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Van de voorzitter 
 

Een jaar afsluiten en een nieuw begin maken. Als goed begin was er in januari 
een voorzittersoverleg in Weesp en daar werd gesproken over de 
regiovorming. Onze regio omvat -naast Hollands Noorder-kwartier- Den 
Helder, Oostelijk West-Friesland, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. De 
afdeling Amsterdam heeft een voorkeur uitgesproken om aan te sluiten bij 
Delftland, Rijnland en Rotterdam. Binnenkort komen onze regiobestuurders 
bij elkaar. 
Nieuwe wegen inslaan en net zolang zoeken tot dat ene deel van de 
geschiedenis gevonden wordt. Zoals u weet kunnen wij u bij dat laatste 
helpen, want we houden in het Regionaal Archief zitting om u behulpzaam te 
zijn. De data en tijden van de voorouderspreekuren zijn in dit blad te vinden. 
Voor onze vereniging gaat het helemaal lukken om er een goed nieuw jaar van 
te maken. Hier en daar zijn er toch wel wat wolkjes aan de horizon. De 
Trefpuntkerk, waar we onze bijeenkomsten houden, wordt bedreigd met 
sluiting en natuurlijk hopen we dat er een oplossing gevonden wordt die het 
tij kan keren.  
Natuurlijk gaan we ons nu ook al bezig houden met ons 50-jarig jubileum in 
het volgende jaar en daar hoort u alles over de komende tijd. Ook uw hulp 
wordt daarbij gevraagd. Een anekdote over een opmerkelijke voorouder, een 
voorwerp, huis of anderszins; zet het op papier en stuur dat naar de redactie. 
Al die stukken willen zij gaan bundelen. Het zou fijn zijn als u ook meedoet, 
want dan alleen kan dit project slagen. 

Het programma van onze 
vereniging voor dit jaar is zo 
goed als rond en dat is te 
danken aan onze immer 
ijverige secretaris Wil Herma-
nus.  
 
Ik zie u graag bij onze volgende 
bijeenkomst. 
Lieve groet,  

Truus Schoehuijs. 
Vanaf links: Wil Hermanus, Truus Schoehuijs 

en Henny Zonneveld maken de 
afdelingsbladen gereed voor verzending. 
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Programma lezingen maart en april 2014 
door Wil Hermanus-Schipper 

 

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. Bij de lezingen zijn introducés en belangstellenden ook van harte 
welkom. De toegang is gratis én u kunt uw auto gratis voor de deur 
parkeren.   
 
woensdag 12 maart 2014 aanvang 20.00 uur 
Lezing ‘Familiewapens in Alkmaar’ door Emmy Reijngoud. 
Emmy Reijngoud maakt deel uit van een groep oud-schrift-
werkers van het archief en tijdens een bijeenkomst kwam 
op zeker moment het onderwerp ‘handmerk’, d.w.z. een 
versimpeld alternatief voor een familiewapen, ter sprake. 
Naar aanleiding daarvan vroeg teamleider Harry de Raad 
aan Emmy of ze een stuk wilde schrijven over 
familiewapens in Alkmaar, voor een uit te brengen boek t.g.v. Open 
Monumentendag. Emmy is aarzelend met het onderzoek begonnen, maar 
heeft gaandeweg heel wat informatie verzameld hetgeen resulteerde in een 
waardevolle bijdrage voor het beoogde boek dat in het najaar van 2013 is 
verschenen.   
Vanavond zal zij, mede gebruik makend van een powerpointpresentatie, 
vertellen over deze familiewapens, zichtbaar aan de gevels van huizen en 
gebouwen in Alkmaar, over de geschiedenis van die gebouwen, huizen en 
families die er woonden of er mee te maken hadden. Dat waren vooral de 
patriciersfamilies. Er zitten veel verhalen in. Maar ook het gebruik, de 
uiterlijke vorm en het ontstaan van het wapengebruik komen aan de orde.  
 
woensdag 9 april 2014 aanvang 20.00 uur 
Afdelingsledenvergadering gevolgd door de presentatie ‘De NGV Digitaliseert’  
Agenda ledenvergadering 
1. Opening en mededelingen. 
2. Verslag van de ledenvergadering van 13 november 2013.  
3. Jaarverslag 2013 van de secretaris. 
4. Financieel overzicht 2013( ter plekke beschikbaar). 
5. Verslag kascommissie ( wordt voorgelezen). 
6. Décharge bestuur over 2013. 
7. Verkiezing nieuw lid van de kascommissie 2014. 
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8. Informatie over de definitieve begroting 2014. 
9. Bestuurssamenstelling. Aftredend en herkiesbaar zijn mevr. T.A.C. Schoe-

huijs-de Vries en dhr. J.M. van Veen. Aanmelding van tegenkandidaten kan 
geschieden bij de secretaris. Vaststelling afgevaardigden naar de Algemene 
Vergaderingen van de NGV. 

10. Bespreking van de stukken van de AV- NGV van 17 mei 2014. De stukken 
kunnen digitaal worden verkregen via wil.hermanus@gmail.com.  

11. Herfstprogramma 2014. 
12. Jubileum 50 jarig bestaan HNK 2015.  
13. Rondvraag. 
14. Sluiting.  

Pauze. 
 

Presentatie ‘De NGV digitaliseert’ door Jaap van Zweeden 
van de werkgroep Digitalisering. 
Over de eerste stappen die werden gezet om aan de in deze 
slogan opgesloten liggende ambities te verwezenlijken. In deze presentatie zal 
u worden getoond hoe u, als u mee wilt werken aan de realisatie van de 
doelen die zijn gesteld, kunt deelnemen. Ook zult u zien hoe u nu al in de 
eerste resultaten op de WEB-site van de NGV kunt zoeken. 
 
U ziet hoe, vrijwilligers van het Verenigings Centrum de eerste collecties 
scannen en voor onderzoek gereedmaken. Er zal a.d.h.v. een ON-LINE 
presentatie worden getoond hoe u kunt meewerken en hoe u gegevens kunt 
zoeken. 
In een korte inleiding tijdens een van de laatste afdelingsavonden, is al iets 
verteld en een korte oproep gedaan omdat wij nog steeds meer vrijwilligers 
kunnen gebruiken. 
Wat er door de vele inspanningen in de afgelopen maanden achter de 
schermen is opgeleverd komt nu, tot uw voordeel,  beschikbaar.   
  
Zoals eerder opgemerkt is het een MEGA-project en dat houdt in dat NIET alle 
scans direct beschikbaar zullen zijn. De scans moeten worden voorzien van 
een koppeling naar de bestanden waarin zij zijn opgenomen, zodat u er naar 
op zoek kunt gaan. Dat kost tijd en vrijwilligers die de scans voorzien van een 
INDEX-bestand waarin de zoektermen zijn ondergebracht. 
Pas als na controle, ook weer door vrijwilligers, de scans en de koppelingen 
goed zijn, worden de bundels overgezet naar de "PRODUCTIE"-omgeving. Daar 
kunt u er dan in zoeken via de bekende zoekschermen op de WEB-site.  
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Dit MEGA-project zal nog lang één van de belangrijkste inspanningen vormen 
voor de vrijwilligers die zich voor dit project hebben aangemeld en dus vragen 
wij ALLE leden van de NGV om hun medewerking. Want SAMEN kunnen wij de 
klus sneller klaren. 
Wilt u meewerken? Er zal op de avond worden gevraagd naar uw belang-
stelling en de eventuele kandidaten zullen aan de werkgroep worden 
doorgegeven. U wordt dan benaderd door de coördinator van dit project-
onderdeel.   
Op dit moment zijn reeds 120.000 documenten gescanned en wordt hard 
gewerkt om deze te INDEXEREN. 
 
Jaarverslag 2013 afdeling Hollands Noorderkwartier 

door secretaris W.J. Hermanus-Schipper. 
Algemeen 
In 2013 organiseerde de afdeling in het zalencentrum ‘t Trefpunt in Alkmaar 
de volgende bijeenkomsten met de bijbehorende bezoekersaantallen: 
 9 jan 2013 Nieuwjaarsbijeenkomst en lezing ‘Wie was de baas in Bergen’ 
  door F.D. Zeiler, 28 personen. 
13 feb 2013 ‘De sprekende familiegeschiedenis’, door J.C. Bauer, 41  
  personen. 
13 mrt 2013 ‘De verandering van de Noord-Hollandse kustlijn in historisch 

 perspectief’ door D. Aten, 42 personen. 
10 apr 2013 ‘Laat nieuwe informatie over genealogie naar u toekomen’, 
  door B. Coret, en ledenvergadering, 36 personen. 
21 sep 2013 ‘Van kopie tot drukwerk’, door E. van der Hoeven, 32  
  personen, middagbijeenkomst. 
 9 okt 2013 ‘Het Noord-Hollands kanaal en zijn dorpen’, door D. Keijzer, 
  35 personen. 
13 nov 2013 ‘Wat vinden wij van onze voorouders in rechterlijke  
  archieven’, door H.Snel, en ledenvergadering, 47 personen. 
 
De bijeenkomsten werden aangekondigd in ons afdelingsblad. Enkele dagen 
voor elke bijeenkomst verstuurde onze webmaster de heer G.Telman een 
digitale nieuwsbrief  waarin de aankondiging van de bijeenkomst nog eens 
werd gedaan. Een kort verslag van de lezingen kon men na afloop in het afde-
lingsblad lezen. Eind december 2013 had onze afdeling 294 leden en 18 bijko-
mende lidmaatschappen, in totaal 312 leden Daarnaast heeft de afdeling ver-
schillende ruilovereenkomsten met historische verenigingen in de regio en zijn 
er een aantal particulieren die een privé abonnement op ons blad hebben.  
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Bestuurlijke zaken en activiteiten van de afdeling 
Tijdens de bijeenkomsten en de vergaderingen hielpen, naast de bestuursle-
den, de heer en mevrouw Reijngoud met de zorg voor de bibliotheek en de 
heer W.Schotten met het zoeken naar voorouders in zijn bestanden op de lap-
top. De heer A. Biesbroek kon tot aan zijn verhuizing in de zomer nog helpen 
met informatie over Gens Data Pro. In oktober kwam hij speciaal uit Vlaardin-
gen over om afscheid van ons te nemen. 
Het bestuur had dezelfde samenstelling als het voorgaande jaar. Er werd ver-
gaderd op 8 jan 2013, 8 apr 2013, 16 sep 2013 en 4 nov 2013. De meeste on-
derwerpen keren steeds terug, zoals notulen, voorbereiding van HNK leden-
vergaderingen en Algemene NGV vergaderingen, financiën, reserveren van 
sprekers en redactie. Het uitstapje naar Zaandam vergde veel aandacht van 
P.Aaij en echtgenote. Gelukkig was alle moeite niet voor niets en kunnen we 
terug kijken op een geslaagde dag. Een verslag is opgenomen in het decem-
bernummer 96 van ons blad. Verder werd besloten om de oplage van ons blad 
terug te brengen naar 450 stuks. Het klaarmaken van de verzending gebeurde 
bij mevrouw H. Zonneveld-Aupers thuis, waarna de penningmeester de partij 
naar de post bracht.  
Het afdelingsblad werd samengesteld door mevrouw M. Luken-Sluis, bijge-
staan door de heren P. Aaij en G. Telman. Verder verzorgden de voorzitter, de 
secretaris en het bestuurslid J. Breggeman regelmatig teksten. Het blad was in 
2013 weer zeer gevarieerd en omvatte totaal 128 pagina’s verdeeld over 4 
nummers. 
Enkele trouwe leden kregen van het hoofdbestuur een oorkonde voor hun 
langdurig lidmaatschap. Het waren de dames Rombach-de Kievid en Van de 
Vrijhoef-Hogenes en de heren Hesselink, Roelofs en De Raat.  
Tijdens de Monumentendag in september werd weer een stand ingericht in de 
Grote Kerk in Alkmaar. Begin oktober vierde het Regionaal archief de opening 
van het nieuwe depot met een aantal feestelijke ontvangsten waarbij veel van 
onze leden aanwezig konden zijn. De hulpmiddagen in het archief werden 
voortgezet. Er werden drie woensdagmiddagen in het voorjaar en drie in de 
herfst gehouden. Gemiddeld konden we drie personen per keer helpen.  
Er werd in 2013 geen regio vergadering gehouden aangezien er veel 
onzekerheid bestond over de ontwikkelingen bij het landelijke bestuur.  
Het bestuur besprak enkele plannen voor het 50-jarig bestaan van de afdeling 
dat gehouden zal worden in het voorjaar van 2015. Dit zal in 2014 nader wor-
den uitgewerkt. Hopelijk zullen veel leden meewerken om er een gedenkwaar-
dige gebeurtenis van te maken. 
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Verslag HNK-ledenvergadering 13 november 2013 
door Wil Hermanus. 

 
In aanwezigheid van 47 personen opende de voorzitster Truus Schoehuijs om 
19.35 uur de vergadering. Een bericht van verhindering was ontvangen van de 
dames Reinie Kaas en Maja Geluk en van bestuurslid Piet Aaij. De voorzitster 
bood haar excuses aan voor de voortijdige melding over ons 50-jarig bestaan 
tijdens de vorige bijeenkomst. Inmiddels heeft het bestuur één van de plan-
nen rond en zal daarover een mededeling komen in blad nummer 96. 
Het verslag van de ledenvergadering van 10 april 2013 en het financieel 
overzicht van 2013 met de daarbij gevoegde begroting voor 2014 lagen op de 
tafels en werden besproken. Het verslag van 10 april werd zonder opmerkin-
gen vastgesteld. De penningmeester Hans van Veen gaf een toelichting bij het 
financieel overzicht. Hij had dit anders vorm gegeven dan de vorige penning-
meester, maar dit gaf geen problemen. We zijn keurig binnen de begroting ge-
bleven. Voor het jaar 2014 is vooruit lopend op de viering van ons 50-jarig be-
staan in 2015 een reservering gedaan van € 200,- . De kosten voor het afde-
lingstijdschrift zijn lager begroot omdat er minder boekjes gedrukt zullen wor-
den. Dit omdat er al enige tijd per aflevering wel erg veel exemplaren over 
blijven. De vergadering ging akkoord met de voorstellen.  
Vervolgens las de voorzitster een tekst voor uit het oktober–nummer 2013 
van het Bulletin van afdeling Achterhoek en Liemers waarin kort en duidelijk 
de gang van zaken in het hoofdbestuur van de NGV was samen gevat. Met de 
inhoud van deze tekst is het bestuur van HNK het eens. Inmiddels is bekend 
dat er een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester voor het hoofd-
bestuur zijn gevonden en dat zich mensen beschikbaar hebben gesteld om een 
nieuwe redactie van Gens Nostra te vormen. Alle stukken voor de Algemene 
Vergadering van 30 november aanstaande zijn bij de secretaris digitaal op te 
vragen. De vergadering gaf de afgevaardigden mandaat om naar beste weten 
te stemmen, mocht dat aan de orde komen. 
Onze webmaster, Ger Telman, vertelde over het digitaliseringsproject van de 
collecties in het Verenigingscentrum. Op de landelijke website is hierover in-
formatie te vinden. Er is een oproep gedaan om hieraan mee te werken. Op 
een volgende bijeenkomst zal een demonstratie worden gegeven. Meer infor-
matie is te verkrijgen bij Ger Telman. Zie voor zijn adres de colofon in ons 
afdelingsblad. Vervolgens meldde Jos Kaldenbach dat hij binnenkort naar 
Düsseldorf gaat en dat hij belangstellenden aldaar wil helpen bij de zoektocht 
in het archief. Om 20.00 uur kon de voorzitster de vergadering sluiten.   
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Verslag lezing nov. 2013 
     door Wil Hermanus  

woensdagavond 13 november 2013 
Lezing ‘Wat vinden wij van onze voorouders in de rechterlijke archieven’ door 
Harmen Snel. 
Harmen Snel is een begenadigd spreker. Zonder beamer-beelden wist hij een 
volle zaal met 47 toehoorders tot het laatste moment te boeien. Hierbij voor u 
een korte samenvatting van zijn verhaal.  
 
De rechterlijke archieven, ook wel dorpsgerechten genoemd, zijn het resultaat 
van de vastlegging van allerlei zaken door de bestuurders van een dorp of klei-
ne stad - zoals schout en schepenen - in de periode vóór Napoleon. Het waren 
voortvloeisels van een levenswijze daterend nog vanuit de Middeleeuwen. 
Regionaal en plaatselijk zijn er soms grote verschillen. Daarom is het goed om 
je voor aanvang van de speurtocht via literatuuronderzoek te verdiepen in de 
plaatselijke gebruiken en benamingen. Men kan het zien als een tegenhanger 
van het notarieel archief. In een dorp was men verplicht om bijvoorbeeld ver-
koop van land of onroerend goed bij de schepenen vast te leggen aangezien 
dit goederen waren die aan de gemeente verbonden waren. Pas na inschrij-
ving in het schepenregister was de overdracht geldig. De schepenen werden 
voor één jaar gekozen en kwamen voort uit de elite van het dorp. De schout 
kwam meestal van buiten het dorp; hij moest onafhankelijk zijn want hij was 
ook hoofd van de politie en hij kreeg een aanstelling voor langere tijd.  
Als er geen schepenarchief bewaard is gebleven, of als de betreffende zaak 
privé erg gevoelig is, dan is het raadzaam om bij uw zoektocht de notarisar-
chieven van de plaatsen in de omgeving te raadplegen. Voor transportakten 
van onroerend goed geldt vooral de geografische ligging van de kavel of het 
bouwwerk en niet de woonplaats van de eigenaar of koper. Bekijk hiervoor de 
juridische indeling van het gebied. Dit zijn allemaal zaken om rekening mee te 
houden. Transportakten uit de tijd van de rechterlijke archieven werden ook 
wel aangeduid als ‘ordinaris kwijtschelding’( gewone verkoop) of ‘executie 
kwijtschelding’ (bij schulden). Het woord “kwijting”is een oude benaming voor 
een transportakte. In sommige plaatsen gaan de archieven van deze 
kwijtscheldingen heel ver terug in de tijd.  
Heel aardig was het gebruik om de transportakten van een nieuwe eigenaar 
aan de oude akte vast te knopen. Hierdoor ontstonden series waar heel voor-
zichtig mee werd omgesprongen.  
 
Verder kunt u zoeken in de zogenaamde confessieboeken die in sommige 
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streken bewaard zijn gebleven. Schout en schepenen noteerden in deze ge-
schriften de verhoren van verdachte personen. Het vastleggen van bijvoor-
beeld een erfenis of boedelscheiding was niet aan tijd gebonden. Soms werd 
dit pas lange tijd na het overlijden geregeld . 
Na 1811 wordt het systeem van schout en schepenen geleidelijk aan afge-
schaft. Tussen 1811 en 1832 ontstaat er een vacuüm waarin de vastlegging 
van familiezaken vooral te vinden is bij de notarissen.We spreken dan van de 
Nieuw-Rechterlijke archieven. Na 1832 wordt de registratie van de eigendom 
van een pand vastgelegd bij het kadaster. 
In de overgangsperiode tussen 1811 en 1832 kende het rechtssysteem ver-
schillende gradaties. 

1. De onderste laag, waarbij de eenvoudige zaken nog werden 
behandeld in het dorp zelf, het dorpsgerecht.  

2. De Vrederechter voor privaatrechtelijke zaken in een regio of stad.  
3. De Rechtbank van eerste aanleg (later Arrondissementsrechtbank) en 

de Rechtbank van Koophandel   
4. Het Hof van Assisen, voor rechtszaken betreffende de provincies. 
5. Het Hooggerechtshof in Den Haag voor landelijke zaken.  

Daarna ging men over op het systeem zoals we dat vandaag de dag kennen.  
Rechterlijke archieven en Nieuw-Rechterlijke archieven kunnen een 
belangrijke bron zijn voor een meer gedetailleerd familieverhaal. 
 
 
Verslagen lezingen jan. en febr. 2014 

door Piet Aaij resp. Marry Luken 
woensdagavond 8 januari 2014 
Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing door dhr. Gerard Pater over de legendari-
sche Neeltje Pater en de familieorganisatie Pater.  
Onze voorzitter mevr. Truus Schoehuijs heet uiteraard een ieder van harte 
welkom, verheugd over zo’n grote belangstelling (ca. 40 aanwezigen), en zij 
bedankt alle aktieve leden voor hun gedane werkzaamheden in het afgelopen 
jaar. Zij geeft tenslotte aan dat onze afdeling in 2015 haar 50-jarig jubileum 
hoopt te vieren, uiteraard met zoveel mogelijk medewerking van de leden.  
 
De spreker begint zijn ‘familiegeschiedenis’ met de beschrijving van het leven 
van Neeltje Cornelis Pater, geb. 7 aug. 1730 in Broek in Waterland. Zij was de 
dochter van Cornelis Dirkszn. Pater (1685-1762) en Annetje Muus Mars (1698-
1730). Neeltje stamde uit een welvarende vooraanstaande familie die in de 
handel en de koopvaardij hun rijkdom had vergaard. Van Neelte zelf is niet 
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zoveel bekend, het lijkt erop dat zij zelf geen zakenvrouw was maar puisant 
rijk werd door de diverse erfenissen die haar ten deel vielen. Ze huwde 2 nov. 
1766 met Cornelis Corneliszn. Schoon. Het echtpaar was zeer koningsgezind: zij 
kregen twee keer bezoek van Willem V, in 1773 en 1788.  Zij behoorden tot de 
‘schatrijken’ onder de bevolking in het dorp en daar had de koninklijke 
belangstelling ook duidelijk mee te maken. Zij bezaten VOC-aandelen, binnen- 
en buitenlandse obligaties, woonhuizen, sieraden en in Amsterdam 24 
pakhuizen. In hun testament o.a. gelden voor de oprichting van een fonds 
voor hulpbehoevenden en legaten voor de dienstmaagd, de tuinman en de 
predikant. Cornelis Schoon overleed in 1778. Neeltje in 1789. Haar vermogen 
bestond toen uit ca. 7 miljoen gulden en er waren maar twee erfgenamen t.w. 
Sijmen Bakker en Trijntje Schoon. De erfenis werd nogal snel en onduidelijk 
afgehandeld. Eeuwenlang zijn vermeende erfgenamen vervolgens op jacht 
geweest naar die erfenis. Sommigen maakten het wel erg bont, want er zijn 
zelfs vervalste afstammingsreeksen  gevonden.  
Halverwege de lezing ziet de spreker mevr. Annie Stierp-Impink op de eerste 
rij; bij haar was hij ooit op bezoek en hij kreeg toen veel informatie en tevens 
een kopie van een getekende familiestamboom.  
Er bestaat inmiddels een familieorganisatie FOP (Familie Organisatie Pater) 
met 150 leden en een website www.fam-org-pater.nl. Deze organisatie houdt 
zich bezig met alle families met de naam Pater en varianten in Nederland. 
Iedere Pater-familie heeft een zogenaamd ‘steunpunt’, d.w.z. een persoon die 
zich met dat betreffende familieonderzoek bezig houdt. Gerard Pater zelf 
behoort tot de Pater-familie uit de Vroonlanden. Na de pauze geeft de spreker 
informatie over enkele ‘opvallende’ familieleden uit zijn eigen tak zoals bijv. 
• Jan Pater - een beroepssoldaat die in 1799 in het Bataafse leger heeft 

gestreden tegen de Engelsen en de Russen;   
• Aldert Jacobszn Pater (1766-1825) – lid van het polderbestuur van Heer-

hugowaard en hoofdingeland;  
• Petrus Aldertszn Pater (1799-1872) – werd in 1840 gezocht omdat hij met 

een 17-jarig meisje (Gerritje v.d. Hurk) vertrok, in 1849 ging scheiden van 
zijn vrouw Niesje Schouten en vanaf 1851 tot aan zijn dood verbleef in het 
gesticht Meerenberg in Bloemendaal. 

 
woensdagavond 12 februari 2014 
Lezing ‘Mijn opa was een Duitser’ door Alex Dekker. 
Op de avond van de lezing trekt een stormachtig regenfront over Noord-Hol-
land maar desondanks weten veel belangstellenden ’t Trefpunt in Alkmaar te 
vinden. Spreker is Alex Dekker, geboren te Alkmaar in 1971 als zoon van Her-
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bert Dekker en Alie Kooij. Hij begint zijn verhaal met zijn twee opa’s, gaande-
weg wordt duidelijk dat er eigenlijk drie opa’s in ’t spel zijn, maar dat voor 
eentje geen rol van betekenis is weggelegd. Allereerst opa van moederskant, 
Cor Kooij, die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog trouwt met Anna Zandee. 
Opa Kooij vertelde graag over de oorlog en zo wist Alex dat hij in 1942 naar 
Texel was vertrokken en daar Duitsers en Georgiërs had ontmoet. Blijkbaar 
heeft opa Kooij daar ervaringen opgedaan waardoor hij zeer anti-Duits werd.  
Opa Jan Dekker, de vermeende vader van Herbert Dekker overleed in 1973 
toen Alex 2 jaar was. Alex kwam regelmatig bij oma Dekker op bezoek maar de 
oorlog was er niet zo’n gespreksonderwerp. 
Toen Alex een puber was, en zich negatief uitliet inzake de ‘moffen’ was dat 
aanleiding voor zijn ouders om hem te vertellen dat opa van vaderskant niet 
Jan Dekker was, maar een Duitser...   Alex’ vader, Herbert Dekker, bleek opge-
groeid te zijn zonder iets te weten over zijn ‘echte’ vader. Pas toen hij 18 was 
vertelde zijn moeder hem wie zijn biologische vader was. Herbert was drie jaar 
toen Jan Dekker met zijn moeder trouwde en het stel kreeg daarna drie 
kinderen. Herbert kreeg op zijn 12e officieel de achternaam Dekker en toen hij 
17 was werd hij door Jan Dekker erkend en gewettigd. Herbert was ge-
shockeerd en de waarheid kwam de verstandhouding met zijn stiefvader niet 
ten goede.   
Alex begon nieuwsgierig te worden naar zijn biologische opa, maar wilde zijn 
oma niet kwetsen door ernaar te vragen. Bovendien begon oma Dekker vrij 
jong te dementeren. Er ging dus wat tijd voorbij eer Alex zijn zoektocht echt 
begon. Vader Herbert was in de loop der tijd ook nieuwsgierig geworden, hij 
overleed echter al in 2000 en heeft weinig van zijn biologische vader gewe-
ten. 
In de familie werd beweerd dat de biologische vader ‘Herbert’ en ‘iets van 
Noah’ heette. Eerste aanknopingspunt was misschien de Duitstalige geboor-
teakte van Alex’ vader die in het Amsterdams archief gevonden werd. De va-
der van Herbert werd daarin echter niet genoemd. Er werden brieven geschre-
ven naar diverse instanties in Duitsland maar die leverden niets op. Op zeker 
moment was een vriend van Alex in Berlijn en die besloot een bezoek aan een 
archief te brengen. Daar bleek inderdaad een dossier van ene Herbert Noah, 
maar omdat die vriend geen familie was kreeg hij geen inzage. Zo werkt dat in 
Duitsland. Alex ging er zelf achteraan, en langzamerhand kwam hij erachter 
wie Herbert Noah was en kon hij de levensloop van zijn biologische opa 
reconstrueren. Er werden militaire archieven geraadpleegd om te weten te 
komen bij welk legeronderdeel Herbert gediend had. Bovendien vond Alex 
verschillende dagboeken die door militairen waren bijgehouden en die een 
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beeld gaven van de gebeurtenissen. Er werden ook bevolkingsregisters 
geraadpleegd om te achterhalen waar Herbert Noah zoal gewoond had.  
Met zijn divisie was Herbert op verschillende plaatsen in Europa en Rusland 
geweest. Op zeker moment werd hij ziek en nadat hij opgeknapt was werd hij 
eind december 1942 naar Alkmaar gestuurd, waar hij als ‘Sanitäter’ (hospik) 
de gewonden van zijn divisie in het Sint Elisabethziekenhuis moest verplegen. 
Daar maakte hij kennis met de Jongsma’s, de grootmoeder van Alex en haar 
moeder die in de keuken van het ziekenhuis werkten. Hij kwam bij de Jong-
ma’s over de vloer.  
Herbert was in 1937 te Hannover getrouwd met Luise Beinsen, had in 1940 
een zoon gekregen die slechts een paar dagen oud werd, en was op 11-3-1943 
wederom vader geworden van een zoon. In april 1943 kwam Herbert zelf bij 
de familie Jongsma vertellen dat zijn zoon op 13-4-1943 bij een bombarde-
ment omgekomen was. In september 1944 verdween Herbert Noah bij de 
familie Jongsma uit beeld. Hij wist dat Annie zwanger was, zij wist dat hij ge-
trouwd was. Hoewel hij geen oorlogsmisdaden had begaan, bracht hij na de 
oorlog twee jaar in gevangenschap door en keerde daarna terug naar zijn 
echtgenote in Hannover.  
De oorlogshandelingen en gebeurtenissen van de divisie waartoe Herbert 
Noah behoorde, kwamen uitgebreid aan de orde. Als toehoorder met 
genealogie als hobby, was ik erg nieuwsgierig naar de bronnen die Alex tijdens 
zijn zoektocht heeft aangeboord en de documenten die hij heeft gevonden. 
Die kwamen wat minder aan bod. Maar een boeiend verhaal blijft het!  
 
 
 
 
In een van de volgende HNK-nummers kunt u lezen over: 
 
• De Alkmaarse drukker Simon van Hoolwerff 
• Een verrassende ontdekking m.b.t. Jacob Cornelisz Poland 
• Jubilarissen van HNK 
• Een klein genealoGIETje... 
• Een fragmentgenealogie die u aan de lezers wilt voorleggen? 
• Een interesante ontdekking die u heeft gedaan? 
 
Dit blad is een podium voor NGV-leden. De redactie kan weer kopij gebruiken! 
Neem gerust contact met ons op, we helpen u met plezier!  
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  paleografie of oud-schriftkunde 
door Emmy Reijngoud 

 
De oudste bijlagen van de stadsrekeningen van Alkmaar. Stadsrekeningen uit 
het begin van de zestiende eeuw zijn niet bewaard gebleven, veel bijlagen na 
1516 echter wel. Ze zijn te vinden in het stadsarchief, vanaf inv. nr. 575. In de 
transcriptie zijn afkortingen cursief uitgeschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een mooi handschrift uit 1517. Hier heb ik wel even op zitten puzzelen. Wie 
was die ‘ick’ ? Ik las ‘brmck’. Zijn achternaam was De Wael, dat zag ik snel. 
Maar als je je realiseert dat de W  van De Wael, een ‘vv’ is, wordt het al wat 

       
      Ick, …….. de Wael preister ken ende lye dat ic ontfangen heb  
      van die goede stede van Alcmer die summe van neghen  
      gouden andries gulden in betalinghe van een helf jaer lijfrenten 
      staende ten lijve van mij ende mijn kinderen, ghevallen ende  
      verscenen ponciani laest verleden, daer van ic mij houde wel  
      vervoecht ende betaelt te wesen. Sceldende mits desen quyt  
      die voers. stede ende allen anderen dien behoert van desen 
      terminen ende van allen voerleden terminen. Oerconde van  
      desen, mijn naem ende mijn merck her onder gheset  
      op ten 2sten dach in mey anno seventieen. 

Dirck Allertsz. Vranck de Wael. p.
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duidelijker. De eerste letter van de voornaam is een ‘v’, daarachter staat een 
‘r’. In De Wael staat een ‘a’, een dik vlekje aan een open driehoekje. In de 
voornaam zit onder de vlag van de ‘r’ ook een dik vlekje aan een open 
driehoekje, dus nu hebben we al ‘Vra’, daar achter herkennen we de ‘n’ en de 
‘ck’, dus deze meneer heet Vranck de Wael en hij is preister of wel priester.  
In oud schrift lijken de letters ‘v’ en ‘b’ vaak heel erg op elkaar, vooral als de ‘v’ 
aan het begin van een woord wordt gebruikt. Bekijk bijv. in de tweede regel 
het woordje ‘van’; het staat er drie keer. Echter de ‘v’ in het midden van een 
woord, lijkt vaak op een ‘n’; te zien in de vierde regel in het woord ‘ghevallen’ 
en in de laatste regel ‘seventieen’, het is maar een weet. In het woordje 
‘vervoecht’ in de zesde regel staan ze beiden.  
 
Vranck bekent en belijdt dat hij ƒ9,- uitbetaald heeft gekregen. Hij heeft de 
stad Alkmaar een bedrag geleend, waardoor hij een lijfrente krijgt. Hij krijgt 
het bedrag ieder half jaar. Hij heeft het daarom over ‘die goede stede van 
Alcmer’. Al het voorgaande scheldt hij de stad kwijt. Hij verschijnt op Ponciani, 
14 januari, een gedenkdag. Het komt op papier op 2 mei 1517. Zijn naam en 
zijn handmerk staan onder de tekst.  
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 

 
Hollands Noorderkwartier in het Regionaal Archief 

 
Ook in 2014 zijn er weer voorouderspreekuren. 

Leden van Hollands Noorderkwartier zijn in de studiezaal aanwezig om u  
wegwijs te maken en met raad en daad bij te staan 

van 14 - 17 uur op: 
woensdag 19 maart 2014 
woensdag 16 april 2014 
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Mond- en klauwzeer Harenkarspel 1911 
door Rob Bijpost 

Bij mijn onderzoek in de archieven van de gemeente Harenkarspel, naar gege-
vens van de familie Bijpost, ben ik een telling van zieke dieren tegengekomen 
betreffende de uitbarsting van Mond en Klauwzeer. Procentueel viel het aan-
tal zieke koeien gelukkig nogal mee, want een percentage van 1,9% kan niet 
echt hoog genoemd worden. Bovendien zijn daarvan niet alle zieke dieren het 
slachtoffer geworden. 
De verschillen per boer waren in bepaalde gevallen zeer groot, zoals op 3 juli 
wordt geadministreerd bij boer H. Kooij met 16 koeien en H. Koorn Az met 
slechts 2 stuks. Voor ‘boer’ Koorn zal dit veel harder zijn aangekomen dan 
voor boer Kooij. 
Een zo als in vele gevallen is hier de ellende ook niet eerlijk verdeeld. Hoe dit 
komt is uit de kale cijfers niet af te leiden. De hygiëne zal allicht meegespeeld 
hebben... 

 
datum 

 
naam eigenaar 

ko
e 

ka
lf 

sc
ha

ap
 

va
rk

en
 

ge
it 

zi
ek

 

opm. 

20 mei G.M. Sneekes       
25  A. Zijdewind       
26  P. Schaap       
29  Joh. Bleeker       
1 juni G.Kuiper Wz.       
3  A. Kroon 4    1  
  P. Dekker 16 5 20 4 1  

4  M. Pronk Kz. 7    1  
6  A. Rens 21 7 39 14 4  
  D. vd Oord 28 11 55 4 5  
  J. Pronk 11 2 10 4 4  
  C. Schagen 29 8 45 4 1  
  J. Biersteker 10 2 1  2  
  S. Raap 43 8 44 9 6  

7  D. Hoogland 22 9 13 16 3  
  C. Hoedjes 28 7 52 6 1  

8  M. Kooij 25 7 21 12 1  
  G. Doecks 27 5 27  2  
  P. Bruin 5 1   1  

9  J. Zijdewind 45  225  4  
10  J. Berkhouer 16 5 2 8 1  
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11  C. Kooij 42 9 213 17 1  
  J. Slotemaker 14 6 15 3 1  
  P. Gootjes 29 8 54 18 8  
  F. de Jong 3    1  

12  P. Groot   22  1 3 1 geit 
  T. de Boer 21 7 70  1  
  G. Borst Az. 9   39 1  
  G. Bobeldijk 9    1  
  J. Huibers 3 1  3 1 1  

13  C. Trompetter 19 8  2 2  
  C. Zijdewind 5 2 46  1  
  C. Bakker 12 3 3 1 1  
  P. Tromp 29 11 35 19 1  
  P. Kraakman 7 2  4 1  
  H. Kuiper 20 6 58 4 2  

14  A. Hoogvorst 20 11 48 4 1  
  O.J. Swaan 21 6 20 8 1  
  G. Boekel 5 1  3 1  
  P. Govers 19 5  16 1  

15  Wed. C. van Thie 5 2 10  1  
  Jb. Krabman 17 5 1  1  

16  P. Hoedjes 5 2 4 5 1  
  P. Berkhouwer 15 3 11 10 1 1  
  J. Poland 5 1 5 14 1  
  P.Nieuwboer jr. 18 7 22 6 1  
  J. Spaans Rz. 30 8 45 11 5  
  J. Stam 31 8 20 8 1  

17  D. Kuilboer 4    2  
  C. Over 18  56  1  
  Jb. Mosch 2    4 1  
  K. Bom 5  5 2 1  
  C. Francis 22 6 16 37 1 1  
  L. Borst   2  2  
  J. Brommer 24 9 18 5 1  

19  C. Blankendaal 22 5 23 5 3  
  C. Bijpost Pz. 21 9 30 24 3  
  J. Borst (Slootg) 21 9 29 7 1  
  P.Hoogland 20 6 34 7 2  
  C. Swager 4 3   1  
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  H. Houtman 8 1 7 19 1  
  L. Doekes 7   9 1  
  J. Groot 30 7 18 18 3  
  P. Pranger 5  3  1  
  M. Borst 16    1  
  J. Bakker (Spekete) 24 8 20 8 7 schapen 
  R. Pronk 4 4   1 kalf 
  S. Bommer (koetenb) 2  3  1  

20  J. Pater (knopland) 2 1   1 1  
  P. Bommer 4 2 3 2 1  
  Jb. Bakker 28 6 44 30 2  
  P. Stoop 11 2 17 1 1  
  Wed. C. Limmen 10 3 17 3 1  
  J. Slot 8 1  3 1  
  L. Wink 5 8 13  1  
  Gebr. Slotemaker 17 3  23 3  
  W. Wester 20 3  13 4  
  J. Tesselaar    2 2  

21  K. Stroet 8 2  6 1  
  Jb. Burger 4    3  
  J. Hoek 3    1  

22  T. Berkhouwer 21 8  8 2  
  M. Dekker 6   5 3 2  
  J. Molenaar 3  11  1  

23  Andr Broers 2  2 1 2 schapen 
  Henr Dekker    4 1  
  P. Borst   56  5  
  N. Nolten   3  1 1 schaap 
  P. Hoogland 5 4 7  11 5 koeien, 4 kalveren 

2 schapen 
  J. Floris 3   15 1  

24  R. Vaas 10 3 7 8 1  
  H. Keesom 20 7 25 5  2  
  Wed. J.B. Boekel 8 5  18 1  
  G. Koop (waarland) 1    1  
  D. Van Dam 4    1  
  J. Groot (waarland) 1 2  15 1  
  Abr. Borst (oude) 5    2 1  

26  D. de Graaf   1  2 3 1 varken, 2 geiten 
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  G. Tesselaar 31 7 32 10 6  
  J. Bais 15 3 12 3 1  
  J. Blaauw 11 1 6 2 3  

27  P. Nieuwboer sr. 3  9 2 3  
  T. Hoogeboom 7  3  2  
  K. Langedijk   3  3 schapen 
  M. Borst 4 1 12  3 2 koeien, 1 kalf 

30  C. Wina   40  7 schapen 
3 juli H. Kooij 16 7 91 15 1  
  H. Koorn Az. 2    1  
  Jb. Molenaar 4 1   1  

5  P. Tesselaar sr. 7  8  2  
7  J. Weel 7 1 8 4 2  
8  G. Sevenhuis Gz. 7  4  5  
9  A. Stoop  12 4 9 5 2  

10  C. Nierop 4  4 3 3  
  C. Stoop 10 3 9 3 1  
  W. Strooper 7 2 11 4 2  
  G. Stoop 1   1 1  

11  Wed. C. Broers 9 3 5 4 1  
12  H. Roosendaal 3 3   1  
14  H. Kramer 1    1  
15  P. Blankendaal 6  3  1  
17  S. Strooper 13 3 20 8 2  

  G. Aaf 2    1  
  C. Kramer 3 1   1  

21  G. Bakkum 8  9  2  
24  D. v.d. Fluit 2    1  
26  Andr. Wink 2 2 2  2  
29  M. Doekes 6    1  
2  G. Jonker 1    1  

17  J. Burger Jz. 4   3 1  
21 sept A. Groen Az. 2 2   1  
22  Wed. J. Dekker 3   12 1  
24  D. v.d. Fluit 2  2  2  
6 okt A. Ruiter 6 2 4  1  

16  J. Slot 10    1  
23  P. Stroet 4    1  

 5 aangeschrevenen hebben aangegeven geen dieren te hebben. 
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Aanvullingen en reacties op publicaties 
 
Het is voor de redactie plezierig om te merken dat het blad goed gelezen 
wordt. Hieronder treft u reacties aan die we de afgelopen tijd ontvingen.  
 
De familie Bet/Beth in HNK nr. 95 (sept. 2013). 
Michael Boers antwoordde op een vraag van de redactie:  Op pag. 75 staat: 
Wilhelmus Bet (Beth), ged. 29-04-1742 (get. Grietje Jans). 
Achter Grietje Jans staat 'Post Pescha'. Niet duidelijk wat daarmee bedoeld 
wordt. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties........ 
‘Post Pescha’ is Latijn voor 'na Pasen' (moet eigenlijk zijn: Post Pascha). Pasen 
viel in 1742 op 25 maart volgens de Gregoriaanse en op 18 april volgens de 
Juliaanse kalender. In Noord-Holland zal, zeker in een RK-kerk, de Gregoriaan-
se kalender zijn gebruikt, dus Pasen viel op zondag 25-03-1742. 29-04-1742 
was ook een zondag en wel, de vijfde zondag na Pasen. Staat er in het origine-
le doopboek niet iets van een '5' ergens om dit aan te geven? In de RK kerk 
worden zondagen vaak relatief aan de grote feestdagen gerekend. En Pasen is 
de belangrijkste feestdag (en niet Kerstmis wat veel mensen denken) voor de 
RK-kerk.  
De redactie heeft het doopboek er nogmaals op nageslagen en het valt op dat 
er bij de inschrijving behoorlijk geknoeid is. Er zou een ‘5’ bij gestaan kunnen 
hebben... 
 

Kwartierstaat Vlaanderen  
in HNK-nr. 96 (dec. 2013).  
Ons HNK-lid Bert Hemrika blijkt een zwager 
te zijn van Eric Vlaanderen, kleinzoon van 
Jacques Vlaanderen. Jacques Vlaanderen, 
geb. Alkmaar 31-3-1900, overleden aldaar op 
3-3-1986. Zijn echtgenote Geertruida 
Margaretha van der Horst overleed op 
20-12-1995 te Bergen. Hiernaast, met dank 
aan Eric Vlaanderen, een foto van zijn 
grootvader. 
 
 
 
 
 

Jacques Vlaanderen 
1900-1986 
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De heer Tak mailde aanvullende gegevens van kwartier 38 en 39: Rutger Pijl, 
veehouder, ged. Bunschoten 4-2-1753, ovl. Diemen 30-10-1834. Hij trouwt te 
Diemen 22-5-1785 met Fransje de Goede, geb. ca. 1761. Zij is ovl. Diemen 30-
12-1830. Rutger was een zoon van Rijk Pijl en Jannetje. Zij trouwden te Bun-
schoten op 22-4-1736. Fransje's ouders waren Hendrik de Goede en Teunisje 
Kreelis. 
 
                              
 
 
 

                                                                                                                                             1965      50 jaar    2015 
Hollands Noorderkwartier 

 
 
 

In 2015 bestaat onze afdeling 50 jaar.  
Het bestuur en de redactie willen dit graag vieren met een 

feestelijke uitgave van het afdelingsblad in maart 2015.  
Dat kunnen we niet zonder uw hulp.  

Als thema is gekozen voor: favoriete voorouder 
 

Dat kan een verhaal zijn over een voorouder die een bijzonder leven 
heeft geleid, maar ook -en daar zijn we vooral naar op zoek- een 

verhaal over een voorouder in combinatie met een voorwerp. Een 
schilderij, een vaas, een merklap, een sieraad, een wieg, een foto, 

gereedschap, een spel, speelgoed, een bijbel, een poesie-album..... 
Kortom, u kunt uw fantasie de vrije loop laten. En natuurlijk willen 

we behalve het verhaal ook een foto van dat voorwerp.  
 

Als u hulp van de redactie nodig heeft, neem dan gerust contact met 
ons op. De adressen staan op de achterpagina. 

De uiterste inzendatum is gesteld op 1 december 2014. We hopen 
dat u ons overstelpt met kopij, zodat we daarna aan de slag kunnen 

met de feestelijke uitgave in het voorjaar van 2015. 
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Kwartierstaat van Johanna Vermeulen 
door Gijsbert Hesselink 

 
Inleiding 
In 2011 kreeg ik het verzoek van een 86-jarige Amerikaanse om de kwartier-
staat van haar moeder Johanna Vermeulen uit te werken. Zij had contact ge-
zocht met de APG (Association of Professional Genealogists) in de Verenigde 
Staten, waar ik als onderzoeker sta ingeschreven. Zij was van plan over enkele 
maanden naar Nederland te komen en het zou dan klaar moeten zijn. Een be-
langrijke reden om mij te benaderen was de omstandigheid, dat haar moeder 
in Limmen was geboren en ik in Oudorp woon. Die nabijheid maakt het na-
tuurlijk allemaal wat gemakkelijker. Inderdaad kwam zij in april 2011 naar Ne-
derland en heb ik een dag met haar door de regio gereden. Daarbij hebben wij 
alle bekende verblijfplaatsen van haar moeder aangedaan, uitgebreid rondge-
keken op de Omval in Alkmaar, waar haar grootouders jaren hebben gewoond 
en daar zelfs iemand gesproken, die zich de familie nog wist te herinneren. “Ze 
woonden in de Kuil”, zei zij. Dat was een boerderij, waar 4 families woonden 
en die al lang geleden is gesloopt. Ook hebben wij geluncht in de Hof van So-
noy. Daar woonden haar grootouders in 1945, toen het nog een bejaardente-
huis was. Ze vond het allemaal even geweldig. 
Johanna Vermeulen is in Amerika met een man van Hongaarse afkomst ge-
trouwd. Tot rond 1800 zijn vrijwel al haar voorouders in de regio Limmen 
geboren, de lijn Vermeulen is vóór die tijd te volgen via de plaatsen Wormer-
veer, Amsterdam en Delfshaven, tot uiteindelijk het Gelderse Heukelum. In 
veel gevallen heb ik ook de broers en zussen van de kwartieren genoteerd, 
mocht iemand daarvoor belangstelling hebben, dan hoor ik dat graag. 

 
Generatie I 

1 Johanna Vermeulen, geb. 30-12-1895 Limmen, ovl. 07-10-1986 Shasta 
(Californië). Ze werd geboren in het huis wijk A nr. 62 (later bekend als 
Dusseldorperweg 36. Het oorspronkelijke huis is gesloopt maar het aan-
grenzende huis nr. 38 lijkt nog steeds in de originele staat te zijn). Ze 
verhuisde naar Oterleek als dienstbode naar boer Dirk Huijser van 
Reenen (addres wijk D 70, nu waarschijnlijk Noordervaart 72) op 10 dec. 
1909 en daarna naar Alkmaar als dienstmeisje naar apotheker Carel 
Louis Molenaar, Langestraat 1 op 5 nov. 1912. Haar volgende adres was 
Neptunusstraat 36, IJmuiden (Gem. Velsen), waar ze op 31 jan. 1914 
arriveerde en vertrok op 20 jul. 1914 met bestemming Nieuwe 
Hoogstraat 26, Amsterdam (met dhr. en mevr. Gompers). Op 25 mrt. 
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1918 verhuisde ze naar Prinsengracht 439 (Tehuis voor Vrouwen). Haar 
volgende adres vanaf 16 mei 1918 was Palace Hotel in Scheveningen 
(Den Haag), Gev. Deynootweg 134, waar ze bleef tot 14 dec. 1918. Op 
die datum verhuisde ze naar Rotterdam (Maashotel, Boompjes). Ze 
verliet Rotterdam zonder zich uit te schrijven. Het bevolkingsregister 
bevat een opmerking dd. 23 aug. 1920 dat ze is vertrokken naar Londen. 
Het is gebruikelijk dat zo’n opmerking binnen 3 maanden wordt 
aangetekend, dus waarschijnlijk is ze in het voorjaar of de zomer van 
1920 vertrokken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe Hoogstraat 26, 
Amsterdam,  

(3e huis vanaf links)

Eerste huis link is het 
Vrouwenlogement “Te Huis”  
ca 1920. Prinsengracht 439, 

Amsterdam. 
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Links: In 1992 is in de Langestraat 1 te 
Alkmaar nog steeds een apotheek 

gevestigd. 

Rechts het Maashotel te Rotterdam, 
en onder Het Palace Hotel te 

Scheveningen 
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Generatie II 

2 Jacobus Vermeulen, koopman, kaashandelaar, kruidenier, geb. 
07-06-1867 Limmen, ovl. 16-03-1944 Alkmaar, begr. Alkmaar. Hij 
verhuisde met zijn gezin naar Haarlem op  1 okt. 1898 (Bakkerstraat 9) 
en keerde twee maanden later terug naar Limmen (adres C97 en C41, 
nieuwe adressen zijn resp.  Vischweg 56 en Hoogeweg 8). Hij was toen 
winkelier. Daarna naar  Den Helder op 15 mei 1903  Smidstr. 25) en op 6 
jul. 1903 naar Breestraat 22a. Hij verhuisde naar Alkmaar op 5-11-1908 
( Omval 17f). 
Tr. 11-07-1894 Limmen 

3 Klaasje Mooij, geb. 18-01-1871 Egmond-Binnen, ovl. 04-09-1946 
Alkmaar, Hof van Sonoy, begr. Alkmaar. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recente foto van Bakkerstraat 9 Haarlem. Bron: Google StreetView
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Smitstraat Den Helder anno 1902 (in 1944 gesloopt).

Binnenplaats van de Hof van Sony met twee vrouwen, 
anno 1945. 
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Generatie III 

4 Jan Vermeulen, winkelier, arbeider, geb. 04-01-1836 Jisp, ovl. 
04-01-1892 Limmen. 
Tr. (1) 19-08-1860 Limmen Johanna Metz, (zie 5). 
Tr. (2) 18-05-1871 Limmen Grietje Lugtig, geb. 14-01-1835 Limmen, ovl. 
29-11-1927 Limmen. 

5 Johanna Metz, geb. 02-08-1831 Limmen, ovl. 09-08-1868 Limmen. 
6 Pieter Mooij, schelpenvisser, tuinman, boer, geb. 19-05-1844 

Egmond-Binnen, ovl. 11-09-1912 Limmen. 
Tr. 14-02-1869 Egmond-Binnen 

7 Barbara Bak, geb. 19-01-1846 Egmond-Binnen, ovl. 09-07-1923 
Limmen. 
 
Generatie IV 

8 Cornelis Vermeulen, arbeider, tuinman, veehouder, geb. 15-10-1799 
Wormerveer, ged. 20-10-1799 Wormerveer, ovl. 16-07-1849 De Rijp. 
Tr. 23-12-1827 Wormerveer 

9 Elisabeth Postma, geb. 02-03-1804 Purmerend, ovl. 29-01-1844 De Rijp. 
10 Dirk Metz, arbeider, tuinman, winkelier, geb. 10-09-1797 Heiloo, ged. 

Hof van Sonoy in 1945. Vanaf 1743 tehuis voor oude mensen, eigendom van de 
Ger. Kerk. Hier overleed Klaasje Mooij in 1946. 
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17-09-1797 Limmen, ovl. 24-07-1876 Limmen. Kerkbuurt 19, Limmen. 
Tr. 31-08-1828 Limmen 

11 Maria Focke, winkelier, geb. 22-01-1806 Beverwijk, ged. (EL) 
27-01-1806 Beverwijk, ovl. 20-05-1855 Limmen. 

12 Klaas Mooij, timmerman, geb. 08-02-1822 Egmond-Binnen, ovl. 
14-09-1900 Egmond-Binnen. 
Tr. (1) 16-06-1844 Egmond-Binnen to Geertje Dirkson (zie 13). 
Tr. (2) 04-04-1858 Castricum Maria Elisabeth Beusman, caféhoudster, 
geb. ca 1824 Den Helder ovl. na 1900. 

13 Geertje Dirkson, geb. 13-05-1822 Egmond-Binnen, ovl. 11-08-1844 
Egmond-Binnen. 

14 Willem Bak, landman, geb. 23-07-1805 Uitgeest, ged. on 28-07-1805 
Limmen, ovl. 14-01-1883 Egmond-Binnen. 
Tr. (1) 02-12-1830 Wimmenum Klaasje Koenen (zie 15). 
Tr. (2) Klaasje Slikker. 

15 Klaasje Koenen, geb. 10-08-1811 Egmond-Binnen, (onecht), ovl. 
26-03-1867 Egmond-Binnen. 
 
Generatie V 

16 Manglis Hendriksz Vermeulen, timmerman, ged. 31-10-1762 
Amsterdam, ovl. 13-01-1838 Wormerveer. 
Tr. 05-06-1791 Wormerveer, beiden van  Wormerveer  

17 Guurtje Cornelisdr Nanning, ged. 06-04-1766 Wormerveer, ovl. 
28-11-1818 Wormerveer. 

18 Jacobus Postma, ovl. 29-10-1810 Purmerend. 
Tr.  

19 Antje Klookers. In 1827 woont ze te Wormerveer. 
20 Willem Metz, schoolmeester, schoenmaker, ged. 22-11-1764 

Hilversum, ovl. 27-05-1858 Limmen.  
Tr. (1) Antje Luijt (zie 21). 
Tr. (2) 03-05-1837 Limmen Neeltje Bosman, geb. ca 1785 Schagen, ovl. 
voor 1858. 

21 Antje Luijt, geb. ca 1765, ovl. 28-02-1835 Limmen. 
22 Jacobus Flocke, wagenmaker 

Tr.  
23 Maria Terbruggen. 
24 Pieter Klaasz Mooij, schulper, boer, geb. ca 1791, ovl. 19-05-1879 

Egmond-Binnen. 
Tr. 01-09-1816 Egmond-Binnen 
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25 Guurtje van den Kommer, geb. 17-10-1798 Egmond-Binnen, ovl. 
15-09-1859 Egmond-Binnen. 

26 Theuwis Dirkson, winkelier, geb. ca 1798, ovl. 14-02-1829 
Egmond-Binnen. 
Tr.  

27 Maartje Brouwer, geb. ca 1792, ovl. 27-05-1863 Egmond-Binnen. 
Tr. (1) Theuwis Dirkson (zie 26). 
Tr. (2) Jan Bes, arbeider, ovl. na 1863. 

28 Fredrik Cornelisz Bak, boer. 
Tr. 

29 Aagtje Klaasdr Bonkenburg, ovl. 29-01-1820 Uitgeest. 
30 Gerret Bosch, boerenknecht. 

Rel.  
31 Barbara Koene, geb. ca 1777 Egmond-Binnen, ovl. 17-10-1843 

Egmond-Binnen. 
Rel. (1) Gerret Bosch (zie 30). 
Tr. (2) Lourens Slikker. 
Tr. (3) Jan Dijkman. 
Generatie VI 

32 Hendrik Vermeulen, ged. 11-08-1728 Delfshaven. Get.: Goosen 
Vermeulen, Ariaentje Staalman, Jacoba Soeteman. 
Tr. (1) 15-01-1751 Amsterdam Anna Jansdr Videl (zie 33). 
Tr. (2) 18-10-1771 Amsterdam, get.: Elisabeth Jansdr Videl. Echtgenote 
Jannetje Reijndersdr Burgers, geb. ca 1733 Meppel. 

33 Anna Jansdr Videl, geb. ca 1727 Meppel, Buijtenbranje Straat 2 hs, 
begr. 28-09-1768 Amsterdam. 

34 Cornelis Jacobs Nanning. 
Tr. 

35 Neeltje Pietersdr Visser. 
40 Willem Metz, ged. 27-01-1726 Hilversum. 

Tr. 02-06-1748 Hilversum 
41 Elisabeth van den Brink, geb. 1731 Hilversum. 
 
48 Klaas Mooij, geb. 22-01-1769 Egmond-Binnen, ovl. 05-08-1844 

Egmond-Binnen. 
Tr. 04-09-1791 Egmond-Binnen 

49 Neeltje Jand. Schermer, ovl. 18-10-1801 Egmond-Binnen. 
50 Klaas van der Kommer. 

Tr. 
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51 Klaasje Stam. 
52 Jan Dirkson. 

Tr. 
53 Vrouwtje Bakker. 
54 Jacob Brouwer. 

Tr. 
55 Geertje Besem. 

 
62 Jacob Koene. 

Tr. 
63 Trijntje Stam. 

 
Generatie VII 

64 Mangelis Vermeulen, commandeur walvisvaart, ged. 12-02-1702 
Delfshaven. Get.: Heindrik Koene, Maartje Mangelis Staalman, begr. 
13-04-1776 Delfshaven (in de kerk).  
Tr. 03-10-1723 Delfshaven 

65 Aeltje Philipsdr Soeteman, ged. 24-06-1696 Delfshaven. Get.: Abraham 
Claessen, Willem Krasveldt, Maartje Pilips, Commertje van Deijl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel in de “Opregte Groninger Courant” dd. 19 juli 1754 waarin staat dat 
Manglis Vermeulen in juli arriveerde op Texel met 9 visschen en 260 
“Quarteelen” (= kwartelen, een maat van een vat, in het bijzonder voor 
walvispek en walvistraan). Hij wordt ook genoemd als walviscommandeur in 
“De Maandelykse Nederlandische Mercurius, delen 8-11 (1760)” en in de 
“Alphabethische naam-lyst van alle de Groendlandsche en Straat-Davissche 
commandeurs, die zedert het jaar 1700 op Groenland, en zedert het jaar 1719 
op de Straat-Davis voeren”. Auteur Gerret van Sante (1770). In de periode 
1743-1770 ving hij 103 walvissen.  
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66 Jan Albers Videl. 
 

80 Lambert Mets, geb. ca 1697 Hilversum. 
Tr. 

81 Lambertje Nieuwland. 
 

96 Pieter Klaasz Mooij, geb. ca 1730, ovl. 01-08-1801 Egmond-Binnen. 
Tr. 10-10-1767 Egmond-Binnen 

97 Aagje Pietersdr Kuijleman, ovl. 01-08-1801 Egmond-Binnen. 
 
Generatie VIII 

128 Hendrik Goossense Vermeulen, geb. Heukelum (GE), begr. 29-01-1734. 
Opm.: Ene  Goossen Vermeulen wordt genoemd als echtgenoot van  
Lijsbert Dirks Vermijn op 24-2-1717 en 28-5-1719 te Heerewaarden. Hij 
zou de vader van Hendrik kunnen zijn.  
Tr. 31-08-1692 Delfshaven 

129 Marijtje Mangelisdr Staalman, geb. Delfshaven, ged. 13-03-1667 
Delfshaven, get.: Jan Huijgen, NN Forisan, Neeltje Jans, begr. 
30-08-1719 in Delfshaven. 

130 Philips Jacobse Soeteman, ged. 03-08-1667 Delfshaven. Get.: Jan 
Willemse, Pieter Jacobse Groen, Sara Cornelis, Maartje Jillis, begr. 
30-03-1707 Delfshaven. 
Tr. 20-12-1693 Delfshaven 

131 Pieternelletje Jacobs Schuijf, ged. 06-10-1669 Delfshaven, begr. 
10-10-1721 Rotterdam. 
 

160 Gerbrand Mets, geb. ca 1671 Hilversum. 
 
Generatie IX 

258 Mangelis Arentsz Staalman. 
Tr. 19-04-1665 Delfshaven 

259 Catharina Bartels, ged. 02-12-1635 Delfshaven. Get.: Joris Coninck, 
Lijsbet Teunis, Bastiaentge Cornelis. 

260 Jacob Jansen Soeteman. 
Tr. 

261 Anna Philips van Boesingen. 
262 Jacob Abrahamsen Schuijf. 

Tr. 23-12-1668 Delfshaven 
263 Annetje Jansdr van Bergem, geb. ‘s-Hertogenbosch. 
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Generatie X 
518 Bartel Jansen. 

Tr. 
519 Trijntge Joris. 

 
522 Philips Willems van Boesingen, veilingmeester visafslag te Vlaardingen 

(1652). 
 

Workshop genealogisch onderzoek KNIL-militairen 
23 april 2014 

 
Museum Bronbeek orga-
niseert op woensdag 23 
april 2014 van 13.30 tot 
15.30 uur een workshop 
rond genealogisch onder-
zoek naar militairen die 
dienden in het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger 
(KNIL) o.l.v. Ingrid Kool-
hoven, oud-medewerker 
Nationaal Archief. 

Wie genealogisch onderzoek doet naar zijn voorouders kan te maken krijgen 
met KNIL-militairen. Voor specifieke informatie daarover kan men uitstekend 
terecht in het Nationaal Archief (N.A.) in Den Haag. Ingrid Koolhoven biedt in 
haar voordracht overzicht en inzicht aan mensen die voor onderzoek naar 
KNIL-militairen het N.A. willen raadplegen. Zelf was zij langdurig werkzaam bij 
dit archief als medewerker Dienstverlening en Onderzoek.  
Zij vertelt onder meer welke bronnen over de diverse categorieën KNIL-
militairen in het N.A. aanwezig zijn en hoe je daarin je weg het beste kunt 
vinden voor een maximale opbrengst. Verder gaat zij in op vragen naar welke 
gegevens men in het N.A. kan vinden, welke beperkingen er zijn op grond van 
privacy-wetgeving en wat men online kan vinden op de website van het N.A. 
(www.gahetna.nl). Na haar voordracht geeft zij haar toehoorders ruim ge-
legenheid eigen vragen in te brengen. 
Voor deelname aan de workshop geldt het entreetarief van Museum Bron-
beek.  
Reserveren is noodzakelijk via nb.ravensbergen@mindef.nl  
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☺pmerkelijk 
door Marry Luken 

 
Hoe iemand die helemaal geen kaas gegeten heeft van genealogie, mij toch op 
een goed idee heeft gebracht..... 
Voor een andere hobby dan genealogie had ik onlangs een afspraak gemaakt 
met ene mevrouw Knip en het is bij ons thuis de gewoonte afspraken in de 
huisagenda te noteren. Omdat ik nogal slordig geschreven had, vroeg mijn 
man of ze mevrouw Kuip heette. ‘Nee’, zeg ik: ‘Knip’. 
In diezelfde weken was ik bezig met een kwartierstaat waarbij enkele kwar-
tieren op een familie Kuip betrekking hadden. Op de site van WieWasWie kon 
ik niet vinden wat ik zocht. Ik kreeg ineens een ingeving om het eens met 
‘Knip’ te proberen, en jawel hoor..... 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden 
 
We heten de volgende nieuwe leden hartelijk welkom. We wensen u veel 
succes met uw onderzoek en hopen u op de afdelingsbijeenkomsten in Alk-
maar en in het archief te mogen ontmoeten. 
  
Dhr. R.C.M. Koomen  Alkmaar 
Dhr. B.M. van der Veer Zandvoort 
Dhr. A.R. Volz   Bergen (NH) 
Dhr. P. Kan   Wieringerwerf 
Dhr. D. Lens  Limmen 
Dhr. C.J.J. Bleijendaal Heemskerk 
 
We adviseren al onze leden om een profiel aan te maken op de NGV-site. Dit 
profiel is bedoeld voor andere leden om met u in contact te komen en dat is 
toch de essentie van uw lidmaatschap: onderlinge uitwisseling van kennis en 
informatie. U kunt zelf beperkingen in uw informatie geven. Het door u ver-
melde e-mailadres kan wel gebruikt worden voor het leggen van contacten, 
maar wordt niet getoond.  
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VOOR U GELEZEN 
door Jan Breggeman 

Naast enkele parentelen/kwartierstaten e.d. ook belangwekkende artikelen 
uit de NGV-afdelingsbladen en periodieken in onze regio verschenen. U kunt 
de meeste bladen in onze bibliotheek inzien. Regionale uitgaven zijn verder 
in het Regionaal Archief aanwezig.  
 

Westfriese families jg. 54, nr. 4, dec. 2013: 
Aanvulling familie Querner uit West-Friesland (o.a. Beemster, Graft en Hoorn) [Zie 
ook jg. 22, nr. 3, sep. 1981] a.d. h.v. de KWST van Anneke en Jan Stam. 
 
11 en 30, NGV-afd Friesland jg. 19, nr. 1, jan. 2014: Themanummer rampen. 
Scheepsramp op de Fluessen door Hans Geestman uit Leeuwarden. Foeke Gerrits 
van der Wal en de scheepsramp van de ‘Willem III’ door Jan F. van der Wal te 
Heveadorp. De ramp met het stoomschip ‘Volturno’ in okt. 1913 en bemanningslid 
Neeltje Grauw, door Ingrid Spannenburg te Wytgaard.  
Een onverwachte gebeurtenis met vreselijk gevolgen, Jacob van der Ley en de 
Pallas in 1879, door Antonia Veldhuis te FeanWâlden. Rampjaar 1903 door Hans 
Bootsma te Wijchen.  
 
De Gouden Engel. Hist. Ver. Koedijk. Nr. 29, voorjaar 2014: 
Koedijker familie Verwer. Het reilen en zeilen van twee generaties tuinders.  
De Kroniek. Graft, De Rijp, Schermer. jg. 30, nr. 4, dec. 2013: 
Houthandel Heinis uit Grootschermer. De gevel (en wat zich daarachter heeft 
afgespeeld). De Grote Dam 1 in De Rijp.  
 
NGV-afd. Zaanstreek-Waterland, nr. 95, dec. 2013 
Breeuwer uit Zaandam, aanzet tot een genealogie van scheepsbouwers en 
molenaars.  
 
NGV-afd. Achterhoek en Liemers, jg. 21, nr. 5, dec. 2013: KWST Menno ter Braak. 
 
NGV-afd. Land van Cuijk en Ravenstein, jg. 22, nr. 65, nov. 2013:  
KWST Egbertha Schoonwater. 
 
NGV-afd. Kwartier van Nijmegen, jg. 22, nr. 4, dec. 2013: 
Een dubbele naam. Hoe ontstaat zo’n naam. Door Jan van Vucht Tijssen. 
KWST Nagtegaal met genealogie. 
 
NGV-afd. Kennemerland, Gens Propria, nr. 73, nov. 2013: 
Een digitale zoektocht in Amerikaanse archieven, door Alphons Maas. 



Inhoud aflevering 97, jaargang 28, nummer 1, maart 2014 
 
Van de voorzitter .....................................................................................................1 
HNK-lezingen maart en april 2014...........................................................................2 
Jaarverslag afd. HNK.................................................................................................4 
Verslag HNK-ledenvergadering nov. 2013................................................................6 
Verslag lezing nov. 2013, jan. 2014, febr. 2014........................................................7  
Paleografie of oud-schriftkunde.............................................................................12 
Mond- en klauwzeer anno 1911 in Harenkarspel..................................................14 
Aanvullingen...........................................................................................................18 
Oproep kopij voor jubileumnummer .....................................................................19 
Kwartierstaat Johanna Vermeulen.........................................................................20 
Workshop onderzoek KNIL-militairen ...................................................................30 
Opmerkelijk,  Nieuwe leden...................................................................................31 
Voor u gelezen........................................................................................................32 

 
 Datum van inlevering kopij en verschijning HNK Afdelingsblad: 
 Nummer 98 vóór 1 mei 2014, verschijnt begin juni 2014 
 Nummer 99: vóór 1 augustus 2014, verschijnt begin september 2014 
 Nummer 100: vóór 1 november 2014, verschijnt begin december 2014 

Nummer 101, jubileumnummer:  
vóór 1 december 2014, verschijnt begin maart 2015 

 
 

Colofon 
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