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Van de voorzitter 

“WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT” was ooit een goed gezegde en zeker toen ik vele 
jaren aan de andere kant van de aardbol verbleef. 
Nu gaat dat motto toch minder op, want er is Skype, Facebook, Linkedin en 
Twitter en ik doe daar summier aan mee. Toch sluit ik mijn naasten het liefst 
gewoon in mijn armen en omdat ik verschillende reislustige kinderen heb, reis 
ik de wereld af. 
Zo kwam ik in Amerika, Polen, Hongarije en nu is er weer eentje verhuisd naar 
Berlijn (hoewel hij werkt in Luxemburg) en als u dit leest heb ik net een reis 
naar Rusland en Spanje achter de rug. De luchtvaartmaatschappijen hebben 
druk werk aan deze familie. Mijn agenda is daardoor wel eens wat vol en dat, 
terwijl er in Nederland toch ook zoveel moois te zien is. 
Mijn favoriete dichteres Vasalis schreef eens: “ER IS GEEN TIJD; OF ER IS NIETS 
DAN TIJD” en op dat laatste wil ik het graag houden. 
Daarom vind ik het fijn om nu eens een uitje aan te kondigen in eigen land. 
Ons reisje gaat dit keer naar Zaanstad en u leest er alles over in dit blad. Laten 
we samen gaan !! 

Lieve groet, Truus Schoehuijs. 

Excursie naar Zaanstad! 
Op vrijdag 11 oktober wordt voor HNK-leden en introducees een excursie 
naar het gemeentearchief in Zaanstad georganiseerd. U wordt van harte 
uitgenodigd om aan deze excursie deel te nemen. De organisatie heeft een 
gevarieerd programma samengesteld en hoopt op een grote opkomst. Het is 
een prachtige gelegenheid om in het archief een kijkje achter de schermen te 
nemen en om de stad Zaandam te bekijken. Ga ook mee! In het midden van 
dit HNK-nummer vindt u een blad met het programma en informatie hoe u 
zich kunt aanmelden. 

Lezingen HNK najaar 2013 
door Wil Hermanus, secretaris van de afdeling 

De bijeenkomsten vinden plaats in Zalencentrum ’t Trefpunt, Louise de 
Colignystraat 20, 1814JA  Alkmaar, tel. 072-5123949.  
Een half uur voor aanvang is de zaal open. Belangstellenden zijn van harte 
welkom. De toegang is gratis. De bijeenkomst in september is ’s middags, die 
in oktober en november  zijn ’s avonds.  
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zaterdagmiddag (!) 21 sep 2013 14.00 uur:
Lezing ‘Van kopie tot drukwerk’
door Emiel van der Hoeven.
Het schrijven van een tekst is één. Maar daarna? Daarna wil 
je het in een of andere vorm gedrukt hebben. Wat kwam en 
komt er kijken bij de productie en samenstelling van een 
blad, tijdschrift en/of boek? Met de nadruk op het heden. 
Wat zijn de valkuilen? En wat vragen drukkers aan kwaliteit? 
Waaraan herkent men kwaliteit? Wat kan ik thuis achter mijn pc? Vragen, 
vragen en nog eens vragen. Emiel van der Hoeven maakt u wegwijs in het 
grafische wereldje van vroeger en nu. Van kopie tot drukwerk en alles wat 
daar tussen zit. Hij is oud-werknemer van de Leidse Rotogravure en haar 
opvolgers. Als graficus schrijft en verzorgt hij de producties van de Historische 
Kring Voorhout. Ook is hij amateur-boekbinder en verzorgt de productie van 
boeken. Wilt u zich voorbereiden op deze lezing? Ga eens naar 
www.youtube.com en zoek op ‘boek uitgeven’. Veel plezier en niet vergeten 
naar de lezing te komen. Kom en stel uw brandende vragen.  

woensdagavond 9 oktober 20.00 uur: 
Lezing ‘Noord-Hollands Kanaal en zijn dorpen’
door Dick Keijzer.
Al in de 17e eeuw waren er problemen met de be-
reikbaarheid van de Amsterdamse haven. Het zuidelijk deel 
van de Zuiderzee verzandde. Pampus was een spreek-
woordelijke belemmering. Uiteindelijk besluit Koning Willem I in 1817 tot een 
oplossing voor het probleem: het Groot Noordhollandsch kanaal van 
Amsterdam, via Purmerend en Alkmaar naar Nieuwe Diep (Den Helder). Bijna 
80 kilometer lang werd “Holland op z’n langst” doorgraven. In deze dialezing 
volgen wij het kanaal met aandacht voor de problemen van toen en nu en de 
historische bijzonderheden. Het Noordhollands kanaal, ooit een veel gebruikte 
handelsroute voor de zeevaart, maar na de aanleg van het Noordzeekanaal 
(1876) in die zin van ondergeschikt belang. Wat ons rest hoort u in Het verhaal 
van het kanaal! 

woensdagavond 13 november  
19.30 uur korte ledenvergadering,  
om 20.00 uur gevolgd door: 
Lezing ‘Wat vinden wij van onze voorouders in de rechterlijke archieven’ 
door Harmen Snel, werkzaam bij het Stadsarchief van Amsterdam.  
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Agenda ledenvergadering. 
1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 
2. Behandeling en vaststelling van het verslag van de L.V van 10-4-2013 
3. Mededelingen van de penningmeester, o.a. over de begroting 2014 
4. Mededelingen over diverse bijeenkomsten n.a.v. het Beleidsplan 2012-

2015 
5. Wat verder ter tafel komt. 
6. Rondvraag en sluiting. 

Lezing.
De spreker zal het in deze lezing gaan hebben over de 
verschillende niveaus van de rechterlijke archieven in de 
dorpen en de steden. Vóór 1795 hadden schout en 
schepenen een belangrijke taak als het ging om het 
vastleggen van allerlei soorten akten. Welke akten zijn dat? 
Na 1811 veranderde de structuur enorm, waarbij sommige 
oude taken van schout en schepenen werden overgenomen 
door organen. Wat kunnen we daarvan terugvinden? En waar 
bevinden zich die archieven? En is er al wat van gedigitaliseerd? Allemaal 
vragen die aan de orde komen en waarop de spreker tijdens zijn lezing een 
antwoord hoopt te geven. 

Een schommelwieg als genealogische bron 

door Aat Kramer 
In het juni-nummer van vorig jaar 
hebt u het verslag kunnen lezen 
van de vrijwilligersdag van HNK. 
Op het programma stond o.m. een 
bezoek aan het museum ‘In ’t 
Houten Huis’ in De Rijp. Een van 
de bezienswaardigheden was een 
schommelwieg waarop de namen 
geschilderd waren van de kin-
deren die erin gelegen hadden. 
Daarvoor hadden we als genea-
logen veel belangstelling. De 
redactie besloot er in HNK 
aandacht aan te schenken en in 
het septembernummer werd de 

aankondiging gedaan. Maar door 
allerlei oorzaken was er nog niets 
van gekomen... 
Toeval bestaat niet, wordt wel 
eens beweerd. De redactie van 
HNK ontvangt altijd alle bladen 
van onze zusterafdelingen en laat 
er in januari 2013 nu een stukje 
over die schommelwieg geschre-
ven zijn in het blad van de afdeling 
Flevoland! En in mei verscheen er 
zelfs nog een aanvulling! 
Met toestemming van de auteur 
publiceren we hieronder dankbaar 
zijn artikel én zijn foto’s. 



68

Op een vriendendag kwam ik een 
bijzondere schommelwieg tegen 
toen we in De Rijp een bezoek 
brachten aan het museum In ’t

Houten Huis. Op de roodgeverfde 
wieg die we daar zagen stonden in 
witte verf een heleboel namen 
geschilderd. Dat waren de namen 

van alle kinderen uit een bepaalde 
familie die in die wieg gelegen 
hadden. De eerste, Leentje Leguit 
in 1860 en de laatste, de tweeling 
Kamiel Lou en Jakim Teun Jongert 
in 2009. Af en toe verhuist de 
schommelwieg dus van het mu-

seum naar de familie met de 
nieuwgeborene.  

Een van de vrijwilligers van het 
museum wist te vertellen dat het 
museum in 1987 in bezit is 
gekomen van het schommelwiegje 
door een schenking van mevrouw 
Polling-Jongert uit Voorschoten. 
Aan deze schenking zat wel een 
voorwaarde vast, namelijk dat de 
nakomelingen van de tak Jongert-
Geerke er gebruik van mogen 
maken.  

De wieg is in 1859 gemaakt door 
Klaas Leguit voor zijn dochter 
Leentje. Tussen 1860 en 1880 
hebben tien kinderen Leguit in de 
wieg gelegen. Leentje Leguit 
trouwde met Anthony Pieter 
Geerke.  
Bij haar huwelijk nam zij de wieg 
mee en gebruikte hem voor haar 
eigen zes kinderen. Een van haar 
dochters trouwde met de bekende 
Purmerender ontwerper Jac Jon-
gert. Tot en met 1974 is de wieg 
gebruikt voor negen telgen uit de 
tak Jongert. Totaal hebben 
vijfentwintig baby’s van vijf gene-
raties Leguit–Geerke–Jongert van 
deze wieg gebruikt gemaakt. 
Bijzonder is dat alle namen en 
geboortedata van de borelingen op 
de wieg zijn geschilderd. 

Sinds 2009 zijn er twee nieuwe 
namen bijgekomen. Want in dat 
jaar is het voorlaatste kind dat in 
de schommelwieg heeft gelegen, 
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Jan Jongert (1971), vader ge-
worden van de tweeling Kamiel en 
Jakim. Op 14 juli 2009 zijn Kamiel 
Lou Jongert en zijn boertje Jakim 
Teun Jongert geboren. De eerste 
weken hebben zij samen in de 
schommelwieg gelegen en daarna 
om de beurt tot zij zes maanden 
waren. Toen konden de namen er 
opgeschilderd worden en de wieg 

weer teruggebracht naar zijn vaste 
plek in het museum te De Rijp. Tót 
de volgende telg uit de Jongert tak 
zich aankondigt.  
En het blijkt dat die telg er sinds 27 
november 2012 is. Het wiegje is 
weer opgehaald…  
Dus degene die het wiegje wil 
bewonderen moet nog even 
geduld hebben! 
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VAN BOLLENBOEREN EN NOTABELEN 
boekbespreking 

door Piet Aaij 

‘Van bollenboeren en notabelen’  door Truus Schoehuijs- de Vries
Het geslacht Schohaus / Schoehuijs / Schoehuizen 1640-2012. 

In een werkelijk prachtig 
uitgevoerde uitgave heeft de 
schrijfster (onze HNK-voorzitter) 
o.a. in samenwerking met Jos 
Kaldenbach e.v.a. een familie-
overzicht verzorgd. Uit 
het voorwoord: in het 
familiewapen staan drie 
Franse lelies in heral-
disch onjuiste wapen-
kleuren; men dacht 
daarom dat de familie 
uit Frankrijk zou stam-
men. Schoehuijs is ech-
ter een lutherse familie 
uit het Osnabrücker 
Nordland (Dtl) dat Art-
land heet. 
In de familie ging het verhaal dat 
drie broers Schohaus naar Holland 
trokken en dat drie Schohausen 
met een Hartke trouwden. En dat 
klopt! Vele leden trokken naar 
Noord-Holland en op de geest-
gronden van Uitgeest hadden ze 
twee eeuwen lang een succesvol 
bestaan in de bloementeelt- en 
bloemenhandel. Als gevolg van 
woningbouw moesten enkele fa-
milieleden hun bedrijf verkopen en 
begonnen o.a. een transport-on-

derneming en later tuincentra.  
De eerste generatie: de Duitse 
oorsprong. Ws. rond 1640 is ‘Vater’ 
Schohaus geboren in Bippen of 
Berge. De Schohausen waren 

keuterboeren (Mark-
kötter), horig aan het 
landgoed Lonne. Pas 
rond 1840 konden zij 
zich vrijkopen. In de 
derde generatie tref-
fen we de eerste Hol-
landgangers aan o.a. 
Gerd Heinrich Scho-
haus, zoon van Johann 
Heinrich Schohaus en 
Alheit Halkes, geb. 
Lulle, parochie Bippen, 

luthers gedoopt te Bippen op 1 
september 1726, gestorven of 
‘Obiit 1768’ zoals in de lutherse 
Kerk in Alkmaar wordt opgetekend.  
De 12 generaties die volgen wor-
den alle met vele foto’s en 
archiefstukken beschreven. Voor 
de geïnteresseerden een waar-
devolle uitgave.  

(bibliotheeknr. 240) 
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De oudste generaties van de familie Bet/Beth 

door Marry Luken en Jaap Witte 

Ruim een jaar geleden verscheen in dit blad een uitgebreid artikel over de 
familie Tamis. Daarin kwam ook een aantal keren de naam Bet/Beth voor. 
De heer Witte nam contact op met de redactie omdat hij op zoek was naar 
aanvullende gegevens van de familie Bet/Beth. Zijn grootmoeder is 
Dieuwertje Bet en om zijn kwartierstaat zo compleet mogelijk te maken, 
heeft hij zich o.a. in deze familie verdiept. Zijn verzameling bleek dermate 
groot, dat de redactie vroeg om een deel te mogen publiceren, waarop de 
heer Witte welwillend toestemming gaf.  

Op internet bleek van de familie Beth ook e.e.a. te vinden, maar niet alle 
bronnen werden vermeld. Daarom is de afgelopen maanden, met de ver-
zameling van de heer Witte als uitgangspunt, door de redactie aanvullend 
onderzoek verricht in het Alkmaars archief. Ook is enkele keren een bezoek 
gebracht aan de Index van het Oud Notarieel archief in Haarlem waar diverse 
verwijzingen naar aktes van de familie Beth/Bet zijn gevonden die vervolgens 
in Alkmaar zijn geraadpleegd.  
De oudste generatie werd gevonden in de Zijpe. Daar woonde anno 1674 
weduwnaar Dirk Dirksz Beth met 5 jonge kinderen aan de Grote Sloot bij 
Burgerbrug. De volgende generaties zijn veelal te vinden in Kalverdijk en 
Enigenburg.  
In het Mededelingenblad van NGV-afdeling Zaanstreek-Waterland verscheen 
in december 2012 een artikel over Cornelis Jansz Beth (ca. 1600-1667), 
koopman te Landsmeer en Amsterdam. De auteur, dhr. R.G. Louw, 
antwoordde desgevraagd dat deze koopman Cornelis Beth niet tot de Zijpense 
familie Beth hoort. Uit zijn uitgebreide onderzoek is o.a. gebleken dat er 
midden jaren veertig van de zeventiende eeuw meer personen met de naam 
Beth in Amsterdam voorkwamen.  
Wie weet heeft Dirk Dirksz Beth uit de Zijpe ook Amsterdamse roots. Om dat 
te weten te komen is nog veel onderzoek nodig.   

I Dirk Dirksz Beth, geb. ca 1640?, overl. voor 6-7-1683,  
tr. Jannetje Jans, geb. ca 1640?, overl. voor 1674, dr. van Jan en 
Maartje Jans. 
Cohier 1674 De Zijpe: Polder B: Dirck Dircksz Beth met vijf kleijne 
kinderen ende een meijt, melct 11 koeijen op gehuijrt lant, 3 1/2 
morgen zaadlant.
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ONA Schagen inv. 4569B a 367 dd. 3-1-1675: Dirck Dirckx Bedth in de 
Oude Zijpe, vader en voogd over zijn kinderen, erfgenaam van (Reijer) 
Jacob Rijckx, ovl. te Opmeer.  
ONA Schagen inv. 4606 a 59 dd. 1-7-1753: Na het overlijden van 
Cornelis Bregman in Schagen wordt een akte opgemaakt met zijn 
erfgenamen. Hierbij komen ook generaties Beth aan bod! Cornelis 
Bregman was gehuwd met Dieuwertje Jans. Ze had een zuster Maartje 
Jans die veel kinderen kreeg. Een ervan was Jannetje Jans gehuwd met 
Dirck Dircksz Beth. De kinderen van dit echtpaar zijn: Maartje Dirks 
Bet, Cornelis Dirksz Bet en Dirk Dirksz Beth. 
ONA Schagen inv. 4578 a 7 dd. 6-7-1683: Twee personen getuigen op 
verzoek van Guurtje Donker (mannenwaarheid) dat de beesten van 
Dirk Bet, na zijn overlijden, getaxeerd zijn. Dirk woonde in een hoeve 
Burgerhout aan de Groote Sloot in de Zijpe bij Burgerbrug. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelius Dircksen Bet, geb. De Sijp ca 1665 (zie IIa). 
2. Maartje Dirks Bet, geb. voor 1674, tr. Jan NN.
3. Dirk Dirksz Bet, geb. voor 1674 (zie IIb). 
4. Jacob Dirksz Beth, geb. voor 1674, overl. voor 1-7-1753, hij

wordt niet genoemd in not. akte. Zie broer Cornelis Dirksz 
Beth.
Tr. Heiloo 31-01-1708 (jm te Warmenhuizen,  jd te Heiloo)
Grietje Ariens. 
In 1699 woont Jacob in de Zijpe bij Burgerbrug aan de Groote 
Sloot. Hij is dan volwassen en kan goed schrijven. ONA 
Schagen inv. 4582 a 109 dd. 6-4-1699: Jacob Dijercksen Beth 
Oude Zijpe, Groote Sloot. Hij is getuige bij het opmaken van 
een testament van Trijntje Sijmons, wede van Jan Dircksz 
Limmerman, die in de Zijpe bij de Burgerbrug aan de Groote 
Sloot woont. Samen met Jan Luijtiesz Hoogelander. Ze zijn 
gebueren. Jacob tekent met Jacob Dijercksen Beth.  

5. NN Beth, geb. voor 1674. 

IIa Cornelius Dircksen Bet, geb. De Sijp ca 1665, zn. van Dirk Dirksz Beth
(zie I) en Jannetje Jans,  
tr. kerk Tuitjenhorn 20-01-1690 (rk) (get. Wilhelmo Jansen, Gerardo 
Jacobsen). (Cornelius Dercksen uit de Sijp en Magereta Cornelisen van 
Kalverdijk.) Margaretha Cornelisen, geb. Kalverdijk. 
ONA Schagen inv. 4606 a 59 dd. 1-7-1753: Cornelis Dirksz Bet is vader 
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van Jannetje Cornelis te Zijpe, Aaltje Cornelis te Kalverdijk, Aeriaantje 
Cornelis te Sint Maarten, Jan Cornelis te Eenigenburg, Cornelis Cornelis 
te Kalverdijk. 
Uit dit huwelijk geb. te Eenigenburg, ged. (rk) te Tuitjenhorn: 
1. Jantje Cornelis Bet, ged. 10-02-1691 (get. Maria Derks). overl. 

na 1758,  
tr. Schoorl 24-01-1721, jm van Buijtenduin, Jannetje Cornelis 
j.d. uijt Den Burg (Eenigenburg) Jan Ariensz Roosloot, ged. 
(rk) Schoorl 10-11-1692, boer, overl. Zijpe, Burgerbrug 
16-06-1751, zn. van Arien Jansz Roosloot en Griet Jans
Streeker.
ONA Schagen inv. 4606 a 59 dd. 1-7-1753: Is weduwe 
wonende in de Zijp, dochter van Cornelis Dirksz Bet. 
ONA Schagen inv. 4627 a 371 dd. 20-1-1758: Testatrice 
Jannetje Cornelis Bet, aan de Grote Sloot polder G, tekent met 
kruisje, ziek te bedde leggend, wede. van Jan Aris Roosloot. 
Maakt testament met Willem Gerritsz Jong, testateur, woont 
zelfde adres. 

2. Aleida Derksen, ged. 20-10-1692 (get. Eva Cornelisse van 
Kalverdijk). jong ovl. 

3. Cornelius Dirks, ged. 19-09-1693 (get. Aefje Cornelisse van de 
Burgh), jong ovl. 

4. Aleidis Derx, ged. 28-03-1695 (get. Eva Cornelis van 
Kalverdijk), jong ovl. 

5. Aleidis Cornelis Beth, ged. 13-06-1696 (get. Maria Derks van 
Burgerbrug), overl. na 1753, tr. NN.
ONA 4606 a 59 dd. 1-7-1753: Aaltje Cornelis weduwe te 
Kalverdijk, dochter van Cornelis Dirksz Bet. 

6. Theodorus Derxen, ged. 11-05-1698 (get. Maria Derksen uit 
de Beurg (Enigenburg)), overl. voor 1753. Wordt niet 
genoemd in testament van zijn vader.

7. Cornelius Cornelisz Beth, ged. 11-08-1699 (zie IIIa). 
8. Adriana Derx, ged. 20-01-1701 (get. Maria Derx van de Beurg 

(Eenigenburg), jong ovl. 
9. Adriana Cornelis Beth, ged. 06-12-1702 (get. Maria Derx van 

de Beurg), overl. na 1774,  
tr. (1) ca 1730 Jan Jansz Burger, overl. voor 1742,  
tr. (2) voor 1742 Pieter Harksz. (Van Dijkstaal) 
ONA Schagen inv. 4606 a 59 dd. 1-7-1753: Ariaantje Cornelis, 
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gehuwd met Pieter Harksz, woont op Dijkstaal bij Sint 
Maarten.
ONA Schagen inv. 4614 a 621 dd. 25-2-1764: Aerjantje 
Cornelis Beth, banne Sint Maarten op Dijkstaal, geh. met 
Pieter Harksz, eerder wede. van Jan Jansz Burger, moeder van 
Dirk, Trijntje, Maartje Jans Burger. 
ONA Schagen inv. 4633 a 945 dd. 12-9-1774: testateur Pieter 
Harksz op Dijkstaal te Sint Maarten en zijn echtgenote 
Aariaantje Cornelis Beth,testatrice, ziek te bedde liggend, 
ouders van Hark en Cornelis. 

10. Johannis (Jan) Cornelisz Bet, ged. 26-05-1705 (zie IIIb). 

IIb Dirk Dirksz Bet, geb. v 1674, zn. van Dirk Dirksz Beth (zie I) en Jannetje
Jans,
tr. Zijpe 10-01-1694 Aegtje Aarjens. 
Uit dit huwelijk: 
1. Aerjen Dirksz Bet, geb. Oude Zijpe ca 1710? Overl. na 1753. 

Hij woont 1-7-1753 te Heiloo. [ONA Schagen.] Blijkt zoon van 
Dirk Dirksz Bet.
Tr. Heiloo 20-02-1735 (jm. geboren Oude Zijpe maar wonende 
te Heiloo,  jd wonend Heiloo) Grietje Jans Benist.

IIIa Cornelius Cornelisz Beth, geb. Eenigenburg, ged. (rk) Tuitjenhorn 
11-08-1699 (get. Eva Cornelis van Kalverdijk), overl. Harenkarspel 
3-1763. Aang: Gerrit Tates. Impost. 4e cl. f 3:0:0. Zn. van Cornelius
Dircksen Bet (zie IIa) en Margaretha Cornelisen,  
tr. Tuitjenhorn 13-01-1732 (get. Jan Bleeker, Aris Jansen) Geertje
Pieters. 
ONA Schagen inv. 4606 a 59 dd. 1-7-1753: Cornelis Cornelisz Bet 
woont op Kalverdijk, is zoon van Cornelis Dirksz Bet. 
Uit dit huwelijk geb. te Kalverdijk, ged. (rk) te Tuitjenhorn: 
1. Margaritha Bet, ged. 27-07-1733 (get.  Jannetje Crelis).
2. Ari Crelisse Bet, ged. 14-09-1734 (zie IVa). 
3. Cornelia Bet (Beth), ged. 04-11-1736 (get.  Ludovica Pieters, 

van Kalverdijk).
4. Aafje (Ava) Cornelis Beth, ged. 16-12-1738 (get.  Ariana Beth, 

van Kalverdijk), d.v. Cornelii Beth en Gerarda Pieters, begr. 
Oudkarspel 22-10-1770,  
tr. Langedijk 17-05-1767 Arien Klaasz Kardinaal, ged. 
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Langedijk 21-06-1742 (get. Trijntje Pieters). Adrianus, z.v. 
Klaas Ariense en Dirkje Pieters, begr. Oudkarspel 23-07-1804, 
zn. van Klaas Aarjensz Cardinaal en Dirkje Pieters. Hertr.
Jannetje Pietersz Leek (Thijm), hertr. Neeltje Aris Tesselaar.
ORA Oudkarspel 6071 dd. 21-4-1775: Arien Cardinaal 
getrouwd met Jannetje Pieters Leek.
ONA Oudkarspel 4202 dd. 24-5-1805: Arien Cardinaal 
overleden, gehuwd met Neeltje Tessel. Kinderen: Klaas, Arie 
en Dirkje. Voogden over Arie en Dirkje zijn broer Klaas en Jan 
Cornelisz Kos. Enorme staat van bezittingen en lasten. O.a. 
aan uitkoop betaald aan Jan Pietersz Obdam, Cornelis Laan en 
Gerrit Scheltus als erfgenamen van Jannetje Pieters Leek elk  
f 542,16. 

5. Wilhelmus Bet (Beth), ged. 29-04-1742 (get. Grietje Jans), 
Achter Grietje Jans staat 'Post Pescha'. Niet duidelijk wat 
ermee bedoeld wordt. De redactie houdt zich aanbevolen 
voor suggesties. Jong ovl.

6. Wilhelmus Bet, Beth, ged, 28-03-1744 (zie IVb). 
7. Trijntje Cornelis Beth, ged. 15-02-1746 (get. Neel Pieters), 

overl. Oudkarspel 30-10-1818. Slecht leesbare kopie. Aang: 
overleden Trijntje Beth, 72 j, huisvrouw van Cornelis Dekker 
Gz, landbouwer, d.v. Cornelis Bet en Geerte Kervel?  
Tr. (1) v 1778 NN,
Otr. (2) Winkel 09-10-1779. Imp. 3 gld. tr. Oudkarspel 
25-10-1779 Jacob Gerritse Brouwer/Prins, overl. Winkel 
18-07-1790. Impost. Wedr. van Maartje Aris Tesselaar.
Tr. (3) Langedijk 16-02-1793 Cornelis Gz Dekker, landbouwer. 

IIIb Johannis (Jan) Cornelisz Bet, geb. Eenigenburg, ged. (rk) Tuitjenhorn 
26-05-1705 (get. Maria Dirks). Overl. na 1753, zn. van Cornelius
Dircksen Bet (zie IIa) en Margaretha Cornelisen,  
tr. Warmenhuizen 05-02-1732, tr. kerk Tuitjenhorn 24-02-1732 (rk) 
(get. Arian Jansen, Cornelis Crelissen) Maartje Jans Mosch, geb. 
Krabbendam. 
ONA 4606 a 59, dd. 1-7-1753: Jan Cornelisz Bet woont in den 
Eenigenburg, is zoon van Cornelis Dirksz Bet. 
ONA Schagen inv. 4613 a 584 dd. 25-2-1763: Jan Cornelisz Bet in de 
Eenigenburg geh. met Maartje Jans Mosch. Ook: Maria, Marritje.
Uit dit huwelijk geb. Enigenburg, ged. (rk) Tuitjenhorn: 
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1. Joannes Jansz Beth, ged. 12-2-1733 (zie IVc). 
2. Margaretha Beth, ged. 09-03-1735 (get. Jantje Crelis uit de 

Bourg), tr. kerk ald. 17-05-1772 (rk) Joannes Zijmons.
3. Cornelius Jansz Beth, ged. 14-12-1738 (zie IVd). 
4. Willem Bet, ged. 02-04-1742 (zie IVe). 
5. Catharina Jans Beth, ged. (rk) 05-12-1745 (get. Griet Jans). 

IVa Ari Crelisse Bet, geb. Kalverdijk, ged. (rk) Tuitjenhorn 14-09-1734 (get. 
Aeltie Crelis). Overl. Harenkarspel 20-04-1792, zn. van Cornelius
Cornelisz Beth (zie IIIa) en Geertje Pieters,  
tr. kerk (1) Tuitjenhorn 3-1764 (rk) (get. Maria Deckers, Eva de Vries). 
Inschrijving staat boven die van Crelis Janse Bet en Neeltie Piters op 
15-3-1764. Bij deze inschrijving staat geen datum vermeld. 
Waarschijnlijk op of voor 15-3. Maartje Crelis Wester, overl. voor 
23-8-1785,  
tr. kerk (2) Tuitjenhorn 23-08-1785 (rk). Ariaan Bet en Geertje Jans 
Heuting. Kalverdijk. [De enige vermelding van de familienaam van 
Geertje] Geertje Jans Heuting, overl. Harenkarspel 12-03-1788.  
Uit het eerste huwelijk geb. te Kalverdijk: 
1. Cornelis Bet, ged. (rk) Tuitjenhorn 03-02-1765 (get.  Neeltie 

Crelis).  
2. Aaltje Bet, ged. (rk) Tuitjenhorn 13-04-1766 (get.  Trijntie 

Crelis). jong ovl. 
3. Petrus Bet, ged. (rk) Tuitjenhorn 02-06-1767 (get. Luijdje 

Pieters), Overl. Harenkarspel 29-06-1767.  
4. Alijda Bet, ged. (rk) Tuitjenhorn 05-04-1769 (get. Trijntje 

Crelis), jong ovl.  
5. Petrus Bet, ged. (rk) Tuitjenhorn 13-05-1770 (get. Trijntje 

Crelis).  
6. Gerthrudis Bet, ged. (rk) 't Veld 19-04-1773 (get. Trijntje 

Cornelisze Beth uit Langedijk.
7. Aleijdis Bet, ged. (rk) Tuitjenhorn 01-07-1775 (get. Maartje 

Jans, Trijntje Cornelis Wester), jong ovl. 
8. Aaltje Aarjens Beth, ged. (rk) Tuitjenhorn 25-09-1777 (get. 

Trijntje Cornelis Beth, Trijntje Cornelis Wester), overl. 
Benningbroek 22-08-1810,  
tr. (1) Sijbekarspel 06-11-1800 Jan van Zelm,
tr. (2) Sijbekarspel 09-02-1801 Ente Ariens Breet (Breed),
geb. Hoogkarspel, ged. Westwoud 02-03-1772, veehouder, 



77

schapenboer, landbouwer, overl. Benningbroek 24-03-1831, 
zn. van Arien Gerritze Breed/Breen en Dieuwertje Entes. 

Uit het tweede huwelijk geb. te Kalverdijk: 
9. Joannes Bet, ged. (rk) Tuitjenhorn 11-05-1786 (get. Engeltje 

Jans).
10. Geertje Bet, ged. (rk) Tuitjenhorn 12?-03-1788 (get. Trijntje 

Bett). Dagnr is niet te lezen. Doop in maart 1788. Overl. 
Noord-Scharwoude 25-02-1820.  
Tr. Noord-Scharwoude 04-08-1816. Bruidegom tekent met 
Rustenburg, broer met Glas. Louwris Rustenburg (Glas), geb. 
Spanbroek ca 1776, overl. Noord-Scharwoude 01-04-1821. 
Zn. van Jacob Rustenburg (Glas) en Lijsbeth Goedhart. Wedr. 
van Immetje Jans Vijg, hertr. Helena de Haan.

IVb Wilhelmus Bet, Beth, geb. Kalverdijk, ged. (rk) Tuitjenhorn 28-03-1744 
(get. Jannetje Crelis ), overl. Oudkarspel 10-02-1802, zn. van Cornelius
Cornelisz Beth (zie IIIa) en Geertje Pieters,  
tr. Noord-Scharwoude 30-10-1785, Neeltje Pieters.
Uit dit huwelijk: 
1. Geertje Bet, ged. (rk) Oudkarspel 06-12-1786 (get. Neeltje 

Crelis). overl. Oudkarspel 06-05-1793.  

IVc Joannes Jansz Beth, geb. Eenigenburg, ged. (rk) Tuitjenhorn 
12-02-1733 (get. Trijntje Jans), overl. Sint Maarten 07-05-1779, zn. 
van Johannis (Jan) Cornelisz Bet (zie IIIb) en Maartje Jans Mosch,
tr. kerk (1) Tuitjenhorn 16-01-1763 (rk) (get. Crelis Bet, Jan Dirkzen) 
Maria Pieters Kantzen,
tr. (2) Harenkarspel 26-02-1775 Antje Cornelis Tames/Tamis/Thames,
geb. Tuitjenhorn, overl. Sint Maarten 17-09-1785. 
Uit het eerste huwelijk geb. te Enigenburg, ged. (rk) te Tuitjenhorn: 
1. Maartje Bet, ged. 19-09-1764 (get. Griet Jans ). jong ovl. 
2. Jannetje Bet, ged. 15-06-1767 (get. Jannetje Pieters).. jong 

ovl. 
3. Joanna Bet, ged. 13-08-1769 (get. Neeltie Pieters). 
4. Maria Bet, ged. 29-12-1772 (get. Neeltje Piters ), Grietje 

Janze Bet). 
5. Petrus Bet, ged. 29-12-1772 (get. Trijntje Cornelis, Jantje 

Pieters Kantzen).
Uit het tweede huwelijk geb. te Enigenburg, ged. (rk) te Tuitjenhorn: 
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6. Johannes Bet/Beth, ged. 03-12-1775 (zie Va). 
7. Elisabeth Bet, ged. 04-09-1777 (get. Trijntje Jans, Maria 

Cornelisse Thames). 
8. Jannetje Bet/Beth, ged. 14-05-1779 (get. Antje Jansen Beth), 

overl. Oudkarspel 19-04-1855,  
tr. Nieuwe Niedorp 22-04-1804 Klaas Langedijk, geb. 
Waarland. 

IVd Cornelius Jansz Beth, geb. Eenigenburg, ged. (rk) Tuitjenhorn 
14-12-1738 (get. Jannetje Crelis), overl. Haringcarspel 12-05-1792. 
Aang: Cornelis Rentenaar. zn. van Johannis (Jan) Cornelisz Bet (zie IIIb) 
en Maartje Jans Mosch,
tr. kerk (1) Tuitjenhorn 15-03-1764 (rk) (get. Piter Willemse, Griet 
Jans) Neeltje Pieters Bleeker, ged. (rk) Tuitjenhorn 23-01-1740, overl. 
Eenigenburg/Sint Maarten 22-07-1779, dr. van Pieter Willemsz
Bleeker en Antje Jacobs Schooneman. Wed. van Gerrit Stoop.
tr. (2) Tuitjenhorn 23-04-1786 (get. Sijmen Bos, Lijsbeth Willems). 
Cornelis Beth en Esther Oekes. Tr. kerk Sint Maarten 08-04-1786 (rk). 
Impost. Cornelis Jansz Bed, Hester Oekes. Hester Oekes Metz, ged. (rk) 
Nes (Ameland) 04-08-1738 (get. Trintien Pietersen). Esther, d.v. Ulke 
Gerbens en Ide Pietersen. 1 Overl. Sint Maarten 06-03-1814, dr. van 
Oeke Gerbensz Metz en Ietje Pieters. Eerder tr. Cornelis Glas. Ook: 
Ester Ockes, Oekes. 
Uit het eerste huwelijk geb. te Enigenburg, ged. (rk) te Tuitjenhorn: 
1. Grietje Beth, ged. 01-06-1764 (get. Maartie Pieters). Overl. 

Noord-Scharwoude 08-02-1841.  
Tr. kerk Noord-Scharwoude 03-02-1799 (rk) (get. Petrus Bet, 
Joanna Schepers). Gerrit Stoop, geb. Noord-Scharwoude 
1764, overl. ald. 01-09-1825.  
NA Alkmaar inv. 1234 a 86 dd. 29-6-1828:
Grietje Bet, wede. van Gerrit Stoop, te Noord-Scharwoude, 
maakt testament: Kleding e.d. gaat naar haar zuster Maartje 
Bet, geh. met Jan Tamissen, te Heerhugowaard.
1/4 naar kinderen van broer Pieter Bet, gewoond en ovl. te 
Noord-Scharwoude.
1/4 naar kinderen van broer Dirk Bet, gewoond en ovl. te 
Zuid-Scharwoude.

                                                     
1 Met dank aan Pieter Jan en Tineke Borsch uit Ameland en Kees Stada.  
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1/4 naar zus Maartje Bet, echtgenote van Jan Tamissen.
1/4 naar Antje Stoop, wede. van Arie Baai, zus van Gerard 
Stoop.

2. Pieter Cornelisz Bet, ged. 07-07-1765 (zie Vb). 
3. Maartje Cornelis Bet, ged. 17-02-1768 (get. Grietie Jans). 

Overl. Heerhugowaard 04-02-1836,  
tr. Heerhugowaard 07-02-1796 Jan Jansz Tamis, ged. (rk) 
Alkmaar 11-01-1771 (get. Aagtje Sijmens). Uit Butterhuizen.
landbouwer, dagloner, werkman, overl. Heerhugowaard 
19-01-1851, zn. van Jan Jansz Tamis en Maartje Dirks Zijp.

4. Dirk Cornelisz Beth, Bet, ged. 19-09-1770 (zie Vc). 
5. Wilhelmus Bet, ged. 24-10-1773 (get. Ariaantje Janze, 

Elisabeth Cornelisse Roozendaal). Overl. v 1828. 
6. Jan Bet, ged. 04-07-1779 (get. Antje Crelis), overl. Sint 

Maarten 17-07-1779.  
7. Johannes Bet, overl. Sint Maarten 11-09-1779.  

IVe Willem Bet, ged. (rk) Harenkarspel 02-04-1742 (get. Jan Ariaansen 
Roosloot uit de Bourg ), zn. van Johannis (Jan) Cornelisz Bet (zie IIIb) 
en Maartje Jans Mosch,
tr. kerk Tuitjenhorn 06-06-1773 (rk) (get. Zijmen Kort, Wilhelmina 
Tankink) Lijsbeth Cornelis Roozendaal, geb. Warmenhuizen, overl. na 
1791, dr. van Cornelis Pietersz Roozendaal en Maartje Ponsen.
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Beth, geb. Warmenhuizen ca 1782, arbeider,  

tr. Zijpe 15-05-1819 Guurtje Rijkes, geb. Zijpe, ged. (rk) ald. 
22-11-1775 (get. Maarten Kruijer, Aaltje Klaas Swarekant), dr. 
van Dirk Rijkes en Jantje Sijmons Kruijer.

Va Johannes Bet/Beth, ged. (rk) Tuitjenhorn 03-12-1775 (get. Maartje 
Cornelis Tames, Lijsbeth Cornelis Vlam). Overl. Sint Maarten 
21-01-1842, Zn. van Joannes Jansz Beth (zie IVc) en Antje Cornelis
Tames/Tamis/Thames,
tr. Sint Maarten 07-05-1815 Jannetje Rijper (Reijpers), geb. Zijpe ca. 
1773, overl. Sint Maarten 06-01-1854, dr. van Pieter Rijper (Reijpers)
en Jannetje Sijbrands. Eerder tr. Pieter Langedijk.
Uit dit huwelijk: 
1. Antje Bet, geb. Sint Maarten 23-04-1816, overl. 

Zuid-Scharwoude 19-07-1890,  
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tr. ald. 19-05-1839 Jan Oudhuis, geb. Zuid-Scharwoude 
23-05-1809, overl. ald. 30-03-1884, zn. van Hendrik Gerritsz
Oudhuis en Trijntje Cornelisse Sijm/Tijm.

Vb Pieter Cornelisz Bet, geb. Eenigenburg, ged. (rk) Tuitjenhorn 
07-07-1765 (get. Trijn Jans), dagloner, overl. Noord-Scharwoude 
23-01-1822. zn. van Cornelius Jansz Beth (zie IVd) en Neeltje Pieters
Bleeker,
tr. (1) Noord-Scharwoude 05-05-1799 Jacoba (Jaapje) Aris de Jong 
(Tromp), overl. Zuid-Scharwoude 17-04-1804,  
tr. kerk (2) Noord-Scharwoude 28-04-1805 (rk) (get. Gerardus Stoop, 
Joannes Bleker) Catharina Gerrits Bleeker, geb. Sint Maarten, overl. 
Enigenburg 18-11-1805,  
tr. (3) Heerhugowaard 23-11-1806, tr. kerk Noord-Scharwoude 
23-11-1806 (rk) Duijfje Jans Tamis, geb. Heerhugowaard 1778, ged. 
Oudorp 14-03-1778 (get. Trijntje Dirks), overl. Noord-Scharwoude 
30-11-1821, dr. van Jan Jansz Tamis en Maartje Dirks Zijp.
Uit het eerste huwelijk: 
1. Cornelis Bet, geb. Zuid-Scharwoude 02-04-1800, landbouwer, 

overl. Noord-Scharwoude 10-03-1839,  
tr. ald. 20-01-1828 Antje Wortel, geb. Wervershoof 
17-07-1795, overl. Noord-Scharwoude 23-05-1869, dr. van 
Jacob Wortel en Antje Jansd Laan.

2. Arien Bet, geb. Zuid-Scharwoude 29-01-1802, dienstknecht, 
landman, landbouwer,  
tr. (1) ald. 12-02-1829 Aagtje Schilder, geb. Zuid-Scharwoude 
ca 1806, dr. van Jan Jansz Schilder en Antje Cornelis Gorter,
tr. (2) Zuid-Scharwoude 12-05-1833, Neeltje Biersteker, geb. 
Oudkarspel 28-05-1807, dienstmaagd, overl. 
Zuid-Scharwoude 20-07-1842, dr. van Cornelis Biersteker en 
Maartje Weij/Waij, tr. (3) Zuid-Scharwoude 28-01-1844, 
Neeltje Smit, geb. Noord-Scharwoude 1812, dienstmaagd, 
overl. Zuid-Scharwoude 16-09-1877, dr. van Bartholomeus
Cornelisz Smit en Reinouw Zonneveld/Sevenhuijsen.

3. Cornelia Bet, ged. Zuid-Scharwoude 17-02-1804, overl. ald. 
04-03-1805. 

Uit het derde huwelijk: 
4. Willem Bet, geb. Zuid-Scharwoude 16-10-1807, ged. 

Langedijk 16-10-1807, dienstknecht, overl. Zuid-Scharwoude 
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18-05-1880, tr. ald. 16-02-1840 Willemijntje van Schagen,
geb. Oudkarspel 31-10-1811, dienstmeid, overl. 1900, dr. van 
Jan van Schagen en Brechtje Tijm.

5. Maartje Bet, ged. (rk) Noord-Scharwoude 15-04-1809, jong 
ovl. 

6. Maartje Bet, geb. Zuid-Scharwoude 10-05-1810, ged. 
Langedijk 10-05-1810, overl. Heerhugowaard 18-05-1894, 
tr. Heerhugowaard 27-04-1837 Gerrit Kuijlboer, geb. 
Schermerhorn 09-09-1807, arbeider, overl. Heerhugowaard 
05-06-1888, zn. van Pieter Kuijlboer en Geertje Groen.

7. Jan Bet, ged. (rk) Noord-Scharwoude 25-03-1812, jong ovl.  
8. Jan Bet, geb. Noord-Scharwoude 07-10-1813, overl. ald. 

08-10-1813. 
9. Neeltje Bet, geb. Noord-Scharwoude 01-08-1816, overl. ald. 

08-08-1816. 
10. Jan Bet, geb. Noord-Scharwoude 27-08-1818, dienstknecht, 

landbouwer, overl. Zuid-Scharwoude 03-05-1881,  
tr. (1) Noord-Scharwoude 06-02-1848 Antje Bos, geb. 
Zuid-Scharwoude 1822, dr. van Willem Bos en Neeltje
Nijman,
tr. (2) Zuid-Scharwoude 11-01-1857, Antje Smit, geb. 
Heerhugowaard 26-01-1826, dienstbare, overl. 
Zuid-Scharwoude 04-06-1884, dr. van Jan Cornelisz Smit en 
Leentje (Magdalena) van Dam.

Vc Dirk Cornelisz Beth, Bet, geb. Eenigenburg, ged. (rk) Tuitjenhorn 
19-09-1770 (get. Willem Bet). Dienstknecht, landbouwer, overl. 
Zuid-Scharwoude 31-05-1808, zn. van Cornelius Jansz Beth (zie IVd) en 
Neeltje Pieters Bleeker,
tr. Oudkarspel 30-07-1797, impost, tr. kerk Noord-Scharwoude 
30-07-1797 (rk). Neeltje Tebben, geb. Oudkarspel, ged. (rk) ald. 
08-11-1772 (get. Trijntje Pieters Kuijl), overl. Zuid-Scharwoude 
30-06-1824. dr. van [Jan] Caspersz Tebben en Aleida Pieters
Kuijlboer. Hertr. Dirk Arisse de Waart.
Uit dit huwelijk: 
1. Neeltje Bet, ged. (rk) Noord-Scharwoude 09-08-1798 (get. 

Grietje Crelis Bet), overl. Zuid-Scharwoude 11-02-1800. 
2. Aaltje Bet, geb. Zuid-Scharwoude, ged. (rk) 

Noord-Scharwoude 01-08-1799 (get. Grietje Caspers Tebbe), 
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overl. Oudkarspel 07-04-1843,  
tr. Zuid-Scharwoude 13-01-1828 Jacob Scheltus, geb. 
Zuid-Scharwoude ca 1792, landbouwer, zn. van Gerrit Jacobsz
Scheltus en Maartje Pieters Pronk.

3. Neeltje Bet, geb. Zuid-Scharwoude, ged. (rk) 
Noord-Scharwoude 25-09-1800, dienstmaagd, overl. 
Zuid-Scharwoude 19-02-1831.  

4. Cornelis Bet, geb. Zuid-Scharwoude, ged. (rk) 
Noord-Scharwoude 29-04-1802, overl. Zuid-Scharwoude 
13-10-1802. 

5. Trijntje Bet, geb. Zuid-Scharwoude, ged. (rk) 
Noord-Scharwoude 25-06-1803, dienstmeid, overl. 
Haringcarspel 07-10-1835,  
tr. Harenkarspel 10-12-1830 Jan Bartholomeusz
Schoenmaker, geb. Alkmaar 20-12-1797, kleermaker, overl. 
Harenkarspel 01-04-1835, zn. van Bartholomeus
Schoenmaker en Grietje Smits.

6. Cornelis Bet, geb. Zuid-Scharwoude, ged. (rk) 
Noord-Scharwoude 23-09-1804 (get. Grietje Crelisse Bet), 
dienstknecht, overl. Haringcarspel 14-04-1835. 

7. Jan Bet, geb. Zuid-Scharwoude, ged. (rk) Noord-Scharwoude 
26-04-1806 (get. Pieter Jansse Tebbe), overl. 
Zuid-Scharwoude 02-01-1807. 

8. Jan Bet, ged. (rk) Noord-Scharwoude 11-08-1807 (get. Pieter 
Jansse Tebbe). 

9. Dirk Bet, geb. Zuid-Scharwoude 12-11-1808, ged. (rk) 
Noord-Scharwoude 13-11-1808 (get. Grietje Crelis Bet), 
dienstknecht, landman, koopman, schipper, winkelier, overl. 
Zuid-Scharwoude 11-01-1882,  
tr. ald. 10-11-1850 Hendrika van Dam, geb. Alkmaar 
13-05-1826, overl. Zuid-Scharwoude 08-09-1892, dr. van 
Hendrik Hendriksz van Dam en Geertje Jans Dekker.

Familiedag Westfriese Families 2013 
De Stichting WFF houdt op zondag 22 september 2013 haar jaarlijkse familiedag in 
‘De Brink’ te Obdam. Spreker is Maarten Roos, 21 jaar, student geschiedenis. Hij 
heeft onderzoek gedaan naar zijn West-Friese voorouders waarover hij zal 
vertellen. Vooral voor mensen met belangstelling voor genealogie een 
interessante middag. De toegang is gratis. Aanvang 14.00 uur. Zie: 
www.westfriesefamilies.nl. 
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VOOR U GESURFT  
redactie  

Nieuws van het Regionaal Archief Alkmaar 
Het nieuwe depot is eind mei opgeleverd, ruimte voor meer dan 18 km 
archiefmateriaal. De verhuizing is voorbij, u kunt weer originele 
archiefstukken aanvragen. In oktober vindt de feestelijke openstelling 
voor publiek plaats.  
Er worden drie informatiemiddagen georganiseerd: de woensdagen 4 
september, 2 oktober en 6 november, van 14.30 u tot 16.30 u.  
Op woensdag 18 september, 16 oktober en 20 november wordt i.s.m. de 
afdeling Hollands Noorderkwartier een genealogisch spreekuur
gehouden van 13.30 u - 17.00 u.  
Tot oktober is in het archief een tentoonstelling ingericht met historische 
kaarten van Alkmaar en de regio uit de periode 16e tot de 20 e eeuw. 
Het archief organiseert weer workshops genealogie, cursussen ‘lezen 
oud schrift’ en rondleidingen. Voor meer info: www.archiefalkmaar.nl 

Nieuw tijdschrift 
Een nieuw tijdschrift over familiegeschiedenis met achtergronden en tips. Het 
blad verschijnt 4x per jaar en kost € 5,95 per nummer. Voor meer info: 
www.familieinbeeld.nl 

Famillement Leiden 2014
Vorig jaar vond in Maastricht de eerste editie van het familiegeschiedenis-
evenement plaats dat ruim 1500 bezoekers trok. Volgend jaar wordt de twee-
de editie gehouden, deze keer in Leiden. Tal van organisaties zijn met de 
voorbereiding bezig: zie www.famillement.nl. 

Nederlands Dagboekarchief te Amsterdam  
Wanneer u een goed heenkomen zoekt voor een briefwisseling, dagboeken, 
poëziealbums of een ander egodocument - van uzelf of bijv. uit een 
nalatenschap - neem dan vrijblijvend contact op het het NDA. Het NDA is 
gehuisvest in het Meertensinstituut. Zie: www.dagboekarchief.nl.



84

Een onopgeloste zaak in Hollands Noorderkwartier en 
West-Friesland 

door Paul Harthoorn.

Wie een genealogie van een familie 
samenstelt zal soms ervaren dat er 
“losse eindjes” overblijven die 
vermoedelijk wel in de genealogie 
thuishoren, maar zelfs met een 
flinke dosis fantasie niet ingepast 
kunnen worden. Ik heb in de loop 
der jaren veel onderzoek gedaan 
naar de familie Harthoorn. Er 
bleken twee families van die naam 
te bestaan. Een oorspronkelijk 
afkomstig uit Amersfoort, de 
andere uit Zeeland. Het ontstaan 
van de naam van de Amersfoortse 
familie kon goed verklaard worden. 
De oorsprong en betekenis van de 
naam van de Zeeuwse familie is tot 
op heden een raadsel gebleven. Ik 
bleef dus altijd notities maken als 
ik de naam ergens op een 
onverwachte plaats tegenkwam. 
Zo gebeurde het dat ik, om geheel 
andere reden, in de klapper op 
overlijdens van Alkmaar keek, waar 
ik tot mijn verbazing het overlijden 
aantrof van een Jan Hartshoorn,
een metselaar uit Alkmaar, die 
daar op 12-5-1821 was overleden. 
Dat de naam met een “s” erin 
gespeld werd, weerhield mij er niet 
van om te proberen te weten te 
komen of er een familieverband 
was met een van de twee 
genoemde families. Spellingen als 
Hartshoorn, Harsthoorn, Hars-

hoorn en Hertshoorn was ik eerder 
tegengekomen, vaak nog met 
“hoorn” gespeld als “horen” of 
“hooren”. Jan Hartshoorn bleek op 
29-6-1780 hervormd gedoopt te 
zijn in Medemblik, waar hij 
ingeschreven stond als Jan 
Melchert (Harshooren). Zijn vader, 
Melgert Harshooren, Mr. Chirur-
gijn in Medemblik, was in 1781, 
dus kort voor de geboorte van Jan, 
gestorven. Melgert bleek twee-
maal getrouwd te zijn geweest. 
Eerst op 15-8-1750 te Medemblik 
met Geertje Cornelis, daarna op 
17-8-1776 met Carstina Blauw.
Hoe Melgert aan de naam 
Har(t)shooren kwam heb ik niet 
kunnen vinden. De voornaam 
Melgert kwam in het eerste 
kwartaal van de 18de eeuw maar 
eenmaal in het doopboek van 
Medemblik voor, namelijk een 
Melgert, die op 22-3-1716 
hervormd gedoopt was te 
Medemblik als zoon van Johan 
Melgerts en Cornelia de Jonge. 
Hiermee was het onderzoek nog 
niet afgelopen, want op 15-4-1778 
was in Medemblik ook een 
Melchior Harshoorn de Jong
gedoopt. als zoon van Klaas de 
Jongh en Marijtje Schellinger.
Deze Melchior was op 13-10-1805 
te Hoogkarspel getrouwd met 
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Anna Maria Heerder, een weduwe 
uit Hoogkarspel en hertrouwde in 
Grootebroek op 14-7-1810 met 
Antje van Twisk. Hieruit werd in 
Hoogkarspel op 14-12-1815 een 
Klaas Harshoorn de Jong geboren, 
die zaadhandelaar was en lid van 
de tweede kamer. Zij hadden een 
zoon Melchert de Jong (1840-1914) 
die kaas en zaadhandelaar in 
Hoorn is gewees Van hem staat 
een fraaie foto en een afbeelding 
van zijn exporthandel op het 
internet. De naam Harshoorn was 
echter verdwenen. 
Een familie of bijnaam hoeft niet 
altijd van vader op zoon over te 
gaan. Ik vroeg mij dus af of de 
naam via Cornelia de Jonge, die 
met Johan Melgerts getrouwd was, 
in de familie gekomen was, maar 
hoe? En waar kwam die naam 
Klaas ineens vandaan? Ik heb een 
vermoeden, maar een degelijk 
bewijs kan ik niet leveren. Toch wil 
ik het hier vermelden, in de hoop 
dat een lid van het HNK hierop in 
kan haken. 

De Amersfoortse familie Harthoorn 
stamt af van een zekere Aelt 
Aeltsz, die in het begin van de 17de

eeuw eigenaar was van de molen 
“De Hartshoorn”. Die molen stond 
op een bergje buiten de 
Utrechtsepoort van Amersfoort. 
Een van zijn zoons heette Reyer 
Aelten, die rond 1650 mede-
eigenaar was van de molen “De 
Kraay”, die gestaan heeft op de 
stadswal bij de Haarlemmerpoort 
in Amsterdam. Op 14-2-1651 
trouwde deze te Purmerend met 
Trijntje Claesse Verhoeven, een 
jongedochter uit Purmerend. Zijn 
zoon Claes Reyersz was ook 
molenaar op die molen, maar is op 
16-2-1703 te Purmerend begraven. 
Zijn vrouw, Trijntje Pieterse Kroon, 
werd “weduwe van Claes Reyers 
Harshooren” genoemd. Nu geloof 
ik dat er een verband kan bestaan 
met de eerder genoemde perso-
nen en dat daarbij de familie de 
Jong(h) een rol gespeeld heeft, 
maar zie geen kans om de 
gegevens aan elkaar te breien.... 

Reactie op het artikel ‘Het geslacht Van de Kamer’ 

door Harold Bos 
In het juni-nummer hebt u kunnen 
lezen dat de familie Van de Kamer 
in 1205 zijn naam gekregen zou 
kunnen hebben van de graaf van 
Egmond. In het naschrift van de 
redactie wordt aandacht besteed 
aan de periode 1550-1675, aan 

publicaties op internet en aan-
vullend onderzoek, maar niet aan 
de personen die in 1205 ten 
tonele worden gevoerd. Een van 
onze trouwe lezers, de heer drs. 
Harold D.E. Bos, liet ons weten dat 
de genoemde Wouter van Egmond 
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(ook wel stoute of kwade Wouter) 
echter geen graaf is. We zijn de 
heer Bos erkentelijk dat hij op het 
artikel heeft gereageerd. Om 
‘misverstanden’ te voorkomen die 
een eigen leven gaan leiden, 
publiceren we hieronder zijn 
uitgebreide reactie. 

Wouter wordt vermeld in 1205 en 
is overleden op 19-09-1208, zijn 
vrouw is Mabilia, hun zoon Willem 
I is Heer van Egmond en evenals 
zijn vader Wouter geen graaf.  
De eerste echte graaf leefde pas 
enkele eeuwen later. Dat is Jan van 
Egmond, ook wel ‘Manke Jan’, 
geboren Kasteel Hattem 03-04-
1438, hij werd één der aan-
voerders der Cabeljouen, kamer-
heer van Maximiliaan in 1447 en 
was slotvoogd van Gorichem in 
1481, Heer van Egmond in 1483 en 
Stadhouder van Holland 1483-
1515.  
Jan werd bij diploma van Maxi-
miliaan Brussel 12-11-1486 tot 1e

graaf van Egmond geïnstalleerd. 
Verder was hij Ridder in de Orde 

van het Gulden Vlies in 1491 en 
kocht hij op 5 maart 1504 de 
Heerlijkheden Hoogwoude en 
Aartswoude. Graaf Jan is overleden 
op het Slot in Egmond en aldaar 
begraven op 21-08-1516. Hij 
trouwde met Magdalena van Wer-
denburg. Uit een relatie voor zijn 
huwelijk met Josina van Wae-
vershoef had hij een natuurlijke 
(erkende) zoon Allert Jans Groot 
(Allert Jansz. Groot bastaard van 
Egmond) geboren Andijk 1483, lid 
van de vroedschap van Enkhuizen 
en leidde in 1517 en 1523 Karel V 
met Enkhuizer schepen naar 
Spanje. (hieruit nageslacht zie ook: 
lit. hieronder). 
De familie Van de Kamer kan de 
naam niet van ‘de Graaf‘ van 
Egmond in 1205 hebben ontvan-
gen, die waren er toen nog niet.  
Het is voor de auteur dhr. L. van de 
Kamer vrijwel zeker dat alle Van de 
Kamers afstammen van Jacob uit 
1205 maar het was beter geweest 
om dit eerst met aannemelijke 
archiefbronnen aan te tonen en te 
onderbouwen.  

Literatuur / bron: 
Dr. A.W.E. Dek, Genealogie van de Heren en Graven van Egmond, ’s- Gravenhage, 
1958
NGV Jaarboek 1969, 1970, parenteel Jan Alders Groot 
Gens Nostra, ‘Karel de Grote I en II’, uitgave Nederlandse Genealogische 
Vereniging, Amsterdam, 1990-1991 
NGV, Noord-Hollands Noorderkwartier, Kwartierstaten deel 3, 1992, p. 23-24; 
voorouders van de auteur teruggaande op zowel Allert Jans Groot/ Allert Groot 
bastaard van Egmond, Jan I graaf van Egmond en de lijn tot Wouter van Egmond.  
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Wie weet meer over Sijtje Pieters Bijpost?
door Rob Bijpost 

De geboorte van Sijtje heb ik niet kunnen vinden maar met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid is zij de dochter van Pieter Thijsz Bijpost (ca. 
1677- † onbekend). Het is aannemelijk omdat:  

oma moederskant is Dieuwer Pieters 
opa moederskant is Philips Reijersz Tjallewal Fulps 
oma vaderskant is Sijtje Jans 
opa vaderskant is Tijs Bijpost. 

Naast Sijtje zijn twee broers en één zuster bekend: Thijs, Dieuwertje en Fulps. 
Terugrekenend met bekende leeftijden valt dit in de juiste range. Bovendien is 
dit de enige Pieter Bijpost die als vader in aanmerking komt. 
Graag wil ik de openstaande vraagtekens voorzien van de juiste gegevens en 
meer informatie over de beide Jan Jansz de Boer uit Heerhugowaard, dus als 
lezers van Hollands Noorderkwartier aanvullingen hebben ben ik ze zeer 
erkentelijk.  
Sijtje wordt overigens ook Sijtje Pieters bij Post genoemd. [ORAlk175/23]
Ze is overleden in Alkmaar buijten de Schermerpoort, 7 gld, laat kinderen na.
08-05-1762 begraven te Oudorp. [Alk42/-] 
Ze is ? te ? gehuwd met  
(1) Jan Jansz de Boer, † voor 1733 te Heerhugowaard. 
Kind uit dit huwelijk: 
 1. Jan Jansz de Boer

Op 06-02-1733 verzoekt Sijtje bij schepenen van Heer Hugowaert vooghden 
over haer zoontje Jan Jansz de Boer bij haer overleden man zaliger verwekt. 
[GemHhw922] 
Op 08-07-1735 doet Jan Gorter, vooghd over Jan Jansz de Boer request aen de 
Heeren Weesmeesteren omme voor deselve zijn pupil op de negosiatie, 
dewelke die vande Noorder Cogge, tot herstellinge van haere Zeedijken tegen 
drie ten honderd doen, te mogen geven de somme van negentien hondert 
guldens, welke versoek is bij apostille toegestaen. [GemHhw922]

Ze is ? te ? gehuwd met  
(2) Frans Jansz Bruin, † 25-05-1755 te Alkmaar, Impost f 7 en na Oudorp 
Gevoert. [Alkm42/-]

Op 10-05-1738 worden Frans en Sijtje genoemd in een acte van verkoop van 
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onroerend goed als mede-erfgenamen van Ewout, Jacobsz Kan, Aaltje Buijkes 
en Jan Willemsz de Boer. Ze wonen dan op Broek op Langedijk.  

[NN5704/240vs]
Dd. 11-02-1743 koopt Frans van de erven Pieter Pietersz Braak een
huijsmanswooning, met de werff buijten deese stads Schermerpoort, belend 
met Jan Claasz Groenveld ten westen en Anthonij Meerlaen ten oosten, het 
Zeglis ten zuijden en de Schermer Steegh ten noorden, met conditien dat de 
heijningh bij gemelde Meerlaen ende sijn successeuren gemaeckt en 
onderhouden moeten werden ten eeuwigen daage, item mis en eende hok 
precario voor  f 470.  [ORAlk171/228]
Op 03-07-1753 getuigt Frans, wonende even buiten deze stads Schemer Poort,
op verzoek van Fredrik Jansz Blauw, hospes in de herberg het Hof  

van Holland binnen deze Stad (requirant) de oprechte waarheid te zijn: 
dat hij op Zaturdag den 27e Januarij van dezen lopende Jare 1753 ten verzoeke 
van den Requirant op des Requirants Stal, naest de voornoemde Herberg 
Staende, gekomen zijnde, aldaer heeft bevonden een zieke zwarte kalf koe drie 
a vier kalven oud, dat hij dezelve koe daer op ten verzoeke als voren zo 
naukeurig als hem mooglijk was heeft geëxamineert en zo uit het zware 
zugten of steenen derzelve koe als uit het geen hem daer aen verder 
voorquam, heeft moeten besluiten dat dezelve koe aen de thans woedende 
pestziekte doodelijk ziek was en dat wanneer hij zulks op dato aen den  
requirant nae waerheid betuigde daer op door den Requirant wierde gezegd: 
dan heb ik die koe te duur; want ik heb dezelve van Abel van der Meulen, te 
Purmerend woonachtig, in de maend April of Maij 1753 op een Purmerender 

Gezonde en zieke koe.
Tekening van Jaap de Wit 
uit Schagen.
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weekmarkt voor een gebeterde koe gekogt en betaelt, of diergelijke woorden 
in substantie. 
Voorts verklaart hij dat hij in de Zeven laeste Jaren, terwijl de voornoemde 
pestziekte in ’t rundvee hier te lande heeft gewoed, verscheide koeijen, zo met 
die ziekte al ander qualen bezet, met veel opmerking hebben geëxamineert en 
dat zij bij de gelegentheid vrij kundig zijn geworden om de voorschreven 
pestziekte van andere qualen der koeijen te onderscheiden.  [Croll647/15]

Op 07-09-1753 is Sijtje betrokken bij het Constitueren en Volmagtig maken 
van personen, om alles te doen om de boedel van haar eerste man Jan Jansz 
de Boer tot Liquiditeijt te brengen. Uit deze acte halen we de volgende 
zinsnede: 
Frans Backer wonende bij de Stad Alkmaar als in huwelijk hebbende Sijtje 
Pieters eerder weduwe en boedelhoudster en naderhand voor ’t overlijden van 
haer kindt erfgenaem geworden van Jan Jansz de Boer in de Heer Huijgewaert 
overleden. [Croll647/48] 

Op 25-10-1755 wordt na het overlijden van Frans een inventaris opgemaakt: 
Onroerende goederen. 
Een zesde in een huismanswooning met 31 Morgen 367 roeden en 5 duimen 
land, staende en gelegen in de Heer Huige Waerd aen de ringdijk in ’t 
Moordenaers rak, beoosten Broek op Langedijk, verhuurt aen Claas Jansz 
Gootjes, tot Maij 1758, voor 500 guldens in ’t Jaer, hebbende anno 1754 in 
lasten gedaen
f 248:3:2 zijnde de huur van dit lopende Jaer te goed   Memorie 
Een Stuk grasland onder Broek op Langedijk, genaemt Iepke waeid, groot 
volgens ’t verponding boek zes gars een Snees en tien roeden, belend met 
Teunis Bakker ten Zuiden, Demmesloot ten westen en Barend Schutten ten 
Noorden, verhuurt aen Evert Willemsz pater, wonende te Pancras, tot Kersmis 
1755 voor f 37 guldens in ’t Jaer, de Huur wegens dit lopende Jaer te goed  
        Memorie 
Een akker zaedland, mede onder Broek op Langedijk in de Letter H, No 29, 
groot in verponding elf Snees en twaelf roeden, verhuurt tot Kersmis 1758 aen 
Jan Willemsz Bakker te Broek voorschreven woonachtig, voor Zestien guldens 
in ’t Jaer. De Huur wegens dit loopende Jaer te goed  Memorie. 
Een huismanswooning met dessefs werf, staende en gelegen even buiten de 
Schermer Poort en onder de Jurisdictie der Stad Alkmaar, aan de Zuid Zijde der 
Rijweg van ouds de Galgedijk genaemt, belend met de Anthonij Meerlaen ten 
oosten, het Zeglis ten Zuiden en De Heer Jan Groten Akker ten westen bij den 
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overledenen zelfs bewoond geweest zijnde, dus geen huur te goed. Memorie. 

Tilbare Goederen 
In de middelkeuken: Een gladde notebomen kas, daer op: een delfs stel van 
vijf stuks en een doek met kant, daer in: Contante penningen f 369:6:6, ca 40 
ellen linnen, 5 slaeplakens, agt manshemden, tien kussensloopen, Een eiken 
comptoir tafel met een doek daer op, een eiken Kasje, een geverft hangkasje, 
een tinnen coffijKan, een dito trekpot, een dito pijpkan, twee dito schotels, 
een dito wat kleinder, vier dito nog kleinder, een dito bedstoof, twee 
lepelrakjes ieder met twaalf tinnen lepels, een koperen theeketel, een dito 
schenkketeltje, een dito coffijkan, een dito blaker, een dito bedpan, een dito 
strijkijzer, twee dito peperbusjes, een dito tabaks conphoortje, een dito 
kolkplaatje, een dito schuimspaen, een dito heugehaek, 18 delfse zo schotels 
dan borden, zes dito kopjes zo groot dan klein, twee stukjes van een delfs 
stelletje, een glad theerakje , daer op: drie half dozijn porcelijn theegoed, een 
bruin melk kannetje, een dito spoelkom; een bijbel op zijn pultrum, agt 
stoelen, een spiegeltje met een zwarte lijst, een eijerrakje met twaalf glazen 
en negen delfse thee schoteltjes, een blikken trommel, twee stoven, een 
Schoorsteenkleed, drie gordijntjes voor de glazen 

In de Keuken 
Een huis horologie, 31 delfse schotels zo groot dan klein, vijf dito koppen, een 
dito kannetje tot een stel,  
een ijzeren knaep met een koperen blaker, een koperen kolkplaatje, een dito 
snuiter, een dito heugelhaek, 
een ijzeren tang, een dito aschschop, een dito blaespijp, een dito ketting, een 
dito staend haerdijser, een blikken trommel, een dito lantaren, een spiegeltje 
met een zwarte Lijst, twee gordijntjes voor de glazen, 
een schoorsteen kleed, een eiken kasje, daer in: drie grove slaaplakens, twee 
beter dito, zes kussensloopen; een houten theeblaedtje, een eiken tafel met 
drie pooten, een voetbankje, een schotelrak, een haerdschutje, Een bed, een 
hoofdpeuluw en vier hoofdkussens, drie dekens. 

In ’t Spijskamertje 
een tinnen schotel, een dito bierkan, een dito tregter, een dito peper busje, 
drie dito lepels, 15 delfse schoteltjes, een koperen peperbus, agt stoelen, een 
groen stoelkussen 

In Aeltjes Kamer 
Een geverfde kleerekas, daer op: een delfs stel van vijf stuks; daer in: een 
zwarte mansrok, een gecoleurde, dito een hemtrok met zilveren knopen, een 
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leeren onweers-muts, twee groene gordijntjes voor de glazen, een gortlade, 
een kleere kasje, elf delfse tafelborden, een bedbehangsel, een bed, een 
hoofdpeuluw en twee hoofdkussens, drie dekens, twee slaeplakens, twee 
kussen sloopen, een peul sloop, eenige vaetjes en melkkommen met eenig 
boere gereedschap 

in ’t Kamertje 
eenige potten en pannen 

op de Dars 
twee kaes-tobbens met haer stellingen, vier waivaten, twee kleinder dito, een 
karn, een waschtobben met zijn stelling, twee ladders, een trap, een 
blaasbalg, een bid met eenig paerde tuig, eenig oud timmer gereedschap, een 
oude voerkist, verder eenige rudsen en prullen te gering om specificq te 
noemen. 

In ’t Koehuis 
Een zout tafel, een zout kist, 30 kaas koppen, twee kaesmakers, zes 
melkemmers, een kaespers, twee hals-sokken, een boter-tijn, twee boter 
mouten, een linnen pars, een eiken kist, eenige melkmaten, zes koperen 
keetels, een dito bekken, twee onjers, een koperen potbeugel, een dito 
schuimspaen, een dito dekzeil, een dito rasp, een blikken schenkketel, twee 
naeidoozen, twee stooven, drie henglismanden, een vogel korfje, een bed, 
een hoofdpeuluw en vier hoofdkussens, twee dekens, twee slaeplakens, een 
peuluw sloop, drie kussen sloopen, eenig rood en delfs aerdwerk met eenige 
kleinigheden 

op ’t Land, levendig Vee. 
vijf gebeterde kalf koeijen, drie ongebeterde dito, twee gebeterde veersen, 
drie ongebeterde pinken, een kuij kalf, een oud schimmel merrie-paerd, elf 
gelde schaepen 

onder Anna Klaes te Zuidscharwoud op Langedijk om te Bleeken 
een web linnen lang 30 ellen, een dito lang 25 ellen 
Den boedel is debet aen Cornelis Dirksz Schoenmaker te Nieuwe Niedorp voor 
’t maken van schoenen etcetera drie a vier gulden. 
De Doodschulden per ……..    Memorie [Croll648/50] 

Op 20-01-1756 is er  een gedeeltelijke de scheiding van de boedel van Frans 
Jansz Bruijn waaruit blijkt dat Sijtje  1/6e van de boedel moet afstaan aan 
Aerjen en Frans Pietersz Verwer en wel zuiver zonder  in eenige Schulden tot 
die gemeenen Boedel behorende, gehouden te zijn zouden genieten een 
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Somme van vijfhondert twee en sestig guldens agt Stuivers en Zes penningen. 
[Croll648/1]

Op 28-02-1756 maken Jannetje en Pieter Frans Bruijn hun testament waarin 
wordt vastgelegd dat de eerststervende van beiden dat geërft en gebeurt zal 
worden door de testanten moeder Sijtje Pieters Bijpost. Verder stellen beiden 
dat noit iets het aller minste volgens testament of versterfrecht zal mogen 
komen aen Frans Pietersz Verwer of Aerjen Pietersz Verwer, minderjarige 
kinderen van der testanten zuster Neeltje Jans Bruin. Zie voorgaande acte. 
[Croll648/7] 

Op 15-08-1761 leent Sijtje van IJv Hendriksz Hazenburg thans wonende tot 
Bergen of deszelfs regt verkrijgende een hoofdsomme van vijvhonderd guldens 
tot veertig grootten het pond, belovende de voorschreven hoofdsomme 
behoorlijk te zullen wedergeven op den agtsten Augustus 1762 met een 
interesse van drie gulden de honderd. [Dave 636/36]
Op 13-01-1763 wordt de nalatenschap van Sijtje en Frans, na zijn gewezen 
handwerk ook wel Bakker genaemt, geschift en gescheiden aan hun twee 
kinderen Jannetje en Pieter. 

De gehele nalatenschap bestaat uit: 
Een zesde in een huismanswooning met een en dertig morgens land, staende 
en gelegen in de Heere Huigen Waerd, aan de Westdijk bij Broekhorn. 
Een stuk grasland groot ruim zes geersen, gelegen onder Broek op Langedijk, 
genaemt Imke Weidtje, belend Theunis Bakker ten zuiden en Baert Schutter 
ten noorde. 
Een akker zaedland, mede gelegen onder Broek op Langedijk in de letter No 29, 
groot in verponding elf sneezen.  
Twee stukken linnen neffens al de kleederen en lijfcieraden , die tot haer 
lichaem behooren en tot haer moeders lijf behoord hebben. 
Een huismanswoninge en werf, staende en gelegen binnen de jurisdictie dezer 
stad buiten de Schermerpoort, waar in de divicenten thans woonen, belend de 
heer Anthonij Meerlaen ten oosten, het Zeglis ten zuiden, edele heer Jan 
Grootenakker ten westen en de Rijweg ten noorden. 
Voorts al het geene verder maer eenig sints tot de nalatenschap van wijlen zijn 
gezegde moeder behoord, en dus niet alleen al het gemunte goud en zilver, 
item het huisraed en inboedel, maer ook de geheele boerderije, die hem van nu 
voortaen alleen zal aangaan, met al het vee, zuivel, mest, kalveren en 
gereedschappen daer toe behoorende, item het genot der ingehuurde 
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landerijen, neffens al wat verder maer eenigsints onder roerende of tilbare 
goederen kan gerekend worden. 
Aen IJf . . . . .  .., te Bergen op ’t Hof van mevrouw van Maesdam woonachtig, 
wegens geleende penningen volgens obligatie vijf honderd guldens, zegge 
       f   500:---:--- 
Aen juffrrouw Maria Sluim te Rotterdam woonachtig, weegens landhuur, voor 
de jaren 1762 en 1763, jaerlijks vijf en negentig guldens, dus  
       f   190:---:--- 
Aen de heer Jacob Hanse, wegens landhuur voor ’t jaer 1762, zes en sestig 
guldens , zegge        f     66:---:--- 
Aen de heer Jan Ursem, ’t geen hem ------ wegens landhuur is competerende, 
bedragende voor ’t jaer 1762 honderd en dertig guldens, dus  
       f   130:---:--- 
Aen Jannetje Wessel ’t geen haer wegens landhuur zo van den tweeden 
divicent dan van wijlen zijn gemelde moeder, wegens de jaren 1762 tot 1765 
incluis is competerende, bedragende jaarlijks zeven en vijftig guldens, dus in 
die vier jaren      f   228:---:---  
[Croll654]
Voor 16-01-1769 is Pieter overleden en gaat zijn deel van de erfenis naar zijn 
zuster Jannetje. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Pieter Fransz. Bruijn, † voor 08-05-1762. [Alk-/-]
2. Jannetje Frans Bruijn, op 06-12-1767 te Heerhugowaard gehuwd met 
[HHW2/44] Claas Michielsz Raven, ~ 17-06-1725 te Veenhuizen. 
Den 6 December ’t eerste Gebodt Claas Machielsz Raven wedr en Jannetje 
Frans Bruijn in de Hr Huijgen Waerdt. 
De 27 Decemb: ten overstaan van de Hrn Weveringh en de Meij getrouwd. 
Uit dit huwelijk: 
1. Frans Klaasz. Raven, ~ 11-09-1768 te Oudorp  [Oud2/22])
 18-03-1798 te Oterleek gehuwd met  [Ot7/4]    

Maartje Bijpost, ~ 20-12-1767 te Harenkarspel.  [Hk4/48] 

Geraadpleegd: DTB Oudorp dl 1-2-4, Heerhugowaard dl  2-3-7-8, Alkmaar  Impost trouwen 
1726 t/m 1740 
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 VOOR U GELEZEN 
door Jan Breggeman 

Familienaam Brandts Buijs. 
KWST Jan Willem Frans Brandts Buijs 

Achterhoek en 
Liemers 21e jg, nr. 2, 
mei 2013 

Het ontstaan van de zuivelindustrie met o.a. 
families: Meidema, Huitema, Galama, Witteveen, 
Brandsma. 
Matriarchale stamreeks Trijntje van der Meule 

Friesland 11 en 30, jg 
18, nr. 3, juli 2013 

Drie eeuwen Zomerdijk, een fam. uit West-
Friesland. In mei werd het boek: Drie eeuwen 
Zomerdijk’ gepresenteerd. 
De Gevel (en wat zich daarachter heeft 
afgespeeld). Over de Rechtestraat in de Rijp met 
o.a. familie Lokhorst, Muijs, Pilkes, Keuning, 
Veldstra, Nagelkerken. 

De Kroniek Graft-De 
Rijp en Schermer, jg. 
30, nr.2 juni 2013 

Duitse voorouders 
KWST J.M.H. Hacking, landgraaf 
Regels voor het vernoemen van grootvader, 
tantes e.d. met schema.  

Twente Genealogisch, 
jg. 29, nr. 2, 2013 

Levensverhaal van Piet van Diepen en genealogie 
Van Diepen. 

De Groene Valck Oud 
Akersloot. Jaarboek 
2013 

KWST Marcellinus Maria Claassen Kwartier van 
Nijmegen, jg. 20, nr. 
1, april 2013 

100 jr Hertenkamp, Aanleg van Reenenpark in 
1913 

Bergense Kroniek, jg. 
20, nr. 1, april 2013 
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Oefening oud-schrift 
Deze tekst is afkomstig uit een cursus oud-schrift die mw. Els Mak in de 
tachtiger jaren in het archief aan de Oudegracht te Alkmaar heeft gegeven.  
Collectie aanwinsten, inv.nr. 390, fol. 383. Collectie Eikelenberg, 
aantekeningen betreffende de schilderkunst, verzameld 1700-1732. 
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Uitwerking oefening oud-schrift 

1 383 Gout verruw 
2 Maekt men aldus / neemt wat omber en 
3 geel - ooker wrijft die met oude olij die 
4 is vet en taij, want Anders als den olij 
5 vers is zoo schiet het in, en dan wil 
6 het gout niet houden, int gemeen 
7 zo leijt men savonts de goutverf en ‘san- 
8 deren daegs het gout daer op, dan men 
9 moet weten dattet die ene tijd harder droogt 
10 Als den anderen, Daerom dat men wel moet 
11 toezien dattet niet te nat is of te droog 
12 want als het te drooch is zo wil het goudt 
13 niet houden, en is ’t te nat zo verdrenkt het 
14 gout daer in. de gout verruw moet zo glat 
15 zijn oft gout is, alse geleyt is. 
16  Item het gout over gelacceert met lak 
17 is een schoon root kluer 
18 Van gelijken het zilver met Spaens 
19 groen gelakseert. 
20 Nota als men het een of ander ver- 
21 gult heeft, het zij een strik ofte naem 
22 offt in een wapen soo leijt men daer een 
23 blauw gront, en dat doe men met 
24 smalt of Stroij blauw 

Hollands Noorderkwartier is een podium voor NGV-leden. Artikelen, 
reacties en ideeën zijn van harte welkom. Levert u ook een bijdrage? 
Dat kan digitaal of op papier. De redactie helpt u graag. Namen en 
adressen van de redactie vindt u op de kaft.  
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