dan boerenzoon van 17 jaar. [Lijst weerbare mannen] 
ONA 4641-79 dd 15-9-1765: Woont dan Poolland bij Barsingerhorn en is 36 jaar. 
1.Pieter Gerritsz Koedijker, wonende Nes bij Schagen, 40 j, 
2. Adriaan Aldertsz Geel, wonende Pooland bij Barsingerhorn, 36 j 
3. Jan Pietersz de Ruijter, wonende Winkel, 28 j 
getuigen op verzoek van Trijntje Willems, weduwe van Aldert Geel, wonende alhier 

te Schagen (1 en 3 onder ede, 2 mannewaarheid, (omdat Adriaan DG is) dat 
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Trijntje in 1764 gewoond heeft op de hofstede/plaats waar thans is wonende 

Adriaan van Twisk. In maart 1765 is daar boelhuis gehouden en Trijntje zou niets 

meer schuldig zijn aan Adriaan. Mei 1765 is ze daar vertrokken. De akte betreft 

problemen over vee en hooi. Tr. Schagen 27-05-1759. Impost 10-5-1759  4e Cl 

f6:-. Jm en jd, beijde op de Nes onder Schagen, Dieuwertje Gerrits Stin(t)s, 

ged. Schagen 28-11-1734, overl. Barsingerhorn 13-10-1810, dr. van 

Gerrit Creliszn Stin(t)s en Guertje Jans Koorn.  
 

Generatie VI 

Aldert Cornelisz Geel, geb. c 1697, boer, overl. Nes bij Schagen, begr. 

Schagen 20-02-1762. Impost, ONA 4599-168 dd 9-5-1741: Cornelis Fredericsz 

Wagenmaacker en Neel Sijmons e.l. Oude Zijpe, gehuwd 5-2-1731 kunnen 

kennelijk niet meer voor zichzelf zorgen. Aldert Cornelisz Geel is zoon, Pieter 

Cornelisz Boon is gehuwd met Guurt Cornelis Geel, dochter.  Aldert wordt ook 

genoemd in de lijst met Zijper weerbare mannen anno 1747. Hij is dan 50 jaar, 

boer, vermogend, en woont aan de Belkmerweg op het gedeelte tussen de St. 

Maartensweg en de Burgerweg. Bij hem wonen zijn 3 weerbare zoons Cornelis 

Aldertsz, 21 jaar, Pieter Aldertsz, 19 jaar en Arien Aldertsz 17 jaar. Ze zijn mennist.  
ONA 4597-149 dd 21-5-1727: Aldert woont in Oude Zijpe. Genoemd worden: Jacob 

Cornelisz Geel te Wieringerwaard, Jan Cornelisz Geel te Oude Zijpe en Aldert 

Cornelisz Geel (caveert voor broer Cornelis Cornelisz Geel en zus Guurtje Cornelisz 

Geel), alle kinderen van Cornelis Cornelisz Geel, zoon van Guurt Cornelis die een 

zuster was van Cornelis Cornelisz Lucas. Zie ook: ONA 4597-167 dd 24-2-1728. ONA 

4598-168 dd 1733-6-17: Jan Cornelisz Geel en Aldert Cornelisz Geel (caveert voor 

broer Cornelis Cornelisz Geel) erven van Jacob Cornelisz Geel, hun broer die in 

Wieringerwaard overleden is. Hij was gehuwd met Maartje Luijtjes. 
ONA 4599-10 dd 25-11-1734: Erfgenamen van Jacob Cornelisz Geel, overleden 

Wieringerwaard. Jan Cornelisz Geel (thans Wieringerwaard), Aldert Cornelisz Geel, 

Pieter Cornelisz Boon, geh. Guurtje Cornelis Geel. 
Tr.  

Trijntje Willems, begr. Schagen 09-12-1779. Impost.  
 

Generatie VII 

Cornelis Cornelisz Geel, geb. c 1675, overl. v 1728, ONA dd 28-12-1728: 

Nots Hoflaan Schagen, tr. Zijpe 06-01-1697. Gerecht. Cornelis Cornelissen, j.m., 

Neel Sijmons, beiden uit de Zijpe, aan de Schagerbrug.  

Neel Sijmons, overl. na 9-5-1741,  

Tr. (2) Zijpe 05-02-1731 Cornelis Fredericsz Wagenmaacker, overl. na 

9-5-1741. 
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2. Jan Tamis, geb. Zijpe ca 1879, veldarbeider, tr. (1) ald. 

11-01-1902 Maartje Louwe, geb. Bergen ca 1875, overl. 

Castricum 27-09-1913, 38 jr, geb. Bergen, e.v. Jan Tamis, 

dr. van Arie Louwe en Aagje Kieft, tr. (2) Den Helder 

19-02-1914 Adriana Elisabeth Janssen, geb. Den Helder 

1884, dr. van Maarten Janssen en Catharina Roosloot. 

 
Vb Jan Tamis, geb. Heerhugowaard 13-07-1861, landbouwer, overl. 

ald. 01-05-1918, 

 tr. Harenkarspel 03-05-1889 Guurtje Schilder, geb. Harenkarspel ca 

1865, dr. van Simon Schilder en Maartje Houtman. 

Uit dit huwelijk: 

1. Simon Tamis, geb. Harenkarspel 25-06-1892 (zie VIb). 

2. Cornelia Maria Tamis, geb. Zijdewind (Oude Niedorp) 

10-04-1896. 

3. Petrus Tamis, geb. Oude Niedorp 31-10-1897. 

4. Cornelia Tamis, geb. Oude Niedorp 03-02-1901. 

5. Cornelis Tamis, geb. Oude Niedorp 01-11-1902. 

 
Vc Jacob Tamis, geb. Beemster 22-02-1860, tuinder, overl. Purmerend 

15-05-1923,  

tr. Beemster 30-04-1882 Anna Keet, geb. Wormer 03-06-1858. 

Uit dit huwelijk geb. te Beemster: 

1. Cornelis Petrus Tamis, geb. 06-03-1883, overl. ald. 

01-07-1883. 

2. Cornelis Petrus Tamis, geb. 14-09-1884, boerenknecht, 

fabrieksarbeider, overl. Wormer 11-06-1920, tr. ald. 

03-07-1912 Geertruida Agata Groen, geb. Wormer 

07-03-1882, dr. van Jan Groen en Anna Mulder, 

kruidenierster. 

3. Maria Margaretha Tamis, geb. 31-07-1886, tr. Alkmaar 

24-05-1911 Christiaan Antonius Ris, geb. Alkmaar ca 1884, 

besteller, zn. van Pieter Ris en Gerardina Maria Langeree. 

4. Margaretha Catharina Tamis, geb. 03-03-1888, overl. 

Wormer 09-01-1954, tr. Wormerveer 12-07-1913 Hendrik 

Heijnis, geb. Wormerveer ca 1886, stoker, zn. van Machiel 

Heijnis en Catharina Glandorf. 
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IVg Gerrit Tamis, geb. Heerhugowaard 28-11-1833, arbeider, overl. 

ald. 30-06-1904,  

 tr. Heerhugowaard 22-04-1864 Antje Bakkum, geb. 

Heerhugowaard ca 1840, dienstmeid, dr. van Arie Bakkum en 

Grietje Zinnige. 

Uit dit huwelijk geb. te Heerhugowaard: 

1. Johannes Tamis, geb. 27-06-1865 (zie Vf). 

2. Arie Tamis, geb. 04-10-1866 (zie Vg). 

3. Trijntje Tamis, geb. 23-01-1868, overl. Limmen 

26-12-1940, tr. Heerhugowaard 24-04-1893 Klaas 

Mekken, geb. Warmenhuizen 04-12-1869, arbeider, zn. 

van Arie Mekken en Guurtje Mul. 

4. Grietje Tamis, geb. 13-09-1871, overl. Amsterdam 

09-07-1927, tr. Heerhugowaard 10-05-1896 Jacobus 

Weber, geb. Alkmaar ca 1871, postbode, zn. van Albertus 

Andreas Weber en Annetta Meijer. 

5. Christina Tamis, geb. 17-10-1872. 

6. Maartje Tamis, geb. 13-12-1873, ovl. 22-2-1875. 

7. Pieter Tamis, geb. 13-12-1873, ovl. 25-3-1874. 

8. Maartje Tamis, geb. 18-05-1875, tr. Noord-Scharwoude 

16-5-1901 Jan Duijneveld, geb. Harenkarspel ca. 1872, 

landbouwer. 

9. Pieter Tamis, geb. 16-6-1876 (zie Vh). 

10. Leentje Tamis, geb. 17-11-1877, tr. ald. 09-05-1901 

Nicolaas Bleeker, geb. Heerhugowaard 1878, landbouwer. 

11. Jansje Tamis, geb. 11-07-1880, overl. Harenkarspel 

09-05-1930, tr. Harenkarspel 10-08-1900 Jacob Jansen, 

geb. Harenkarspel 19-06-1868, landbouwer, overl. n 1939, 

zn. van Machiel Jansen, landbouwer, en Maartje Pankras. 

12. Neeltje Tamis, geb. 01-11-1881, tr. ald. 21-04-1903 

Johannes Ottenbros, geb. Berkhout ca 1879, zn. van Dirk 

Ottenbros en Maria Johanna Goossens. 

 

Va Jan Tamis, geb. Bergen 1852, arbeider,  

 tr. Zijpe 01-05-1875 Elisabeth Sluijs, geb. Zijpe ca. 1847, dr. van 

Pieter Sluijs en Huibertje Roosloot. 

Uit dit huwelijk: 

1. Pieter Tamis, geb. Zijpe 08-04-1877 (zie VIa). 
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Generatie VIII 

Cornelis Jacobsz Geel, geb. 1635? landman, overl. voor 15-7-1707. 
ONA 4581-41 dd. 1707-7-15: Aeltie Cornelis is wed. van Cornelis Jacobsz Geel, 

woonden Belckmerweg, Oude Zijpe. Akte gepasseerd ten sterfhuize van Cornelis 

Jacobsz Geel. 
tr. (1) ca 1680? Guurt Cornelis Lucas (zie 15), dr. van Cornelis Lucas.  

tr. (2) ca 1700? Aeltie Cornelis, overl. na 15-7-1707. 

 

 

 

 

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

mevr. R.E. van Vliet Alkmaar 

dhr. J.M. van Rheenen Warmenhuizen 

en iemand uit Schagen van wie de redactie de naam nog niet weet... 

 

We wensen u veel succes met uw onderzoek en plezier met uw hobby! 

Hopelijk kunnen we u op een HNK-avond ontmoeten. En.... als u andere 

leden deelgenoot wilt maken van uw onderzoeksresultaten, is uw kopij 

meer dan welkom. De redactie helpt u graag. 

 

 

 

 

 

    

☺☺☺☺pmerkelijk 
 

Soms kun je aan de familienaam van de ouders al afleiden waar de roots 

van een kind te vinden zullen zijn. Jaap Witte vond de volgende geboorte-

aktes:  Texel 10 juni 1890: geboren Cornelis, zoon van Willem Spierdijk en 

Grietje Zuidscherwoude. (Op 25 oktober 1891 wordt hun zoon Joost 

geboren. ) 
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Ingezonden mededeling 

 

 

GensDataPro 

gebruikersdag 

 
 
 

 

 

Na het succes van de 

GensDataPro gebruikersdag in 

maart 2010 is besloten om weer 

een GDP gebruikersdag te 

organiseren. De planning is om dit op 13 oktober 2012 te laten 

plaatsvinden onder voorbehoud van voldoende deelnemers. 

Vanzelfsprekend weer op een centrale locatie in de provincie Utrecht met 

lezingen, stands en workshops. 

Om enig inzicht te krijgen in het aantal deelnemers willen we graag van te 

voren een idee hebben hoeveel belangstelling er is voor deze GDP 

gebruikersdag. Over de indeling van deze dag kunnen we nog niet veel 

informatie geven, zeker is wel dat Bas Wildschut en Jacqueline Hofland 

weer aanwezig zullen zijn. 

Indien u belangstelling heeft voor deze dag wilt u dan reageren en 

aangeven of u: Zeker komt, waarschijnlijk komt, of dat het volledig van het 

programma afhangt. Op die manier kunnen we een redelijke inschatting 

maken van het aantal deelnemers en het verplicht u nog tot niets. 

Graag zien wij u reactie tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lex van der Linden, 

e-mail: webmaster@ngv.nl 
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We vervolgen de genealogie halverwege de 4e generatie.   

 

IVe Nicolaas Thamis, geb. Beemster 02-01-1836, warmoezier,  

tr. Beemster 04-05-1862 Femmegjen Diender, geb. Kampen 

18-11-1828, dr. van Hendrik Diender en Geertruida Westerhof, 

turfverkoopster. 

Uit dit huwelijk geb. te Purmerend: 

1. Jacob Tamis, geb. 01-04-1863. 

2. Nicolaas Tamis, geb. 06-06-1864. 

 

IVf Jan Tamis, geb. Heerhugowaard 25-09-1832, landman, overl. 

Oudorp 19-09-1871,  

tr. Oudorp 29-01-1859 Aafje Louwen, geb. Sint Pancras 

11-07-1837, overl. Castricum 02-09-1914, dr. van Louwrens 

Louwen, koopman, en Guurtje Hen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Lourens Tamis, geb. Oudorp 18-11-1859, dagloner, overl. 

Sint Pancras 09-09-1925, tr. Oudorp 20-09-1884 Engeltje 

de Wit, geb. Koedijk ca 1865, dr. van Jan de Wit en 

Eliezabeth Lokat. 

2. Jan Tamis, geb. Oudorp 28-03-1862 (zie Vd). 

3. Hendrik Tamis, geb. Koedijk 06-07-1864, werkman, 

huisknecht cadettenschool, overl. Haarlem, tr. Alkmaar 

06-10-1901, Trijntje Zijp, geb. Oudorp 05-05-1868, overl. 

Alkmaar 24-04-1935, dr. van Jan Zijp en Anna Min. Eerder 

tr. Nicolaas Bruin. 

4. Gaugerica Tamis, geb. Koedijk 06-07-1864, jong ovl. 

5. Nicolaas Tamis, geb. Koedijk 11-10-1865 (zie Ve). 

6. Guurtje Tamis, geb. Oudorp 08-02-1867, overl. ald. 

08-03-1892. 

7. Trijntje Tamis, geb. Oudorp 04-02-1868, overl. Alkmaar 

10-04-1914, tr. ald. 08-01-1893 Jacobus Winder, geb. 

Bergen 13-11-1864, arbeider, overl. Alkmaar 07-02-1927, 

zn. van Pieter Winder en Maartje Brammer. 

8. Dirk Tamis, geb. Oudorp 11-02-1870, overl. ald. 

15-02-1870. 
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Genealogie Tamis (deel 2) 
door An Tamis en redactie 

    

In het vorige nummer van HNK heeft u het eerste deel van deze genealogie 

kunnen lezen. Er zijn aanwijzingen dat de stamvader van deze familie 

geboren zou zijn in de Purmer maar hij sleet een groot deel van zijn leven 

in Heerhugowaard. Ook tegenwoordig wonen nog nakomelingen in 

Heerhugowaard en omliggende gemeenten. An Tamis, die deze genealogie 

aanleverde, is een van de 12 kinderen die Albertus Tamis en Evelina 

Tuijnman in Oudorp op de wereld hebben gezet. An woont er nog steeds. 

Als voorbereiding op deze publicatie bezocht de redactie haar thuis. An 

bleek in een prachtige boerderij aan de Munnikenweg 8 te wonen, samen 

met haar broer Piet en schoonzus Corrie. In de Kroniek van Oudorp, 

uitgave van de Stichting Historisch Oudorp, is in juni 2011 een uitgebreid 

artikel over deze boerderij en zijn bewoners verschenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumentale boerderij Munnikenweg 8 te Oudorp. 
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De medewerkersdag op 25 april 2012 

door Ger Telman 
 

Zoals dat al een aantal jaren gebruikelijk is, was er voor de medewerkers 

van de afdeling Hollands Noorderkwartier, als dank voor de vaak 

jarenlange inzet binnen de afdeling een medewerkersdag georganiseerd.  

 

De beide bestuursleden Wil Hermanus en Truus Schoehuis hebben ook 

deze keer weer een aantrekkelijk programma weten samen te stellen. 

Het weer lijkt mee te willen werken en dat belooft veel goeds voor deze 

dag. 

 

De genodigden werd verzocht zich bij Wil thuis te verzamelen om daar met 

elkaar de koffie of thee te gebruiken. Peter, de echtgenoot van Wil deelde 

nog maar eens een extra rondje koek uit en er werd alvast wat 

voorgepraat. Ik persoonlijk maakte hernieuwd kennis met Jan Breggeman, 

sinds kort weer toegetreden tot het bestuur en de nieuwe penningmeester  

Hans van Veen. 

 

Om ongeveer 11.00 uur, de koffie is op, worden de auto’s ingedeeld en 

vertrekken wij naar de eerste bestemming. Het Museum In ’t Houten Huis 

in De Rijp. Daar in dit prachtige en zeer verzorgde kleine museum worden 

wij exclusief rondgeleid en worden wij deelgenoot van de verhalen over de 

geschiedenis van het Schermereiland.  

Onderwerpen als ontwikkelingsgeschiedenis van het Schermereiland en de 

bewoners, hun bezigheden, hun strijd tegen het voortdurend geweld van 

het water, de armoede en nog veel meer wetenswaardigheden werden 

ons enthousiast verteld. 

De diverse museumstukken, 

nagebouwde boten, woonkamer, 

een lijnbaan, een manshoge kopie 

van een houten watermolen en 

vele andere prachtige en 

interessante objecten konden van 

dichtbij worden bewonderd. De 

geschiedenis van de Rijp en 

omgeving vertelt over de 

walvisvaart, haringvangst de 
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touwslagerijen waarvoor de benodigde hennep uit het oostblok werd 

gehaald.  

Het Schermereiland is sterk verbonden met de Doopsgezinden, die hebben 

op de ontstaansgeschiedenis een groot stempel gedrukt. Zij waren naar 

deze beschermde omgeving gevlucht en hebben door hun inzet, in tijden 

van armoe, de gemeenschap weer op het goede spoor gezet en de 

‘welvaart’ teruggebracht. 

 

Om de honger te stillen en even de indrukken, in het museum opgedaan, 

te laten bezinken vertrokken wij naar Grootschermer. Daar in het gezellig 

ingerichte restaurant Roddels hebben wij, onder het genot van een 

uitgebreide, rijkelijk voorziene lunch nog wat kunnen napraten.  

Wij werden verrast met heerlijk 

versgebakken brood, overheer-

lijke vleeswaren, kaas en zelfs 

een smakelijke kroket. Daarbij 

verse melk en/of karnemelk, 

een sapje en voor de liefhebber 

was er ook koffie of thee 

mogelijk. Wat bijzonder in de 

smaak viel was het feit dat voor 

één van de genodigden speciaal 

brood was ingekocht. Waar 

kom je dat nog tegen?    

 

Tijdens smakelijke en gezellige lunch heeft de tijd niet stil gestaan en is het 

rond 15.00 uur geworden, tijd om naar Purmerend te vertrekken. De daar 

geplande stadswandeling werd door de regen, die inmiddels toch was gaan 

vallen, afgeblazen. Het  werd het Purmerends Museum aan de Kaasmarkt. 

Maar niet nadat wij even het door Wil en Truus ‘ontdekte’ smalle steegje 

(de Krommesteeg) hadden ervaren. 

 

Het Purmerends museum herbergt, op dit moment in ieder geval, een zeer 

bezienswaardige en unieke collectie van het wereldberoemde Purmerends 

Jugendstil aardewerk. Gebruiksaardewerk, vazen en andere kunstobjecten 

staan in glazen vitrines op ons te wachten. In het jonge verleden was 

Purmerend een vestigingsplaats van een aantal beroemde 

plateelbakkerijen en deze collectie geeft daarvan een mooi overzicht. 
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Wijziging bestuurssamenstelling 
 

 
Tijdens de ledenvergadering 11 april j.l. 

is het bestuur uitgebreid tot 6 personen 

door de toetreding van dhr. Jan 

Breggeman. Het verslag van de ver-

gadering treft u aan in het volgende 

blad (nr. 91).   

Op bijzonder hartelijke wijze werd 

afscheid genomen van onze pen-

ningmeester dhr. Hugo van der Velde. 

Gedurende vele jaren heeft hij onze 

afdeling op deskundige wijze financieel 

op orde gehouden! De voorzitter 

overhandigde hem een podium-

cadeaukaart en een boeket voor zijn 

echtgenote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
v.l.n.r. boven Jos Kaldenbach, Jan Breggeman en Piet Aaij 

             onder Truus Schoehuijs, Hugo v.d. Velde en Wil Hermanus 
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Nadere kennismaking met ....     Hans van Veen 
 

Mag ik mij even voorstellen? Uw nieuwe 

penningmeester. Ik ben Hans van Veen, 66 jaar en 

gepensioneerd, laatstelijk werkzaam als archivaris 

van technische documenten en tekeningen bij de 

Huisvuilcentrale in Alkmaar. Voor een aantal van u 

ben ik geen onbekende, deels omdat ik zoveel 

mogelijk de afdelingsavonden in het Trefpunt te 

Alkmaar bezoek. 

Naast genealogie-onderzoek naar de familie Bruin en 

Van Veen heb ik o.a. als hobby’s wandelen, fietsen, 

computeren, fotograferen, knutselen, enz.  Eigenlijk te veel om op te 

noemen of ik heb te weinig tijd om alles te kunnen doen wat ik leuk vind. 

Oh ja, mijn vrouw en ik passen ook nog zo’n twee dagen per week op een 

kleinzoon. Dus er is eigenlijk geen tijd om er iets bij te doen... 

Tijdens het verrichten van de kascontrole over 2011 kwam Hugo van der 

Velde met de mededeling dat hij z.s.m. wilde stoppen met het 

penningmeesterschap van de NGV-afdeling Hollands Noorderkwartier. De 

reden was zijn gezondheid. Nadat de kascontrole was verricht heb ik 

toegezegd het penningmeesterschap van hem over te willen nemen 

vermits de overige bestuursleden en de leden daar in toestemden. 

Het betreft een vrij eenvoudige boekhouding die betrekkelijk weinig tijd in 

beslag neemt. Bovendien is de methodiek simpel en goed bij te houden. 

Ik hoop in de toekomst het werk op dezelfde manier te kunnen doen als 

Hugo zodat er voor de leden weinig verandert. 

 

 

 

    

☺☺☺☺pmerkelijk 
 

Weliswaar heeft Hans het niet opgenoemd, maar hij is ook vrijwilliger bij 

het digitaliseringsproject van het Regionaal Archief Alkmaar. Bij het 

invoeren van de overlijdensaktes van Den Helder 1829 kwam hij de naam 

van Dorothea Keuken tegen. Haar vader en moeder heten resp. Klaas 

Keuken en Antje Hoogheid. 
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Naast plateel is er ook een opstelling van foto’s van de bouwwerken van 

een tweetal beroemde Purmerender architecten, Oud en Stam, te 

bewonderen. De door deze twee architecten ontworpen huizen en 

gebouwen vinden wij door heel Nederland.  

Ook is er werk te bewonderen van de graficus Jongert waarvan een 

collectie affiches e.d. in het museum wordt tentoongesteld. 

 

Het is inmiddels rond vier uur en wij keren terug van waar we gekomen 

zijn. Het gastvrije huis van Wil en Peter Hermanus. Onder het genot van 

een glaasje en een hapje sluiten wij deze geslaagde dag af.  

 

Ik denk dat ik namens ieder, Wil en Truus (en Peter) mag bedanken voor 

deze bijzonder geslaagde dag.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis bij Wil Hermanus, vlak voor het vertrek naar De Rijp. 
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De site van het Meertens Instituut 
door Marry Luken 

 

Het Meertens Instituut (MI) houdt zich bezig met de bestudering van 

Nederlandse taal en cultuur. Het maakt deel uit van de Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

De documentatie van het Meertens Instituut is van wezenlijk belang voor 

wetenschappelijk onderzoek. Een aparte afdeling draagt zorg voor 

verzameling, conservering, digitalisering en ontsluiting van gegevens in 

databanken.  

Waarschijnlijk heeft u wel eens gekeken in de familienamendatabank, 

waar u informatie over het voorkomen en het verspreidingsgebied van een 

bepaalde familienaam kunt vinden. (Deze databank is overigens per 1-1-

2012 aan het CBG overgedragen; echter zowel via het MI als het CBG te 

vinden). 

Het is interessant om eens te zoeken in de voornamendatabank. Deze 

bevat informatie over 500.000 verschillende officiële voornamen die in 

Nederland voorkomen. Het bestand is gebaseerd op de voornamen die als 

eerste naam en/of als volgnaam omstreeks 1 juli 2006 bij de 

Gemeentelijke Basisadministratie geregistreerd waren, aangevuld met 

recentere eerste voornamen die verkregen zijn van de Sociale 

Verzekeringsbank. Daarnaast zijn er een aantal voornamen opgenomen die 

genoemd worden in de Prisma Voornamen (J. van der Schaar, D. 

Gerritzen), maar niet meer in Nederland gedragen worden. 

Voor veel namen vindt u de jaarlijkse populariteit sinds 1880 en een 

verspreidingskaart. Bij circa 20.000 voornamen is een naamsverklaring te 

vinden. 

Het is vele jaren gebruikelijk geweest om kinderen te vernoemen. Er zijn 

verhalen bekend dat de familieverhoudingen onder druk kwamen te staan, 

als de nieuwbakken ouders zich niet aan de vernoemingsregels hielden. 

Daar is in de loop van de 20e eeuw verandering in gekomen. Veel ouders 

gaven hun kind een naam die ze gewoon mooi vonden. Dat is duidelijk uit 

de grafieken af te leiden. Er zijn oude namen die langzaam maar zeker uit 

de gratie raken, sommige blijven redelijk stabiel, andere zijn echte 

modenamen die maar een korte periode populair zijn. Zo vrees ik dat de 

naam Adrianus, die na de Tweede Wereldoorlog in rap tempo minder 

voorkomt, met uitsterven wordt bedreigd.  Simon blijft nog wel even. Als 

je Monique heet, dan ben je waarschijnlijk geboren in de periode 1960-

jaargang 26, nummer 2, juni 2012                                        37

 

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.  
 

Ieke Karijn van Leeuwen (kwst)  Stichtse Heraut  jrg. 24 nr. 1 

Paulus Kastelein (kwst)   idem    jrg. 24 nr. 1 

Gerrit Hendrik Verwoerd (kwst)      idem   jrg. 24 nr.  2 

Barend Wereldlijn Smit (par)                Zaanstreek-Waterland  nr. 88 

Marianne Theresia Maria Oudt (kwst)    idem  

Adriaan Booij (par)   idem 

Bernardus Deurvorst (par)  Achterhoek/Liemers  jrg. 20 nr. 1 

Leffert Elving (kwst)   Threant  jrg. 23 nr. 1 

Gerben Foekes van der Wal (gen)           11 en 30 Friesland jrg. 17 nr.  2  

Simon Jane Paap (kwst)   Gens Propria nr. 66  2012-1 

Jan Oudenaarden (kwst)       1340 afd. Rotterdam  jrg. 26 nr.  1 
  

In de Bergense Kroniek van de Hist. Ver. Bergen nr. 1 -  2012 o.a. 

-- de oude stolpboerderij aan de Piet Boendermakerweg  

-- de stoomzuivelfabriek Wilhelmina aan de Bergerweg 

-- markante gebouwen:  architectuurgeschiedenis in een notendop 

In Oud Alkmaar van de Hist. Ver. Alkmaar nr. 1 – 2012 o.a. 

-- het Alkmaarse Bevrijdingsraam (een gebrandschilderd raam geplaatst 

    bovenaan de trap in de gevel van het stadhuis) 

--een tweede ooggetuige van het Beleg (naast het ooggetuigenverslag van 

   Nanning van Foreest is er nog een ander verslag bewaard gebleven) 

Jubileumuitgave NoordKOPstukken afd. Den Helder april 2012 

           met levensbeschrijvingen en kwartierstaten van o.a. 

Feike Pieter Asma  * Den Helder 21-04-1912  organist 

Jan Dunselman * Den Helder 05-08-1863  schilder kruiswegstaties 

David Hollestelle * Den Helder 13-10-1916  bariton 

Anton Franciscus Pieck * Den Helder 19-04-1895  tekenleraar 
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11 april 2012 

‘Valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmiddel bij familie-

onderzoek’ door de heer Robert Philippo    

(NGV-coördinator DNA-Werkgroep). 

Alhoewel voor vele aanwezigen toepassing van DNA-onderzoek als genea-

logisch hulpmiddel nog niet actueel is wilden toch 35 leden op de hoogte 

worden gesteld van de mogelijkheden en de resultaten. Verduidelijkt door 

overzichtelijke beelden werd het Y-chromosoom stamboomonderzoek 

door de spreker met humor uitgelegd. Het Y-chromosoom is het mannelijk 

geslachtschromosoom bestaande uit circa 50 miljoen genetische bouwste-

nen. Bij mensen wordt het Y-chromosoom zonder noemenswaardige ver-

anderingen doorgegeven van vader op zoon. Mannen die in een directe 

mannelijke lijn aan elkaar verwant zijn hebben een vrijwel identiek Y-chro-

mosoom. Wil men een DNA-onderzoek dan dient daar een stamboom-

structuur, ontstaan na genealogisch onderzoek, aan ten grondslag te 

liggen. Voor zo’n onderzoek wordt de afname van wangslijmvlies 

aangeboden. Als men besluit tot een DNA-onderzoek dan is het aan te 

bevelen om een zgn. driestakenproef te doen: minimaal een drietal man-

nelijke nakomelingen die binnen de stamboom op verschillende niveaus bij 

elkaar komen mee laten doen om zo voldoende vergelijkingsmateriaal te 

hebben om de verwantschapslijn te beoordelen. 

Bij iedere vorm van genetisch familieonderzoek bestaat het risico dat er 

niet kloppende relaties gevonden worden. Iedere deelnemer moet zich 

hiervan terdege bewust zijn en ook ‘nee’ kunnen zeggen voor aanvang van 

het onderzoek. Er bestaat altijd een geheimhoudingsplicht bij de coördina-

tor, privacybescherming moet hoog in het vaandel staan. Dhr. Philippo 

adviseert om altijd een overeenkomst hierover tesluiten met de 

deelnemers. 

Na de pauze maakt de spreker aan de hand van zijn familieonderzoek 

duidelijk hoe hij de familietakken uit de Bollenstreek, Haarlem, Leiden en 

Rudelsheim  heeft onderzocht.  

Waarschuwing: laat je niet in met instanties die geen strikte anonimiteit 

waarborgen. Adres: Het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag heeft 

een laboratorium voor DNA-onderzoek. 

Met zeker 3 aanwezigen die het Y-chromosoom stamboomonderzoek 

hebben laten  verrichten ontstond af en toe een interessante discussie. 
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1980. Nieuwe namen zijn niet altijd een lang leven beschoren. Voordeel 

voor een genealoog is dan dat je soms op basis van een voornaam kunt 

schatten wanneer iemand moet zijn geboren, en dat was in het verleden 

niet het geval.  

Overigens zijn er op de site ook aardige geluidsfragmenten van dialecten 

te vinden. Wilt u wel eens weten hoe uw voorouders uit Schoonoord (om 

zomaar een voorbeeld te noemen) waarschijnlijk hebben gesproken, dan 

moet u beslist eens luisteren.    zie http://www.meertens.knaw.nl 
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VOOR U VERZAMELD VOOR U VERZAMELD VOOR U VERZAMELD VOOR U VERZAMELD     

redactie  

 

Belgische akten op internet 

In België kent men de website http://search.arch.be/nl. Deze is te 

vergelijken met het Nederlandse Genlias. De website geeft toegang tot de 

archieven die zijn te raadplegen via het ‘Rijksarchief in België’, een 

gezamenlijk initiatief van 19 verschillende archieven. Het gaat om een 

project dat nog in de opbouwfase verkeert. Het eerste onderdeel dat sinds 

kort operationeel is, betreft de zoekrobot ‘zoeken naar personen’. 

Miljoenen bladzijden burgerlijke stand, schepenbanken, notariaat, 

militieregisters etc. met zo’n 13 miljoen geregistreerde namen zijn voor dit 

project ingevoerd en inmiddels digitaal doorzoekbaar. Via de site is ook 

een beknopte handleiding te downloaden die instructies geeft over de 

diverse zoekmogelijkheden.  

Vierde serie Verborgen Verleden in 2013 - CBG 

In het voorjaar van 2013 zal een vierde serie van Verborgen Verleden 

worden uitgezonden. De serie zal - net als de nu lopende - bestaan uit acht 

afleveringen. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Het Centraal 

Bureau voor Genealogie doet op dit moment het voorbereidende 

genealogisch onderzoek naar de voorouders van de (potentiële) 

hoofdpersonen. 
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Verslagen lezingenavonden 
14 maart 2012  

‘Naar Indië, hoe pak ik dit aan? ‘ door de heer J. Cuperus. 

Van  voorouders, die in het voormalig Nederlands-Indië hebben gewoond 

en gewerkt, is in ons land veel te vinden. De spreker wist voor ons zoveel 

zoekmogelijkheden op te noemen dat het voor ons tijdschrift te veel 

ruimte in beslag zou nemen om alles te noemen. 

Na afloop van de lezing is besloten om, met instemming van de spreker, de 

tekst van zijn lezing in zijn geheel als boekwerk op te nemen in onze 

bibliotheek. Het zal in de herfst van 2012 beschikbaar zijn voor leden. Alle 

voorbeelden en mogelijkheden kunnen dan door de lener van het boekje 

rustig worden bestudeerd en geprobeerd. 

Via internet is al veel mogelijk. Een paar van deze websites kunnen we 

alvast voor u noteren: 

www.igv.nl -website van de Indische Genealogische Vereniging. Hierbij 

kunt u doorklikken naar een opsomming van alle publicaties van de 

vereniging en naar het Janssen’s Indisch Repertorium waarin gezocht kan 

worden op familienaam met een verwijzing naar de publicaties waarin 

deze naam voorkomt. De publicaties bevatten veel vermeldingen die men 

in andere bronnen niet kan vinden. De cd-rom van deze bronnen is in het 

NGV-VC in Weesp in te zien. Ook de originele Bronnenboekjes en 

publicaties zijn in Weesp. 

www.cbg.nl -website van het Centraal Bureau voor Genealogie. Hier vindt 

men de fiches van Bloys van Treslong Prins, grafschriften, registers van de 

Indische Almanak, scans van advertenties en berichten uit de Javaasche 

Courant, en pensioenregisters. 

www.indischfamiliearchief.nl -website van de Stichting Indisch Familie-

archief, SIFA. Dit is ondergebracht bij het Gemeente archief Den Haag. Het 

bevat heel veel dossiers op naam die indertijd door de heer Visker bijeen 

zijn gebracht. 

www.gahetna.nl -de website van het Nationaal Archief. Veel indexen kunt 

u doorzoeken op naam. Denk aan stamboeken, spijtoptanten, kaarten van 

Japanse geïnterneerden, uitbetalingen van pensioenen, militairen, VOC 

dienaren, paspoortarchieven, KNIL militairen. 

www.roosjeroos.nl -een particuliere site waar u heel veel kunt vinden. 

www.passagierslijsten1945-1964.nl -waarop de namen van de boten en de 

repatrianten voorkomen. 
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Programma najaar 2012 
door Wil Hermanus, secretaris HNK 

De bijeenkomsten van de afeling worden gehouden in ’t Trefpunt, Louise 

de Colignystraat 20, 1814 JA Alkmaar, tel. 072 5123949. Zaal open: 19.30 

uur. Aanvang lezingen: 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte 

welkom. De toegang is gratis én u kunt uw auto gratis voor de deur 

parkeren.  

Na de zomervakantie staan op het programma: 

woensdag 12 september 2012 

Lezing ‘Het leven van vele generaties vissers ten tijde van de Republiek en 

onder Franse bezetting’. De heer F. van Oostvoorn vertelt ons over de 

zoektocht naar zijn verre voorouders, zes generaties vissers en schippers. 

Hij gaat in op de gevolgen van de grote en diepgaande bestuurlijke 

verandering op het leven van deze vissersgezinnen en de aanleiding voor 

hun vertrek uit Zeeland naar Noord-Holland, dit ten tijde van de Republiek 

en later de Franse bezetting. Een evenement in het gebied van afd. 

Hollands Noorderkwartier en van lokale betekenis. 
 

woensdag 10 oktober 2012 

Lezing ‘De koloniën van Weldadigheid’ door dhr. Jos Kaldenbach 
 

woensdag 14 november 2012 

Lezing ‘Studenten in de familie’door mevr. M. Zoeteman. 
 

Meer informatie over deze lezingen in ons septembernummer. 
 

zaterdag 6 oktober 2012  

JUBILEUM afd. Zaanstreek/Waterland 25 jaar 
Plaats: Sint Michaël College, Leeghwaterstraat 7, 1509 BS Zaandam (naast 

Museum Zaanse Schans)   

Er worden twee lezingen gehouden: 

1. Dhr. Herman Pleij, historicus, over ‘Tolerantie en gedogen tijdens de 

Republiek’. 

2. Dhr. Paul Tjeertes, politiemuseum, over ‘De Schutterij’. 

U dient zich vooraf op te geven! Toegangskaarten vanaf medio mei via: 

jubileum@zwa.ngv.nl of per telefoon 075-6875062. Toegangskaarten 

worden toegestuurd.  

Informatie: http://zaanstreekwaterland.ngv.nl 
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Ondertrouwregisters Amsterdam online 

Het Stadsarchief Amsterdam heeft sinds kort de registers van ondertrouw 

digitaal ontsloten. Goed nieuws voor al diegenen met Amsterdamse 

voorouders!De genealogische zoeksystemen van het Amsterdamse 

Gemeentearchief zijn heel prettig in gebruik, ze accepteren wildcards, er 

zijn mogelijkheden om te zoeken op de naam van een tweede persoon, 

een datum of overige gegevens. 

Wel is het zo dat de doopregisters momenteel kampen met een technische 

storing. Daar staat tegenover dat u, voor zover u het nog niet wist, 

waarschijnlijk toch uw tijd eerst gaat besteden aan de ondertrouwregis-

ters. Veel plezier daarbij gewenst. Dit is de link: 

http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/ondertr

ouwregisters/zoek/index.nl.html 

 

Nieuws van het digitaliseringsproject Regionaal Archief Alkmaar 

Memorix Express, het nieuwe programma waarmee door vrijwilligers de 

namen van personen van een gescande akte worden ingevoerd en 

gekoppeld zodat ze doorzoekbaar worden, staat in de startblokken en er 

wordt hard gewerkt om een soepele en werkbare overgang mogelijk te 

maken.  

Het klassieke Memorix zoals zij dat tot op heden kennen en gebruiken voor 

de invoer van genealogische bestanden, is op 24 april op 23.00 uur 

gesloten voor alle werkzaamheden. Daarna kon er niet meer gewerkt 

worden in Memorix. Dat komt er op neer dat alle werkzaamheden van de 

vrijwilligers tijdelijk stil liggen. 

Oorspronkelijk zouden de vrijwilligers  op 7 mei in het archief ingewijd 

worden in de nieuwe programmatuur, en daarna de invoerdraad weer 

oppakken. Het systeem zou voor de bezoekers in juni ‘live’ gaan. Helaas 

bleek dit bij nader inzien te kort dag en is de introductie uitgesteld. Directe 

consequentie is dat  de invoerwerkzaamheden wat langer stil komen te 

liggen. De nieuwe planning was bij het ter perse gaan van dit blad nog niet 

bekend.   
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Noord-Hollands Archief Haarlem 

Studiezaal Kleine Houtweg in mei, juni en juli 2012 gesloten 

Met ingang van 1 mei 2012 is de studiezaal van de locatie Kleine Houtweg 

drie maanden lang gesloten voor publiek. De op deze locatie berustende 

archieven en collecties (inclusief het beeldmateriaal en de notariële index) 

zijn tijdens de maanden mei, juni en juli 2012 niet raadpleegbaar. Ook is 

het niet mogelijk de stukken te (laten) vervoeren naar de locatie 

Jansstraat. 

In het archievenoverzicht op de site staat bij elke archieftoegang onder het 

kopje ‘kenmerken’ de ‘vestiging voor raadplegen’. Zo ziet u direct of het 

door u te raadplegen archief op de locatie Kleine Houtweg of Jansstraat 

ligt. Een eventueel verzoek om kopieën (tegen betaling) van materiaal dat 

berust op de Kleine Houtweg kan schriftelijk of per e-mail (info@noord-

hollandsarchief.nl) worden ingediend. 

Heeft u vragen over de beperkte dienstverlening op de locatie Kleine 

Houtweg of komt u door de sluiting ernstig in de problemen? Neem 

contact op met het Noord-Hollands Archief via info@noord-

hollandsarchief.nl of 023-5172700. 

De studiezaal locatie Jansstraat 40 is gewoon geopend van dinsdag t/m 

vrijdag 09.00-17.00 en zaterdag 09.00-14.00 (zaterdag gesloten in juli en 

augustus). Voor een bezoek aan de studiezaal locatie Jansstraat hoeft u 

geen afspraak te maken. 

 

 
 

In de volgende nummers van HNK: 

• De familie Bet 

• Aanvullende gegevens over de oudste generaties Tamis. 

• Een bijzondere schommelwieg 

• De familie Wenners  

• Een artikel van u? Een vastloper, een opmerkelijke akte, een 

bijzondere voorvader, een kwartierstaat? De redactie helpt u 

graag en u kunt uw kopij ten allen tijde inleveren. De vorm van 

aanleveren maakt niet uit. Ook met de hand geschreven artikelen 

zijn welkom.   
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Van de voorzitter 
 

Het Regio-overleg heeft plaats gehad in Alkmaar met de 

besturen van Zaanstreek/Waterland, Oostelijk West-Friesland, 

Amsterdam en omgeving, Kennemerland en ons bestuur van 

Hollands Noorderkwartier. Namens het hoofdbestuur was Jan 

Netelbeek daarbij aanwezig. 

Een geslaagde bijeenkomst waar allerlei zaken en 

afdelingsactiviteiten konden worden besproken en toegelicht.  

Onder andere de hulp aan archieven en aan beginners kwam 

aan de orde. Ook het onderwerp ‘de afdelingsbladen’ was iets 

om ons over te buigen en Jan Netelbeek gaf een enthousiaste 

presentatie met behulp van beelden over de komende 

digitalisering van documenten in Weesp. Hiermee kunnen 

vrijwilligers uit het hele land straks thuis aan de slag. Als de 

opzet de definitieve vorm heeft gekregen is dit een aardig 

onderwerp voor een ledenbijeenkomst. 

Het uitje met onze medewerkers eind april was een succes. 

Gestart en geëindigd werd bij de secretaris thuis met koffie en 

koek. In museum In ´t Houten Huis in De Rijp bekeken we een 

interessante tentoonstelling over 400 jaar Beemster. De gids 

wist ons te boeien met haar verhalen over de haringvisserij en 

de walvisvaart. Leuk om te lezen dat in januari 1611 de 

droogmakers van de polder de Beemster bij de eerste 

gelegenheid de landmeters de plas lieten opmeten over het 

ijs. Na De Rijp ging het naar restaurant Roddels in 

Grootschermer voor een prima verzorgde lunch. Daarna 

volgde Purmerend waar we een bezoek brachten aan het 

museum (vroeger weeshuis)  met een prachtige verzameling 

Jugendstil aardewerk. Na een drankje en een hapje konden 

we terug zien op een geslaagde dag.  

De komende zomermaanden nemen we even wat gas terug 

en ik hoop velen van u in september weer te mogen 

ontmoeten op onze eerste lezingenavond.  

      Truus  Schoehuijs. 
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