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Van de voorzitter 
 
 

De zomer voorbij en ik vraag me af of we eigenlijk wel een echte 
zomer hebben gehad. 
Zelf was ik in de gelukkige omstandigheid de zon in Spanje op te 
zoeken. In Madrid heb ik de kunstcollectie bekeken in het Thijsen 
Bornemisza museum en  de expositie van de Amerikaan Edward 
Hopper bewonderd. Daarnaast natuurlijk in het Nationaal 
Museum het Prado de prachtige Kunstverzameling (waaronder 

een Rembrandt) en als extra een Rafaël 
tentoonstelling. 
Voor het “kerkelijke werk” (de Madonna en de 
Pausen) van de schilder Rafael kun je natuurlijk 
ook  naar het Theylers Museum in Haarlem 
gaan, maar Madrid was wel heel bijzonder. 
Verschillende stromingen en ze fascineren me. 
Ook daarin kan het verleden spreken. 
De vakantie is voorbij en nu gaan we weer 

terug naar de aardse zaken en de verhalen die verteld worden in 
de archieven en die steeds tastbaarder worden naarmate de 
zoektocht verder gaat. 
Wij,  als onderzoekers, doen er alles aan om u mee te nemen in 
de historie van die familiegeschiedenissen. 
Daarom worden sprekers gezocht voor onze verenigingsavonden 
met onderwerpen die niet alledaags zijn. Misschien helpt het u 
om uw eigen familiegeschiedenis uit te bouwen. 
De komende lezingen  voeren ons weer in zo’n  ongewone  
richting. 
In september gaat het  over “Vissers-families ten tijde van de 
Franse Bezetting” en in oktober horen we over “de Koloniën van 
Weldadigheid”. 
Ik hoop dat ik u daar mag begroeten.        
   

Truus Schoehuijs. 
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HNK-programma najaar 2012 
door Wil Hermanus, secretaris HNK 

 
 
De bijeenkomsten van de 
afdeling 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.   
 
 

 
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.  
 

woensdag 10 oktober 2012 
Lezing ‘De koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen, Ommerschans e.o.’  
Onze vice-voorzitter Jos Kaldenbach houdt een voordracht over een sociaal 
experiment, dat na de Franse tijd in de Nederlanden werd ingevoerd. Het 
grote leed, dat na jaren van oorlog en bezetting was ontstaan, onder 
andere door de blokkade van de zeehavens, wilde Koning Willem I, met 
hulp van andere rijke Nederlanders, verzachten, door in 1814 een aantal 
kolonies in Drenthe en Fiesland op te richten, waarin arme stedelingen een 
vak konden leren en daarmee ook weer voldoende voedsel en kleding 
konden krijgen.  
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De druk van rijkere stedelingen- in de grootste steden leefde een derde van 
de bevolking van de bedéling- om rust te krijgen leidde ertoe dat 
honderden steden en dorpen en particulieren geld fourneerden om 
goedkope gronden aan te kopen, om daar de arme mensen te huisvesten. 
Hoe deze acties afliepen, wat de functie van kolonel Van den Bosch was en 
wat er van deze mensen is terug te vinden, zal de spreker proberen uit de 
doeken te doen.  
Om u goed te kunnen inleven in de toestanden in deze veenkoloniën is één 
boek van de talloze over dit onderwerp zeer aan te raden: “Het 
Pauperparadijs. Een familiegeschiedenis”  door Suzanna Jansen uit 2011, 
ISBN 946003294X 
 
woensdag 14 november 2012 (let op de vervroegde aanvangstijd!)  
Voorafgaande aan de lezing een korte ledenvergadering aanvang 19.30 uur. 
Agenda 
1. Opening door de voorzitter. Mededelingen. 
2. Verslag van de ledenvergadering van  11 april 2012.( zie elders in dit 

nummer) 
3. Mondeling verslag van de penningmeester betreffende de jaarcijfers 

over 2012 en de begroting 2013.  
4. Landelijke zaken. Stukken betreffende de Algemene ledenvergadering 

van 24 november 2012 kunnen digitaal worden opgevraagd bij de 
secretaris. 

5. Rondvraag. 
6. Sluiting. 
 
Lezing ‘De studentenpopulatie van de Leidse Universiteit 1575- 1812’ door 
mevrouw Martine Zoeteman-van Pelt. 
Op deze avond kunt u een verrassende bron beleven: In de ‘universiteit van 
vluchtelingen’ vormden jarenlang buitenlandse studenten een belangrijke 
basis. Waar u kunt zoeken buiten de bekende, meestal gedrukte  ‘Album 
studiosorum’ en ‘Album promotorum’ van Leiden en tientallen andere 
hogescholen, zal u met lichtbeelden worden getoond. In zeer veel families 
was er wel, soms tijdelijk, een rijkere tak met studenten in binnen- en/of 
buitenland. Zeer de moeite waard. 
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Verslag van de Afdelingsledenvergadering  
Hollands Noorderkwartier dd.   11 april 2011      Wil Hermanus 
 
In aanwezigheid van  36 personen opent voorzitter Truus Schoehuijs de 
vergadering. Er zijn geen mededelingen te doen. De heer en mevrouw 
Sanstra en mevrouw Geluk stuurden een bericht van verhindering. Het 
voltallige bestuur is aanwezig. 
Het verslag van de ledenvergadering van 12 oktober 2011 wordt 
goedgekeurd. Bij de behandeling van het jaarverslag 2011 van de secretaris 
wordt door de heer Biesbroek opgemerkt dat hij en de heer Schotten bij 
elke bijeenkomst uitleg hebben gegeven bij vragen over 
computerprogramma’s en genealogisch onderzoek via de computer. De 
secretaris beaamt dit en zal dit in het vervolg melden in het jaarverslag. 
Hierna wordt het jaarverslag 2011 vastgesteld.  
Het financieel verslag over 2011 wordt behandeld. Namens de 
kascommissie spreekt de heer Van Veen zijn waardering uit over de wijze 
waarop er in 2011 met het geld is omgegaan. Er is hier en daar nog wel wat 
verduidelijking gewenst, maar de cijfers kloppen en er is zuinig met de kas 
omgesprongen. Hierop volgt décharge voor het bestuur voor het jaar 2011.  
Op de begroting 2012 is, zoals vrijwel jaarlijks gebeurt, door het 
hoofdbestuur wat gekort. Het zal lastig worden om alles binnen de 
begroting te regelen, gelet op de verhoging van de zaalhuur en de 
vergoeding voor de sprekers. Het programma voor het medewerkers 
uitstapje, dat voor 2012 gepland staat, is zo aangepast dat het een leuk, 
maar niet te duur programma biedt. Op 6 oktober ondersteunen we de 
jubileumviering van afdeling Zaanstreek/Waterland. Leden van HNK zijn 
daarbij ook welkom.  
De heer Van Veen treedt uit de kascommissie. Er wordt een nieuwe 
kandidaat gezocht. 
Mevrouw Hermanus-Schipper en de heer Kaldenbach hebben zich 
herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld. De heer Van 
der Velde treedt vanwege zijn leeftijd en zijn gezondheid terug uit het 
bestuur. Hij heeft het werk altijd met genoegen gedaan. In haar dankwoord 
memoreert de voorzitter de prettige samenwerking en de gastvrije 
vergaderingen in huize Van der Velde in Castricum. Met een theaterbon en 
een bos bloemen voor het thuisfront wordt afscheid genomen. Het bestuur 
zal nog een keer in de zomer ergens een drankje nuttigen voor een meer 
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informeel afscheid.  
De heer J.M. van Veen heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van 
penningmeester. Niemand heeft daar bezwaar tegen en men is verheugd 
dat er zo snel een nieuwe penningmeester is gevonden. Het bestuur heeft 
al kennis met hem kunnen maken en heeft vertrouwen in de 
samenwerking. Ook de heer Breggeman treedt nu, na een inwerkperiode 
van een half jaar, officieel toe als lid van het bestuur.  
Namens de afdeling zullen mevrouw Hermanus-Schipper en bij toerbeurt 
de heren Aaij en Breggeman de landelijke vergaderingen bijwonen. De 
vergadering stemt hiermee in. De stukken voor de Algemene vergadering in 
Utrecht zijn digitaal aan te vragen bij de secretaris. Ook kunnen via haar 
reacties worden meegenomen. Vervolgens meldt de voorzitter het 
programma voor de komende herfst. Hierover wordt melding gemaakt in 
het afdelingsblad. Er zijn geen vragen bij de rondvraag. Na een korte pauze 
wordt genoten van de interessante lezing van de heer Philippo over DNA-
onderzoek bij het opstellen van een stamboom.  
Aanvulling op het verslag: Na de vergadering heeft mevrouw  M.A.T. van 
Rijn-Kerkhoff zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie.     
     
 
 
 
 

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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AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN 
 

Alida Slegers 
N.a.v. het artikel ‘Ontucht in de omgeving van Beverwijk?’ van Jos 
Kaldenbach stuurde Ria Hogenes een mailtje: “Vandaag [26 mei 2012] 
ontvangen Hollands Noorderkwartier nr. 90. Ik zag hierin jouw artikel over 
Alida Slegers. Mijn conclusie: haar achternaam is niet Slegers maar 
Sleegers. Alida Sleegers is de dochter van Johannes (Jan) Sleegers, overl. 
Den Haag 18-03-1830, (oud 78 jaar) en Johanna (Anna) Zwinkels, overl. Den 
Haag 03-03-1830, (oud 66 jaar). Als ongehuwde moeder krijgt zij 2 
kinderen:  
1. doodgeboren kind Sleegers, geslacht man, overl. Den Haag 03-03-1823, 
(akte 339) . Hierbij wordt Alida als 'dienstbode' aangeduid.  
2. Alida Sleegers, overl. Den Haag 23-06-1825, (0 jaar) zie akte 806.  
 

Echtpaar Meijering-Tamis 
Peter Meijering, een van de kleinkinderen van Jacobus Meijering, pakte de 
telefoon omdat hij zeer teleurgesteld was dat HNK nr. 90 een storende fout 
bevatte die aan de aandacht van de redactie was ontsnapt. Op pagina 44 
staat dat Aafje Tamis, overl. Sint Pancras 1902, in 1915 te Koedijk met 
Jacob Meijering trouwt... En dat kan natuurlijk nooit kloppen.  
Hieronder volgen de correcte gegevens en aanvullingen m.b.t. de familie 
Meijering:  
“Bijgaand de gegevens die de rectificatie rechtvaardigen in aflevering 90 
van het blad Hollands Noorderkwartier op de stamboom van Tamis. Het 
betreft hier Aafje Tamis die in 1893 is geboren en niet in 1885 en inderdaad 
trouwde met Jacobus Meijering, ze overleed in 1978. Zij en haar man 
kregen negen kinderen, en tal van kleinkinderen, w.o. ondergetekende.”  
 

I  Johannes Meijering (1865–1953) en Trijntje Stroomer kregen 
 twaalf kinderen allen geboren te Koedijk: 

 1.  Nicolaas, geb. 11-3-1890, overl. Oudorp 25-10-1960. 
 2.  Cornelis, geb. 4-7-1891, overl. Alkmaar 21-3-1961. 
 3.  Jacobus, geb. 9-4-1893, (zie II) 
 4. Johannis, geb. 18-4-1895, overl. Koedijk 25-9-1898. 
 5.  Ide, geb. 16-9-1896, overl. 31-3-1965. 
 6.  Gerrit, geb. 26-5-1898, overl. Oudorp 7-7-1965. 
 7.  Anna Catherina, geb. 31-3-1901, overl. december 1987. 
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 8.  Catherina Sophia (Trien),  geb. 25 juni 1903. 
 9.  Cornelia Theodora, geb. 26-10-1904. Verhuisd naar Bergen op 

 21-2-1930.  
 10.  Sophia (Fietje of Guurtje), geb. 28-6-1906, overl. Heerhugowaard 

 18-12-1986. 
 11.  Cornelia Johanna, geb. 24-4-1908, overl. Alkmaar 17-4-1987. 
 12.  Johanna Juliana (Jans), geb. 18-2-1910. 
 
II  Jacobus Meijering geb 9-4-1893, overl. 30-1-1971 Santa Cruz de Tenerif.  

 Tr. Koedijk 9-7-1915 Afra Tamis, geb. 12-2-1893, overl.  Castricum 
 7-8-1978. Jacobus  was werkzaam bij politie Amsterdam, de jeugd-
 zorg, dirigent en koorleider. Ze kregen negen kinderen van wie  er 
 twee direct na de geboorte overleden. 

 1.  Maria Catharina (Marie), geb. Den Helder 27-5-1916,overl. 
 11-2-2002, tr. Theodorus Imming. 

 2.  Catherina (Tinie), geb. Oudorp 31-8-1918, overl. Heemstede 
 3-8-1999, tr. Hendrikus Nollen. 

 3. Johannes (Jan), geb. Oudorp 22-9-1919, (zie III) 
 4.  Jacobus (Jaap), geb. Oudorp 5 november 1920, tr.  
  Antoinette Helena Maria Bunink. 
 5.  Laurentius Albertus (Loet), geb. Amsterdam 20-12-1921,  

 overl. Amsterdam 21-12-2002, tr. Johanna Hendrika Stas. 
 6. Nicolaas Cornelis (Nico), geb. Amsterdam 29-6-1923, overl.  

 Bruchem 26-1-2005, tr. Maria Hendrika van Uden. 
 7.  Albertus (Ab), geb. Amsterdam 5-8-1927, overl. 22-9-1943. 
  
III  Johannes Meijering geb. Oudorp 22-9-1919, directeur farmaceutische 

onderneming Hoechst Holland, overl. Heerhugowaard 11-2-1992. 
 Tr. Maria Bavonia Blom. 
 Ze kregen zeven kinderen allen geboren te Amsterdam. 
 1.  Jacobus Petrus Wilhelmus geb. 1948.  
 2.  Petrus Antonius Maria geb. 1950. 
 3.  Afra Alida Maria geb. 1953 
 4.  Alida Bavonia Catharina geb. 1954.  
 5. Albertus Laurentius Hendricus geb. 1956.  
 6.  Johannes Nicolaas Jacobus geb. 1960. 
 7.  Nicolaas Cornelis Jacobus geb. 1962.  
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Hersenkraker betreffende de familie Bakker,  
ambtelijke dwalingen       
       Marry Luken/ Kees Bakker 

 
Op 29 mei was in het Alkmaars archief de laatste dinsdagavondopenstel-
ling van het seizoen en zoals ’s avonds gebruikelijk is, namen de bezoekers 
om 20.00 uur even tijd voor een kop koffie. Het koffieapparaat deed een 
beetje moeilijk en daarom zette Harry de Raad zelf voor ons een pot koffie 
en zaten we gezellig aan. Uiteraard kwam het gesprek op het onderwerp 
van ons onderzoek en een van de bezoekers, Kees Bakker, vertelde dat hij 
de familie Bakker uitzocht. ‘Oef’, zuchtte iedereen. Dat is niet bepaald een 
gemakkelijke klus, want bij een naam die zo veel voorkomt is het een hele 
toer om uit te vinden wie bij wie hoort.  
Tijdens zijn onderzoek is Kees Bakker op tegenstrijdige aktes gestuit. 
Nieuwsgierig geworden, vroeg ik om de aktes te mogen zien. Hij stuurde ze 
op en ik vond ze zo curieus dat ik hem vroeg om ze in Hollands 
Noorderkwartier te mogen publiceren om u deelgenoot te maken van zijn 
vondst. Hij gaf welwillend toestemming en eerlijk gezegd zouden we het 
heel leuk vinden om reacties te ontvangen...  
 
We beginnen met Genlias. Daarin zijn de volgende vermeldingen te vinden:  

Schoorl Huwelijksakte 1, 20-01-1814  
Bruidegom: Jan Bakker, 30 jr, geb. Schoorl 
Bruid: Maartje de Jong, 21 jr, geb. Bergen 
Vader bruidegom: Cornelis Bakker 
Moeder bruidegom: Jannetje Kruijf 
Vader bruid: Pieter de Jong 
Moeder bruid: Jannetje Louwe 

 
Bergen Huwelijksakte 2, 20-02-1814 
Bruidegom: Jacob Bakker, 29 jr, geb. Purmerend 
Bruid:  Pietertje Hogeboom, 27 jr, geb. Scharwoude (Langedijk)   
Vader bruidegom: Cornelis Bakker 
Moeder bruidegom: Jannetje W Kruijff 
Vader bruid: Cornelis Hogeboom 
Moeder bruid: Reijnouw Jacobs 
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Twee broers die een maand na elkaar trouwen, dat is niet zo bijzonder.  
 
Echter... in de overlijdensakte van Jacob Bakker [ovl. Bergen 15-4-1853], 
weduwnaar van Pietertje Hogeboom, heeft zijn moeder een heel andere 
naam, namelijk Willemijntje Melcher......  
 
Dat vereist nader onderzoek. Bekijken we eerst de huwelijksakte van Jan 
Bakker uit Schoorl. Vermeld wordt, dat de vader van de bruidegom, 
Cornelis Bakker, op 23-9-1803 te Schoorl is overleden. Bij nadere 
bestudering blijkt de huwelijksakte echter tegenstrijdige informatie te 
bevatten. In de kop van de akte  -in het register de eerste akte van 1814- 
staat dat hij is opgemaakt op 20 januari, maar in de tekst staat dat de 
moeder van de bruidegom, Jannetje Kruijf, op de 16e dezer maand februari 
is overleden. Ook de moeder van de bruid is overleden blijkens de akte die 
op 4 februari 1814 te Bergen is afgegeven. De huwelijksafkondigingen zijn 
op 6 en 13 februari te Schoorl én Bergen gedaan, want bruid Maartje de 
Jong is geboren en woonachtig te Bergen.  
 
De datum van de overlijdensakte van Jannetje Kruijff strookt met de 
vermelding in de huwelijksakte. Ze is op 16 februari overleden. Blijkbaar 
vlak voor het huwelijk van haar zoon die dan op 20 februari moet zijn 
getrouwd. En ....  dat is precies dezelfde dag als de andere trouwpartij.   
Twee broers die op dezelfde dag trouwen is ook niet zo bijzonder, maar de 
ene in Schoorl en de ander in Bergen is opmerkelijk. 
 
Daarom de tweede huwelijksakte, die van Jacob Bakker uit Bergen, eens 
nader beschouwd. De vader van de bruidegom, Cornelis Bakker, is op  
1-12-1794 te Bergen overleden? De moeder van de bruidegom, Jannetje 
Wms Kruijf is tegenwoordig en geeft toestemming ?!?! De ouders van bruid 
Pietertje Hogeboom zijn overleden. De huwelijksafkondigingen zijn op 6 en 
13 februari zowel in Bergen als in Schoorl gedaan omdat de bruidegom in 
Bergen woont en de bruid in Schoorl.  
 
Deze akte roept alleen maar meer vragen op. Hoe kan de vader van de ene 
bruidegom in 1793 en de andere in 1803 zijn overleden? Maar 
merkwaardiger nog: Hoe kan Jannetje Kruijf volgens de ene akte zijn 
overleden, en volgens de andere nog in leven? Heel goed mogelijk dat er 
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twee Cornelissen Bakker waren, maar twee Jannetjes Kruijf?  
Er zit dus niets anders op dan zoveel mogelijk uit te zoeken van het gezin en 
de voorouders van Jan Bakker/Maartje de Jong en Jacob Bakker/Pietertje 
Hogeboom. Ook de overlijdensaktes van Jan en Jacob Bakker worden 
daarbij natuurlijk gebruikt. Want we zitten nog steeds met het probleem 
dat Jacobs moeder daar dan Willemijntje Melcher heet.  
 
Het valt op dat Jacob Bakker en Pietertje Hoogeboom een dochter krijgen 
die Renooi (Reijnouw) heet, vernoemd naar Reijnouw Jacobs, maar óók 
twee dochters die Willemijntje/Wilhelmina worden genoemd. Als Jacob 
een zoon is van Willemijntje Melcher, kloppen deze vernoemingen. Een 
tweede punt is de overlijdensinschrijving van Jacobs vader Cornelis Bakker 
in 1794 waarbij wordt vermeld dat hij ook wel ‘Tuin’ genoemd wordt. Dat is 
een sterk punt, want het is ook de naam waarmee hij als bruidegom trouwt 
met ene Willemijntje Melcher.  
 
Hoeveel uren aan dit onderzoek zijn besteed, is niet bijgehouden.  
Om een lang verhaal kort te houden, volgen hieronder de fragmenten van 
de familie van Jan Bakker/Maartje de Jong en die van Jacob 
Bakker/Pietertje Hoogeboom.  
 
Het gaat om twee mannen die toevallig allebei een vader hebben die 
Cornelis Bakker heet. Ze zijn geen familie van elkaar. Omdat beiden het 
plan opgevat hadden te trouwen op 20 februari 1814 en de ene uit Bergen 
kwam en de ander uit Schoorl, terwijl hun bruiden resp. uit Schoorl en 
Bergen afkomstig waren, hebben ze het de ambtenaren toentertijd wel erg 
moeilijk gemaakt. Zowel in Schoorl als Bergen lagen de huwelijksbijlagen 
van beide huwelijken. Mogelijk is daardoor de verwarring ontstaan en is 
dat de oorzaak waardoor een foutieve huwelijksakte is opgemaakt en 
Willemijntje Melcher niet wordt genoemd. Ook al was een groot deel van 
de betrokkenen analfabeet, dan blijft het toch raadselachtig, want de akte 
werd ook voorgelezen.  
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Fragmentgenealogie van Cornelis Klaasz Bakker 
 
I Cornelis Klaasz Bakker, ged. Schoorl 16-10-1745, overl. Schoorl 

Aagtdorp 23-09-1803, zn. van Klaas Cornelisz Bakker en Maartje 
Jans Ranke,  
tr. Schoorl 07-02-1774 Jannetje Willems Kruif, ged.  Schoorl 
29-04-1754, overl. Schoorl Aagtdorp 16-02-1814, dr. van Willem 
Arisz Kruijf en Jannetje Pieters Rood. 
Uit dit huwelijk allen geboren en rk gedoopt te Schoorl: 
1. Marijtje Bakker, ged. 16-02-1776, overl. ald. 10-01-1830. 

Tr. ald. 06-01-1803 Joannes Pietersz Blankendaal, ged. 
Schoorl 15-07-1769, overl. ald. 20-10-1818.  

2. Claas Bakker, ged. 25-06-1777, overl. Schoorl 20-08-1777. 
3.  Klaas Cornelisz Bakker, geb. 12-09-1778, ged. ald. 

12-09-1778, overl. Groet 03-12-1826. 
Tr. Schoorl 30-04-1809, Grietje van Hulst, geb. Groet, ged. 
Schoorl 17-06-1784, dr. van Lammert van Hulst, rentenier, 
en Catharina Tijsse Duin. Hertr. Pieter Tesselaar. 

4. Gerrit Bakker, ged. 11-11-1779, overl. ald. 12-09-1789. 
5. Jan Bakker, ged. 27-10-1782, overl. ald. 25-11-1782. 
6.  Jan Bakker, ged. 11-11-1783, boer, overl. ald. 21-03-1863. 

Tr. (1) Schoorl 20-02-1814 Maartje de Jong, geb. Bergen 
22-08-1782, boerendienstmeid, overl. Schoorl 01-04-1822, 
dr. van Pieter Joosten de Jong, boer, en Jannetje Jans 
Louwe.  
Tr. (2) Schoorl 08-01-1824, Trijntje Hageman, geb. 
Castricum ca 2-1788, boerenmeid, overl. Bergen 
23-09-1861, dr. van Joris Jansz Hageman, schulper, en 
Neeltje Lamberts Nijman. 

7. Antje Bakker, ged. 05-01-1785, overl. ald. 10-07-1794. 
8.  Dirk Bakker, ged. 16-02-1786, landbouwer.  

Tr. Groet 31-01-1819 Clara van Hulst, geb. Groet, ged. 
Schoorl 01-10-1798, dr. van Lammert van Hulst, rentenier, 
en Catharina Tijsse Duin. 

9. Pieter Bakker, ged. 13-05-1787, overl. ald. 28-08-1787. 
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Fragmentgenealogie van Cornelis Cornelisz Bakker 
 
I Cornelis Cornelisz Bakker (Tuin), ged. (rk) Akersloot 09-07-1748, 

overl. Bergen 01-12-1794, zn. van Cornelis Jacobse Bakker en 
Hillegonda Cornelisse Tuin,  
tr. Limmen 25-04-1779 Willemijntje Louris Melker, geb. Limmen, 
ged. (rk) ald. 19-04-1754, boerin, overl. Bergen 13-06-1822, dr. van 
Louris Wulbertse Melchert en Niesje Dirkz. Hertr. Jan Klaasz van 
Duin. Ook: Melcher, Melger. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hilletje Bakker, ged. Akersloot 10-12-1780, overl. Akersloot 

18-02-1781, 'Cornelis z'n kind'. 
2. Cornelis Bakker, ged. Akersloot 11-02-1782, overl. Heiloo 

15-04-1789. 
3. Jacob Cornelisz Bakker, geb. Purmerend (zie II). 
4. Klaas Bakker, geb. Heiloo 21-09-1786, ged. ald. 

21-09-1786, landman, overl. Oudorp 13-04-1846.  
Tr. Oudorp 29-10-1836  Johanna Temboom, geb. Limmen, 
ged. ald. 07-11-1791, dienstbaar, boerenbedrijf, dr. van 
Engel ten Boom en Koosje Janse Houten. Eerder tr. Klaas 
Bakker. [Johanna is weduwe van een andere Klaas Bakker. 
Dit is geen ambtelijke dwaling. Of beide Klaas Bakkers 
familie van elkaar zijn, is niet uitgezocht.] 

5. Petrus Bakker, geb. Heiloo, ged. Limmen 15-12-1787, overl. 
Heiloo 18-02-1788.  

6. Cornelis Bakker, ged. Heiloo 15-08-1789, overl. Bergen 
25-02-1796. Cornelis 6 1/2 jaar. 

7. Hillegond Bakker, ged. Heiloo 15-09-1791, overl. ald. 
02-03-1792. 

8. Pieter/Laurus Bakker, ged. [als Pieter] Bergen 09-12-1793, 
overl. [als Laurus] Bergen 26-12-1793. Van Pieter is geen 
overlijden gevonden, van Laurus geen doop. Mogelijk gaat 
het om hetzelfde kind. Het ligt in de lijn der verwachting dat 
Cornelis Bakker en Willemijntje Melker hun eerste of 
tweede zoon Laurus genoemd hebben. Misschien is er een 
Laurus geboren in ca. 1783 en gaat het toch om twee 
verschillende kinderen.   
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II Jacob Cornelisz Bakker, geb. Purmerend, ged. Purmerend 

05-07-1784, boerenknecht, landman, molenaar, watermolenaar, 
overl. Bergen 15-04-1853. Zanegeest, 69 jr, z.v. Cornelis Bakker en 
Willemijntje Melcher, wednr. van Pietertje Hoogeboom, 
watermolenaar, geb. Purmerend. 
Tr. Bergen 20-02-1814 Pietertje Krelis Hoogeboom, geb. 
Zuid-Scharwoude 13-02-1785, aan de Oosterdijk, overl. Bergen 
29-09-1849. dr. van Cornelis Pietersz Hoogeboom en Reijnouw 
Jacobs (Raaij?). 
Uit dit huwelijk geboren te Bergen: 
1. Cornelis Bakker, geb. 23-02-1815, arbeider, overl. Bergen 

30-10-1891.  
Tr. (1) Bergen 25-05-1845 Aagje Schrijver, geb. Koedijk 
07-10-1822, dienstmeid, overl. Bergen 15-09-1851, dr. van 
Arien Schrijver en Jantje Klaas (de) Wit. 
Tr. (2) Bergen 16-01-1853 Grietje Roozendaal, geb. Groet 
08-04-1828, boerenmeid, overl. Bergen 04-02-1876, dr. van 
Cornelis Roozendaal, arbeider, en Trijntje Roosloot. 

2. Jacob Bakker, geb. 01-12-1816, arbeider, overl. Bergen 
23-10-1863. 
Tr. ald. 18-01-1846 Guurtje Hollenberg, geb. Akersloot 
24-12-1821, dienstmeid, overl. Bergen 23-02-1861, dr. van 
Klaas Hollenberg en Grietje Kaptein. 

3. Reijnooitje Bakker, geb. 15-01-1819, overl. Schagen 
14-03-1845.  
Tr. Bergen 28-04-1844 Cornelis Molenaar, geb. 
Harenkarspel 17-11-1816, arbeider, zn. van Pieter 
Molenaar en Maartje Berger. Hertr. Grietje Dekker. 

4. Willemijntje Bakker, geb. 12-12-1821, overl. Bergen 
22-08-1822.   

5. Wilhelmina Bakker, geb. 30-09-1823, overl. Bergen 
27-11-1823.  

6. Pieter Bakker, geb. 02-11-1827.  
 Tr. Bergen 16-01-1853 Neeltje Schouten, geb. Bergen 

24-11-1825, boerenmeid, dr. van Cornelis Az Schouten, 
watermolenaar, en Cornelia Pieters Groot. 
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Huwelijksakte van Jacob Bakker en Pietertje Hogeboom,
Bergen 20-2-1814. 
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Overlijdensakte Jacob Bakker, wednr. van Pietertje Hoogeboom, 
Bergen 15-4-1853. 

Huwelijksakte van Jan Bakker en Maartje de Jong,
Schoorl 20-2(!)-1814. 



Kwartierstaat Wittebrood - Smit 
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V/1 16 V/2 17 V/3 18 V/4 19 V/5 20 V/6 21 V/7 22 V/8 23 V/9 24 V/10 25 V/11 26 V/12 27 V/13 28 V/14 29 V/15 30 V/16 31 

Louwrens 

Wittebrood 

 

Sijtje Burger 

 

Jan Admiraal 

 

Grietje 

Hollander 

 

Jan de Wolf 

 

Dieuwertje Vis 

 

Simon 

Moerkamp 

 

Geertje de 

Leeuw 

 

Johannes Smit 

 

Jacomijntje 

Dorrestijn 

 

Cornelis van 

Beusekom 

 

Lammertje 

Kemphorst 

 

Gijsbert 

Bakker 

 

Jannetje Pikker 

 

Cornelis 

Degenkamp 

 

Johanna 

Groenewoud 

 

zn. van Cornelis 

Wittebrood en 

Elisabeth 

Beekman 

 

dr. van Arie 

Dirksz Burger en 

Marijtje van 

Duijn 

 

zn. van Jan 

Admiraal en 

Aaffie Briefjes 

 

dr. van Hendrik 

Hollander en 

Jannetje 

Huijpen 

 

zn. van Teunis 

de Wolf en 

Ariaantje Bui 

 

dr. van 

Germent Vis en 

Trijntje de 

Haan 

 

zn. van Gaaf 

Dirks 

Moerkamp en 

Teuntje 

Sijmense 

Oudejans 

dr. van Jacob 

de Leeuw en 

Sietske 

Donnema 

 

zn. van Dirk 

Smit en 

Cornelia van 

Breukelen 

 

dr. van Egbert 

Dorrestein en 

Ida Versteeg 

 

zn. van Evert 

van Beusekom 

en Johanna 

Maarschalker-

waard 

dr. van 

Lambert 

Kemphorst en 

Antonia van 

Schaik 

 

zn. van Jan 

Jansz Bakker en 

Bottie 

Gijsbertsen 

Kleijn 

 

dr. van Hendrik 

Pikker en 

Annetje van 

Steijn 

 

zn. van Gerrit 

Degenkamp en 

Pleuntje de 

Bruijn 

 

dr. van Jan 

Groenewoud 

en Johanna 

den 

Houtdijker 

 

 

* Wimmenum 

12-05-1816 

† Bergen 

11-06-1909 

 

* Egmond- 

Binnen 

20-06-1818 

† Bergen 

14-09-1893 

 

* Heiloo 

27-02-1820 

† Heiloo 

26-12-1881 

 

* Egmond- 

Binnen 

20-08-1818 

† Heiloo 

20-04-1900 

 

* Beemster 

29-10-1814 

† Beemster 

18-10-1886 

 

* Berkhout 

18-09-1821 

† Purmerend 

26-09-1864 

 

* Wijdewormer 

07-07-1818 

† Wijdewormer 

27-12-1857 

 

* Heerhugo-

waard 

23-12-1812 

† Purmerend 

16-02-1891 

 

* Ouder Amstel 

12-09-1788 

† ? 20-04-1866 

 

* Bunnik 

13-01-1802 

† Ouder Amstel 

03-11-1843 

 

* Slootdijk en 

Loenen 

05-05-1799 

† Loenersloot 

22-02-1878 

 

* Slootdijk en 

Loenen 

12-11-1798 

† Loenersloot 

17-02-1836 

 

* Laren ca 

1803 

† Loosdrecht 

30-11-1858 

 

* Kortenhoef 

ca 1807 

† Loosdrecht 

20-01-1868 

 

~ Maarssen 

25-02-1793 

† Vreeland 

30-04-1870 

 

~ Montfoort 

22-03-1797 

† Loenen 

21-07-1842 

x Wimmenum 27-05-1838 x Heiloo 08-06-1845 x Purmerend 05-05-1844 x Wijdewormer 07-11-1839 
x Nieuwer Amstel 

15-01-1826 
x Vreeland 01-02-1828 

x Weesperkarspel 

21-01-1826 
x Vreeland 12-05-1827 

IV/1 8 IV/2 9 IV/3 10 IV/4 11 IV/5 12 IV/6 13 IV/7 14 IV/8 15 

Pieter Wittebrood 

 

Johanna Admiraal 

 

Teunis de Wolf 

 

Elisabeth Moerkamp 

 

Albertus Smit 

 

Johanna Geertruida 

Beusekom 

 

Johannes Bakker 

 

Wijntje Deegenkamp 

 

 

* Heiloo 05-08-1846 

† Bergen 09-05-1919 

 

* Heiloo 16-03-1849 

† ca 1919 

 

* Beemster 10-07-1849 

† Purmerend 24-04-1930 

 

* Wijdewormer 

27-12-1853 

† Purmerend 07-03-1934 

 

* Ouder Amstel 

11-09-1828 

† Schalkwijk 27-04-1919 

 

* Vreeland 30-01-1834 

† Schalkwijk 09-07-1915 

 

* Loosdrecht 01-11-1836 

† Loenen 23-01-1918 

 

* Vreeland 17-11-1836 

† Schalkwijk 23-04-1919 

x Bergen 28-01-1877 x Wijdewormer 02-05-1878 x Loenersloot 21-04-1871 x Vreeland 24-05-1872 

III/1 4 III/2 5 III/3 6 III/4 7 

Johannes Wittebrood 

 

Geertruida de Wolf 

 

Cornelis Johannes Smit 

 

Johanna Bakker 

 

 

* Bergen 29-03-1879 

† Purmerend 25-01-1974 

 

* Beemster 21-01-1881 

† Purmerend 26-10-1964 

 

* Vreeland 08-08-1874 

† Purmerend 28-06-1948 

 

* Loenen aan de Vecht 30-04-1875 

† Schalkwijk 26-02-1945 

x Beemster 01-05-1902 x Loenen 22-09-1905 
II/1 2 II/2 

 
3 

Simon Petrus Wittebrood 

 

Catharina Johanna Smit 

 

* Beemster 09-09-1910 

† Haarlem 08-06-2001 

* Schalkwijk 06-06-1911 

† Purmerend 06-05-1964 

x Schalkwijk 30-06-1938 
I/1   

1 

 
Cornelis Lourentius Wittebrood 

 

* Beemster 03-07-1944 

x Vlaardingen 22-05-1968 

Lucia Barbara Maria Horburger 

* Maastricht 19-08-1944 
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Nadere kennismaking met ....                         verzorgd door Piet Aaij 
 
Cornelis Lourentius Wittebrood, in het normale leven Kees geheten. Ik ben 
geboren in de Beemster aan de Zuiderweg in Zuid-Oost. Ik kom uit een 
gezin van acht kinderen; mijn vader, Simon Petrus Wittebrood, kwam uit 
een gezin van 16 kinderen dus het gevoel deel uit te maken van een grote 
familiegemeenschap zat er al snel in. Mijn moeder komt van Schalkwijk 
onder de stad Utrecht en komt uit een gezin van 4 kinderen plus een 
aangenomen kind dat op 14-jarige leeftijd in 1926 kwam aansterken uit 
Hongarije en daarna altijd in het gezin is gebleven. 
Mijn vader was loodgieter, gasfitter en elektricien met een eigen bedrijf. Al 
mijn ooms hadden een ambacht dat paste bij de aannemerij van mijn opa. 
Er werd tegen iedere zoon gezegd wat hij worden moest en zo had ik ooms 
in de volgende vakgebieden: tegelzetter, timmerman, metselaar, behanger, 
winkelier in ijzerwaren en  calculator. Ik was het eerste neefje dat naar de 
HBS ging en daarna een universitaire opleiding volbracht (TH Delft, 
elektrotechniek). 

Door mijn studie in het verre 
Delft raakte ik wat losser van 
mijn familie. Toen een oom, 
een timmerman die aannemer 
was geworden en de zaak van 
mijn opa had overgenomen, mij 
een eerste proeve van een 
stamboom gaf raakte ik geïnte-
resseerd in de verdere familie-
geschiedenis. Die getekende 
stamboom zag eruit zoals 

alleen een bouwkundig tekenaar die maakt. 
 
Na mijn studie, ik was intussen getrouwd met Lucia Horburger, geboren in 
Maastricht maar toen wonende in Rotterdam, ben ik dienstplichtig officier 
bij de Koninklijke Marine geweest. Vervolgens ben ik gaan werken bij 
Hoogovens tot aan mijn prepensioen in 2004.  Zo ben ik met mijn gezin in 
Beverwijk en Heerhugowaard terecht gekomen en woon ik nu sinds 2000 in 
Alkmaar. Wij hebben 3 zoons die allen in Amsterdam wonen. 
Mijn genealogische activiteiten hebben typisch het karakter van hollen en 
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stilstaan. Ik denk dat ik er in de jaren tachtig mee begonnen ben en het 
kreeg een stimulans toen ik via een collega mijn administratie in een 
programma kon onderbrengen, een programma dat draaide op de grote 
computers van Hoogovens. Het nadeel was wel dat ik een pakket papier 
had waar je ook weer niet zoveel mee kon en dat een onhandig formaat 
had: A3 kettingformulier. Nu gebruik ik Brothers Keeper en ben daar zeer 
tevreden over; je went vooral aan bepaalde zaken. Er is één functie uit dat 
oude programma die ik nog steeds mis en ook niet vind in andere 
programma’s en dat is de fuzzy search, zoeken op basis van “klinkt als ….”. 
Het komt toch vaak voor dat je een typefout maakt of dat er verschillende 
schrijfwijzen zijn voor een en dezelfde naam. 
Het leukste van stamboomonderzoek is het spreken van familie-
naamgenoten en aan hen te laten zien welk verband er is. De naam 
Wittebrood komt veel voor in Kennemerland (de katholieke tak) en die zijn 
allemaal familie van elkaar. De andere grote tak komt uit de Zaanstreek 
met Jisp en Wormer als basis. Ik denk dat die twee takken aan elkaar 
verwant zijn maar het bewijs heb ik nog niet kunnen leveren. 
Ik sprak eens met een melkboer, later bankbediende, uit Velsen Noord en 
vertelde hem dat ik ook gesproken had met een oud politieman uit 
IJmuiden (bekend van de Velser Affaire), beiden een Wittebrood. Toen ik 
hem vertelde dat die politieman ook familie was zei hij spontaan: “Nee 
toch, is die juut familie van ons??”. Tijdens onze laatste vakantie in West 
Canada heb ik een Wittebrood-familie bezocht die in 1952 vanuit Bergen 
naar Canada was geëmigreerd. Een aantal kinderen werkt nu in een 
houtfabriek en we kregen een door hen georganiseerde rondleiding. Ik 
vond het een bijzondere ervaring om daar een man te zien met op de 
bedrijfsbadge de naam “John Wittebrood”. De naam komt al heel lang als 
familienaam voor, vanaf de 16e eeuw in Nederland en vanaf de 14e eeuw in 
Vlaanderen; daar meestal als Wittebroot gespeld. Ik verwacht geen 
connectie met de Vlaamse tak te vinden. 
In mijn achterhoofd sluimert nog steeds het plan om al het materiaal eens 
in boekvorm uit te brengen, maar genealogie is slechts een van mijn 
hobby’s en alleen als ik er meer prioriteit aan geef zal dit plan eens 
werkelijkheid kunnen worden. Ook zal ik mijn kennis en vaardigheid in het 
lezen van oud schrift moeten ophalen om wat meer wederwaardigheden 
van mijn voorouders te kunnen vermelden. 
Naast internet zijn de archieven in Alkmaar, Purmerend en Haarlem mijn 
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belangrijkste bronnen. Ik heb wel ervaren dat je eigenlijk de gesprekken 
met nog  levende mensen prioriteit moet geven want de archieven blijven 
bestaan, terwijl de mondelinge bronnen komen te overlijden. Zo had ik 
eens gehoord dat een zekere Elout, oud medewerker RA, al had 
aangetoond dat de Kennemer- en Zaanse tak met elkaar verbonden waren. 
Hij is intussen overleden en zijn zoon heeft het materiaal van zijn vader via 
Jos Kaldenbach aan de NGV gegeven, waar het nu in depot ligt om ooit te 
verwerken (informatie van de heer Reijngoud). Zo zie je maar weer dat je 
de contacten met de afdeling Hollands Noorderkwartier levend moet 
houden. 
Een bijzondere vondst was een kaart van de duinen bij Wimmenum die in 
stroken verdeeld was en waar bij iedere strook vermeld stond welke 
inwoner van Wimmenum de plicht had om die met helm te beplanten. De 
jonkheer van Six, eigenaar van die duinen, had het goed geregeld. 
 
 
 

 
24 - 28 september 2012 
Famillement - Internationaal Genealogisch-Heraldisch Congres 
Maastricht 
Het congres is aanleiding om op woensdag 26 september in het gebouw 
van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) en de Bonbonnière 
het Famillement te organiseren, een gratis toegankelijke genealogische en 
heraldische publiek-manifestatie. 
Er zijn stands van ruim veertig deelnemers. In het auditorium zijn 
verschillende lezingen bij te wonen. Verder zijn er een antiquarenbeurs in 
de Sint Janskerk, rondleidingen door het RHCL exposities en een 
heraldische stadswandeling. Onder de exposanten is een keur aan 
relevante nationale en regionale instellingen, verenigingen en stichtingen. 
Een overzicht van het grote lezingenaanbod (50) is te vinden op 
http://congress2012.info. 
Op het programma staan onder andere onderwerpen als 
computergenealogie in 2020, militaire voorouders, Spaanse immigranten, 
vrijmetselaars-heraldiek, Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten. 
 
Het is 50 jaar geleden dat dit congres in Nederland plaatsvond. 
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Onderstaand verhaal is de, in overleg met de auteur, aangepaste versie 
van het oorspronkelijk  ingezonden uitgebreide, rijkelijk van foto's 
voorziene artikel. Het “Hele Verhaal...” kunt op de WEB-site van Hollands 
NoorderKwartier terugvinden.  
Ga naar de WEB-site, selecteer in het LINKER-menu HET HELE Verhaal, 
selecteer het artikel door op de titeltekst te klikken en het bestand wordt 
geopend. 

 
De geschiedenis van de familie Wenners in Nederland 
In het jaar 1863 arriveert de toen 18-jarige 
Martinus Josephus (Martin) Wenners in 
Medemblick en laat zich er op 20 juni inschrijven. 
Hij komt uit het gebied rond Tecklenburg 
(Duitsland) waar vandaan vele immigranten, in 
Nederland, komen. Hij trekt in bij de Duitse 
familie Knobbe, die op Bagijnhof 4/32 een winkel 
heeft en treedt er tevens in dienst. Vermoedelijk 
zal hij in West-Friesland rond hebben getrokken 
als marskramer. Eind 1869 heeft hij blijkbaar 
genoeg geld verdiend en koopt hij voor 850 
gulden een zg. winkelhuis op het Bagijnhof 4/37,  
kort voor z’n huwelijk verruilt hij dat voor een 
pand aan de Nieuwstraat 1/24. Hier begint hij een winkel in manufacturen. 
Deze Martinus Josephus is de stamvader van alle personen (totaal 30 st. in 
+/- 150 jaar) met de naam Wenners in Nederland, waarvan er een aantal 
uiteindelijk in Onderdijk zijn beland. 
 
DUITSLAND (PRUISEN) 
 
Martinus Josephus Wenners, is geboren op 11 november 1845 in het dorp 
Saerbeck, liggend zo’n 20 km ten noorden van Munster, in het 
Tecklenburgerland, Westfalen. Hij besluit al op 18-jarige leeftijd uit te 
wijken naar Nederland. Het verhaal gaat dat dit was om de militaire dienst 
te ontlopen, wat in deze tijd van oorlogen wel aannemelijk is.  
Maar ook de economische vooruitzichten zullen wellicht een rol hebben 
gespeeld. Het was in die streek zeker geen uitzondering om naar Nederland 
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te emigreren, maar daarover later meer.  
Mogelijk heeft hij al een kennis gehad in Medemblik, mogelijk de familie 
Knobbe, waar hij gaat wonen en werken in 1863, afkomstig uit het 
nabijgelegen Mettingen 
 
De familiegeschiedenis begint voor zover bekend in 1649, als er in Saerbeck 
ene Arendt Wenners wordt geboren. Net als zijn zoon Bernd (geb. 1677) en 
kleinzoon Bernard (geb. 1705) was Arendt smid. In de volgende generatie 
komen we Hermann Wenners (geb. 1731) tegen, die een winkel sticht aan 
de Marktstrasse 27. Diens zoon Anton (geb. 1762) en kleinzoon Anton (geb. 
1807) houden op dit adres naast de winkel ook een herberg. Op dit adres is 
nog altijd een herberg gevestigd, “seit 1780”,  zoals nu nog op de gevel 
staat te lezen en nog altijd in bezit van de familie Wenners. 
 
Deze laatstgenoemde Anton Wenners is naast “waard” ook schilder en 
leeft in een Europa dat door Napoleon onveilig wordt gemaakt. Op het 
Duitse platteland zal men er waarschijnlijk weinig van hebben gemerkt. Hij 
trouwt in 1841 met Elisabeth Dabeck en sticht er een groot gezin. Van de 
10 kinderen die ze krijgen sterven er echter al 5 voor hun 5e levensjaar, 
terwijl oudste zoon Anton slechts 15 wordt. Vooral koortskrampen en TBC 
zijn dan nog moeilijk te bestrijden. Van de overgebleven 4 kinderen zijn er 2 
zonen, Martinus Josephus (11-11-1845) en Franz Clemens (21-9-1854).            
  

 
NEDERLAND   - 1e GENERATIE 
 
Martinus trouwt op 11 april 1875 in Alkmaar  met 
de Alkmaarse Anna Brigitta Blom en ze krijgen 6 
kinderen, 4 jongens (Antonius, Gregorius, Clemens 
en Martinus) en 2 meisjes (Elisabeth en 
Geertruida) en gaan wonen boven de winkel op 
Nieuwstraat nr. 1/24 (nu 39). 
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 Volgens de overleveringen is de winkel in manufacturen een goedlopende 
zaak en staat Martinus bekend als een welgesteld middenstander in 
Medemblik.  
Maar vooral is hij koopman. Zo is bekend dat hij geld leent aan diverse 
mensen. Ook koopt hij grond op die hij dan weer 
verpacht. Zo koopt hij in 1885 op een openbare 
verkoping in Benningbroek 3 stukken bouwland in 
Onderdijk, 1 st. in de Nespolder, 1 st. nabij de 1e 
Spijkerboor en 1 st. aan de Dijkgracht bij ’t Hop. In 
1890 komt hij in het bezit van de polder ‘t Grote 
Hop in Onderdijk (nu camping Grote Vliet), later 
wordt dit land verpacht aan Pieter Keizer uit Andijk. 
Pas veel later, in 1920, zal zijn zoon Clemens er als 
eerste Wenners in Onderdijk neerstrijken. 
 
Martinus zou niet oud worden, op 16 juli 1904, op 58-jarige leeftijd, 
overlijdt hij. “De benauwdheden des doods omringden hem” volgens zijn 
bidprentje. Hij wordt begraven op het RK kerkhof in Medemblik. Zijn vrouw 
Anna volgt hem in 1913 en wordt 70 jaar. 
 
2e GENERATIE: 
 
Oudste zoon Anton groeit op in Medemblik en gaat op zijn 14e voor ’n jaar 
naar Saerbeck, mogelijk om daar oom Clemens te helpen in de herberg. 
Terug in Nederland wordt Anton al snel door zijn vader ingezet als 
marskramer, hij neemt hiervoor op maandag de boot naar het toenmalige 
eiland Wieringen en keert vrijdag weer terug. Als vader Martin in 1904 is 
overleden, neemt Anton in samenwerking met zijn beide zussen, de zaak in 
handen. Hij treedt in 1908 toe tot de Vincentius-vereniging, een groep 
notabelen die de armoede in Medemblik bestrijdt. Geertruida heeft dan 
Medemblik al verlaten voor een betrekking in Millingen. Ondanks dat 
Holland buiten de 1e wereldoorlog wist te blijven, is de periode 1914-1918 
economisch een zware tijd. Dit is mogelijk de reden dat Anton besluit om 
samen met zijn zus Elisabeth en de teruggekeerde Geertruida hun 
geboorteplaats te verlaten en eind 1918 te vertrekken naar Rotterdam, 
waar ze zich bij hun jongste broer Martinus voegen. 
 



                                          Hollands Noorderkwartier, aflevering 91 88

Martinus Joseph Jr. (Tinus) heeft Medemblik al op zeer jonge leeftijd 
verlaten en is na wat omzwervingen via Hoorn, Amsterdam en Beverwijk, in 
Rotterdam beland. Hier begint hij in 1918, in de Halstraat, een winkel  
“in manufacturen” en gaat zijn familie hem hier bijstaan.  Tinus huwt in 
1924 de Kralingse Dina Jacoba Huygens en ze blijven kinderloos. Later 
adopteren ze een Hongaars meisje, dat ze Carry noemen. Ook Martinus zou 
niet oud worden, in 1939, net 55 jaar geworden, overlijdt hij, na een “zeer 
korte ongesteldheid”, zoals zijn bidprentje vermeldt. Door zijn zakelijk 
talent en met de hulp van zijn broer Anton en zussen Elisabeth en 
Geertruida is de zaak tussen 1918 en 1939 uitgebreid tot een goedlopend 
bedrijf met 4 winkels in het centrum van Rotterdam.          
 
Anton en z’n zussen Elisabeth (Elise) en Geertruida (Truce) blijven vrijgezel. 
Als broer Tinus in 1939 in Rotterdam is overleden en het gehele centrum 
van Rotterdam, incl. de winkels, in het begin van de 2e wereldoorlog wordt 
gebombardeerd, verlaten Anton, Elise en Truce de verwoeste stad en 
vertrekken naar Soestdijk.  
 
Vanuit hier wordt exact bijgehouden wat er met de familie-bezittingen in 
Onderdijk e.o. gebeurt. Als Anton in 1961 is overleden, blijven de zussen in 
Soestdijk wonen. Het zijn wat excentrieke dames, ruim bemiddeld, wat 
wereldvreemd en ‘n beetje neerkijkend op hun West-Friese familieleden. 
 

Truce heeft duidelijk de leiding ten opzichte van haar oudere zus. Zo is er 
een verhaal bekend, dat Elise een aantal dagen met een gebroken heup op 
de vloer ligt en Truce vindt dat ze zich niet zo moet aanstellen….. Ondanks 
die gebeurtenis is Elise 86 jaar, als ze in 1968 sterft. 8 jaar later volgt haar 
zus Truce op 87 jarige leeftijd.  
 

Als de Onderdijker familieleden het huis komt leeg halen, vinden ze het stof 
centimeters hoog liggen, er is vermoedelijk al jaren niet meer schoon 
gemaakt. Ook broer Gregorius Johannes (Jo) blijft vrijgezel. Net als jongere 
broer Tinus verlaat hij Medemblik al op zeer jonge leeftijd voor een 
zwervend bestaan. Jo is een wat vage figuur, die in vele plaatsen tijdelijk 
werkt als slagersknecht, o.a. Amsterdam, Maastricht, Den Helder, Alkmaar 
en Schagen. Daar wordt dan niet veel van hem wordt vernomen.  
Volgens de overleveringen kwam hij dan onverwachts weer eens in 
Medemblik opdagen, compleet met knapzak. In 1926 overlijdt hij op 48 
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jarige leeftijd bij zijn familie, die hun zieke broer naar Rotterdam hebben 
gehaald.  
Het voortbestaan van de familienaam Wenners is nu afhankelijk van laatste 
broer, Clemens Joseph, die als enige in West-Friesland is blijven wonen. 
Clemens groeit op in Medemblik en werkt aan het eind van de eeuw, 
tussen 1897 en 1899 een periode in Andijk. In april 1904, op 25-jarige 
leeftijd, gaat hij als bakkersknecht werken in Warmenhuizen.  
Daar ontmoet hij ene Cornelia Ooievaar en wordt verliefd. Op 4 mei 1905, 
nog geen jaar nadat zijn vader is overleden, treden ze in het huwelijk en 
vestigen zich in haar geboorteplaats Warmenhuizen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

’n Prachtig plaatje:  Clemens rechts als jonge bakkersknecht in 
Warmenhuizen  +/- 1904.    

  
 
 
 
Clemens met zijn vrouw 
Cornelia (Neeltje) Ooievaar 
uit Warmenhuizen, 
vermoedelijk bij hun 
huwelijk in 1905.   
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Tijdens zijn periode in Warmenhuizen krijgen Clemens en Cornelia 3 zoons, 
waarvan de eerste, Martinus Johannes, al op 4-jarige leeftijd overlijdt, 
volgens de verhalen wegens verdrinking. Hierna volgen Johannes Joseph 
(Jan) en Martinus Joseph (Tinus). Zijn bakkerscarrière tijdens zijn verblijf in 
Warmenhuizen is maar voor een korte periode, al in 1910 vertrekt hij naar 
Rustenburg (Ursem).             
    
Clemens, links 
van de 
kinderen, 
staand voor 
zijn winkel 
(met de 
klokgevel) in 
Rustenburg. 
Foto  +/- 
1915.Op de 
achtergrond 
mogelijk 
moeder neeltje 
met de kleine 
Anna. 
 
In Rustenburg begint Clemens met zijn Neeltje aan de Drechterlandse dijk 
een winkel in o.a. manufacturen. Hij krijgt er 2 dochters, Anna Brigitta 
(Anna) in 1912 en Margaretha Cornelia (Gré) in 1918. In 1920 verhuist het 
gezin naar de polder ’t Grote Hop in Onderdijk, dat dan al sinds 1890 bij de 
familie Wenners in bezit is. Hij gaat er wonen op de boerderij St. Anna 
(gelegen naast de huidige ingang van caravanpark de “Grote Vliet”). 
  
Hier wordt in 1922 zijn laatste kind geboren, zoon Clemens jr. In Onderdijk 
gaat Clemens het als boer proberen, zonder al te veel succes overigens. Het 
verhaal gaat dat hij zelfs bang was voor de koeien. Gelukkig was er een 
goede knecht in dienst, die eigenlijk het boerenbedrijf runde. Ook later als 
tuinder wil het niet echt vlotten, zodat zijn buren af en toe wat moeten 
assisteren. Al met al blijkt vader Clemens veel meer een slim zakenman, net 
als zijn vader en broers, en minder een landarbeider.  
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Door de goede zaken van vooral Tinus in Rotterdam is de familie Wenners 
redelijk welgesteld en wordt er o.a. door Onderdijkers van de familie geld 
geleend, met grond als onderpand. Zo komt het voor, dat er door 
uiteenlopende redenen, niet kon worden afbetaald en vervalt de grond aan 
de familie.  
De familie Wenners heeft dan op diverse locaties kavels grond in bezit, niet 
alleen in Onderdijk, maar bijvoorbeeld ook in Wervershoof en Opperdoes. 
Rond 1929,  wordt de polder ’t Grote Hop met de boerderij St. Anna door 
de familie verkocht aan de familie Jan Buis (helaas gaat het pand 1 jaar 
later reeds in vlammen op).  

Clemens laat een huis neerzetten op 
Onderdijk 203 naast "de Lange Brug", op 
grond dat ook al bij de fam. Wenners in bezit 
is. 
Helaas is het huis met de karakteristieke gevel 
enige tijd terug gesloopt.  
Op de gevel van het huis stond “Glück Heim”, 
waarschijnlijk als een eerbetoon aan het 
Duitsland van z’n vader. Clemens en Neeltje 
vinden hier eindelijk rust, samen met hun 5 
kinderen. 

Een prachtige foto 
van de familie 
Wenners voor de 
boerderij St. Anna, 
zo rond 1924. 
V.l.n.r. Anna, 
zittend vader 
Clemens met 
Clemens jr,. Jan, 
Gré, zittend 
moeder Neeltje en 
rechts van haar 
Tinus.  



                                          Hollands Noorderkwartier, aflevering 91 92

3e GENERATIE: 
 
De oudste zoon Johannes Joseph (Jan), bij vele Onderdijkers nog wel 
bekend als Ome Jan van de speeltuin. Hij is op 7 november 1907 geboren in 
Warmenhuizen en heeft zijn jeugd in Rustenburg en vanaf zijn 13e jaar in 
Onderdijk doorgebracht. Hier in Onderdijk leert hij bij zijn vader het 
tuindersvak, dat hij later zou uitoefenen, samen met z’n jongste broer 
Clemens. Hij trouwt in 1939 met Mientje Schouten en gaat wonen op  
Onderdijk 221, in een dubbel woonhuis, naast zijn zus Anna. Jan en Mien 
blijven kinderloos. Later, na de dood van Mientje, hertrouwt Jan met zijn  
schoonzus Annie Nieuweboer, die al eerder weduwe was geworden. Jan 
overlijdt in 1988 op 81 jarige leeftijd. 
 

Martinus Joseph (Tinus), is net als Jan geboren 
in Warmenhuizen, op 2 december 1910, woont 
tot z’n 10e jaar in Rustenburg en daarna in 
Onderdijk. Na de lagere school gaat hij, met 
financiële steun van de familie in Rotterdam, 
studeren in Heemstede (klein-seminarie 
Hageveld) en Warmond (groot-seminarie) en 
wordt hij in 1936 tot priester gewijd. Na een 
paar korte betrekkingen in Boskoop, Haarlem 
en Wormerveer wordt hij in 1937 door het 
bisdom uitgezonden naar Rome, waar hij 3 jaar 
theologie (moraal) gaat studeren.  
Tijdens de 2e wereldoorlog dient Tinus als 
kapelaan aan het Begijnhof in Amsterdam. In 

1945 wordt hij benoemd tot professor aan het Philosoficum (Groot-
Seminarie) te Warmond. Dat blijft hij tot 1965, als hij wordt benoemd tot 
pastoor in Bloemendaal. Tinus wordt door zijn ooms en tantes in 
Rotterdam en later Soestdijk als de trots van de familie beschouwd.  
In 1974 keert hij terug naar zijn geboortestreek, Westfriesland en dient hij 
als pastoor Wenners nog in de parochies Zwaagdijk en Hoogkarspel. In 
Zwaagdijk viert hij in 1976 zijn 40 jarig priesterschap, in aanwezigheid van 
alle familieleden en vele genodigden. Pastoor Wenners overlijdt in 1992 op 
82-jarige leeftijd. 
Oudste dochter Anna Brigitta (Anna) is op 29 april 1912 geboren in 
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Rustenburg en verhuist op haar 8e met haar ouders naar Onderdijk. Zoals in 
die tijd gebruikelijk was, gaat Anna gelijk na schooltijd te werk. Ze krijgt een 
betrekking bij Dorus Mol waar ze tot haar huwelijk is blijven werken. In de 
tussentijd leert ze jonge tuinder Toon Lakeman kennen, met wie ze het 
goed kan vinden. In 1939 trouwen ze, tegelijk met broer Jan en Mientje, in 
de nieuw gebouwde schuur achter Onderdijk 219 en 221. Hier is intussen 
(waarschijnlijk met familiegeld uit Rotterdam) een dubbel woonhuis 
verrezen, waar beide pas getrouwde stellen komen te wonen. 
      
Dochter Margaretha Cornelia (Gré) mag net als Tinus “doorleren” en gaat 

daarvoor als jong meisje na de lagere 
school bij haar ooms en tantes in 
Rotterdam in de kost. Ze krijgt het hier 
zeker niet gemakkelijk, vooral haar tante 
Truce handhaaft een ijzeren discipline voor  
haar nichtje, die blij is als ze in de vakanties 
weer naar Onderdijk mag. Na het 
voortgezet onderwijs in Rotterdam, volgt 
ze de kweekschool “Marienburg” in ’s 
Hertogen-bosch. Ze is door haar werk als 
onderwijzeres bij oudere Onderdijkers nog 
wel bekend als juffrouw Wenners. Haar 

carrière als onderwijzeres, waarvan de eerste 5 jaar onbetaald, is van korte 
duur. Na haar huwelijk in 1946 met de Onderdijker tuinder Martinus Weel, 
op wie ze voor de oorlog al een oogje heeft, wordt er, zoals in die tijd 
gebruikelijk, meteen gestopt met werken.  
 
De beide zussen Anna en Gré, trouwen beide dus een Onderdijker tuinder 
en stichten allebei een groot gezin, Anna (familie Toon Lakeman-Wenners) 
en Gré (familie Tinus Weel-Wenners).   Omdat oudste broer Jan kinderloos 
is gebleven en Tinus als geestelijke uiteraard ook, is het opnieuw een 
Clemens, de jongste van het gezin, die voor het nageslacht van de 
familienaam Wenners moet gaan zorgen.  
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Clemens trouwt in 1949 met Petronella 
Stavenuiter. De eerste 2 jaar wonen ze bij 
broer Jan op zolder! Als zijn vader het huis 
heeft verlaten, gaan ze op Onderdijk 203 
wonen.  Ze krijgen er eerst 3 zoons, oudste 
zoon Clemens, als succesvol beroeps-
muzikant een bekende (oud-) Onderdijker, 
dan Sjaak en Jan en vervolgens 2 dochters, 
Corrie en Alie.  
Clemens sr. verhuist in 1951 naar het 
bejaardenhuis Martinus en keert dus terug 
naar zijn geboorteplaats Medemblik.  
Hij heeft het er goed naar ’t zin en wekelijks 
pakt hij de bus naar Onderdijk voor een 
bezoek aan zijn kinderen. In 1973 overlijdt hij 

op 93-jarige leeftijd en wordt in zijn geliefde Onderdijk begraven.        
 

 
Links 3 generaties Clemens 
Wenners bijeen. Foto +/- 1952. 
 
 
 
 
 
 
 

 Intussen is er al weer 
geruime tijd een 4e generatie 
Clemens Wenners  
bijgekomen de kinderen 
Wenners (4e generatie) met 
opa Clemens. V.l.n.r. 
Clemens, Sjaak (boven), 
Corrie onder), Jan, opa met 
Alie. Foto +/- 1959.  
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VOOR U GELEZEN 
door Jan Breggeman 

 

Belangwekkende artikelen uit de NGV-afdelingsbladen en periodieken in 
onze regio verschenen. U kunt de meeste bladen in onze bibliotheek 
inzien. Regionale uitgaven zijn verder in het Regionaal Archief aanwezig.  
 
Van het net geplukt. Een summiere verhandeling 
om via het internet kinderen en kleinkinderen te 
vinden.  
 

Achterhoek en Liemers. 
20e jrg. Nr. 2 mei 2012. 

Groningers bij de VOC. Tussen 1700 en 1798 
monsterden 757.500 mannen bij de VOC. Zij 
voeren naar de Kaap of verder. Het gaat over 
aanmonsteren, overlijden en moorden.  
 

GroningEN afdeling 
Groningen 19e jrg. Nr. 2 
mei 2012. 

Vreemdelingenbeleid in vroeger tijden. 
Hannekemaaiers, schooiers en bedelaars. Tussen 
1572 en 1630 trok-ken zo’n 150.000 mensen naar 
de noordelijke Nederlanden.  
Website Gelderland in beeld geheel vernieuwd.  
Er zijn zo’n 60.000 ansichtkaarten, foto’s en 
gravures te zien met historische afbeeldingen van 
bijna alle steden en dorpen in Gelderland.  

Kwartier van Nijmegen. 
21e jrg. Nr. 2 mei 2012.  
 

Speciaal voor de (iets ouderen) onder ons. Even 
tijd voor herinneringen van die goede oude tijd. 
Kijk op 
www.deabeeltjes.deds.nl/linkenpagina.html. 
Kijk weer eens terug in de jaren 1950-1970.  
Kwartierstaat van Theodorus Hermanus Petrus 
Leek.  
Twee stamoudsten in GensDataPro. Hoe krijg je 
twee takken in een parenteel.  
 

Koggenland 27e jrg. Nr. 2 
2012. 
 

Cleymeer of Kleimeer. Van plas tot polder tot 
natuurgebied. Overzicht van de familie Kleijmeer.  

De gouden engel. Hist. 
Vereniging Koedijk. 
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Parenteel van de westfriese familie Pik. De 
zaadfirma “PieterPikZonen” Hoe komt men aan 
deze naam?  
 

Westfriese families. 53e 
jrg. Nr. 2 juni 2012. 

De vijftiger jaren in Graft (oktober 1955-1960) een 
beschrijving van kerken en scholen.  
Walvisvaarders gereedschap. Hoe werd het 
gebruikt, hoe werd het genoemd en hoe paste 
men het toe. 
 

De Kroniek Historisch 
tijdschrift Graft- De Rijp- 
Schermer. 29e jrg. 
Nr. 2 juni 2012. 

Genealogie en Mormonen. Wat heeft de 
genealogie Aan de gegevens van de Mormonen en 
hoe vind je De familiegegevens.  
 

Gepermeteerd ’s-
Hertogenbosch- Tilburg 
14e jrg. Nr. 54 juni 2012. 

Op weg naar Santiago de Compostella of Rome, 
strafbedevaarten. Waarom een pelgrimage? Een 
poging tot meer begrip.  
 

Wij van Zeeland 14e jrg. 
Nr. 3 juli 2012. 
 

DNA in de genealogie. Samenvatting van  
de lezing van Robert Phillippo. Hierin wordt  
nog eens de materie behandeld. Blz. 13. 
 

Afdeling Apeldoorn en 
omstreken nr. 2 juni 
2012. 

 
 
 
In de volgende nummers van HNK: 

• De familie Bet 
• Een bijzondere schommelwieg 
• Aanvulling oudste generaties Tamis 
• Uw reactie op een artikel in dit blad?  
• 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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Colofon 

Hollands Noorderkwartier is een uitgave van de gelijknamige afdeling van de 

Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en verschijnt drie à vier keer per 

jaar. NGV-leden, ingedeeld als lid van HNK, ontvangen het blad gratis thuis. NGV-

leden buiten het verzorgingsgebied van HNK kunnen zich als 'bijkomend lid' van 

HNK opgeven bij de secretaris van de NGV, postbus 26, 1380 AA Weesp; de 

daarvoor geldende contributie-toeslag ad € 9,00 per jaar wordt centraal door de 

NGV geïnd. Anderen kunnen zich abonneren door betaling van € 12,50 per jaar 

(incl. verzendkosten), te storten op bankrekeningnummer 108334 t.n.v. NGV 

afdeling Hollands Noorderkwartier te Castricum, onder vermelding van 

'abonnement HNK-afde-lingsblad'.  

Losse nummers € 2,50 (excl. verzendkosten). 
 

Oplage:    500 exemplaren. 

Vormgeving en zetwerk:  Marry Luken en Ger Telman 

Druk:   Kopieerinrichting Noordeloos, Scheldestraat 21, Alkmaar  

 

De inhoud van ingezonden stukken valt buiten de verantwoording van de redactie. 

Artikelen kunnen door de redactie worden aangepast; over plaatsing beslist de redactie. 

 

Voorpagina: Clemens Wenners als bakkersknecht in Warmenhuizen anno 1904, zie pag. 89 

Adressen NGV Afdeling Hollands Noorderkwartier 

 
Afdelingsbestuur 

Voorzitter mw. T.A.C. Schoehuijs-de Vries 

Voordam 30, 1811 MA Alkmaar, tel: 072-5119998,  

e-mail: truusschoehuijs@kpnmail.nl 

Secretaris, PR en plv. 

afd. afgev. 

mw. W.J. Hermanus-Schipper 

Wipmolen 10, 1823 GB Alkmaar,  

tel: 072-5154716, e-mail: wil.hermanus@gmail.com 

Penningmeester J.M. van Veen, Leonard Bramerstraat 9, 1816 TR Alkmaar,  

tel: 072-5128603, e-mail: jm.v.veen@gmail.com 

bankrekening: 108334 t.n.v. NGV-afd. HNK te Alkmaar 

Vice-voorzitter en 

afd. afgev.  

J.J. Kaldenbach 

Amstelstraat 18, 1823 EV Alkmaar, 

tel: 072-5123029, e-mail: jos.kaldenbach@tiscali.nl 

Lid P.D. Aaij  

Merwedestraat 23, 1823 VK Alkmaar,  

tel: 072-5119510, e-mail: pdaaij@hetnet.nl 

Lid J. Breggeman  

Willem de Zwijgerlaan 53, 1901 CP Castricum 

tel: 0251-656701, e-mail: jbreggeman@zonnet.nl 

Overige functies 

Bibliotheek J. Th. Reijngoud  

Kasteellaan 15, 1829 BD Oudorp,  

tel: 072-5126229, e-mail: reijngoud@zonnet.nl 

Coördinatie Afd. 

LedenService  

vacant 

Kwartierstaten-

boeken 

P.D. Aaij (adres zie boven) 

Computer- 

helpdesk 

Voor alg. vragen en GensDataPro: A.J. Biesbroek 

Kasteelstraat 63. 1724 SC Oudkarspel 

tel: 0226-313548, e-mail: ajbiesbroek@hetnet.nl 

HNK afdelingsblad en -site 

Redactie,  

redactie-adres, 

webmaster HNK-site, 

nieuwsbrief 

G. Telman  

Hulstlaan 87, 1702 VK Heerhugowaard,  

tel: 072-5715452, e-mail: telgriffam@hetnet.nl 

Redactie mw. M.C. Luken-Sluis  

Hulstlaan 101, 1702 VK Heerhugowaard,  

tel: 072-5716779, e-mail: lukensluis@kpnmail.nl 

Redactie P.D. Aaij (adres zie boven) 

Correctrice mw. A. van Koersveld-Groeneboom  

Verzending 

(coördinatie) 

mw. H.T.H. Zonneveld-Aupers 

Slochterwaard 137, 1824 KT Alkmaar,  

tel: 072-5128124, e-mail: henny@bsg.nl 

HNK-site: http://hollandsnoorderkwartier.ngv.nl/ 

 



D
R
U
K
W
E
R
K
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
e

d
e

rl
a

n
d

se
 G

e
n

e
a

lo
g

is
ch

e
 V

e
re

n
ig

in
g

 

A
fd

e
li

n
g

 H
o

ll
a

n
d

s 
N

o
o

rd
e

rk
w

a
rt

ie
r 

S
e

cr
e

ta
ri

a
a

t:
 W

ip
m

o
le

n
 1

0
, 

1
8

2
3

 G
B

 A
lk

m
a

a
r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaargang 26 
nummer 3 
september 2012 

aflevering 91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In dit nummer o.a.: 
De geschiedenis van de familie Wenners in Nederland 
Ambtelijke dwalingen bij de familie Bakker  
Kwartierstaat Kees Wittebrood 
Programma HNK-avonden najaar 2012 
           ISSN: 1383-6773 




