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Van de voorzitter 
 
 
Ze gingen op weg voor een mooie reis... 
 
Dit voorwoord schrijf ik net na de grote vliegtuigramp in de Oekraïne. 
Oorlogen, rampen, zinloos geweld. 
We hebben er dagelijks mee te maken en deze ramp raakt ons allemaal. 
Verdriet, verslagenheid, onmacht. 
 
En toch... ik ben er van overtuigd, zal er weer een nieuw evenwicht in het leven 
van de achterblijvers komen. 
 
Is het daarom dat ik me goed voel op een begraafplaats? 
De rust kun je daar vinden. 
Zo was ik afgelopen zomer in Ierland en bezocht ik Knowth,  Brú Na Bóinne. 
De grafheuvels dateren uit 3000 jaar vóór Christus. Dat is nog voordat de 
piramides in Egypte werden gebouwd. Om stil van te worden. 
 
In Glendalough (ten zuiden van Dublin) ligt het klooster, gesticht door St.Kevin 
(leefde in de 6e eeuw) en ook daar kun je uren dwalen langs de graven met 
Keltische kruisen. 
Is het omdat ik, net als u, een genealogisch diertje ben, dat ik graag op 
begraafplaatsen verblijft en dat ik in het verleden wil spitten? 
Alle namen staan geschreven.  Al is het maar in ons hart. 
Carpe Diem. 
 
Truus Schoehuijs. 
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Programma HNK-bijeenkomsten 2014 
door Wil Hermanus 

 
De bijeenkomsten in de rest van dit jaar worden nog steeds gehouden in ’t 
Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, 1814 JA Alkmaar, tel. 072 5123949. De zaal 
is een half uur voor aanvang van de lezing geopend, en ’s avonds begint  de 
lezing om 20.00 uur. Bij de lezingen zijn introducés en belangstellenden van 
harte welkom. De toegang is gratis.  
 
o woensdagavond 10 september 2014,  

lezing ' De Nederlandse Schutterij door de eeuwen heen'  
door Paul Tjeertes. 
Wij kunnen het werk van de hedendaagse politie- en 
beveiligingsorganisaties vergelijken met de schutterij van 
vroeger. Wat betreft de uitrusting van de mensen en de 
middelen waarmee gewerkt wordt, is er natuurlijk heel 
wat veranderd. Maar de handhaving van de openbare 
orde en het bewaken van de veiligheid was toen, en is ook 
nu, het streven. Paul Tjeertes, die verbonden is aan het Politiemuseum te 
Zaandam, vertelt over de ontstaansgeschiedenis en over de bronnen die je 
kunt raadplegen.  
  

o zaterdagmiddag 18 oktober 2014,  
lezing 'Bidprentjes' door Ferrie Moubis, aanvang 14.00 
uur. 
Veel mensen vinden bij hun zoektocht naar voorouders 
belangrijke informatie in de teksten op bidprentjes. Ferrie 
Moubis vertelt ons hoe die prentjes zijn ontstaan en hoe 
wij ze kunnen gebruiken. Ook voor protestante en niet-
kerkelijke families is dit een aardige lezing vanwege de 
fraaie afbeeldingen. Ferrie Moubis is voorzitter van onze zusterafdeling 
NGV-Zeeland. Hij komt uit Zeeuws-Vlaanderen, vandaar dat deze bijeen-
komst in de middag wordt gehouden.  
 

o woensdagavond 12 november 2014,  
19.30 uur afdelingsledenvergadering, zie agenda hierna 
20.00 uur lezing 'Erotiek en Erochique door de eeuwen heen', door 
Rosalien Fideldij Dop. 
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In deze lezing gaan wij op zoek naar de geschiedenis van de waarden en 
normen die wij hebben achter gesloten deuren. Soms waren de gedachten 
spannender dan het gebeuren zelf. En soms werd men voor het geringste 
gestraft. Rosalie Fideldij Dop neemt ons met mooie afbeeldingen mee op 
een boeiende tocht.  
 
 

Programma 2015 
 
 

In het decembernummer van Hollands Noorderkwartier zult u nader geinfor-
meerd worden over de nieuwe locatie en het programma voor 2015. U kunt wel 
alvast het volgende noteren.  
 
Locatie reguliere bijeenkomsten:  
Vanaf januari 2015 komen wij bijeen in zaal de Wijkplaats, Herenweg 14,  
1829 AG Oudorp/Alkmaar.  
 
Programma:  
woensdagavond 14 januari 2015. Aanvang 20.00 uur 
Eerste bijeenkomst in de nieuwe locatie. 
Nieuwjaarsbijeenkomst en lezing 'Het Huis Nijenburg en haar bewoners' door 
Wim Buwalda van de Historische Vereniging Oud Heiloo. 
De rondleidingen die wel eens plaatsvinden in huis Nijenburg te Heiloo kunnen 
wij op deze avond vanuit de luie stoel meemaken.  
 
Overige data voor 2015 
woensdagavond 11 februari en 11 maart 2015. 
Onderwerpen worden nog bekend gemaakt. 
 
zaterdagmiddag 11 april 2015. 
Viering 50-jarig bestaan van de afdeling in de grote hal van kerk De Blije Mare, 
Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar Noord (naast Winkelcentrum De Mare). Houdt 
u deze middag vrij? Het wordt een gezellige én interessante bijeenkomst.  
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Agenda Afdelingsledenvergadering (12 november 2014)  
1. Opening en mededelingen voor zover deze geen betrekking hebben op 

de agenda. 
2. Verslag van de ledenvergadering van 9 april 2014. 
3. Penningmeester. Kort mondeling verslag van het lopende jaar. Plannen 

voor 2015. 
4. Kort verslag over de voorbereiding van het jubileum van de afdeling op 

11 april 2015, zoals het afdelingsblad 101 en de locatie.  
5. Regio-overleg Noord-Holland. 
6. Algemene najaarsvergadering NGV.  Bespreking van de stukken die 

reeds zijn ontvangen. 
7. De verhuizing . 
8. Hulp in het archief.      
9. Rondvraag. 
10. Sluiting.  
 

Verslag HNK-ledenvergadering 9 april 2014 door Wil Hermanus 
 
In aanwezigheid van 30 personen opende de voorzitster Truus Schoehuijs de 
vergadering in de grote kerkzaal van ’t Trefpunt. Deze avond maakte zij bekend 
dat wij onze bijeenkomsten met ingang van het nieuwe jaar zullen houden in de 
Wijkplaats te Oudorp/Alkmaar.  
Mevrouw Geluk en de heer en mevrouw Kaas hadden zich afgemeld. Er werd 
een moment stilgestaan bij het overlijden van Ton van Lierop uit Castricum. Ton 
bezocht onze bijeenkomsten regelmatig. Hij was lid van de kascontrole-
commissie en hij hielp ons indertijd manmoedig bij de verhuizing van De Rekere 
naar ‘t Trefpunt.  
Het verslag van de ledenvergadering van 13 november 2013 werd ongewijzigd 
vastgesteld. Datzelfde gebeurde ook met het jaarverslag 2013 van de secreta-
ris. De penningmeester toonde zijn financieel overzicht met de beamer op het 
scherm waarbij zichtbaar werd dat we in 2013 keurig binnen de begroting zijn 
gebleven. Omstreeks de jaarwisseling 2013/2014 was de betaalrekening door 
een fout van de ING geblokkeerd. De penningmeester heeft toen zelf uit eigen 
kas de situatie gered, waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn.  
Sommige mensen konden de projectie niet zo goed lezen en gaven de voorkeur 
aan het oude papieren kopietje. De papieren versie zal volgende keer weer in 
ere worden hersteld. De kascommissie toonde zich zeer tevreden waarna het 
bestuur décharge kreeg over 2013. Mevrouw Diny Brussen uit Heerhugowaard 
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trad als nieuw lid toe tot de kascommissie. Voor 2014 heeft de afdeling € 4800,- 
toegezegd gekregen. Daarin zit ook een extra  bedrag van € 200,- voor de 
jubileumviering.  
De bestuurssamenstelling en taakverdeling blijft dezelfde. 
Truus Schoehuijs en Hans van Veen werden aanvaard voor een nieuwe termijn. 
Wil Hermanus en Jan Breggeman zullen de afdeling vertegenwoordigen bij de 
Algemene Vergaderingen. 
De stukken voor de komende Algemene Vergadering konden we nog niet ter 
inzage leggen. Leden kunnen deze stukken digitaal toegestuurd krijgen via de 
secretaris en indien gewenst hun mening zo kenbaar maken. De heer Waale-
wijn merkte op dat hij de verschillende formaten van Gens Nostra zeer storend 
vond. Het bestuur zal dit doorgeven. Eén en ander zal moeilijk terug gedraaid 
kunnen worden. Nu er een nieuwe redactie is samengesteld, hopen we  dat 
Gens Nostra in rustig vaarwater is gekomen.  
Nadat het herfstprogramma bekend werd gemaakt en er nog een oproep 
werd gedaan om teksten in te sturen voor het jubileumnummer van ons blad, 
sloot de voorzitster de vergadering.  
 
 
 

Verborgen verleden serie 2014-2015 
 
Op zaterdag 6 september 2014, 20.15 uur, NPO 2, start een nieuwe serie van 
het TV-programma 'Verborgen Verleden' waarin prominente Nederlanders 
worden gevolgd in hun zoektocht naar hun familiegeschiedenis. 
 
De namen van de hoofdpersonen zijn bekend: 

1. interieurontwerper Jan des Bouvrie 
2. columniste Aaf Brandt Corstius 
3. presentator Ruben Nicolai 
4. actrice Anna Drijver 
5. sportjournalist Jack van Gelder 
6. schrijfster Paulien Cornelisse 
7. presentator Cornald Maas 
8. historicus Herman Pleij 

 
Het CBG heeft ook dit jaar weer veel onderzoek gedaan ten behoeve van de 
serie. 
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It giet oan....                                                                           
Pieter Schager 

 
De publicatie van een artikel kan vaak de aanleiding zijn voor een volgend 
artikel. Deze regel gaat ook deze keer op. In een vorig HNK-blad las Pieter 
Schager over de weduwe van Klaas Giet en liet daarna de redactie weten dat 
hij onderzoek had gedaan naar de familie van Klaas en of we daar be-
langstelling voor hadden... Dat is niet tegen dovemansoren gezegd. We zijn 
verheugd u onderstaand artikel te kunnen presenteren.  
 

It giet oan (het gaat door) dat zijn de drie woorden Fries waar iedereen in 
Nederland ’s winters op zit te wachten. De Elfstedentocht, de tocht der tochten, 
gaat door......Maar daar giet, herstel gaat, onderstaand verhaal niet over. 
Het gaat namelijk over de familie Giet en dit n.a.v. het stukje over letselschade 
dat in HNK, jrg 27, nr. 4 dec. 2013 afl. 96 stond. Hier werd zijdelings deze familie 
(Klaas Giet) weer genoemd nadat eerder in HNK, jrg 18, nr. 4 dec. 2004 het 
tragische einde van z’n vader Teunis beschreven werd. 
Uit vele honderden misschien wel duizenden gevallen twee voorbeelden die 
elkaar door 9 jaar gescheiden weer “raken”. 
 

Het eerste begin van dit familietakje is het moment als Teunis Klaasz Giet op 25-
02-1759 in Egmond Binnen een zoon Klaas laat dopen. De moeder is Grietje 
Poulis de Graaf. Maar waar dit ouderpaar gehuwd is, is me nog steeds een 
raadsel.  
Moeder Grietje Poulis de Graaf is op 18-08-1737 in Winkel gedoopt. Na het 
overlijden van haar vader in 1750 in Winkel was haar moeder op 27-04-1755 
hertrouwd met de weduwnaar Aalbert Florisz Queldam/Kweldam en is het 
gezin naar de Pooldijk onder Barsingerhorn vertrokken. Daar worden ook nog 
enige kinderen gedoopt. Maar dan loopt het spoor dood. Twee zussen van 
Grietje, te weten Aagje Poulis en Trijntje Poulis de Graaf trouwen in de Zijpe. 

 

De naam Giet komt overigens wel in de Noordkop voor, namelijk in Huisduinen 
en de namen Theunis en Claas komen daar ook veel in voor, dus een eventuele   
link met deze familie is gauw gemaakt, maar een bewijs is (nog) niet gevonden! 
 

Wel is duidelijk geworden dat met het overlijden van m’n voormoeder Grietje 
Paulus Giet op 08-09-1864 in de Egmondermeer deze kleine familietak is 
uitgestorven want ook van de Huisduiner- Gieten heb ik geen nazaten meer 
kunnen vinden na 19-08-1773 als Dieuwer Teunis Giet is overleden. 
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Genealogie van Thonis Giet. 
 

Generatie I 
I. Thonis Giet, tr. N.N. 
 Uit deze relatie: 

1. Jacob Thonisz, ovl. voor 19-5-1645  
 Vlg. O.R. Den Helder 6720 is er op die datum sprake van 

erfgenamen van Jacob Thonissen Giet. Vlg. lijst 
huiseigenaren 1636 fol. 3 woonde hij in de Kerkbuurt op 
Huisduinen. 

2. Cornelis Thonissen, ovl. voor 1636, volgt IIa. 
3. Jan Thonissen, ovl. voor 1636, volgt IIb. 

 
Generatie II 
IIa. Cornelis Thonissen Giet, (zn. van I), ovl. voor 1636,  
 tr. Maritje Hendricxsdr, ovl. na 1636. 

Vlg. O.R. Den Helder 6717 dd. 02-02-1622 is Maritje Hendricxsdr de 
huisvrouw van Cornelis Thonis, zij wordt geassisteerd door haar broer Jan 
Hendriksz als haar voogd omdat haar man op een "landuitvarende reis" 
is. Vlg. lijst huiseigenaren 1636 fol. 2 is er sprake van Cornelis Thonissen 
Giet's weduwe. 

 Vlg. O.R. 6718 dd. 03-05-1631 leefde hij nog want op die datum is z'n 
broer Jacob Thonis Giet F. 132.- aan hem schuldig.  

 Uit deze relatie: 
1. Dirk Cornelis Thonis, ovl. voor 11-3-1654, volgt IIIa. 
 

IIb. Jan Thonissen Giet, (zn. van I), ovl. voor 1636,  
tr. N.N.  
Jan Thonissen Giet wordt niet in de lijst van huiseigenaren 1636 genoemd 
in tegenstelling tot z'n zoon. Kennelijk was hij toen reeds lang overleden 
aangezien hij ook niet in de transacties van z’n broers(?) genoemd werd.  
Kind: 

1. Theunis Jansz, ovl. voor 10-2-1680, volgt IIIb. 
 

Generatie III 
IIIa. Dirk Cornelis Thonis Giet, (zn. van IIa), schoolmeester op Huisduinen, 

ovl. voor 11-3-1654  
 (vlg. O.R. Den Helder 6722 is er op die datum sprake van wed. v. Dirck 
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Cornelisz Schoolmeester), vlg. lijst huiseigenaren 1636 woonde Dirck 
Cornelisz Thonis op Kerkdorp. 

 Vlg. O.R. Den Helder 6720 dd. 23-03-1645 is Dirck Cornelis Thonis voogd 
van de gerechte van Huisduinen.  

 Kinderen: 
1. Anna Dirks, ged. Huisduinen 3-12-1624, ovl. Huisduinen 

voor 13-5-1629. 
2. Tonis Dirksz, ged. Huisduinen 18-5-1626. 
3. Anna Dirks, ged. Huisduinen 13-5-1629. 
 

IIIb. Theunis Jansz Giet, (zn. van IIb), ovl. voor 10-2-1680, 
tr.  Aled Dircks. 
Vlg. O.R. Den Helder 6718 dd. 04-01-1632 is Thonis Jansz Giet F. 250.-.- 
schuldig aan Cornelis Jansz Smit. Op de lijst van huiseigenaren van de 
Kerkbuurt in Huisduinen fol. 6 1636 komt Thonis Janssen Giet voor, 
misschien deze?, vlg. O.R. Den Helder 6729 dd. 10-02-1680 zijn Jan 
Theunisz Giet, wnd te Huisduinen, Pieter Cornelisz Houtcoper geh. met 
Neel Theunis en de kinderen van Dirk Theunisz Giet kinderen en alle 
erfgenamen van Aled Dircks, de wed. van wijlen Theunis Jansz Giet.   

 Uit deze relatie: 
1. Jan Theunisz, begr. Huisduinen 16-1-1698, volgt IVa. 
2. Neel Theunis, ovl. na 10-2-1680, relatie Pieter Cornelisz 

Houtcoper, ovl. na 10-2-1680. 
3. Dirk Theunisz, ovl. voor 9-2-1683, volgt IVb. 

 
Generatie IV 
IVa. Jan Theunisz Giet, (zn. van IIIb), taxateur der slechten op Texel, begr. 

Huisduinen 16-1-1698 (aangifte door Rens Thijsz Swart), tr. Lijsbet Jacobs, 
ovl. na 6-2-1720.  
Vlg. O.R. Den Helder 6731 was Jan Theunisz Giet op 23-03-1684 wnd te 
Huisduinen, diaken van de Menno Gezindten. Vlg. O.R. Den Helder 6735 
was Jan Theunisz Giet in mrt. 1694 weesmeester en op 06-11-1694  
diaken van de Friese Doopsgezinde Gemeente. 

 Vlg. O.R. Den Helder 6725 dd. 05-04-1670 sluit hij op die datum een 
hypotheek voor F. 390.-.- Vlg. O.R. Den Helder 6730 dd. 09-02-1683  
waren Jan Theunisz Giet en Lauris Gerritsz beide wnd op Huisduinen en 
Cornelis Jansz Breet wnd op Den Helder te samen kindskinderen van 
Dieuwer Thijs wed. v. Jan Volckertsz. Vlg. O.R. Den Helder 6738 dd. 06-02-
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1720 is Lijsbet Jacobs, wnd te Huisduinen, wed. v. Jan Theunisz Giet.  
Jacob Cornelisz Broertje, opziener van de Friese Mennogezinden treedt 
op als haar curator bij de verkoop van een half huisje. 

 Uit deze relatie: 
1. Teunis Jansz, geb. ca 1683, begr. Huisduinen 14-12-1758, 

volgt Va. 
2. Maartje Jans, ovl. na 19-1-1705,  

tr. (1) Huisduinen 28-12-1692 Jan Hendriksz Backer , z.v. 
Hendrik Dirksz Bakker (Oom) en Trijn Jans, geb. 
Huisduinen ca. 1665, DG, koekenbacker, ovl. Den Helder 
voor 12-1696,  
tr. (2) Zijpe 13-1-1697 Rens Thijsz Swart, begr. 
Zijpe, a/d Schagerbrug 5-10-1734. 
Vlg. O.R. Den Helder 6736 dd. 19-01-1705 woonde Rens 
Thijsz Swart in de Zijpe en was hij gehuwd met Maartje 
Jans, de wed. van Jan Hendriksz Koekebacker. Theunis 
Jansz Giet, wnd te Huisduinen, is de broer van z’n vrouw. 

 
IVb. Dirk Theunisz Giet, (zn. van IIIb), ovl. voor 9-2-1683, tr. Anna Theunis of 

Willems, ovl. na 9-2-1683.  
Vlg. O.R. Den Helder 6733 dd. 24-07-1689 zijn Theunis Dirks Giet, 
Meijndert Dirksz Giet en Jacob Dirksz Giet broers. De laatstgenoemde is 
op die datum uitlandig en wordt door z'n broers vertegenwoordigd bij de 
verkoop van een 1/2 huis. Vlg. O.R. Den Helder 6730 dd. 09-02-1683 is 
Anna Theunis (!) op die datum de wed. van Dirck Theunisz Giet saliger en 
wordt zij geassisteerd bij de verkoop van een stukje land door Meijndert 
Dirksz Giet, haar zoon, vervangende zijne andere broeders en zuster. 

 Vlg. O.R. Den Helder 6686 dd. 26-02-1722 (dus bijna 40 jaar later tijdens 
het proces tussen twee groepen erfgenamen) is er sprake van Anna 
Willems als huisvrouw van Dirk Theunisz Giet (misschien slechter 
geheugen?). 

 Uit deze relatie: 
1. Teunis Dirksz, geb. Huisduinen, begr. Huisduinen 

10-11-1718, volgt Vb. 
2. Meijndert Dirksz, geb. Huisduinen ca. 1658, ovl. 

voor 4-1-1706, volgt Vc. 
3. Jacob Dirksz, relatie, Vlg. O.R. Den Helder 6681 dd. 01-12-

1689 was Jacob Dirksz Giet gehuwd, z'n niet met name 
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genoemde vrouw was op die datum een bedrag van F. 
3.2.- schuldig aan de schotvanger van Huisduinen N.N., 
ovl. na 1-12-1689. 

4. Dieuwer Dirks, ovl. voor 7-7-1721, volgt Vd. 
 

Generatie V 
Va. Teunis Jansz Giet (), (zn. van IVa), geb. ca. 1683  
 (was vlg. O.R. Den Helder 6766 dd. 24-10-1742 als getuige 59 jr oud en 

wnd tot Huisduinen), Loods (1733), begr. Huisduinen 14-12-1758 
(aangifte Sijmon Bien), tr. Anna Lamberts Braam, dr. van Vd, zie VIe. 
Teunis Jansz Giet was van 1700-1713 en van 1715-1719 commandeur 
Groenland voor een reder uit Zaandijk en Wormerveer, testament ONA 
Alkmaar 499 akte 169 dd. 06-11-1736 Nots. A. Klaver. In dit testament 
worden 4 kinderen van Teunis Jansz Giet wnd op Huijsduinen genoemd, 
de dochters Dieuwer en Lijsbeth en de overleden zoons Teunis en Jan. 

 Lijsbeth was de jongste dochter vlg. dit testament. 
 
Vb. Teunis Dirksz Giet, (zn. van IVb), geb. Huisduinen, DG (in 1702 als DG 

aangeslagen voor F. 2.-.- te betalen omdat hij op grond van zijn geloof 
geen wapens kon dragen (burgerbewapening 1702, aantekening 
onmagtig)), reder, begr. Huisduinen 10-11-1718,  

 tr. Anna Claas Korff, d.v. Claas Pietersz Korff, d.v. Claas Pietersz Korff en 
Gerbrig NN. ovl. na 24-7-1727.  
Vlg. O.R. Den Helder 6687 dd. 24-07-1727 was Teunis Dirksz Giet bij z'n 
overlijden mede-vennoot, samen met Jacob en Cornelis Timmers, van de 
twijfelaar (=schuit) St. Lauris. De andere vennoten beginnen een proces 
tegen Anna Claas, z'n weduwe. Haar dochter Anna Teunis Giet wordt 
gehoord wegens indispositie van haar moeder. 
Vlg. O.R. Den Helder 6739 dd. 29-11-1728 zijn Dirk Teunisz Giet, Claas 
Teunisz Giet en Anna Teunis Giet en de nagelaten kinderen van Gerbreg 
Teunis Giet, vertegenwoordigd door de oppervoogden Willem Zeeuw en 
Willem Tuijnzaad, kinderen en erfgenamen van Teunis Dirksz Giet en 
Anna Claas. 

 Uit deze relatie: 
1. overleden kind, ovl. Huisduinen 23-10-1700. 
2. Gerbrig Teunis, geb. Huisduinen ca. 1692, DG, begr. 

Den Helder 9-1-1717, 
tr. Willem Claasz Meijn (Mooij), z.v. Claas Dirksz Meijn en 
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Lijsbeth Willems Mooij, ged. Den Helder 19-11-1690, 
loods (examen 8-10-1716), begr. Den Helder 11-2-1742 
(aangegeven als Willem Mooij). Bij dit huwelijk was 
wegens de bruid present Teunis Dirksz Giet. 

 Willem Claasz Meijn tr. (2) 16-01-1718 Den Helder als 
wed.nr. met de wed. Jannetje Sijmons. 

3. Dirk Teunisz, geb. Huisduinen ca. 1695, begr. Huisduinen 
16-2-1730, volgt VIa. 

4. Anna Teunis, geb. Huisduinen ca. 1695, DG, begr. 
Den Helder 19-9-1749 (aangifte door haar dochter Gerbrig 
Jans (Spijker), uit haar eerste huwelijk),  
tr. (1) Jan Meijndertsz Spijker, z.v. Meijndert (Meijnard) 
Jansz Spijker en Aaltje Dirks Soetelief, ged. Den Helder 
3-9-1690, begr. Den Helder 6-8-1724. Bij dit huwelijk was 
wegens de bruid present haar broer Dirk Teunisz Giet  
tr. (2) Den Helder 30-7-1730, Gerrit Hendiksz de Haan, 
geb. ca. 1695. Bruidegom was wed.nr. en bruid wed. 

5. Claas Teunisz, ovl. op zee 2-2-1740, volgt Vib. 
 

Vc. Meijndert Dirksz Giet, (zn. van IVb), geb. Huisduinen ca. 1658, ovl. 
voor 4-1-1706,  
tr. (1) Huisduinen ca. 1680 Trijntje Hendriks Strop , d.v. Hendrik Jacobsz 
Strop en Anna Theunis, geb. ca. 1658. 
Vlg. O.R. Den Helder 6731 dd. 24-03-1684 is Meijndert Dirksz Giet 
gehuwd met Trijntje Hendriks Strop en medeerfg. v. Anna Theunis, wed. v. 
Hendrik Jacobsz Strop. 

 Uit dit huwelijk: 
1. Guurtje Meijnderts, geb. Huisduinen ca. 1682, ovl. 

voor 4-1-1706, volgt VIc. 
2. Dirk Meijnardsz, geb. Huisduinen ca. 1684, ovl. 

voor 15-10-1717, volgt VId. 
 Meijndert Dirksz Giet, tr. (2) Den Helder 3-8-1692 Hilletje Jelis van Selden. 

Vlg. O.R. Den Helder 6735 woonde hij op 23-07-1698 in Kopenhagen  
 Uit dit huwelijk: 

1. Jelis Meijndertsz, ged. Den Helder 24-4-1695. 
 

Vd. Dieuwer Dirks Giet, (dr. van IVb), ovl. voor 7-7-1721,  
tr, Lambert Pietersz Braam, timmerman, begr. Huisduinen 8-7-1721. 
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 Vlg. O.R. Den Helder 6685 dd. 04-12-1721 e.v. data. zijn Jacob Lambertsz 
Braam, Maartje Lamberts Braam en Anna Lamberts Braam geh. met 
Theunis Jansz Giet kinderen en erfgenamen van Lambert Pietersz Braam, 
overleden tot Huisduinen en diens laatste vrouw Dieuwer Dirks Giet. Er 
bestaat een verschil van mening met een groep familileden over de 
erfenis. Deze tweede groep bestaat uit Pieter Aarjens Platevoet als in 
huw. gehad hebbende Guurtje Meijnards (Giet), Jacob Gildjes geh. met 
Frederikje Frederiks, die wed. was van Dirk Meijnards Giet en Dirk 
Theunisz Giet zich sterk makende voor z'n indispooste moeder Anna 
Claas, wed. v. Theunis Dirksz Giet. 
Uit dit huwelijk: 

1. Jacob Lambertsz, ovl. Huisduinen 8-9-1731, tr. Huisduinen 
15-3-1698 Neel Wouters, ovl. Huisduinen 10-9-1749 
(deze?). 

2. Maartje Lamberts, ovl. na 29-12-1729  
 (haar zwager, Teunis Jansz Giet trad toen nog namens haar 

op). 
3. Anna Lamberts, begr. Huisduinen 18-12-1733, volgt VIe. 

 
Generatie VI 
VIa. Dirk Teunisz Giet, (zn. van Vb), geb. Huisduinen ca. 1695  
 (bij z'n loodsexamen 27 jaar oud), DG, loods (examen 10-05-1723), begr. 

Huisduinen 16-2-1730,  
tr. Barber Jacobs Baantjes , d.v. Jacob Hendriksz Baantjes, ged. Huisduinen 
24-2-1692, Heister (O.R. 6689 Den Helder), ovl. Huisduinen 1-11-1758. 
Bij dit huwelijk was wegens de bruid present haar broer Henrik Jacobsz 
Baantjes. 

 Barber Jacobs hertrouwde 27-11-1738 Den Helder Jan Sijmonsz Snel. 
Uit deze relatie: 

1. overleden kind, begr. Huisduinen 17-9-1725. 
2. overleden kind, begr. Huisduinen 17-12-1733. 
 

VIb. Claas Teunisz Giet, (zn. van Vb), matroos VOC, ovl. op zee op 2-2-1740, 
Claas Teunisz Giet uit Texel trad op 08-01-1740 in dienst van de VOC op 
het schip Beukestijn, hij is op dit schip op 02-02-1740 overleden, 
begunstigde was z'n moeder Jannetje Claas. Of dat deze Teunis is moet 
nog uitgezocht worden. 

 Het schip vertrok op 11-05-1740 van Kaap de Goede Hoop en kwam op 
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20-07-1740 in Ned. Indië aan. 
tr. Den Hoorn 28-2-1734 Martje Jans, geb. Den Hoorn. 

 Uit dit huwelijk: 
1. Teunis Klaasz, ovl. Batavia (Ned. Indië), volgt VII. 
 

VIc. Guurtje Meijnderts Giet, (dr. van Vc), geb. Huisduinen ca. 1682  
 (was bij haar doop 15 jaar oud), ged. Den Helder 15-1-1698, ovl. 

voor 4-1-1706,  
tr. Den Helder 5-3-1702 Pieter Aarjensz Platevoet , z.v. Aarjen Pietersz 
Platevoet en Trijntje Jans Janbroer, geb. ca. 1680 . 
Pieter Aarjensz Platevoet hertrouwde 21-11-1705 in Den Helder met 
Maartje Jacobs Bras (vlg. O.R. Den Helder 6766 was hij op 25-07-1744 als 
getuige 64 jaar oud), Meester timmerman (1728), begr. Den Helder 
17-10-1748 (aangifte door zijn zoon Aarjen Pietersz Platevoet). 

 Uit dit huwelijk: 
1. Trijntje Pieters, ged. Den Helder 4-3-1703, ovl. Den Helder 

voor 1706. 
 

VId. Dirk Meijnardsz Giet, (zn. van Vc), geb. Huisduinen ca. 1684  
 (was bij z'n doop 13 jaar oud), ged. Den Helder 15-1-1698, ovl. 

voor 15-10-1717  
 (op die datum hertrouwt z'n wed. met Jacob Adriaansz Gildjes),  

tr. Den Helder 1-11-1711 Frederikje Frederiks (Schoorl) , d.v. Frederik 
Aarjensz Schoorl en Elisabeth (Lijsbet) Jans Groet (Groot), geb. 
Den Helder ca. 1687, begr. Den Helder 5-1-1752 (aangifte door haar zoon 
Aarjen Giltjes). 

 Uit dit huwelijk: 
1. Meijndert Dirksz, ged. Den Helder 7-8-1712, tonneman 

(1743) / kaagschipper, ovl. Den Helder 16-12-1779 
(aangiftje door zijn zoon Jacob Meijersz). Op 02-06-1735 
wordt het huw. gesloten tussen Meijerd Jacobsz Gildjes en 
Willemtje Cornelis Timmers. Waarschijnlijk werd hij toen 
al nr. z'n stiefvader vernoemd. 

 Z'n moeder Frederikje Frederiks was op 31-10-1717 in Den 
Helder hertrouwd met Jacob Aarjensz Giltjes. Op 31-12-
1730 hertrouwde zijn moeder nog een keer in Den Helder, 
nu met de loods Willem Jansz Kamper. 
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VIe. Anna Lamberts Braam, begr. Huisduinen 18-12-1733, Anna Lamberts 
Braam was vlg. O.R. Den Helder 6739 dd. 29-12-1729 een zuster van 
Maartje Lamberts Braam, tr. Teunis Jansz Giet (zie Va). 

 Uit deze relatie: 
1. overleden kind, begr. Huisduinen 23-11-1710. 
2. Teunis Teunisz, ovl. voor 6-11-1736. 
3. Jan Teunisz, ovl. voor 6-11-1736. 
4. Dieuwer Teunis, geb. Huisduinen, DG, begr. Den Helder 

19-8-1773 (aangifte door Cornelis Walig),  
tr. (1) Claas Claasz Pronk (Korff) , z.v. Claas Claasz Pronk 
(Korff) en Aaltje Quirijns Ruijgert, ged. Den Helder 
31-8-1710, ovl. voor 14-11-1743, Vlg. O.R. Den Helder 
6742 was Dieuwertje Teunis Giet wnd op Huisduinen op 
14-11-1743 al wed. van Claas Pronk,  
tr. (2) Huisduinen 31-8-1746 Jacob Cornelisz Decker, geb. 
ca. 1715, godsdienstleraar, ovl. Den Helder 8-1-1777, begr. 
Den Helder 10-1-1777 (aangifte door Cornelis Walig). 
Jacob was wed.nr. en Dieuwertje was wed. 

 Vlg. O.R. Den Helder 6748 dd. 13-01-1772 is Jacob Decker 
wnd op Huisduinen geh. met Dieuwer Teunis Giet, de 
enige erfgenaam van wijlen haar zuster Lijsbet Teunis Giet 
en haar man Sijmon Been. Jacob Decker en de kinderen 
Been verkopen een stukje oudland  

5. Lijsbet Teunis, geb. Huisduinen, DG, begr. Huisduinen 
9-6-1771,  
tr. Sijmon Cornelisz Been|Bien , z.v. Cornelis Hendriksz 
Been/Bien en Guurtje Klaas Kooter, geb. Huisduinen 
ca. 1718. Sijmon was j.m. en Lijsbeth j.d, wegens de bruid 
was present Teunis Jansz Giet, haar vader. (bij het 
loodsexamen was hij 25 jaar oud), Loods (examen 10-06-
1744), begr. Huisduinen 5-10-1771 (aangifte Jacob 
Dekker). 

 Test. 15-10-1759 vlg. Oud Not. Den Helder 1779 nr. 133 
Not. Pieter de Leeuw. Zij wonen te Huisduinen en zijn 
beneden F. 4000.-.- gegoed en verklaren "nog enig ampt 
off bediening te besitten". 

 De akte wordt door beiden en de twee getuigen Cornelis 
Sijmonsz Pronk en Aarjen Platevoet getekend  
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Generatie VII 

VII. Teunis Klaasz Giet, (zn. van VIb), timmerman, ovl. Batavia (Ned. Indië),  
relatie Grietje Poulis de Graaf , d.v. Poulis Cornelisz (de) Graaf en Setje 
ook wel Sijtje Cornelis, ged. Winkel 18-8-1737. 

 Uit deze relatie: 
1. Klaas Teunisz, ged. Egmond Binnen 25-2-1759, ovl. 

voor 17-5-1761. 
2. Klaas Teunisz, geb. Egmond aan de Hoef, ovl. 

Rustenburg(Heerhugowaard), volgt VIIIa. 
3. S(e)ijtje Teunis, ged. Egmond Binnen 11-12-1763, ovl. 

Zuidscharwoude 15-11-1827,  
tr. Heerhugowaard 30-10-1785 Jacob Klaasz Blom , z.v. 
Klaas Jacobsz Blom alias Stip en Barber Dirks Kleijmeer 
alias Hooghuis, geb. Heerhugowaard, ged. 
Zuidscharwoude 24-11-1755, bouwman, ovl. 
Pannekeet/Heerhugowaard 26-8-1812. 

4. Paulus Teunisz, ged. Egmond Binnen 16-2-1766, ovl. 
Alkmaar 25-8-1830, volgt VIIIb. 

5. Dirk Teunisz, ged. Egmond Binnen 7-10-1770. 
6. Maartje Teunis, ged. Egmond Binnen 24-10-1773, ovl. 

Alkmaar 10-2-1835, tr. Alkmaar 6-5-1798 Hendrik Lucasz 
de Vries , z.v. Lucas de Vries en Jannetje van Zanten, ged. 
Alkmaar 21-10-1764, boer, ovl. Alkmaar 18-3-1824. 

7. Pieter Teunisz, ged. Egmond Binnen 29-12-1776. 
 

Generatie VIII 
VIIIa. Klaas Teunisz Giet, (zn. van VII), geb. Egmond aan de Hoef, ged. 

Egmond Binnen 17-5-1761, watermolenaar (?), ovl. 
Rustenburg(Heerhugowaard). Of Klaas ook watermolenaar geweest is, is 
niet zeker, hij overlijdt ten minste in de watermolen in Rustenburg, tr. 
Heerhugowaard 28-4-1799 Maartje Ariens Koning ook wel Keunings , d.v. 
Arie Koning ook wel Keunings en Jantje Swart, geb. 
Schagerwaard/Harenkarspel 25-7-1762, ovl. Heerhugowaard 2-3-1828. 

 Uit dit huwelijk: 
1. Teunis Klaasz, geb. Heerhugowaard 26-10-1800, ged. 

Zuidscharwoude 2-11-1800. 
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VIIIb. Paulus Teunisz Giet, (zn. van VII), ged. Egmond Binnen 16-2-1766, boer 
en bouwman (1817), ovl. Alkmaar 25-8-1830,  
tr. Heiloo 8-9-1793 Neeltje Willems Schuit ook wel Schuyt , d.v. Willem 
Jansz Schuyt en Antje Pieters Mooij, geb. Limmen 8-10-1760, ged. 
Limmen 12-10-1760, ovl. Zuidscharwoude 27-6-1826, Neeltje Willems 
Schuit werd op 17-04-1783 in Egmond Binnen aangenomen op belijdenis 
en was bij het huw. met Poulis, wed. v. Klaas Cornelisz Nap. 

 Uit dit huwelijk: 
1. Pieter Paulusz, geb. Heiloo 9-11-1794, ged. Heiloo 

16-11-1794, ovl. Heiloo 14-6-1808. 
2. Grietje Paulus, geb. Heiloo 22-2-1798, ged. Heiloo 

25-2-1798, ovl. Egmondermeer/Alkmaar 8-9-1864, tr. 
Alkmaar 1-5-1817 Jan Jansz Helder , z.v. Jan Hendriksz 
Helder en Antje Jans Kalverdijk, ged. Spanbroek 
26-9-1790, landman, ovl. Alkmaar 15-7-1866. 

 

 
 
Nieuwe leden 
 
Onlangs  konden we onderstaande personen hartelijk welkom heten bij onze 
afdeling: 
 
Mw. E.M. de Haas-Bakker  Wormerveer 
Dhr. P.G.A. Bus    Elst 
Mw. C. Overman    Alkmaarder 
Mw. A.M. van Roode-Zwart  Zandvoort 
Dhr. H.L.A. Pastoor   Bergen (NH) 
 
 
We wensen u veel plezier met uw hobby en veel succes met uw onderzoek. 
Hopelijk kunnen we u op onze afdelingsavonden ontmoeten.  
Door de ledenadministratie wordt u automatisch op de website geregistreerd 
met een basisprofiel. Wilt u dit zelf aanvullen met inhoudelijke gegevens zoals 
de onderzochte families, onderzoeksgebied, gebruikte programma's? Hoe beter 
u vindbaar en bereikbaar bent voor andere genealogen, hoe meer reacties u 
krijgt en hoe beter u elkaar kunt helpen.  
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 paleografie of oud-schriftkunde 

door Emmy Reijngoud 
 
1Stadsrekeningen. Toen Alkmaar in 1254 haar stadrechten ontving en het 
stadsbestuur ontstond, kwam ook de verantwoording van de inkomsten en 
uitgaven van de stad op gang. Helaas zijn de oudste stadsrekeningen van 
Alkmaar slechts fragmentarisch bewaard gebleven. Die fragmenten zijn uit 
1532 en 1540-1541. Het opschrift van zo’n stadsrekening zag er zo uit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het jaartal staat bovenaan, anno XLI. Men gebruikte in die tijd veelal       
Romeinse cijfers.  
de X, x =10,  de L, l =50, de V, v = 5, de I, i =1. Als een lager cijfer voor een 
hoger cijfer staat wordt het er afgetrokken, dus XL = 50 – 10 = 40. Als een 
lager cijfer achter een hoger cijfer staat wordt het opgeteld. XL I = 40 + 1 = 
41 of te wel 1541.  

                                                   
1De redactie heeft er voor gekozen om dit artikel met lettertype Times New Roman 
te publiceren. Lettertype Calibri gaf bij Romeinse cijfers teveel onduidelijkheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
Anno XLI 
Sommarum  van  al  den  incommen  van  den  
coorn  excyse  metter  weeckbouck  der  
stede  van  Alcmaer  ter  somme  toe  
van  ------  XIIIC   VL  libra  VIII schellingen van  XL  gulden  (’t pond) 
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Het geldbedrag onderaan bestaat hier uit 2 onderdelen, meestal echter uit 3 
onderdelen.  
Het eerste deel geeft pond of libra aan, afgekort met ‘l’of ‘lb’, dikwijls ook 
met guldens of florijnen, afgekort ‘g’ of ‘f’.  
Het tweede deel met soldi of schelling, afgekort een ‘s’, of stuivers met ‘st’.  
Het genoemde bedrag is XIIIC   VI libra en VIII schellingen   
XIII is 13, de kleine ‘C’ erboven geeft honderd aan, XIIIC is 1300. VI = 6. 
VIII = 8. Het geheel is dus 1306 pond en 8 schellingen (stuivers) of bij ons 
ƒ1306,40. 
 
In de verantwoording hierna staat vermeld: 
De tresoriërs van Alkmaar hebben ƒ1306,40 excijs of belasting op de 
verkoop van koren ontvangen en wel ƒ40 per pond. Het ging dus om 1306 : 
40 = ruim 32½ pond koren. Dat is aardig wat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat een geldbedrag meestal uit 3 delen bestaat, geef ik daar ook nog even 
een voorbeeld van:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       Wij  Dierick  van  Teijlingen  ende  Claes  Lourisz.  tresoriërs  der  stede  van  

Alcmaer  de  anno  XVC  een  ende  veertich,  bekennen  ende  (be)lijden  mits  
desen ontfangen  te  hebben  van  Jan  Taemsz.  ende  Frans  van  Teijlingen  
excys bewaerders  der  stede  voors.  van  de  selve  coorn  excyse,  de somme  
van  derthien  hondert  ses  ponden,  acht  scellingen van XL gulden ’t pont, die 
zij verclaeren, enz. enz.  

 
         Philips Ronssz. van eenen reyse bij hem gedaen inden Haech nopende  
         vanden rekenic van’t Hontebos als breder blijct bij cedulle      v f. viii st. vi den.  
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De bestuursleden reisden in die tijd ook veel en mochten declareren, zoals 
blijkt. Een ‘cedulle’ is een schriftelijke verklaring. ‘breder blijct’, meerder 
blijkt uit de cedulle….  
Het bedrag is v f. viii st. vi den., of 5 florijnen, 8 stuivers (40 cent), 6 denari 
(6 cent), is in onze schrijfwijze ƒ 5,46. Het derde deel is met ‘d’, ‘den’ of 
denari aangegeven, soms met een ‘p’, penninck, te vergelijken met onze 
centen. Ook komt het voor dat men spreekt over een blanc, oert of oort, dat 
zijn kleine geldwaarden met penningen te vergelijken. Wij zeggen nog 
steeds: “Hij heeft zijn laatste ‘oortje’ versnoept”.  
 
 
 
Aanvullingen en correcties 
 
N.a.v. de rubriek 'Paleografie' in het juni-nummer ontving de redactie mail van 
Michael Boers: “De tekst op blz. 51 gaat duidelijk over een verzoekschrift van 
de kaaskopers om een uur eerder te mogen beginnen tijdens de 
zomermaanden. Het woord 'req te' werd daar vertaald als requirate, maar is het 
niet logischer om het te transcriberen als 'requeste', dat verzoekschrift 
betekent?” Emmy is het bij nader inzien helemaal met de schrijver eens en 
vindt het plezierig om reacties op haar rubriek te mogen ontvangen.  
 
Op de valreep ontving de redactie nog een opmerking van José Schenk over 
paleografie, maar dan betreffende het maart-nummer: “Op blz 12, waarin 
Emmy een stukje heeft getranscribeerd uit het stadsarchief van Alkmaar, meen 
ik dat het eerste woord op de 6e regel “vernoecht” is, wat door Emmy is gezien 
als “vervoecht” En onderaan het stukje, achter de naam Vranck de Wael, heeft 
Emmy een “n” gezet , maar ik dacht dat dat een “p” moet zijn. (van preister)”.  
Wat betreft het woordje vernoecht of vervoecht heeft José gelijk. Vranck heeft 
geld gekregen en is daar, wij zeggen 'vergenoegd' mee. Ik was uitgegaan van het 
feit dat hij zich bij het stadhuis moest 'vervoegen' om geld te krijgen. De letters 
'v',  'u' en 'n' zijn in oud schrift vaak inwisselbaar. Zij worden heel vaak hetzelfde 
geschreven, dus een fout zit in een klein hoekje. De 'u' heeft ter onderscheiding 
vaak een haaltje boven zich.  
De letter 'n' achter Vranck de Wael is wel degelijk een 'p'. Doordat het kader 
wat hoog is komen te staan is zijn staart weggevallen.  
Dank voor de aanvulling en de oplettendheid!   
 



84 

 
 

1965       50 jaar       2015 

Hollands Noorderkwartier 
 
 
 
 
 
 

Uw verhaal in het Jubileumnummer 
door Wil Hermanus 

 
In het voorjaar van 2015 verschijnt het dikke jubileumnummer 101 van ons 
blad.  
Dit is de voorlaatste oproep voor het inleveren van kopij. De inzendtermijn is 
verlengd tot 15 januari 2015. Daarna gaat de redactie aan de gang met de 
definitieve invulling van nummer 101, maar u kunt nu reeds uw tekst insturen.  
Bij uw familiespeurtocht heeft u misschien wel een aardige anekdote gehoord 
waarbij een voorwerp de hoofdrol speelde. Het voorwerp kan van alles zijn, 
bijvoorbeeld een gebruiksvoorwerp, een meubelstuk, een huis, een sieraad, 
een boek, een tastbare plek, een koffer van zolder, een verloren gewaand ding, 
een favoriet object enz. In uw verhaal beschrijft u het voorwerp en u koppelt er 
een (klein) familieoverzicht aan vast. Het hoeft niet uw eigen familie te zijn. De 
familie mag deze keer ook uit een ander deel van het land komen. Heeft u een 
foto van het onderwerp? Voeg die dan toe of meld dit aan de redactie.  
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de redactie. De adressen staan 
op de achterflap van dit blad. Het zou fijn zijn als er heel veel inzenders komen, 
want dan wordt het een zeer gevarieerd nummer. Wees niet bang voor 
taalfouten. De redactie weet daar wel raad mee. Dus … aan de slag! 
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 Uit een dagboek van 346 jaar geleden.....                          

Jos Kaldenbach 
 
 
In de Volkskrant -niet voor niets European newspaper of the year- staan 
geregeld fragmenten uit onbekende dagboeken. 
 
Deze is van de lijfarts van prins Cosimo de Medici, Giovanni Battista Gornia 
(1633-1684), betreffend hun bezoek aan de huidige Kaasstad: 
 
Alkmaar, 25 juni 1668. 
Zeer veel merels, en ook zwanen met op hun borst een zwarte plek ter grootte 
van een kokosnoot, wanneer ze zich opblazen en als kwade kalkoenen 
met hun vleugels klappen. Jonge zwanen zijn asgrijs van kleur. 
Ooievaars zijn wit met uitzondering van de buitenste helft van hun vleugels, ze 
staan op één poot en bouwen hun nesten op schoorstenen. 
Houtzagers dragen klompen met strepen. Bedelaars dragen kleren van drie 
verschillende kleuren: rood, blauw en zwart. 
Bedden zijn kort, men slaapt half zittend en tegen zeer hoge kussens aan. 
Lindebomen zijn er in grooten getale, ze geuren als kamperfoelie. Vrouwen 
dragen strakke hoofdijzers die hun wangen naar voren duwen, kettinkjes in hun 
haar, sommigen met een kap erover van een span breed, die tot halverwege 
hun borst reikt en aan de bovenkant naar voren uitsteekt. 
Lantarens hebben bovenin een blad tegen de rook, geschikt voor kaarsen zowel 
als olie, gemaakt van koper of messing, rondom gesloten, groot van formaat, 
midden op de schouw zit een haak voor de fakkels. 
Driepotige tafeltjes kunnen worden dichtgeklapt." 
  
Uit "Een Toscaanse prins bezoekt Nederland", bezorgd door Lodewijk 
Wagenaar, uitg. Lubberhuizen 2014.  
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Check, check, double check 
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Wiewaswie is een prachtig hulpmiddel om gegevens van onze voorouders op te 
zoeken. Toch blijft het altijd noodzakelijk om de aktes daadwerkelijk te 
raadplegen. Hier weer eens een aardig voorbeeld. De hierbij getoonde akte is 
te vinden met de naam Trijntje Biersteker, maar bij nader inzien blijkt hij 
eigenlijk helemaal niet over haar te gaan.  
In de kantlijn staat: Volgens vonnis der Arrondissements Regtbank te Hoorn 
gewezen den veertienden April achttienhonderd negen en zestig, dat in deze 
acte, in plaats van de woorden Trijntje Biersteker, van beroep zonder, geboren 
te Wognum en wonende aldaar, echtgenoote van Jan Hoek en dochter van 
Simon Biersteker, enz, daar in gelezen wordt: Trijntje de Waart, geboren te 
Nibbixwoud, echtgenoot van Jan Hoek, eerder weduwe van Petrus Timon Kuip, 
dochter van Sijmen Pieterse de Waart en Grietje Frederiks Berkhout. Waarvan 
acte is opgemaakt in het register van overlijden van den jare achttienhonderd 
negen en zestig den zeventiende April numero negen.  
 
 

Tip 

 
Jaarboeken van het Westfries Genootschap gefaseerd online  
 
Het Westfries Genootschap viert dit jaar haar 90-jarig bestaan. Stichting 
Glaswerk heeft het genootschap verrast met een prachtig verjaardagscadeau. 
Op kosten van de stichting zijn alle jaarboeken Oud & Nieuw (1927 t/m 2013) 
gedigitaliseerd en zullen in fasen op de website van het Westfries Genootschap 
gepubliceerd worden. Alle reden om de site www.westfriesgenootschap.nl 
regelmatig te bezoeken. (En mocht u lid willen worden van het genootschap, 
dan vindt u daar ook alle informatie!)  
 

 
Oproep 

 

De redactie is op zoek naar creatieve genealogen die het 

leuk vinden als hun onderzoeksresultaat, bijzondere vondst 

of andersoortig aardig genealogisch artikel in dit  blad 

wordt gepubliceerd. U vindt de namen van de redactie op 

de kaft. 
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Boekbespreking 
 

GENEALOGIE SCHEKKERMAN   
bibliotheeknr. 216) 
      verzorgd door Johannes Thomas Schekkerman 1986   
      schenking van Jos Kaldenbach 
 
De schrijver begon zijn onderzoek vanuit de gedachte dat zijn familienaam zeer 
sporadisch voorkomt; uiteindelijk heeft hij in acht uitgewerkte familietakken alle 
mannelijke leden beschreven. Te beginnen in 1674 wanneer Casparus 
Scheckerman huwt met Annetje Pieters, beiden wonend op de Lange Nieuwe 
Sloot te Alkmaar. 

Casparus Scheckerman had 4 kinderen toen hij 
hertrouwde met Aaltje Jans Baver , wonend op 
de Oude Vest. In 1669 werd hij medevertegen-
woordiger van de gilderaad van het kleerma-
kersgilde en in 1720 werd hij meester kleer-
maker, alzo beschreven bij de aankoop van een 
graf in de Groote Kerk te Alkmaar, waarin hij op 
16 maart 1723 in de Zuiderkapel werd 
begraven. Dochter Geertruijda (geb. 11 augus-
tus 1677) werd hier ook bijgezet op 27 mei 
1729. 
Andere naamgenoten te Alkmaar: 
Reijndert Jansz Schekkerman, mr. chirurgijn 
wonend in de Houttil, later als weduwnaar op 

Dronkenoort. Jacobus Reindertsz wordt genoemd in de transportregisters van 
Alkmaar 1737-1781 als koper en verkoper van huizen en erven. 
Reijndert Jacobusz Schekkerman, gedoopt te Alkmaar op 26 november 1733 
was schoolmeester te Hem (NH) en in de kerkregisters wordt bij zijn begrafenis 
vermeld: Den klok geluid by het begraven van: Reijndert Schekkerman 22 juli 

1811 ƒ1,00.  
In een inventarislijst opgemaakt door de Keizerlijk Notaris Klaas Hoek in het 
departement van de Zuiderzee residerend te Venhuizen staat voor de kinderen 
vermeld: twee burgerhuizen te Hem, erf en boomgaard, levend vee en geld. 
Met afdruk van veel foto’s, akten, overlijdensberichten  en enkele familie-
verhalen is deze genealogische uitgave voor velen lezenswaard. 
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Nadere kennismaking met... 
 
Deze keer komt Femia de Ridder-Sevenhuijsen aan het 
woord. Ze is lid van Zaanstreek-Waterland en 
'bijkomend lid' van Hollands Noorderkwartier. Hoewel 
ze in de Zaanstreek woont kunt u haar ook 
tegenkomen op onze bijeenkomsten. Femia werd als 
Euphemia Simone geboren. De aankondiging verliep 
niet helemaal vlekkeloos. Vader en moeder schreven 
snel een kaartje naar Schoorl met de tekst: Lieve broer 
en zus, Hiermede berichten Wij U dat ons een 
dochtertje is geboren. Hartelijke gr. … Dat ze Femia 
heette werd in de haast vergeten. En in de krant stond: 
Geboren: Euphemia Simone z.v. P. Sevenhuijsen en M. 
Hoogvorst. Maar verder ging alles goed met haar.   
Waarom begint men aan Genealogie? Bij mij en mijn oudste zus werd de 
belangstelling gewekt door een artikel in de krant van 10-4-1969 in de rubriek 
van Dirck Duyvel (NHD). Hierin stond een wapen afgebeeld met de vraag 
“Heraldicus gezocht”. Dit wapen hing in de kamer van de 86-jarige (dit moest 68 
zijn) Willem Sevenhuysen in Warmenhuizen. In de krant van 23-04-1969  werd 
vermeld dat de heer A. Mekken in Alkmaar hierop reageerde met een uitleg 
over dit wapen. Mijn zus wilde dit uitzoeken op het moment dat zij met 
pensioen zou gaan. Ik begon omstreeks 1986/1987 met onderzoek.  Mijn zus 
was in 1986 lid geworden van de Westfriese Families. 

 Inmiddels hadden wij ook een foto in ons   
bezit van het wapen, want een familielid had 
dit nageschilderd. Veel Sevenhuijsens pronken 
met dit wapen. Wij wilden nu toch weten of dit 
wapen ook echt bij ons hoorde. Omstreeks 
1986 hebben wij alle telefoonboeken 
nagezocht op de naam Sevenhuysen en Ze-
venhuizen en naamgenoten aangeschreven en 
gebeld.  We hebben hierop veel hart-
verwarmende reacties ontvangen. Helaas, het 
bewuste wapen hoort tot nu toe niet bij ónze 
stamboom, maar zoals ik het noem, bij de   

AAlkmaarders.  
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Mijn eerste bezoeken aan het archief Alkmaar aan de Oudegracht waren een 
openbaring. De originele boeken, waar ik de zandkorrels voelde tussen de 
bladen om de inkt droog te maken, dat doet je wat. Hierdoor vond ik dat het 
bewuste wapen bij de dijkgraaf Dirk Sevenhuijsen behoort. 
De contacten n.a.v. mijn telefoontjes naar naamgenoten was een goed besluit. 
Toen ik opbelde naar iemand in Uitgeest met de vraag of zijn naam goed in het 
telefoonboek stond met een Z, kreeg ik een bevestigend antwoord. De spreker 
verwees mij naar zijn broer, die ook onderzoek deed. Hierdoor ging het balletje 
versneld rollen. Deze Erik Zevenhuizen gaf mij veel kopieën van annonces die hij 
in Den Haag had gevonden en veel andere gegevens, en ook de naam van een 
andere onderzoeker namelijk Frank Zevenhuijzen. Deze had al een stamboom  
samengesteld welke ik van hem kreeg. Zijn stamboom begint bij Gerrit 
Sijmenszn (Sevenhuisen). Omstreeks 1610  is hij predikant geworden. Hij kreeg 
een beroep van de gemeente Kalverdijk en Enigenburg. Hij werd op 23 maart 
1611 door de classis Alkmaar met goed gevolg geëxamineerd. Na 7 jaar in 
Harenkarspel predikant te zijn geweest krijgt hij een beroep naar Schoorl en 
Schoonhoven. Hij ging naar Schoonhoven en heeft daar gewerkt vanaf 1619 tot 
zijn overlijden in 1633. 
Hij was in 1607 in Delft getrouwd met Marritgen Jansdr (ovl. 11-11-1610 te 
Delft). In Harenkarspel wordt ca. 1617 een zoon Thomas geboren, moeder is 
waarschijnlijk Machteltgen (Maertens). Als een van de lezers hierover meer  
gegevens heeft, houd ik me aanbevolen! 
 
Bij een lezing van de afdeling Zaanstreek/Waterland was een spreekster die zei: 
“Weten dat zij niet bij je horen is ook weten”. Dit heb ik goed in mijn oren 
geknoopt. Ik kwam hierdoor op zeven verschillende stambomen. 
  
1 oktober 1989 ben ik ingeschreven als lid van NGV afd. Zaanstreek hoewel ik 
meer te zoeken heb in Alkmaar. Daarom werd ik bijkomend lid van HNK (op 
naam van mijn man om eventueel gezamenlijk naar het verenigingscentrum te 
kunnen gaan). Dit is eigenlijk maar één keer gebeurd, maar als het kwartaalblad 
HNK komt vindt hij toch dat dit zijn blad is... 
  
Zoals iedere genealoog kijk ook ik in de boeken het eerst naar de Index om te 
zien of mijn naam daarin voorkomt. 
Tot mijn grote verbazing vond ik in het boek de Papiermolens in de provincie 
Noord-Holland door H. Voorn de naam van Maarten Cornelisz Sevenhuijsen, 
papiermaker in Koog aan de Zaan. Deze maakte heel veel testamenten en 
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codicils, waardoor ik tot de ontdekking kwam dat mijn stamboom in de 
Zaanstreek begon. 
Helaas heb ik niet de doop van mijn stamvader Willem Gerritsz kunnen vinden. 
Zijn moeder was Trijntje Pietersdr Sevenhuijsen. Hij is dus de achternaam van 
zijn moeder gaan gebruiken. De Zaanse Sevenhuijsens waren doopsgezind. Dus 
er was geen kinderdoop. Het huwelijk van Trijntje Pietersdr met Gerrit NN heb 
ik ook niet kunnen vinden. Haar moeder Aechtje Gijsen is overleden vóór 8-4- 
1658 te Koog aan de Zaan.  
Pieter Cornelisz Sevenhuijsen heeft dan nog één dochter Guurtje (ovl. 16-5-
1706). Guurtje trouwde met Gerrit Claasz Kleijn. Hun kinderen gingen zich ook 
Sevenhuijsen noemen. 
Pieter Cornelisz Sevenhuijsen hertrouwde te Krommenie met Maritje Aris op 8-
4-1658. Zij kregen samen 3 dochters. Geen wonder dat de kleinkinderen de 
achternaam van moeder gebruikten. 
Ook ontstond in het begin een grote vraag door de vondst van Pieter Jaspersz 
Sevenhuijsen, die begraven was in de Herv. Kerk te Krommenie. “Uhh 
Jasper???” Deze naam kwam toch helemaal niet voor in de familie? Nee dus, 
moeder Aafje Pieters was eerst getrouwd met Jasper Gerritsz Spinder. Blijkbaar 
ging haar zoon ook de achternaam van opa gebruiken. 
 
In 1997 heb ik het resultaat van de zoektocht naar mijn eigen familie 
Sevenhuijsen gepubliceerd in Westfriese Families. De kwartierstaat van mijn 
grootmoeder Grietje Kwakman stond in nr. 71 van HNK (sept. 2007).    
 
 
 

Tip 
 

Najaarsfamiliedag van Westfriese Families 
 

Jaap Zomerdijk uit De Rijp geeft een presentatie over zijn familie en hoe zijn   
boek 'Drie eeuwen Zomerdijk' tot stand kwam. 

Datum:  zondag 5 oktober 2014 
Tijd: 14 tot 16 uur 

Lokatie: De Brink, Dorpsstraat 155 Obdam 
Toegang: Iedereen die geïnteresseerd is in genealogie, ook niet-donateurs.  
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Helpt u mee aan het  megaproject van de NGV? 
 
In maart heeft Jaap van Zweeden een presentatie gehouden over het 
digitaliseringsproject van de NGV. Als u niet in de gelegenheid bent geweest om 
daarbij aanwezig te zijn, heeft u het verslag in het juni-nummer kunnen lezen. 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er bij de NGV een megaklus geklaard moet 
worden.  
De NGV heeft in haar lange bestaan heel veel documenten verzameld. Tot nu 
toe zijn er al duizenden gescand met de modernste apparatuur. Om deze scans, 
afbeeldingen van brondocumenten, toegankelijk te maken moet er een index 
worden opgebouwd, die het mogelijk maakt om bijv. op familienaam, plaats of 
datum te zoeken.  
Inmiddels zijn bijna 100 vrijwilligers in het land bezig de gegevens van de scans 
in te voeren zodat die scans snel te vinden zijn. Er is programmatuur 
beschikbaar om dit invoeren zeer eenvoudig te kunnen doen. Op het 
beeldscherm wordt de gescande afbeelding getoond, en daarnaast een aantal 
invulvelden waar de gegevens van de afbeelding moeten worden ingetypt.  
Afhankelijk van de bron kost het invoeren slechts enkele minuten. Je kunt het 
invoerwerk ieder moment afbreken en later weer oppakken. Als een 'bundel' 
scans gereed is, worden de gegevens door vrijwilligers, de controleurs, 
gecontroleerd op typfouten en daarna.... worden de gegevens vrij gegeven 
zodat we er allemaal in kunnen zoeken en er ons voordeel mee kunnen doen! 
Het invoerwerk kan gewoon thuis achter de computer gebeuren, op ieder uur 
van de dag, zelfs 's nachts (maar dat lijkt me niet zo verstandig).  
Maar...  er zijn ontzettend veel scans en er is dus nog heel veel werk te 
verzetten. Daarom roepen we uw hulp in. Hoe meer er is ingevoerd, hoe meer 
we er met z'n allen van kunnen profiteren. Als u bijvoorbeeld met twee uurtjes 
per week ca. 40 tot 50 scans indexeert, dan lijkt dat niet zoveel, maar als 10% 
van de NGV-leden zou meedoen, zouden we in een jaar 1 miljoen documenten 
online beschikbaar maken!  
 
Als u wilt meehelpen door min of meer regelmatig een uurtje invoerwerk te 
verrichten, dan kunt u contact opnemen met Dolf Houtman, e-mail 
vcescanbeheer@gmail.com.  
Inmiddels hebben de redactieleden Ger Telman en Marry Luken ook ervaring 
opgedaan. Als u vragen heeft, kunt u ook bij hen terecht!  
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