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Van de voorzitter 
 
Voor u ligt de nieuwe Noordkopstukken van september 2012. 
Het nieuwe seizoen is bijna aangebroken. 
Ik hoop dat u allen een mooie en zonnige zomer hebt gehad. 
Een kort overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. 
Allereerst onze jubileum- middag op 21 april 2012. 
Omdat we gekozen hadden voor de zaterdag waren wij er van overtuigd, 
dat er meer leden aanwezig zouden zijn. 
Het was desondanks een geslaagde en gezellige middag. 
Het bestuur heeft u – ter gelegenheid van het jubileum - een mooi april 
nummer toegestuurd met daarin een selectie van in Den Helder geboren 
bekende kunstenaars.  
Wij hopen dat u het blad met veel genoegen heeft gelezen. 
Zoals ik eerder in Noordkopstukken heb aangegeven, vindt er nog steeds 
overleg plaats met de Historische verenigingen in Den Helder, om meer 
samen te werken. Het ziet er goed uit. 
Er wordt geprobeerd een ruimte te vinden, waar wij als verenigingen ons 
archiefmateriaal kunnen onderbrengen, met ieder een eigen ruimte. 
Zodra er iets concreets te melden is, hoort U dit van ons.  
Al geruime tijd zijn we bezig met het nieuwe programma. 
Als eerste brengen we op vrijdag 21 september a.s. een bezoek aan het 
Rijksarchief in Leeuwarden. 
U kunt zich aanmelden bij onze secretaris Gré Burgmeijer. 
Nadere informatie hierover kunt u lezen in de Nieuwsbrief. 
Op 26 oktober 2012 komt de heer Ellermeijer een lezing houden over 
Huisduinen. Deze avond wordt gehouden in de Maranathakerk. 
Op 23 november 2012 komt dhr. R. Philippo spreken over DNA bij 
stamboomonderzoek. 
Deze avond wordt gehouden in de Draaikolk. 
Verderop in dit blad vindt u uitgebreidere informatie. 
Voor het programma in het nieuwe jaar wordt nog druk overleg gevoerd. 
Kijkt U op de website voor actuele informatie. 
Ik wens u namens het bestuur veel leesplezier in het nieuwe blad. 
 
Groeten Afra 
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Afdelingsagenda 
 
Tresoar 
Op vrijdag 21 september 2012 brengen wij een bezoek aan Tresoar te 
Leeuwarden. U kunt zich nog opgeven bij onze secretaris Gré Burgmeijer. 
Arend Hovinga heeft hierover een wetenswaardig stukje geschreven.  
  
Tussen 1959-1965 is deze grote betonnen kolos gebouwd. 
Nu wil men proberen om dit tijdseigen gebouw op de monumentenlijst te 
krijgen. 
Oorspronkelijk neergezet als “Provinciale Bibliotheek” en dacht men veel 
ruimte te hebben. En dat was ook zo, maar niet lang. Dan begint het tijd te 
worden om het wat efficiënter in te richten. Dus in 1997 een grote 
verbouwing, die voor een groot deel bestond uit, dat de vaste stellingen, 
verrijdbare werden. Zover mij bijstaat, had men toen een lengte 
boekenplank, van 25 kilometer. Natuurlijk de tijd gaat door, en de 
aanpassingen zijn onvermijdelijk. 
In 2003 verandert de naam in “Tresoar” en zijn 5 verschillende groepen 
samen bij elkaar ingetrokken, die veel met elkaar te maken hebben. Onder 
anderen het Rijksarchief. Dat heeft voor veel problemen gezorgd, die het 
personeel voortreffelijk heeft opgelost. Doordat er 5 verschillende groepen 
bij elkaar zijn ingetrokken, kun je veel in één gebouw vinden. Er zijn veel 
archieven ondergebracht, van de gehele Provincie Friesland.  
Alleen de gemeente Leeuwarderadeel is ondergebracht in het HCL 
Historisch Centrum Leeuwarden. 
Daar is ook plaats voor 10 kilometer archiefplank. En de gebouwen liggen 
allemaal naast elkaar. 
Wat maakt het nu zo interessant om in een archief te gaan snuffelen. 
Je krijgt de echte oude papieren in handen, en krijgt de handtekening van 
bekende en onbekende familieleden te zien en dan valt op dat de één vlot 
met de kroontjespen om kan gaan, en de ander daar wat vreemd mee om 
gaat. 
Er is van huis uit veel, heel vlot te vinden, maar niet alles. In het archief 
beleef je het veel intensiever. En weet ook dat niet alles langs de straat ligt, 
maar dat er ook heel veel onontgonnen terrein nog op verkenning ligt te 
wachten. Ook tref je in de archieven veel hulpvaardige mensen aan. Hier 
geldt veelal dat, twee mensen meer weten dan één. Als je thuis een paar 
tegenslagen te verwerken hebt gehad, zit je in een dip. Even een paar 
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bemoedigende woorden, en een goede tip kunnen je er weer bovenop 
helpen. Dat is in de archieven, maar ook op de verenigingsavonden.  
Ga je ook mee naar Leeuwarden?  
Mijn advies is laat je meer zien, en liefst ook horen.  
 
Arend Hovinga. 
 
Lezing 
 
Op 26 oktober 2012, om 20.00 uur geeft de hr. Han Ellermeijer een lezing 
over Huisduinen. Deze lezing wordt gehouden in de Maranathakerk, 
Vijzelstraat 73, ingang Bakkerbreedstraat, 1781 TP Den Helder. 
 
Op 23 november 2012, om 20.00 uur geeft de hr. Robert Philippo een 
lezing over DNA in de genealogie. Deze lezing wordt gehouden in de 
Draaikolk, Dollardlaan 202, 1784 BJ Den Helder. 
 
Een boeiend, interactieve en praktijkgerichte lezing over valkuilen en 
zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmiddel bij familieonderzoek. Aan 
de hand van praktijkvoorbeelden uit enkele genetische reconstructies van de 
Philippo Stam en de Joodse Rudelsheim Stam neemt de spreker u mee hoe 
hij met behulp van deze techniek verwantschapsvragen in zijn 
familieonderzoek oploste, maar ook hoe hij tegen plezierige en minder 
plezierige verrassingen aanliep. Laagdrempelige, kennis delende en “niet 
wetensschappelijke” lezing voor iedereen die hier meer over wilt weten. 
Neem gerust uw eigen stamboomproblemen mee en laat u verrassen wat dit 
hulpmiddel voor u mogelijk zou kunnen betekenen. 
 
Bibliotheek- en contactavond 

Met ingang van maandag 3 september 2012 kunt u van 19.00 tot 21.30 uur 
weer terecht in onze bibliotheek.  
Eens in de veertien dagen zijn wij aanwezig en noteert u de volgende data in 
uw agenda: 10-09, 24-09, 08-10, 22-10, 05-11 en 19-11. 
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Leden mutaties 

Overleden: 
dhr. M. van de Pompe Praamstraat 157 1784 NE Den Helder 
dhr. J.A.M. Louwe, Patrijzenweg 11, 1759 GD Callantsoog  
 
Welkom aan onze nieuwe- en bijkomende leden 
dhr. P. Feenstra, Basstraat 89, 1781 PV Den Helder   
dhr. H.L.J.Looijesteijn, Wallerweg 20, 1764 HS Breezand 
dhr. H.K. Castel, Wierbalg 1212, 1788 TE Julianadorp 
dhr. M. Brondsema, Sluisdijkstraat 115, 1781 EG Den Helder 
dhr. J.W.F.M. Dehne, Visstraat 61, 1781 CM Den Helder  
dhr. C.H. Provily, Drooghe Bol 2042, 1788 VD Julianadorp  
 
Beëindiging lidmaatschap 
dhr. J.J. Kaldenbach, Amstelstraat 18, 1823 EV Alkmaar  
dhr. D. Keijser, P.W.A. Singel 36, 1782 GS Den Helder  
dhr. O.M. Nijhuis, Roompotstraat 6, 1784 JH Den Helder  

 

 
 
Een oude ansichtkaart gepost in 1902 
 
In het kwartaalblad “Levend Verleden” (december 2011) van de Helderse 
Historische Vereniging is een artikel opgenomen van dhr. J.L. Bel uit 
Velserbroek.  
De aanleiding tot het verhaal was een oude ansichtkaart uit de verzameling 
van dokter P. Schoorl met als afbeelding de Spoorstraat. Op de foto is links 
het Julianapark en rechts de oude Bethelkerk te zien. En daar gaat zijn 
verhaal juist over want het is dan nog geen Bethelkerk maar Zuiderkerk. De 
Bethelkerk stond in die tijd aan de Kanaalweg. Nadat deze was afgebroken 
om er een Chr. Militair Tehuis te bouwen werd de Zuiderkerk 
“omgedoopt” tot Bethelkerk. Inmiddels is deze ook weer gesloopt en staat 
er nu een Bethelkerk aan de Prins Hendriklaan.  
 
Hij begint zijn verhaal met de opmerking dat de kaart verzonden is door 
een dame die trots was op “onze pastorie en kerk”. Tijdens het zoeken naar 
beeldmateriaal voor dit verhaal leek het me wel aardig om eens te kijken of 
deze dame te achterhalen was. De kaart was gericht aan juffrouw J. 



 Noordkopstukken september 2012 jr. 26 nr. 3  

5 

Jonkhoff, per adres den heer H. Jonkhoff in Burum en verzonden door 
haar zuster A. Boersma. Een zoekpoging leek eigenlijk wel zinvol omdat de 
opmerking “onze pastorie en kerk” aangeeft dat zij hier woonde en lid was 
van deze kerkgemeenschap. Op de website van het Regionaal Archief 
Alkmaar kan digitaal gezocht worden in het bevolkingsregister van Den 
Helder. Het is geen grote stad en zoeken op A. Boersma levert maar enkele 
personen op waaronder een Aafke Doekes Boersma, geboren in Burum. Zij 
is de vrouw van de predikant Ds. Cornelis Stadig. Het gezin kwam op 21 
juni 1895 vanuit de Haarlemmermeer naar Den Helder, Dijkstraat 25 en 
verhuisde op 24 maart 1898 naar Spoorstraat 8. Dat vond ik ook terug in 
het adressenboek van 1906 en achterin bij de namenlijst van de Spoorstraat-
bewoners de vermelding: nummer 8, Ds. C. Stadig, Zuiderkerk. Het gaat er 
nu op lijken dat de vermelding “onze pastorie en kerk” op de ansichtkaart 
letterlijk genomen kan worden. Aafke Doekes Boersma kwam dus uit 
Burum waar haar zuster J. Jonkhoff woonde.  
 
Zoeken op Genlias naar het huwelijk van Cornelis Stadig en Aafke Boersma 
levert haar ouders op, namelijk Doeke Jans Boersma en Froukje Oegers de 
Boer in Friesland. Doeke Jans Boersma, 30 jaar oud, geboren te Burum 
huwde op 12 mei 1853 met Froukje Oeges de Boer, 29 jaar oud, geboren te 
Surhuizum, gemeente Achtkarspelen. 
 
Vijf kinderen werden er geboren in Burum, gemeente Kollummerland (Fr.): 
Aafke op 15-11-1856 
Jetske op 12-12-1858 
Tetje op 04-10-1863 
Oege op 20-12-1864 
Jan op 20-11-1868  
Jetske huwde te Grijpskerk op 16 september 1886 met Haike Jonkhof(f), 
geboren te Groningen op 19 augustus 1860. Kennelijk stuurde de 
domineesvrouw Aafke, de ansichtkaart naar haar zus Jetske. 
 
De familienaam Stadig komt al lang voor op Wieringen. Cornelis Stadig 
werd daar geboren op 13 november 1853. Zijn vader was Meijert Stadig, 
geboren te Den Oever op 29 augustus 1826 en overleed te Ten Boer (Gr.) 
op 13 januari 1894 als predikant. Zijn moeder was Maartje Koster, geboren 
op Wieringen op 14 april 1826. Zij huwden op Wieringen op 20 mei 1852. 
In de huwelijksakte staat dat Meijert dan 25 jaar oud is en Maartje 29 jaar. 
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Maar als beiden geboren waren in 1826 zou de leeftijd toch gelijk moeten 
zijn. De leeftijd van Maartje is niet juist. Bij de huwelijkse bijlagen zit een 
geboorteafschrift van haar zusje (ook Maartje) dat op 14 januari 1823 werd 
geboren en twee dagen later overleed. Het is mogelijk dat Maartje dat niet 
geweten heeft. Over doodgeboren of kort na de geboorte overleden 
kinderen werd meestal niet gesproken. Zeker niet met kinderen, die dan 
later ook niet werden bijgepraat. 
 
Hun zoon Cornelis Stadig huwde in de gemeente Kollumerland op 4 
december 1878 met Aafke Doekes Boersma. Als het gezin zich vestigt in 
den Helder op 21 juni 1895 worden er in het Bevolkingsregister van Den 
Helder, folio 283, de volgende kinderen genoteerd: 
Froukje  gebr. Britsum, gemeente Leeuwarderadeel (Fr.) 19-07-1879 
Alida  gebr. Britsum, gemeente Leeuwarderadeel (Fr.) 14-07-1880 
Meijert  gebr. Britsum, gemeente Leeuwarderadeel (Fr.) 24-08-1881 
Ducia  gebr. Britsum, gemeente Leeuwarderadeel (Fr.) 23-09-1882 
Duco  gebr. Baflo (Gr.) 03-03-1884 
Lambertus gebr. Baflo (Gr.) 21-01-1886 
Oege  gebr. Baflo (Gr.) 21-10-1887. 
 
In het boekje over het kerkelijk leven van de gereformeerde kerk in Den 
Helder schrijft Ds. F. Tollenaar in 1940, dat op 6 maart 1895 de kerkenraad 
vier predikanten formeerde en uiteindelijk met grote meerderheid gekozen 
werd voor C. Stadig van Nieuw-Vennep (Haarlemmermeer).  
Nadat hij eerder de gereformeerde kerken in Britsum, Baflo en Nieuw-
Vennep had gediend ging hij nu in Den Helder dienen. In 1918 vierde hij, 
onder grote belangstelling, zijn 40-jarig ambtsjubileum.  
 
Ds. F. Tollenaar schrijft dan verder: 
Op 22 mei 1919 heeft Ds. Stadig afscheid van de gemeente genomen, die 
hij ruim 24 jaar had gediend. Volgens de notulen heeft de emiraatsregeling 
nogal moeite gekost, doch werd uiteindelijk opgelost op een voor den 
kerkenraad voordelige wijze, terwijl toch het pensioen van Ds. Stadig 
ongeveer even hoog was, als het traktement, dat hij had genoten. Ds. Stadig 
vertrok naar Amersfoort, waar hij in 1925 is overleden. Ds. v.d. Werff ( zijn 
opvolger in Den Helder) heeft op zijn graf een gedenksteen onthuld, die 
door de gemeente van Den Helder was geschonken. 
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De overlijdensakte Amersfoort (nr. 310) van 10 december 1924 geeft echter 
aan dat Cornelis Stadig is overleden te Amsterdam vrijdag 5 december 1924, 
71 jaar oud. Hij was in het Hervormde Diaconessenhuis in observatie 
opgenomen om een operatie te ondergaan. Voor de operatie is hij echter 
overleden. Ds. Stadig had in Amersfoort in verschillende commissies en 
verenigingen een leidende positie gehad. Op 8 december 1923 vierde hij 
nog zijn 45-jarig ambtsjubileum. De begrafenis in Amersfoort was op 
woensdag 10 december 1924. 
 
Zijn vrouw Aafke Doekes Boersma overleed in De Bilt op 9 april 1928, ook 
op 71-jarige leeftijd. 
 
Zo komt een oude ansichtkaart een beetje tot leven en blijkt juist heel goed 
te passen bij het verhaal over de Bethelkerk. Maar ook voor dit verhaal om 
de familieverbanden eens nader te onderzoeken.  
 
Piet Zeeman. 
 
Bronnen: 
Regionaal Archief Alkmaar 
Noord-Hollands Archief, Haarlem 
Genlias 
“Een eeuw kerkelijk leven van de gereformeerde kerk te Den Helder 1840-
1940”, Ds. F. Tollenaar. 
“Een verhaal bij een oude ansichtkaart”, Joop Bel. 
Helderse Courant 10 november 1923 en 9 december 1924.  
En…. niet te vergeten: de ansichtkaart. 
 

 
 
Arend Booij 
 
Onlangs kreeg ik een vraag van Cor Bart uit Beverwijk of ik Arend Booij 
kende en gegevens over hem had. Hij staat op de lijst van de 
Oorlogsgravenstichting (OGS)en de erelijst van de overheid. Op de lijst van 
de OGS stond geen overlijdensdatum. 
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Arend Booij werd geboren op 25 september 1902 in Den Helder als zoon 
van Klaas Booij en Trijntje Gelder. Arend was kok bij de koopvaardij. Zijn 
vader was arbeider en konstabelsmaat bij de Koninklijke Marine. Zijn 
grootvader, Arend Booij diende ook bij de Marine. Hij kwam naar Den 
Helder vanuit Zaandam. Grootvader Arend was getrouwd met Klasina 
Johanna Molenaar. Volgens het Bevolkings Register (BR) van Rotterdam 
komt hij op 22 juli 1919 van Helder (Den Helder) in Rotterdam. Hij wordt 
ingeschreven op het adres Schiedamschedijk 177a, bij Posthuma. Volgens 
datzelfde register vertrekt hij op 3 augustus 1920 naar Amsterdam, 
Kraijenhofstraat 11 één hoog links. Op dat nummer woont Johanna 
Wilhelmina Tjerks. De naam Tjerks komt ook voor op de kaart van Den 
Helder op het adres waar zijn ouders wonen, Dijkstraat 16a, daar woont 
Willem Petrus Tjerks. Zijn ouders scheiden in 1912 en Trijntje hertrouwd 
met Willem Petrus Tjerks, stoker van beroep. Klaas hertrouwt op 15 mei 
1912 in Amsterdam met Wiebrigje de Jong. 
Arend staat niet op dat adres ingeschreven. Hij woont waarschijnlijk tijdelijk 
bij zijn stiefzuster. 
Op de kaart van het BR Rotterdam staat ook nog in rood: 31december 1920 
Ambtshalve. 
Op een grafsteen op de begraafplaats in St.Louis Missouri (VS) staat: 
“Arend Booy”  
Arend was kok aan boord van SS J.Pinckney Henderson. Het schip voer op 
27 augustus 1943 in het konvooi HX252 onder de kust van Canada. In 

dichte mist kwam het in aanvaring met J.H. Senior. Het konvooi werd 
bewaakt door een aantal marineschepen, waarvan één een aanval van een 
Duitse onderzeeër meldde. Door de botsing brak brand uit. De Senior was 
een tankschip en geladen met brandstof en de Pinckney Henderson was 
geladen met katoen. Van beide schepen waren er helaas maar negen 
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overlevenden waarvan drie van de Pinckney Henderson. De Pinckney 
Henderson brandde van 19 augustus 
tot en met 25 september 1943. Het 
andere schip kon weggesleept 
worden. 
 
Wie kan mij meer vertellen van en 
over Arend Booij en zijn familie. 
Waar volgde Arend zijn opleiding tot 
kok. Hoe en wanneer kwam hij bij de 
Amerikaanse koopvaardij terecht? 
 
Jaap Booij (jac.booij@planet.nl) 

 
 
Voor U bij elkaar gejut 
 
4,5 Miljoen Gelderse namen uit kerkboeken op internet 
 
Het Gelders Archief heeft vorig jaar (4,5 miljoen namen uit de Doop-, 
Trouw- en Begraafboeken (DTB‟s)) van Gelderland (met uitzondering van 
het rivierengebied) op internet geplaatst. Het gaat om namen van personen 
in Gelderland, die in de kerkboeken voorkomen vanaf de l6e eeuw tot 1811. 
Voor de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 hielden de kerken een 
administratie bij van lidmaten en mensen die gedoopt of begraven werden 
en huwden. Zo zijn in de DTB‟s behalve de namen van dopelingen, 
gestorvenen en gehuwden, onder meer doop-, begraaf- en trouwdata, 
namen van getuigen en aangevers van geboorten of overlijden te vinden. 
De nieuwe database is niet alleen van belang voor genealogen, maar ook 
voor onder andere streekhistorici, biografen en historisch demografen. 
Medewerker van het voormalige Rijksarchief in Gelderland. Piet L.J, 
Dullaert, begon begin jaren zeventig met het systematisch aanleggen van 
alfabetische naamlijsten per kerkgemeente in Gelderland op basis van de 
DTB‟s. Dankzij dit monnikenwerk konden de namen snel en efficiënt in de 
database worden ingevoerd en gereedgemaakt voor publicatie op het 
internet. 
Bron: Gelders Archief 
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Utrechtse DTB’s online  

DTB‟s van de plaatsen Everdingen, Hagestein, Vianen en Zijdeveld zijn nu 
op internet te vinden. 
Kijk op:http://www.hetutrechtsarchief.nl 
 
Rotterdam heeft gezinskaarten online. 

Rotterdam heeft gezinskaarten van 1880-1941 online staan via de digitale 
stamboom. 
Kijk op: http:www.gemeentearchief.rotterdam.nl 
 
Gratis cursus  

Op de Belgische website van Peter Desmet treft u diverse cursussen aan die 
wellicht bij uw onderzoek van pas kunnen komen. 
Kijk op: www.gratiscursus.be 
 

 
 
Wie en wat waren uw voorouders?  
 
Merkwaardige ontdekkingen bij het genealogisch onderzoek 
Hoe sommigen aan hun achternaam kwamen  
 
Het is uiteraard niet mogelijk om in een dagbladartikel alle facetten van het 
voorouderonderzoek te behandelen. De genealoog stuit immers bij zijn 
speurtochten op zoveel interessante wetenswaardigheden uit het verleden, 
dat hij hiermee boekdelen zou kunnen vullen. Ik moet mij beperken tot 
slechts enkele details, die echter voldoende belangwekkend zijn om te 
worden genoemd.  
Het was op 3 maart 1811, dat Napoleon in Nederland de Burgerlijke Stand 
invoerde. Voortaan was het verplicht geboorten, huwelijken en overlijden te 
laten registreren bij de gemeenteambtenaar. Tegelijkertijd decreteerde hij - 
en dit was wel nodig om te komen tot een zo nauwkeurig mogelijke 
registratie - dat voortaan iedere inwoner een vaste achternaam moest 
voeren. Men volgde weliswaar het decreet op, maar was zozeer overtuigd 
van de kortstondige geldigheid der bepaling - Napoleon zou immers toch 
wel spoedig verliezen - dat verschillende mensen de meest zotte namen 
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verzonnen. Hoewel we niet alle vreemdsoortige namen op rekening van dit 
decreet mogen schrijven, zijn de meeste toch in 1811 ontstaan.  
Hoe was het vóór 1811? Zeker, er was geen gemeentelijke aantekening van 
geboorte, huwelijk en overlijden. Maar wel vinden we in de doop-, trouw. 
en begraafboeken van de verschillende gemeenten genoteerd de data van 
doop. huwelijk en begraven. Ook was er van 1695 tot 1805 een zekere 
belasting op trouwen en begraven en uit de boekhouding daarvan is 
somtijds de welstand van het voorgeslacht en het verdere verloop van 
iemands afstamming na te gaan.   
Men denke niet, dat het genealogisch onderzoek vóór 1811 even 
gemakkelijk is als dat na de invoering van de Burgerlijke Stand. Ten eerste 
was er geen absoluut gebod tot registratie. Ten tweede waren er, vooral in 
de grote steden, zoveel kerkgenootschappen en kerken, dat het vaak uiterst 
moeilijk is de juiste kerk te vinden, wat zeer tijdrovend is. Ten derde hadden 
velen geen achternaam of indien ze er wel een hadden, was deze zozeer 
overgeleverd aan de willekeur van de drager (of van de omwonenden!) dat 
we dezelfde man soms aantreffen onder een totaal verschillende 
achternamen. De genealoog mag zich gerust met een detective vergelijken, 
al is zijn arbeid niet zo gevaarlijk. Ik zal u een voorbeeld van deze 
naamwisseling geven. 
Op 15 november 1676 huwde te Andijk een zekere Mr. Willem Willemsz 
Postumus met Trijn Pieters. Zijn zoon heette eveneens Willem Willemsz. 
Postumus en huwde op 18 januari 1705 met Geert Jacobs. Een zoon uit dit 
huwelijk vond ik aangeduid als Simon Willemsz., gedoopt op 8 februari 
1710 en met de bijnaam "Grote Sijmen".  
Hoezeer nu een dergelijke bijnaam bijdraagt tot het veranderen van de 
oorspronkelijke naam werd wel bewezen, toen uit zijn huwelijk met Geertje 
Cornelis een zoon geboren werd, die zijn gehele leven Willem Simonsz. 
Groot werd genoemd! Deze achternaam ging over op diens nageslacht en 
onderging geen wijziging meer.  
 
Een treffend voorbeeld is ook dat van de familie Watertor: Op 7 november 
1764 werd te Heerhugowaard geboren Jacob Willemsz Pluim, zoon van 
Willem Luitjesz. Pluim en Beletje Hoogland. Hoe verbaasd was ik, in een 
notariële acte voor Notaris Waagmeester te Warmenhuizen in het jaar 1822 
opgemaakt, over de verkoop van een boerderij In de Zijpe, welke werd 
gekocht door Adam Watertor, het volgende aan te treffen: Door de Notaris 
worden de koper en zijn vader Adam Pluim en Jacob Willemsz Pluim 
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genoemd, terwijl zij ondertekenden met Adam Watertor en Jacob Willems 
Watertor.  
Blijkbaar had Jacob Willemsz om de een of andere reden de bijnaam 
Watertor verworven en zich daarmee zo vertrouwd gemaakt, dat hij die 
naam ook als achternaam gebruikte!  
 
Het ontstaan  
 Het ontstaan der achternamen is een zeer interessante kwestie. Heet u 
Bakker, Timmerman of Smit, dan is hel niet moeilijk de oorzaak hiervan te 
gissen. De heren Jansen, Pietersen er Willemsen behoeven zich ook geen 
hoofdbrekens te maken over de oorsprong van hun naam. Maar hoevele 
andere namen zijn er, die moeilijker tot hun oorsprong te herleiden zijn!  
 Men ontdekt niet slechts verrassende naamsveranderingen, ook wijzigingen 
van beroep, godsdienst, woonplaats e.d. treft men aan. Wie thans als 
arbeider zijn boterham verdient, heeft wellicht voorvaderen, die advocaat of 
burgemeester waren. Ook bleek mij soms bij voortgezet 
afstammingsonderzoek, dat iemand een adellijke tak in zijn stamboom had. 
Slechts zeer vluchtig heb ik hier en daar een greep gedaan uit de 
veelsoortige ervaringen, die men als onderzoeker van het voorgeslacht 
opdoet.  
A. MEKKEN.  
(Uit een oude Helderse Courant) 
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Foutieve huwelijksinschrijving 
 
Bijgaande bestanden maken duidelijk dat Harkes en Korf de genoemde 
achternamen beide kunnen gebruiken. Dankzij een foutieve 
huwelijksinschrijving heb ik in ieder geval "bewijs" van wat ik al langer 
vermoed.  
Hun kinderen worden weer ingeschreven onder Harkes, maar ws. zoon 
Jacob Cornelis doop 16 juni 1716 te Den Helder, huwt Grietje Wassenburg 
d.d. 28 december 1765 te Amsterdam neemt de achternaam Korf weer aan, 
3 kinderen hieruit 
In vorige generaties huwt zijn (Cornelis Jacobs Harkes c.q. Korf) 
achternicht Trijn Willemsz Harckes met Cornelis Jacobsz. Corff ORA d.d. 
13oktober 1688. Uit dit huwelijk heb ik tot nu toe 1 zoon gevonden ws. 
Jacob Cornelisz. Korf geboren ongeveer 1676 die op 3 november 1697 
huwt met Jannetje Cornelis Schagen. Deze Cornelis Jacobsz. CORFF zal 
misschien erg belangrijk zijn geweest, waardoor sommige van de 
Harkesgeneratie er voor kiest onder deze naam verder te gaan.  

Het is vrij lastig te bepalen ( via internet althans) met alle verschillende 
naam varianten van de naam Corf, Corff, Korfs, Korvs, Korf, Korff wie nu 
wie is en wie niet.  

Maar al met al is mijn vraag aan een ieder en ook diegene die bestanden 
hebben uit de ORA en NA waarin deze namen worden genoemd, om 
contact met mij op te nemen via mijn email.  
Misschien is eronder u iemand die mij een antwoord kan geven op mijn 
vraag. 

Daarnaast ben ik op zoek naar Dirk Sijmonsz. Metselaar, getuige bij het 
huwelijk van zijn zuster Grietje Sijmonsz. HARKES met Cornelis Willemsz. 
Korf alias Cornelis Willemsz HARKES d.d. 8 januari 1741. Dirk komt 
misschien ook bij iemand in een ORA of NA voor.  

De heer A. Korf kan mij niet uit de brand helpen, zijn vader (of zelfs opa) 
heeft de stamboom Korf uitgezocht, inmiddels contact met Leslie Metzelaar 
uit Amerika, maar ook daar vind ik geen aansluiting in de stambomen tot nu 
toe.  
 
Anja Harkes (ajharkes@tele2.nl) 
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Verwantschap (Detailoverzicht) 

Proband: Trijn Willemsz. Harckes, ~>29, ~1659->1688 (x?, 1k) 

Verwant: Cornelis Jacobsz. Harkes=Korf, ~36, 1685-[] 1722 (x1712, 10k) 

 

Kwartier Persoon 

4. Jacob Willemsz. Harckes,  

   ovl. <1663 (x?, 4k) 

2. Willem Jacobsz. Harckes,  

    <69, ±1606-<1675 (x?,3k) 

1. Trijn Willemsz. Harckes,  

    ~>29, ~1659->1688 (x?, 1k) 

 

 

Kwartier persoon 

8. Jacob Wilemsz. Harckes,  

   ovl. ,1663 (x?, 4k) 

4. Jan Jacobsz van Harckes,  

   >62, <1618-1680 (x?, 3k) 

2. Jacob Jansz. Harkes,  

   ±69,  ±1655-1724  

   (x ±1675, 9k) 

1. Cornelis Jacobsz. Harkes=Korf,  

    ~36,~1685-[]1722 (x1712, 10k) 

De verwantschapnotatie is gebaseerd op het Knot System 

© Knot System 1987 - 2012: Knud Højrup, Denemarken 

 

Aanvullingen Jubileumnummer 
 
Feike Asma blz. 6 en 7. 
 Jacqueline Theodora Henrika Dolkens geb. 30 maart 1905 Den Haag. 
overleden 28 juli 1982 te Vlaardingen. Zij was dochter van Bastiaan 
Dolkens en Theresia Cornelia van Amersfoort. 
Trouwt (1) 22 mei 1928 te „s-Gravenhage met Bernardus Richters.  
Op 10 februari 1939 is dit huwelijk ontbonden. 
Trouwt (2) 3 april 1940 met Feike Pieter Asma. 
Bron: Marijke Prudon. 
 
 
 

http://www.knotsystem.dk/
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Meint Beekhuis van Till blz. 18  
Meindert Beekhuis van Till, geb. Veendam 28-08-1867, overl. Bussum 01-
08-1940.  
Cornelia Willemina Verhoeve Bruinvis, geb. Den Helder 30.01-1875 overl. 
Den Helder 08-01-1969 
Meint Beekhuis van Till, geb. Den Helder 11-08-1898, overl. Den Helder 
28-03-1982 
Berendina Jonkhof geb. Vendam 19-10-1900, overl. Den Helder 15-10-1983 
Marijn Beekhuis van Till geb. 28-01-1926 
Else Beekhuis van Till geb. 13-04-1931 
Hannie Beekhuis van Till geb. 24 07-1935 
Met dank aan de hr. P. Bruinvis te Zeist verwoord in een alleraardigste 
brief. 
 
Het jubileumnummer is als PDF bestand te downloaden op 
http://denhelder.ngv.nl/dl/nrdkpst_2012_2.pdf 

 

 

Wie kan dit stukje oud schrift ontcijferen? 
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