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ALKMAAR
Wanneer op 18 april a.s. de leden van onze vereniging zich voor hun jaar-

lijkse Genealogische Dag naar Alkmaar begeven, doen zij dit met een meer
historisch gerichte belangstelling dan de gemiddelde toerist. Ongetwijfeld
zullen velen hunner de stad vanuit het zuiden naderen, en zeker zullen zij zich
dan bewust zijn, dat dit in vroeger eeuwen lang niet altijd, zoals nu, een
vredelievende belangstelling was.

In de 12e en 13e eeuw was Alkmaar voor „Hollanders" immers de uitvals-
poort tegen de Westfriezen, en ook nadat Floris V deze laatsten aan zijn
grafelijke macht had onderworpen, was nog allerminst alles pais en vree.
Ook in latere eeuwen leerde deze stad volop de rampen van oorlogen en
plunderingen kennen.

Veruit het beroemdste is natuurlijk het beleg in het voor ons land zo
rampzalige jaar 1573, toen Alkmaar andermaal een uit het zuiden komende
vijand weerstond. Het besluit van burgemeester Floris van Teylingen (zij het
dan ook op het nippertje genomen) en de moed van Nicolaas Ruychaver en
Jacob Cabeljau (maar ook... de herfstregens, moet de nuchtere historicus
er toch bij vermelden) gaven leiding aan die talloze ongenoemden die ervoor
zorgden, dat het „Van Alkmaar begint de victorie!" in onze taal een ge-
vleugeld woord kon worden.

De loop van de krijgsverrichtingen in de eerste jaren daarna heeft er
eigenlijk eerst voor gezorgd, dat deze nog steeds zo bekoorlijke stad werkelijk
een actieve rol ging spelen in de Staten en Gecommitteerde Raden van het
Noorderkwartier. Niet ten onrechte is dan ook aan de afdeling onzer ver-
eniging wier gast wij deze dag zullen zijn, de naam „Holland's Noorder-
kwartier" gegeven.

Met de wens dat deze dag voor U in alle opzichten geslaagd zal mogen
heten, biedt de redactie van „Gens Nostra" hierbij een nummer aan met
bijdragen die overwegend op Alkmaar en het Noorderkwartier betrekking
hebben. v. E.
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Foto J. G. van Agtmaal, Hilversum

De twee zandstenen peilers van de in 1712 geplaatste hamei van de Schermerpoort
vormen het laatste overblijfsel van Alkmaars poorten. De beeldengroepjes van spelen-
de kinderen zijn van de beeldhouwer Jacob Vennekool. De Schermerpoort heeft hier
gestaan van 1661 tot 1854.

Foto J. G. van Agtmaal, Hilversum
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Het kleine koor-orgel in de Grote Kerk,
gebouwd in 1511 door Johannes van Coblenz;
het heeft nog gedeeltelijk laatgotisch pijpwerk.
Geheel rechts het wapen van het geslacht
Boert, waarover meer in deze aflevering op p.
125 e.v.



DE ALKMAARSE KUNSTSCHILDERS VAN DER STEUR

Een genealogisch overzicht

Bij de opstelling van de genealogie van het geslacht Van der Steur, nu
enkele jaren geleden, bleek al spoedig dat de stamvader, de Haarlemmer
Adriaan Gerrits van der Steur, nog een broer had, Pieter Gerrits van der
Steur genaamd, die te Alkmaar woonde. Onderzoek in Alkmaar wees uit,
dat deze Pieter Gerrits van der Steur enkele dochters en een zoon Gerrit had
welke laatste kunstschilder was en als zodanig in veel kunsthistorische lexica
voorkomt. Daar deze Gerrit van der Steur de enige zoon was van Pieter
Gerrits van der Steur en daarenboven ongehuwd overleed, vormden enkele
andere Alkmaarse Van der Steurs die in de archivalia werden gevonden, een
probleem. Hoe zij bij deze familie waren aan te sluiten was een raadsel.

In eerste instantie werd verondersteld, dat deze andere Van der Steur's
wel geen familie zouden zijn, maar nader onderzoek in de grafboeken 1 wees
uit dat deze andere Van der Steur's in hetzelfde graf begraven werden
waarin Pieter Gerrits en Gerrit van der Steur te ruste waren gelegd.

De eerste aanwijzing voor de oplossing van deze puzzlè was het testament
van een zekere Laurens Oomes genaamt Van der Steur, die, zo bleek uit dit
testament, een kleinzoon was van genoemde Pieter Gerrits van der Steur. De
veronderstelling lag nu voor de hand dat de drie kinderen van de enige ge-
huwde dochter van Pieter Gerrits van der Steur de familienaam Van der
Steur hadden aangenomen omdat deze familienaam in de Alkmaarse tak
van de familie anders zou uitsterven. Uitgaande van deze veronderstelling
kon onderstaand genealogisch overzicht worden opgesteld, waarin nog wel
enkele onzekerheden staan vermeld, doch welk overzicht volgens de samen-
steller toch wel aanvaardbaar genoemd kan worden. Wellicht komen nog
eens de bewijzen in de vorm van inschrijvingen in doopboeken of op andere
wijzen te voorschijn. Tot dusver is hiernaar echter vergeefs gezocht.

Van de acht hieronder beschreven personen behoren er drie: lila, Illb en
IIIc, strikt genomen niet tot de genealogie Van der Steur, maar omdat zij
deze naam wel voerden zijn zij toch in dit overzicht beschreven.

Twee van de drie hieronder genoemde mannelijke personen waren lid van
het Alkmaarse schildersgilde, van de derde is bekend dat hij wapenborden
en dergelijke maakte. Het is om die reden dat de titel van deze bijdrage zo
kon luiden. Wanneer deze bijdrage aanleiding mocht wórden dat nog eens
een werkstuk van een der drie genoemde kunstschilders mocht worden ont-
dekt, zou de samensteller zich rijkelijk beloond voelen voor de hieraan be-
stede uren 2 .

1 Gaarne betuig ik mijn dank aan dr. J. Bel on je te Alkmaar voor zijn in 1959 gedane
suggestie een onderzoek in te stellen in de grafboeken van de Grote Kerk.

2 Ik wil hier mr. J. H. Rombach bedanken voor de diverse aanwijzingen die hij mij
verstrekte en voor het feit dat hij dit artikel voor verschijning heeft willen doorlezen.
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I. Pieter Gerrits van der Steur, deurwaarder extra-ordinair van de gemene-
landsmiddelen, ged. Haarlem 17.2.1641, zn. van Gerrit Harmensz. (N.B. nog
geen familienaam!) en Elisabeth Adriaans, overl. Alkmaar 29.6.1718, begr.
ald. (Grote Kerk) 30.6.1718, tr. vóór 1679 Fietje Tielemans van Dulcke, begr.
Alkmaar (Grote Kerk) 21.3.1720.

Uit dit huwelijk:
1. Maart je, volgt lia.
2. Neeltje, volgt Ilb.
3. Gerrit, volgt lic.
4. en wellicht Lijsbeth, volgt lid.

Testamenten: Op 4.2.1679 3 maken Pieter Gerrits van der Steur en Fietje
Tielemans van Dulcke een testament waarbij langstlevende van beiden tot
erfgenaam wordt benoemd. Op 1.9.1717 4 wordt dit testament herzien. De
kinderen van hun overleden dochter Maartje van der Steur zullen elk ƒ 50,—
ontvangen. Indien zij daar geen genoegen mee zouden nemen, kwam dit
bedrag aan hun eigen kinderen Neeltje en Gerrit van der Steur, welke laatsten
verklaren hiermee in te stemmen. Universeel erfgenaam werd wederom langst-
levende van beiden.

Peet: Op 28.4.1709 was Fijtje van der Steur te Alkmaar peet bij de doop
van Aaltje, dochter van Jan Heyndriks Wringh en Sara Jans van der Geest,
wonende te Alkmaar.

Graf: Uit de Alkmaarse graf boeken 5 blijkt dat het graf nr. 86 aan de
middengang van de Grote Kerk op 13.1.1652 werd gekocht door Jacob
Claesz Pottebacker en Jan Jans van Dulcken, gehuwd met Jannetje Heyn-
driks. Fijtje van Dulcken was enige nicht en erfgenaam van Jan Jans van
Dulcken en zodoende kwam het graf aan haar. Van Fijtje van Dulcken ging
het graf over op haar dochter Neeltje van der Steur, van wie het op 13.6.1740
werd overgeboekt op Pieter van der Steur, neef van Neeltje. In dit graf wer-
den achtereenvolgens begraven: Pieter van der Steur op 30.6.1718, Fijtje
Tielemans van Dulcke op 21.3.1720, Anna van der Steur op 6.8.1720, Sr.
Gerrit van der Steur op 30.4.1729, Neeltje van der Steur op 8.5.1742 en hr.
Pieter van der Steur op 1.12.1759.

Erfenis ouders: Op 11.9.1670 verklaren Pieter Gerrits, wonende te Alkmaar
en Adriaan Gerrits, wonende te Haarlem (N.B. nog geen familienaam!), mede
als voogden over Cornelia, dochter van Elisabeth Gerrits, kinderen en klein-
kind van Elisabeth Adriaans zaliger, eerst weduwe van Gerrit Harmens, later
huisvrouw van Cornelis Dirks Keyser, dat zij afzien van de erfenis van hun
moeder respectievelijk grootmoeder 6.

Grootboek Van Egmond van de Nijenburg: Een belangrijke aanwijzing
betreffende Pieter Gerrits van der Steur werd door mr. J. H. Rombach
aangetroffen in het grootboek van Gerard van Egmond van de Nijenburg

3 G. A. Alkmaar, Not. inv. 309-31.
4 idem, Not. inv. 428-621.
5 idem, Inv. Doop-, trouw- en begraafboeken nrs. 62, 67, 73, 77 en 81.
0 G.A. Haarlem, Not. inv. 349-123.
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(1646-1712), gehuwd met Machteld van Foreest (1642-1721), na hun dood
voortgezet door hun dochter Maria (1684-1742), gehuwd met haar neef Dirk
van Egmond van de Nijenburg (1696-1740). Gerard van Egmond van de
Nijenburg woonde te Alkmaar in het Hof van Sonoy en liet ca. 1708 het huis
Nijenburg te Heiloo bouwen 7. In dit grootboek, thans aanwezig in het familie-
archief van Foreest, worden twee bladzijden aan Pieter Gerrits van der Steur
gewijd s . Hieruit blijkt dat deze in mei 1704 int huys gekomen is, waarvoor
hij jaarlijks, tot 1721, ƒ105,— zal gaan betalen. Dit zal dus een huis be-
treffen dat eigendom was van Gerard van Egmond van de Nijenburg en dat
Van der Steur van hem huurde. Of dit een huis bij de Nijenburg of een huis
in Alkmaar was, wordt uit dit grootboek niet duidelijk. Aan de andere
zijde van dit grootboek staan een aantal posten van betalingen aan Pieter
Gerrits van der Steur, posten die met genoemde huishuur van tijd tot tijd
verrekend werden. Deze uitgaven-posten luiden als volgt:

7.12.1708 roken, tabac en pijpen geduyrende sijn huyriaaren 24.15.8
5. 6.1708 Kvat bier Amsterdam 4. 9.-

voor een wapen mijlpael Petten 1.19.-
blaeuw chaise eenig verguit 1.10.-
2 schilderijen gereoareert 2.16.-
verschot verve schildere schoorsteenmantels en solder Heylo . . 39.13.4
daeraen met stoppen en verven verdient 15.10.-
95 boekies gout verlegt a 25 st 118.15.-
aan de verwer voor de wapencas en baer verschoten 14. -.-
hooft wapen kerck 15. -.-
8 quartieren 6. -.-
4 wapenties op de baer 8. -.-
2 wapens voor en achter op de kist 5. -.-
hooftwapen voor het huys 16. -.-

24. 2.1716 2 wapens met 8 quartiere int couleurt geschildert 10.10.-
een wape op papier met gout geschildert 15. -.-
een dito op pargament 20. -.-
nog letters verguit 10. -.-
voor de wapens en quartiere van Hester Jacoba en groot papa
en papa saliger alsmede het vergulde en schildere van verscheyde
poste komt 54. 9.-
nog leveransi toeback etc 60. -.-
nog uurwerk broer 53. -.-
nog een schilderij 12. -.-

30.12.1720 leveransie toeback 76.14.-
uurwerk broer 29.18.-
schilder en verve wapens etc 289.13.-

Het lijkt uit het bovenstaande waarschijnlijk dat Pieter Gerrits van der
Steur heeft meegeholpen aan de bouw, althans aan het schilderwerk, van
de Nijenburg. De baar en wapenkas die in 1708 geschilderd werden, zullen
wel voor Jacob van Foreest, broer van Machteld, zijn geweest. In 1716
overleed Hester Jacoba, dochter van Gerard van Egmond van de Nijenburg
en Machteld van Foreest, waarvoor Van der Steur dus de rouwborden
maakte. Het zou mogelijk zijn dat een of meer van de vroeg 18e eeuwse
rouwkassen die kort na de tweede wereldoorlog op de Nijenburg werden ge-

7 Vgl. Ned. Leeuw XVI (1898). k. 193-202 en J. BELONJE, De twee Nijenburgen bij
Alkmaar, Wormerveer 1956, p. 9-10.

8 G.A. Alkmaar, Familiearchief Van Foreest, voorl. inv. nr. 48, fol. 141 en 141v.
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vonden door Van der Steur zijn geschilderd 9. De betalingen voor levering
van tabak en pijpen zijn niet geheel duidelijk. Droeg Van der Steur zorg
voor deze levering of mocht hij de door hemzelf geconsumeerde tabak en
pijpen in rekening brengen? Het grootste probleem van dit grootboek is
echter dat het Pieter Gerrits van der Steur tot in 1721 laat voortleven, terwijl
deze in 1718 was begraven. De enige verklaring, afgezien van een mogelijke
naamgenoot waarvoor de aanwijzingen toch wel zeer gering zijn, zou slordig-
heid van degene die het boek bijhield kunnen zijn waardoor betalingen van
en aan de, in 1720 overleden, weduwe en andere erfgenamen onder het hoofd
van Pieter Gerrits van der Steur werden ingeboekt.

Ha. Maart je Pieters van der Steur, geb. Alkmaar, overl. waarsch. vóór 1713
(testament zoon, zie lila), zeker vóór 1717 (testament ouders, zie I), tr., als
j.d. geb. te Alkmaar en won. te Oterleek, Alkmaar 9.5.1694 Jan Laurens,
j.m. won. te Graft, waarsch. overl. vóór 1713 (testament zoon, zie lila).

Uit dit huwelijk:
1. Laurens Oomes, genaamt van der Steur, volgt lila.
2. dochter, waarsch. Anna van der Steur, volgt Illb.
3. zoon, waarsch. Pieter van der Steur, volgt IITc.

Ilb. Neeltje van der Steur, ongeh. overl. Alkmaar 7.5.1742, begr. ald.
(Grote Kerk) 8.5.1742.

Huis: Op 22.4.1723 kopen Neeltje en Gerrit van der Steur een huis en erf
aan de westzijde van de Doelestraat, tussen het weeshuis en de gemene tim-
merlieden, voor ƒ650,—1 0 . In 1727 T1 wordt Gerrit van der Steur hier als
belending genoemd. In 1735 12 wordt Neeltje van der Steur als belending
genoemd. Bij haar overlijden in 1742 luidt haar adres ook Doelestraat.

lic. Gerrit van der Steur, kunstschilder te Alkmaar, ongeh., overl. ald.
29.4.1729, begr. ald. (Grote Kerk) 30.4.1729.

Huis: Hij woonde met zijn zuster Neeltje van der Steur in de Doelestraat
te Alkmaar (zie Ilb).

Kunstschilder: Gerrit van der Steur trad op 24.2.1696 (en niet 1686 zoals
abusievelijk wel wordt vermeld) in het Alkmaarse schildersgilde. In 1725
vernieuwde hij het schilderstuk in de voorgevel van het waaggebouw te
Alkmaar, waarvoor hij een bedrag van ƒ 300,— ontving. HOUBRAKEN, de
auteur van De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schil-
deressen, zegt dat bij de kunstschilder Gerrit van der Steur te Alkmaar een
strandgezicht van T. T. Blankhof hangt. Bruinvis deelde nog mee dat Gerrit
van der Steur nog ƒ 22,— ontving voor het vergulden van de lijst van het in

9 Vgl. J. BELONJE, Rouwkassen op de Nijenburg, in Ned. Leeuw LXTTI (l945-'46), k.
11-13; en P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS en J. BELONJE, Genealogische en heraldische
gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl. T, Utrecht
1928, p. 47 e.v.

K> G.A. Alkmaar, O.R., inv. 168-226 nr. 79.
» idem, inv. 169-110 nr. 37.
12 idem, inv. 170-212 nr. 143.
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Naar een gravure van Romeyn de Hooghe (1645-1708); coll. G.A. Alkmaar.

De Waag te Alkmaar.
Duidelijk is hel schilderstuk in de voorgevel te zien, dat in 1725 door Gerrit van der

Steur (lic) zou worden vernieuwd.

1725 door hem gemaakte schilderstuk in de voorgevel van het waaggebouw.
Eigenlijk zijn dit alle gegevens die uit de verschillende gedrukte werken over
Nederlandse schilders 1 3 bleken. Alleen blijkt nog uit het werk van Hoet en
Terwesten 1 4 dat er op 2.6.1766 te Alkmaar een aantal schilderijen van Gerrit
van der Steur werden geveild. Deze waren afkomstig uit de nalatenschap van
Jacoba Keiser, weduwe van Nicolaas Hendrik Domis (zie IITc). De volgende
nummers worden door Hoet en Terwesten genoemd:
55. een onstuimige zee met scheepen, op doek, hoog 30 breet 32 duimen, door G. van

der Steur.
56. een dito weergaa, door denzelven, op doek, hoog en breet als voren. Opbrengst

samen ƒ 19.-.-.
57. een zee-strant met eenige scheepen, door denzelven, op doek, hoog 88J^ breet.

33 duimen. Opbrengst ƒ 18.-.-.

13 ARN. HOUBRAKEN, De Groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en
schilderessen, herdruk, dl. IT, Maastricht 1944, p. 157 en 316; C. W. BRUINVIS, Levens-
schetsen van en mededelingen over beeldende kunstenaars die te Alkmaar geboren zijn,
aldaar gewoond of voor die stad gewerkt hebben, Alkmaar 1905, p. 31; C. W. BRUINVIS,
Nadere mededeelingen over kunstenaars en hun werk in betrekking tot Alkmaar, Oud-
Holland XXVIT (1909), p. 115-124, met name p. 122; A. J. VAN DER AA, Biographisch
woordenboek der Nederlanden, dl. XV1T, Haarlem 1874, p. 1000; CHR. KRAMM, De
levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs
en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd. V., Amsterdam 1861, p. 1572;
F. D. O. OBREEN, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis, 2 (1878), p. 28;
G. K. NAOLER, Neues Allgemeines Künstler Lexikon, XTX, Wein 1924 (herdruk) S
433; A. v. WURZBACH, Niederlandisches Künstler-Lexikon 1T, Wien-Leipzig 1910, S.
662; U. THIEME und F. BECKER, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, XXXTT,
Leipzig 1938, S. 22.

111



Bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie berusten nog
aantekeningen, kennelijk gemaakt uit een andere versie van dezelfde veiling-
catalogus. Hierin komen zeven schilderstukken van Gerrit van der Steur voor,
onder de nummers 41, 42, en 65 worden de drie bovengenoemde doeken be-
schreven, maar nu wat betreft nr. 57/65 met een meer waarschijnlijke hoogte
van het doek: 2 8 ^ . De 8 8 ^ van Hoet en Terwesten zal een drukfout zijn.
De zeven schilderstukken worden als volgt beschreven:

126. een zee door van der Steur, 48 X 50 duimen, ƒ6.-.
112. een flora met een fluyt door van der Steur, paneel, 25 X 22 duimen, ƒ3.10.-.
65. een zeestrantje met scheépies door G. vr. Steur, doek, 28}^ X 33 duimen.
66. een onstuimige zee door dezelve, hoog en breet als voren, samen ƒ 18.-.-.
57. een onstuimige zee door G. van der Steur, paneel 24 X 26 duimen, ƒ2.11.-.
41. een onstuimige zee met schepen door G. van der Steur, doek, 30 X 32 duimen.
42. een dito door deselve, hoog en breet als voren, samen ƒ 19.-.-.

Uit deze twee lijsten mag met enige voorzichtigheid wel de conclusie wor-
den getrokken dat het schilderen van zeegezichten de voorkeur had van
Gerrit van der Steur is.

Onderwaagmeester: Gerrit van der Steur was van 26.1.1712 tot 10.11.1718
onderwaagmeester te Alkmaar. In dit laatste jaar deed hij afstand en werd
opgevolgd door Pieter van der Steur, IIIc 1G.

ITd. Lijsbeth van der Steur, ongeh., overl. Alkmaar 23.9.1706, begr. ald.
(Grote Kerk) 24.9.1706.

Het is waarschijnlijk dat deze Lijsbeth van der Steur een zuster was van
Maartje, Neeltje en Gerrit. Zij wordt niet genoemd in de testamenten van
1717 (zie I) en 1713 (zie ITTa) omdat zij dan reeds is overleden.

Ma. Laurens Oomes genaamt Van der Steur, geb. ca. 1695.
Testament: Op 30.12.1713 17 maakt Laurens Oomes genaamt Van der

Steur, jongeman, wonende te Alkmaar, zijn testament. Hij benoemt, voor het
geval hij kinderloos kwam te overlijden, tot erfgenamen zijn grootouders
Pieter Gerrits van der Steur en Fietje Tielemans of de langsdevende van hen.
Bij hun vooroverlijden erft zijn oom Gerrit van der Steur een derde deel,
zijn moey Neeltje van der Steur een derde deel en sijn testateurs broeder en
zuster het resterende derde deel.

14 G. HOET en P. TERWESTKN, Catalogus of naamlijst van schilderijen met dcrzelver
prijzen, zedert een langen reeks van jaaren zoo in Holland als op andere plaatzen in
het openbaar verkogt, benevens een verzameling van lijsten van verscheyden nog in
wezen zijnde cabinetten, 's-Gravenhage 1752-1770, dl. TIT, p. 536-541: „Catalogus van
schilderijen nagelaten door Vrouwe Jacoba Keiser, laatst weduwe van wijlen den Wel
Ed. Gestrenge Heer Nicolaas Hendrik Domis etc, verkogt den 2. Junii 1766 binnen
Alkmaar".

15 Ter vergelijking van de prijzen die de werken van Gerrit van der Steur opbrachten
kan vermeld worden dat een landschap van Van Gooyen in dezelfde veiling ƒ 17.-
opbracht, twee doeken van Philip Wouwerman samen ƒ21.-, een paneeltje van Boere
Breughel ƒ 18.-, een landschapje van Jacob Ruysdael ƒ 13.-; maar hoge prijzen werden
betaald voor een doek van Jan Steen: ƒ415.-, voor een boerekermis van Fluwelen
Breugel: ƒ71.- en voor Christus van A. Nieuwlandt: ƒ106,-.

16 G.A. Alkmaar, Register van de officianten der stadt'Alcmaar, inv. nr. 298, fol. 59v.
17 idem, Not., inv. 427-537.
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Illb. Anna van der Steur, ongeh., overl. Alkmaar 5.8.1720, begr. ald.
(Grote Kerk) 6.8.1720. Zij woonde in de Nieuwstraat te Alkmaar. Deze
Anna van der Steur zou zeer goed de, niet met name genoemde, zuster van
Laurens Oomes, lila, kunnen zijn.

Mc. Pieter van der Steur, ongeh., overl. Alkmaar 30.11.1759, begr. ald.
(Grote Kerk) 1.12.1759. Deze Pieter van der Steur zou zeer goed de, niet
met name genoemde, broer van Laurens Oomes, Ma, kunnen zijn.

Testamenten: Tussen 1744 en 1759, twee weken voor zijn dood, maakte hij
vijf maal een testament18. Al die tijd was hij siekelijck en niet wel te passé
te bed leggende. In 1757 en 1759 ondertekende hij niet meer zelf, omdat hij,
zo schrijft de notaris, door lighaams toevallen buyten staat is van te kunnen
schrijven. Universeel erfgenaam was in 1744 vrouwe Jacoba Keyser, wed.
Mr. Simon Schagen, won. te Alkmaar; in 1749 de kinderen van Catharina
Swart en Willem Bootsman, wijnkoper te Alkmaar, samen met de kinderen
van Barend Swart en Maria Seuillijn; in 1754 en 1757 het Burger wees- en
armhuis te Alkmaar; en in 1759 de kinderen van Vrouwe Jacoba Keyser en
Nicolaas Hendrik Domis, Raad in de vroedschap en ontvanger der gemene-
landsmiddelen te Alkmaar. In de jaren dat het burgerweeshuis universeel
erfgenaam was, werd hierover bepaald dat het personeel (suppoosten, school-
meester, bakker, kleermaker) en de gealimenteerde kinderen Pieter van der
Steur's begrafenis moesten bijwonen, waarvoor zij respectievelijk een koek
van twaalf stuivers en een schellingskoek zouden ontvangen. Voorts zou
jaarlijks op de overlijdensdag een maaltijd moeten worden gehouden, tot een
erkentenisse van des testateurs goede gedachten omtrent het huijs betoond,
bestaande uit een alderbest vet swaer gemest calff, wel gebraden en met
andere spijs daarnevens. De kinderen zouden die dag vrij moeten zijn soo
van het werken als van het school, om op die wijze des testateurs liefde te
kunnen erkennen. Dit alles is dus, door de wijziging van 1759, niet doorge-
gaan. Legaten werden besproken aan het zoontje van Cornelia Swart en de
heer Vergaart te Amsterdam, aan de kinderen van zijn neef Hendrik Wringh,
Mr. chirurgijn te Jisp, aan zijn dienstbode Maartje van Rossem, mitsgaders
een dubbele en fatsoenlijke rouw. In 1757 werd haar ook het vruchtgebruik
van zijn pleysier tuin besproken en tevens het recht voor haar erfgenamen om
haar afgestorven lighaam in zijn grafstede te begraven. Voorts werden legaten
besproken (in 1744, '49 en '54) aan Anna Domis, dochter van Nicolaas
Hendrik Domis en Jacoba Keyser; aan dokter Johannes Porcinus (in 1757
en 1759); aan Jan van Rossem en Engeltje Maalbrink te Alkmaar (in 1757
en 1759); aan Pieter Schoen, bakker in het wees- en armhuis (in 1757); en aan
Geertruijd Schut, wonende in het Vrouwen gasthuis te Alkmaar (in 1757).
De legaten variëren van ƒ100,— tot ƒ2.500,—. Executeuren waren in de
verschillende jaren Willem Bootsman, de heer Vergaart (van Goort?), Arend
Kok en Mr. Gerard Cloek.

18 idem, Not., inv. 564 dd. 17.1.1744; 569 dd. 7.10.1749; 574 dd. 10.5.1754; 576 dd.
23.9.1757; en 595 dd. 11.11.1759.
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Een saillante bijzonderheid van deze toch wel wat vreemde reeks testa-
menten was het feit dat Hendrik Wringh wiens kinderen een legaat van
ƒ 2.500,— hadden gekregen, enkele dagen na de dood van Pieter van der
Steur, voor de notaris verklaarde geen kinderen te hebben terwijl het niet
seer apparent was die bij sijne tegenswoordige huysvrouw te sullen ver-
wekken 19.

Kunstschilder: Op 6.5.1729, enkele dagen na het overlijden van Gerrit
van der Steur, lic, trad Pieter van der Steur in het Alkmaarse schilders-
gilde 20. Volgens een aantekening bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie werd op 24.11.1744 op een veiling van D.N.A.Z., onder num-
mer 78, geveild: een landschap met beesten, zeer uitvoerig, door P. Steur.
Of dit een schilderstuk van P. van der Steur betrof is niet zeker, maar wel
waarschijnlijk daar een kunstschilder P. Steur niet bekend is.

Waagmeester, marktmeester, mar kt graaf: Op 10.11.1718 werd Pieter van
der Steur onderwaagmeester te Alkmaar, als opvolger van Gerrit van der
Steur21. Op 12.7.1729 werd hij van onderwaagmeester tot marktgraaf be-
vorderd 22. Marktgraaf was een hogere functie dan waagmeester; de markt-
graaf was tevens belast met de inning van de stads koornaccijns. In het hier-
onder genoemde kohier van de personele quotisatie uit 1742 wordt hij markt-
meester-collecteur genoemd.

Directeur Groenlandse visserij: In 1739 was Pieter van der Steur directeur
van de Groenlandsehe Visscherij voor Alkmaar23. Van 1740 tot 1751 was
hij directeur voor schipper Auke de Vries, een schipper die van 1725 tot 1739
met andere directeuren gevaren had. In de jaren tussen 1740 en 1751 werden
door De Vries ruim 90 vissen gevangen 24. Van 1752 tot 1754 was Pieter
van der Steur directeur voor schipper Cornelis Adriaans Out 2 5 . De functie
directeur is vergelijkbaar met administrateur. De directeur regelde voor de
schippers de financiële en administratieve aangelegenheden aan de wal.

Een diefstal: In de nacht van 7 op 8.12.1729 trok Mr. Simon van Schagen
tesamen met Gerrit Verlaan en Pieter van der Steur naar het huis van zijn
echtgenote, Geertruida Clasina Vijgh, wed. van Jhr. Willem van Egmond
van de Nijenburg, om daar geld en andere waardevolle zaken te stelen. Mede
hierdoor werd er een echtscheiding uitgesproken tussen Van Schagen en
Geertruida Vijgh. Van Schagen hertrouwde in 1743 met Jacoba Jacobsdr.
Keyser, dochter van een kastelein. Enkele maanden na het huwelijk overleed
Van Schagen, waarna Jacoba Keyser op 16.2.1745 hertrouwde met Nicolaas

i» idem, Not., inv. 595 dd. 6.12.1759.
20 idem, Gildearchieven inv. nr. 103; F. D. O. OBREEN, Archief voor Nederlandsche

Kunstgeschiedenis II (1878). p. 34; A. v. WURZBACH, Niederlandisches Künstler-Lexikon,
II, Wien-Leipzig 1910, S 662.

21 G.A. Alkmaar, Register van de officianten der stadt Alcmaar, inv. nr. 298, fol. 59v.
22 idem, Register a.b., inv. nr. 299, fol. 57v.
23 G. VAN SANTÉ, Alphabetische naam-lijst van alle de Groenlandsche en Straat

Davissche commandeurs die zekert het jaar 1700 op Groenland en zekert het jaar 1719
op Straat Davis voor Holland en andere provinciën hebben gevaaren, Haarlem 1770,
lijst voorin het boek.

24 G. VAN SANTÉ, t.a.p.
25 G. VAN SANTÉ, t.a.p., p. 37.
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Hendrik Domis, die in 1762 overleed. De weduwe Domis-Keyser overleed in
1765 (zie ook lic) 26.

Familiegeld 1716: In het kohier van het familiegeld van 1716 2 7 wordt
Pieter van der Steur aangeslagen voor ƒ 5,—. Of dit deze Pieter van der
Steur betreft of Pieter Gerrits van der Steur, I, is niet zeker.

Personele quotisatie 1742: De heer P. W. de Lange maakte mij opmerk-
zaam op het feit dat Pieter van der Steur in het kohier van de personele
quotisatie over 1742 voorkomt als bewoner van het huis nr. 421 aan de west-
zijde van de Doelestraat, het derde huis van de Lange Nieuwsloot. Hij werd
aangeslagen voor ƒ 15,—, zijnde 1000 gegoed. „De Doelestraat", zo deelt de
heer De Lange mee, „moet destijds vrij belangrijk geweest zijn. Op de hoeken
met de Nieuwsloot stonden westelijk de latijnse school met het woonhuis
van de rector en oostelijk een aanzienlijk herenhuis, de Oude Doelen, waar-
van de voorgevel nog bewaard gebleven is". Dit huis, nr. 421, was het in
1723 door Neeltje en Gerrit van der Steur gekochte huis waar Pieter dus,
na de dood van zijn tante Neeltje, ging wonen. De aanwezigheid van het
weeshuis als erfgenaam in de testamenten van Pieter van der Steur zal ver-
klaard kunnen worden uit het feit dat hij hiernaast woonde, hoewel hij in
1754, toen het weeshuis voor het eerst in het testament voorkwam, al het
huis aan de Oude Gracht bewoonde en hij het huis aan de Doelestraat juist
dat jaar verkocht.

Huis aan de Oude Gracht: Op 21.4.1744 kocht Pieter van der Steur voor
ƒ 5200,— een huis en erf aan de noordzijde van de Oude Gracht, met een
uitgang naar de Laat2 8 . Op 13.1.1760 verkocht de executeur testamentair
Arend Kok dit huis weer, nu voor ƒ 3300,— 29.

Pleysier tuyn: Op 18.8.1747 kocht Pieter van der Steur een pleysier tuyn
buiten de Kennemerpoort, bewesten de Hout te Alkmaar, voor ƒ 235,— 30.
In hetzelfde jaar wordt hij hier twee maal genoemd als belendend eigenaar 31.
Op 13.1.1760 verkocht Arend Kok deze tuin voor ƒ 330,—32.

Vermeldingen in notariële en rechterlijke, archieven: Op 10.5.1744 wordt
Pieter van der Steur door Jacoba Keyser gemachtigd de zaken van haar en haar
overleden man waar te nemen 33. Op 23.12.1748 wordt hij genoemd als exe-
cuteur testamentair en voogd over Michiel Hart3 4 . Op 5.10.1754 verkoopt
dokter J. Porcinus als lasthebber van Pieter van der Steur, voor ƒ 375,— het
huis aan de Doelestraat dat Pieter geërfd heeft van zijn moey Neeltje van
der Steur die mede universeel erfgenaam was van haar broer Gerrit van der

26 C. W. BRUINVIS, Het huis „Het Moriaanshoofd" te Alkmaar en zijn bewoners, in
Feestbundel Dr. A. Bredius, 1915, p. 8-14. Gaarne betuig ik hier mijn dank aan de
heer N. H. Slinger te Overveen die mij op dit artikel attent maakte.

27 G.A. Alkmaar, inv. nr. 1183, fol. 100.
28 idem, O.R., inv. 171.
20 idem, O.R., dd . 13.1.1760.
30 idem, O.R., inv. 172-92 nr. 84.
31 idem, O.R., inv. 172-92 en 172-96 nr. 97.
32 idem, O.R., dd. 13.1.1760.
33 idem, Notaris A. Bolten, dd. 10.4.1744.
34 idem, O.R., inv. 172-134 nr. 78.
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Steur (vgl. Ilb en lic) 35. Op 17.12.1756 wordt Pieter van der Steur genoemd
als executeur testamentair van Hendrik Roos 3 6 en op 23.11.1758 koopt hij
losrentebrieven van N. H. Domis37. Op 28.4.1760 koopt Arend Kok een
obligatie ten behoeve van de minderjarige erfgenamen van Pieter van der
Steur, te weten de kinderen van N. H. Domis en Jacoba Keyser 3».

A. G. VAN DER STEUR

35 idem, O.R., inv. 173-178 nr . 250.
36 idem, O.R., inv. 173-255 nr . 112.
37 idem, O.R., inv. 174-72 nr. 75.
38 R.A. Noord-Holland, Not. Zaandam, inv. nr. 6017.

DE ALKMAARSE TAK
VAN HET GESLACHT ST1KVOORT

INLEIDING
De gebroeders Dirk, Hendrik en Bernard Stickfortlr, die zich omstreeks

1720 uit Riessen bij Osnabrück te Amsterdam vestigden, zijn niet de stam-
vaders van alle Nederlandse Stikvoorten. Immers, op 1.6.1796 ondertrouwde
te Amsterdam Willem Stickforth, van Hamelvoorden in Hannover en over-
leggende consent van zijn vader Georg Stickforth te Riessen, met Willemina
Strijen. Ook deze had afstammelingen.

In het geslacht Stik voort zijn enige takken te onderscheiden, n.1. een Am-
sterdamse tak, een Leidse-Voorschotense tak en een Alkmaarse tak. De Am-
sterdamse tak valt in feite in drieën uiteen, want behalve de genoemde Wil-
lem Stickforth hebben Dirk en Bernard nakomelingen gehad, die te Amster-
dam bleven wonen. Het nageslacht van Hendrik is vermoedelijk omstreeks
1800 uitgestorven. Helemaal zeker weet ik het niet, aangezien een uitgebreider
onderzoek dan voor dit Alkmaar-nummer de opzet was, het bewijs zal moeten
leveren. Om dezelfde reden zijn ook de Amsterdamse afstammelingen van
Bernard Stickforth — de stamvader van de Alkmaarse tak — slechts summier
vermeld en heb ik mij bepaald tot het nageslacht van Bernardus Antonius,
die zich in 1786 te Alkmaar vestigde.

Het zij mij echter vergund een kleine zijsprong te maken naar de Leidse-
Voorschotense tak, omdat een familie-overlevering, die zegt dat deze tak
verwant is aan de Alkmaarse, door bewijzen kan worden gestaafd. De Leidse-
Voorschotense Stikvoorten zijn afstammelingen van een oudere broer van
Bernardus, genaamd Dirk Stickforth, die in 1698 of 1699 te Riessen geboren
werd. Hij was schoenmaker en werd op 8.8.1724 poorter van Amsterdam. Hij
ondertr. (1) 22.4.1723 Eva Eijssink, geb. Hoksbergen, begr. Amsterdam
14.10.1733; tr. (2) 8.10.1734 Catharina Meynders, geb. Koesfeld, begr. Am-
sterdam 23.6.1782. Uit deze huwelijken had hij vijf kinderen die de volwassen
leeftijd bereikten, w.o. Jan, ged. Amsterdam 21.10.1736, ondertr. 25.4.1760
Petronella de Haas. Jan was schipper en later molenaar i, evenals zijn zoon

1 Enige leden van deze tak waren in hun jeugd schipper en vestigden zich later als
molenaar, zodat zij wellicht hun vader opvolgden.
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Dirk, ged. Amsterdam 11.3.1761, ondertr. 23.10.1783 Maria Anna Stevens,
geb. te Maastricht. Uit dit huwelijk o.m. Nicolaas, geb. Amsterdam 8.10.1786,
schipper, die zich in 1817 te Buiksloot als houtzaagmolenaar vestigde, ondertr.
Amsterdam 28.7.1809 Jacoba Johanna Leviser en liet o.m. na Paulus Jur-
riaan, geb. Buiksloot 9.4.1829, schipper, later houtzaagmolenaar, vertrok in
1865 naar Zoeterwoude, tr. Buiksloot 18.11.1852 Dorothea van den Bosch,
geb. Nieuwendam, uit welk huwelijk o.m. geboren werden Hendrik Theodo-
rus (Dirk), geb. Buiksloot 14.11.1867, tr. Anna van der Woerd, en Bernardus,
geb. Leiden 3.5.1871, tr. Johanna Maria Biegstraten. Van beiden wonen
zowel te Leiden als te Voorschoten afstammelingen.

WAPEN

De familie voert als wapen: het schild overdwars gedeeld; op de bovenste
helft een gouden molen op blauw; de onderste helft overlangs gedeeld, met
heraldisch rechts een zilveren staande zwaan op rood, links een zwart bour-
gondisch kruis op goud. De herkomst van dit wapen is dubieus, reden waar-
om ik het onder groot voorbehoud vermeld. De familie, immers rooms-
katholiek, heeft nimmer regeringsleden voor stads- of dorps bestu ren ge-
leverd. Het is mij dan ook niet gelukt een afbeelding van dit wapen te achter-
halen. Volgens familie-overlevering zou dit wapen op een molen van de fami-
lie geprijkt hebben. De zwaan — het wapen van Waterland —, alsook de
molen, zouden daarop kunnen wijzen. Een zoon van Paulus Jurriaan, ge-
heten Philippus Bernardus, die eigenaar was van een chocoladefabriekje,
schijnt dit wapen te hebben gebezigd ter versiering van bonbondozen en
chocoladerepen, terwijl andere leden van de familie, die tabakswerkers waren,
hun sigarenkistjes er mee opluisterden.

GENEALOGIE VAN DE ALKMAARSE TAK

T. Bernardus (Barend) Stickforth, geb. Riessen bij Osnabrück ca. 1705.
schoenmaker, poorter van Amsterdam 27.9.1735, overl. Amsterdam, ondertr.
ald. 16.4.1733 Clara Bouwmeester, geb. Vreden ca. 1705, begr. Amsterdam
3.6.1751. Hij was vermoedelijk Luthers en zij R.K. 2.

Uit dit huwelijk ged. te Amsterdam:
1. Helena, ged. 17.12.1735, begr. Amsterdam 1.1.1736.
2. Magdalena, ged. 10.4.1738.
3. Hendrik, volgt II;
4. Herman, ged. 9.6.1745.

IT. Hendrik Stickforth (Stikvoort), ged. Amsterdam 2.4.1742, Luth., begr.
ald. 8.1.1802, tr. Buiksloot 3.5.1771 Susanna ter Winkel, geb. in Groninger-
land ca. 1746.

Uit dit huwelijk ged. te Amsterdam:
1. Clara Maria Stikvoort, ged. 2.5.1722, overl. Amsterdam na 1811, ondertr.

2 De leden van het geslacht waren rooms-katholiek, reden waarom de vermelding
r.k. is weggelaten. Alleen indien zij tot een andere religie behoorden is deze vermeld.
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ald. (1) 27.11.1801 Philippus Jacob Ferlison; tr. (2) 11.9.1807 Gerrit Jan
Ankersmit.

2. Bernanlus Antonius, volgt III;
3. Johanna Helena, ged. 14.7.1776.
4. Elisabeth Maria Stikvoort, ged. 29.10.1779, overl. Amsterdam na 1811,

ondertr. ald. 13.1.1809 Pieter van den Elsakker.
5. Herman Franciscus, ged. 14.2.1782.
6. Alida, ged. 17.5.1784, verm. jong overl.
7. Alida Susanna Stikvoort, ged. 1.10.1786, ondertr. ald. 15.1.1808 Hen-

drik Kramer.
8. Johannes Bernardus, ged. 26.10.1789.
9. Cornelia Elisabeth, ged. 18.2.1793.

10. Susanna Johanna, ged. 24.11.1796.
11. Henricus Dominicus, ged. tweeling met de vorige.

III. Bernardus Antonius (Barend) Stikvoort, ged. Amsterdam 7.12.1773,
vestigde zich in 1786 te Alkmaar, kuiper op de Achterdam, overl. ald. 26.8.
1852, tr. (1) ald. 5.12.1802 Helena Gelderblom (zij was N.H. en volgens op-
gave geb. Leeuwarden ca. 1761, ald. niet aangetroffen), overl. Alkmaar 5.9.
1835, wed. van Jan van Maaren, dr. van Leendert van Maaren en Femmetje

; tr. (2) Alkmaar 15.5.1836 Johanna van Offenweert, stadsvroed-
vrouw, ged. Alkmaar 15.9.1785, overl. ald. 2.8.1856, wed. van Jan Geels, dr.
van Johannes van Offenweert en Maria van der Plas.

Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik, volgt IV;
2. Elisabeth Jacoba Stikvoort, geb. Alkmaar 7.4.1807. N.H., overl. ald. 16.5

1880, tr. ald. 11.4.1830 Jacobus Albertus Hilkhuysen, geb. Alkmaar 27.8.
1807, N.H., goudsmid, later deurwaarder, overl. ald. 22.11.1874, zn. van
Gerrit Hilkhuysen en Vrouwtje de Lange.

IV. Hendrik Stikvoort, ged. Alkmaar 19.4.1803, kuiper op de Achterdam,
overl. ald. 23.2.1871, tr. ald. 26.9.1824 Maria Anna Buissink, ged. Groningen
11.12.1796, overl. Alkmaar 1.6.1871, dr. van Lucas Buissink en Johanna
Stikkel.

Uit dit huwelijk:
1. Bernardus Antonius Stikvoort, geb. Alkmaar 27.9.1825, kastenmaker op

de Achterdam, overl. ald. 9.4.1897, tr. (1) ald. 22.5.1853 Catharina Maria
Wigman, geb. Alkmaar 15.12.1829. overl. ald. 3.5.1854. dr. van Frederik
Wigman en Maria Catharina Honing; tr. (2) ald. 18.5.1856 Geertruida Ma-
ria ter Meulen, geb. Purmerend 2.4.1828, overl. Alkmaar 23.3.1866. dr. van
Pieter ter Meulen en Dieuwertje Es; tr. (3) ald. 6.11.1870 Maartje Langen-
dijk, geb. Bergen 30.8.1839, overl. Egmond aan Zee 23.10.1920, dr. van
Jacob Langendijk en Maria Staalenhoef.

Uit het eerste huwelijk:
a. Maria Anna Stikvoort, geb. Alkmaar 19.8.1861, tr. (1) ald. 3.12.1881 Jan Dirk

van 't Woud, schipper, geb. Zoeterwoude 17.7.1859, overl. Alkmaar 3.6.1885,
zn. van Jasper van 't Woud en Guurtie Taanman; tr. (2) Alkmaar 26.8.1886

Johannes Gerardus Hellingman, geb. Alkmaar 30.10.1851, meubelmaker, zn.
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van Jan Hellingman en Johanna Maria Spigt. Dit echtpaar werd 26.8.1886
naar Amsterdam afgeschreven.

b. Hendrika Maria Jacoba Stikvoort, geb. Alkmaar 3.10.1871, tr. ald. 16.5.1897
Pieter de Munck, slager, geb. Alkmaar 5.7.1873, zn. van Pieter de Munck en
Neeltje Bussen. Dit echtpaar vertrok 1.5.1908 naar Egmond aan Zee, van
daar op 22.6.1960 naar Maasbree (bejaardentehuis) en ald. overleden.

2. Johanna Maria, geb. Alkmaar 24.9.1828, winkelierster op de Achterdam,
later op het Zeglis, ongeh. overl. ald. 22.11.1905.

3. Helena Catharina Stikvoort, geb. Alkmaar 2.5.1830, overl. ald. 18.7.1891,
tr. ald. 22.5.1853 Petrus Hubertus Burgers, geb. De Rijp 12.4.1822, brood -
bakker op de Achterdam, later op het Verdronkenoord, overl. ald. 21.11.
1873; zn. van Johannes Bernardus Burgers en Johanna Elisabeth Wolbers.

4. Jacobus, volgt V.
5. Maria Elisabeth Stikvoort, geb. Alkmaar 12.2.1836, overl. ald. 3.5.1880,

tr. ald. 19.8.1860 Matthias Constatinus Dumoulin, geb. Alkmaar 19.12.
1836, schoenwinkelier op de Achterdam, overl. ald. 5.5.1896, zn. van
Willem Dumoulin en Maria Cornelia Grootswagers; hij hertr. Alkmaar
10.7.1881 Anna Maria Rooders.

6. Johanna Cornelia Stikvoort, geb. Alkmaar 7.8.1838, overl. ald. 5.2.1906,
tr. ald. 7.2.1875 Andries Vlaar, geb. Enkhuizen 26.7.1843, broodbakker
op de Achterdam, later kuiper, overl. Alkmaar 5.2.1906, zn. van Jacob
Vlaar en Agatha de Vries.

Naar een tekening van C. W. Bruiners; coll. G. A. Alkmaar.
De accijnstoren en de kraan te Alkmaar in 1843.
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V. Jacobus Sdkvoort, geb. Alkmaar 17.3.1832, kuiper op de Achterdam,
overl. ald. 13.2.1871, tr. ald. 17.5.1857 Johanna Elisabeth Burgers, geb. De
Rijp 29.7.1826, overl. Alkmaar 10.5.1893, dr. van Johannes Bernardus Bur-
gers en Johanna Elisabeth Wolbers.

Uit dit huwelijk geb. te Alkmaar:
1. Maria Anna, geb. 11.2.1860, overl. Alkmaar 30.12.1864.
2. Johanna Elisabeth Stikvoort, geb. 10.6.1861, overl. Alkmaar 14.1.1932, tr.

ald. 9.7.1882 Johannes Marjot, geb. De Rijp 24.8.1854, kleermaker, later
winkelier in de Huigbrouwerssteeg, overl. ald. 3.3.1937, zn. van Coenraat
Marjot en Jannetje Sieuwerts.

3. Hendrikus Bernardus, volgt VI.

Naar een tekening van J. Vlam; coll G. A. Alkmaar.

Het Klein Nieuwland te Alkmaar in 1855.

VI. Hendrikus Bernardus Stikvoort, geb. Alkmaar 19.1.1889, kuiper op de
Achterdam, naar Amsterdam 19.1.1863, terug naar Alkmaar 11.4.1891, overl.
ald. 16.3.1947, tr. Amsterdam 28.11.1889 Rinsje Marjot, geb. De Rijp 15.11.
1856, overl. Alkmaar 30.11.1916, dr. van Coenraat Marjot en Jannetje Sieu-
werts.

Uit dit huwelijk geb. te Alkmaar:
1. Jacobus Hendrikus Bernardus, volgt VIL
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2. Coenraad Johannes, geb. 26.2.1892, kuiper op de Achterdam, ongeh. overl.
Alkmaar 10.1.1967.

3. Bernardus Theodorus, geb. 20.11.1893, kuiper, later beeldhouwer, ongeh.
overl. Alkmaar 9.9.1960.

4. Johanna Elisabeth Laurentia, geb. 22.9.1895, ongeh. overl. Alkmaar 21.6.
1967.

5. Johannes Albertus Stikvoort, geb. 1.11.1897, kuiper, vertrokken 4.6.1934
naar Beverwijk, tr. ald. Gertrudis Eskens, overl.; liet kinderen na.

6. Jeannette Maria, geb. 4.4.1900, ongeh., vertrokken naar Egmond aan Zee
13.12.1967.

VIL Jacobus Hendrikus Bernardus (Koos) Stikvoort, geb. Amsterdam
31.1.1891, naar Alkmaar 11.4.1891, kuiper, later kunstschilder op de Achter-
dam, tr. (1) ald. 6.2.1919 Maria Laurentia Rigter, geb. Amsterdam 29.5.
1892, overl. Alkmaar 27.9.1940, dr. van Herman Rigter en Wilhelmina Kaag,
tr. (2) Amsterdam 18.1.1950 Erszébet Beczök, geb. Székesfehérvar (Hong.),
20.8.1904.

Uit het eerste huwelijk geb. te Alkmaar:
1. Henricus Bernardus Laurentius Stikvoort, geb. 17.10.1920, tr. Haarlem

28.4.1948 Maria Johanna de Boer.
2. Wilhelmina Bregitta Laurentia, geb. 17.9.1922, vertrokken 18.9.1953 naar

Egmond aan Zee.
3. Laurentia, geb. 8.8.1924, vertrokken 28.12.1953 naar Toronto (Canada).
4. Herman Stikvoort, geb. 12.12.1925, tr. ald. 21.6.1956 Wilhelmina Agnes

van 't Hof; vertrokken naar Den Helder 17.5.1954; kinderen.
5. Jacobus Maria Stikvoort, geb. 15.4.1929, vertrokken naar Arnhem 2.2.

1953, tr. ald. Wilhelmina Jonker, kinderen.
6. Maria Jacoba Stikvoort, geb. 25.8.1930, vertrokken 16.10.1954 naar To-

ronto (Canada), tr. ald. Pieter Broxterman.
7. Antonius Bernardus, geb. 8.7.1934, priester (Dominicaan), vertrokken

5.6.1955 naar Nijmegen.
W. A. FASEL

Aan dit nummer werkten mee:
H. Buitenhuis, Inst. v. Naamkunde, Keizersgracht 569-571, Amsterdam.
A. Cup, Leeuweriklaan 125, Bussum.
A. A. Elout, Marnixstraat 36, Alkmaar.
W. A. Fasel, Gem. Archief, Oudegracht 247, Alkmaar.
Dr. A. R. Kleijn, Parklaan 2 B, Zeist.
Tr. C. Koeman, Westerblokker 13, Blokker.
H. Kollis, Renbaanlaan 4, Bergen N.H.
Dr. P. W. de Lange, Loosdrechtseweg 134, Hilversum.
Ir. G. L. Meesters, Dantelaan 32, Utrecht.
Mr. J. H. Rombach, Brouwerstraat 12, Alkmaar.
A. G. van der Steur, Kruisstraat 7, Haarlem.
C. Wallast, Windzang 4, Drachten.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.

121



DE AUTOCHTONITEIT VAN DE ALKMAARSE
BEVOLKING OP GROND VAN FREQUENTIE

EN NAMEN-TYPE

Het zal vele lezers van dit blad niet onbekend zijn, dat het Instituut voor
Naamkunde te Amsterdam bezig is met het publiceren van de familienamen
volgens de Volkstelling van 1947. De gegevens van zes provincies zijn reeds
uitgegeven, te weten: Groningen, Friesland, Drente, Overijsel, Utrecht en
Zeeland, terwijl de provincie Gelderland en de stad Amsterdam nog dit jaar
zullen verschijnen.

Helaas is men met de provincie Noord-Holland nog niet zo ver, dat men
een overzicht van de gehele provincie heeft. De namen zijn wel per gemeente
geteld en dat stelt mij in staat iets te zeggen over het familienamenmateriaal
van de gemeente Alkmaar.

Het was reeds eerder bekend dat in Noord-Holland een bepaald namen-
type veelvuldig voorkomt. Dat zijn de namen met één lettergreep, die meestal
slechts uit drie of vier letters bestaat: verschillende van deze namen zijn
afgeleid van oud-friese mansvoornamen. MEERTENS geeft in zijn boekje De
betekenis van de Nederlandse familienamen (Naarden 1944) een aantal voor-
beelden, zoals: Baas, Bak, Bal, Bas, Been, Dek, Endt, Hein, Hes, Hop, Jut,
Kat, Laan, Pont en Yff.

Daar de stad Alkmaar een belangrijk streekcentrum is geweest en in toe-
nemende mate geworden is, mag men aannemen dat men daar een groot
aantal namen van dit type zal aantreffen.

Als men weet dat Alkmaar in 1947 ongeveer 7.850 namen kende, zal de
lezer begrijpen dat het in dit korte artikel niet mogelijk is al die ruim zeven
duizend namen te behandelen. Dat is trouwens ook niet nodig om toch
enigermate een antwoord te geven op de vraag naar de hierbovenstaande
titel. Immers, als men er van uitgaat dat Alkmaar al eeuwenlang een streek-
centrum is geweest mag men verwachten dat deze functie ook tot uitdruk-
king komt in de familienaam en dan wel zodanig dat het Noordhollandse
namen van eenlettergrepige namen terug te vinden is in het aantal naam-
dragers van dit namen-type. Anders gezegd: het grootste aantal naamdragers
kan men verwachten bij de typisch Noordhollandse namen.

Dat men deze hypothese met de nodige voorzichtigheid dient te hanteren
kan echter reeds duidelijk worden als men het aantal familienamen verge-
lijkt met het totaal aantal inwoners in 1947. Dit laatste bedroeg toen: 37837.
Dat betekent dat op gemiddeld iedere vijf inwoners één naam beschikbaar
was. Eén naam op iedere vijf inwoners wijst reeds op een grote mobiliteit van
de bevolking. Op grond van deze cijfers moet men wel een vrij grote migratie
aannemen. Dat is op zichzelf niet zo verwondelijk voor een streekcentrum.
De vraag dringt zich dan echter wel op of deze streek-migratie duidelijk te
herkennen is uit het in de wijde omgeving veelvuldig voorkomende namen-
type.

Om hierin enige klaarheid te brengen heb ik de namen met meer dan 25

122



naamdragers genoteerd. Ik kwam toen tot 229 namen; dat is op de ruim
7.800 namen niet zo erg veel. Persoonlijk vind ik overigens de grens van 25
naamdragers te laag, omdat men dan moeilijk van een duidelijke concentratie
van bepaalde namen-typen kan spreken. Gaat men uit van meer dan 50 naam-
dragers dan kan men inderdaad van concentratie spreken. Het aantal namen
met meer dan 50 naamdragers bedroeg in Alkmaar echter slechts 68; dat is
dus nog geen één procent van het totaal aantal namen. Op grond van dit
cijfermateriaal kan men dus geen duidelijk beeld van de concentratie van een
bepaald namentype krijgen.

Om een wat duidelijker beeld te krijgen van de concentratie van de één-
stammige namen heb ik de lijst met meer dan 25 naamdragers toch maar
ter hand genomen. Op de daarin voorkomende 229 namen vond ik er 60
éénstammige; dat is op het totaal van deze groep 26,2 procent. Volledigheids-
halve zij hier nog vermeld dat er bij de namen met meer dan 50 naamdragers
er 21 éénstammig bleken te zijn. Ogenschijnlijk geven deze laatste cijfers
een wat gunstiger beeld over de concentratie van de éénstammige namen.
Als wij nu echter deze namen eens wat nader bekijken, dan wordt het beeld
heel wat minder duidelijk. Van deze éénstammige namen blijken er talrijke
niet als typisch Noordhollands aan te merken te zijn. Ik noem U een aantal
voorbeelden: Bos, Kok, Post, Schut, Veen en Zwart zijn namen die zo alge-
meen over ons land verspreid zijn dat men ze moeilijk als typische streek-
namen kan aanduiden. Misschien zal iemand opmerken: De naam Bos komt
N.B. 100 x in Alkmaar voor; kan dat dan geen streeknaam zijn? Deze vraag
moet ik helaas ontkennend beantwoorden. In de provincie Groningen komt
deze naam ruim 4.300 x voor; in Utrecht, Overijsel en Drente ieder omstreeks
1.800 x en in Friesland ongeveer 1.400 x. Dat gaat voor verschillende andere
éénstammige namen eveneens op, zodat ik van de 60 namen met meer dan
25 naamdragers er slechts 14 als duidelijk Noordhollands heb kunnen aanwij-
zen. Dat zijn de namen: Bek, Boots, Breed, Kaal, Ket, Laan, Leek, Mors(ch),
Rood, Schoen, Stoop, Veel en Weel. Uiteraard zullen in Alkmaar meer
namen van dit type te vinden zijn, maar dan in ieder geval met minder dan
25 naamdragers. Buiten de éénstammige namen vond ik er nog een zevental,
die als typisch Noordhollands aangemerkt kunnen worden. Dat zijn:
Bakkum, Berkhout, Blankendaal, Blokker, Kaandorp, v. d. Kamer en Kraak-
man. Opmerkelijk is, dat dit op één na allemaal geografische namen zijn.

De Alkmaarse lezers zullen ongetwijfeld een aantal namen kunnen op-
noemen, waarvan een groot aantal naamdragers in Alkmaar voorkomen. Het
merkwaardige is echter dat de namen met het grootste aantal naamdragers in
Alkmaar bepaald geen typisch Noordhollandse namen zijn. Ik noem U de
namen en de aantallen in 1947: Bakker 388, v. d. Berg 141, de Boer 254,
Jansen 179, Jonker 134, de Jong 281, Kramer 111 en Schouten 172. Om over
de Vries maar te zwijgen.

Als ik nu een voorlopige balans van de Alkmaarse gegevens opmaak, dan
moet ik in de eerste plaats stellen dat er op grond van een namen-type niet
vast te stellen is of er in Alkmaar van een autochtone bevolking sprake is.
Zelfs niet als men in het begrip autochtoniteit de naaste omgeving wil be-
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trekken. In de tweede plaats zou ik de vraag willen stellen of er in algemene
zin — gezien de resultaten in Alkmaar — nog wel gesproken kan worden van
een autochtone bevolking. Is er de eeuwen door niet meer migratie geweest
dan men ooit verondersteld heeft? Op deze vraag zullen de leden van Uw
vereniging wellicht een duidelijker antwoord kunnen geven, dan ik op grond
van het materiaal van 1947.

Tenslotte zou ik nog willen opmerken dat het hierboven vermelde aanlei-
ding kan zijn tot de waarschuwing om niet al te snel te concluderen tot de
herkomst van de door U onderzochte geslachten op grond van het thans
voorkomen in een bepaalde plaats of streek. Onze voorouders waren even
mobiel als wij; alleen, zij deden het wat rustiger aan, dikwijs sprongsgewijs
van de éne plaats naar de andere en vandaar weer iets verderop. Er is nog
heel wat in de geschiedenis van onze voorouders te onderzoeken voordat wij
enige klaarheid krijgen over autochtoniteit en migratie.

H. BUITENHUIS

NASCHRIFT

Een goed voorbeeld van een grondig onderzoek naar de autochtoniteit
van een stadsbevolking is te vinden in: ERNST WIEDEMANN, Hersbrücker
Hauserbuch, Neustadt/Aisch, 1963.

In hoeverre het daar verkregen resultaat, een voortdurende en sterke mi-
gratie, voor ruwweg vijf-negende uit de omgeving en voor vier-negende van
veraf, ook voor Alkmaar opgaat, is een open vraag. Het vermoeden mag
uitgesproken worden dat de vanouds goede toegankelijkheid per schip de
migratie sterk bevorderd zal hebben.

Als een bepaald geslacht plotseling ter plaatse zeer vruchtbaar wordt, heeft
dat grote invloed op het aantal naamdragers. Hetgeen niet wil zeggen dat de
stamvader van een dergelijke talrijke groep ter plaatse geboren behoeft te
zijn. Voor een genealoog bieden deze lijsten een houvast indien hij een
onderzoek wil instellen naar alle dragers van een naam. Zijn ze talrijk, en
over het land verspreid, dan moet men op vele gelijknamige families rekenen
die onderling in de manstam geen enkel verband hebben gehad. Slechts bij
de weinig voorkomende namen bieden deze lijsten houvast.

Alvorens daaraan te beginnen dient men echter aandacht te schenken aan
wat prof. K. HEEROMA daarover in Driemaandelijkse Bladen voor taal en
volksleven in het oosten van Nederland, jrg. XXI (1969) p. 20 mededeelt.

REDACTIE
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BAERT
Elders in dit tijdschrift staan de kwartierstaten afgedrukt van het echtpaar

Mr. Jacob Baert en Johanna Margaretha Winder, beiden leden behorende
tot echt Alkmaarse magistraatsfamilies, wier bakermat echter gezocht zou
moeten worden resp. in de Zuidelijke Nederlanden, en in het in de duinen
gelegen Schoorl, ietwat benoorden de Victorie-stad.

Welhaast geen geslacht heeft zovele telgen gedurende twee eeuwen ge-
schonken aan de magistratuur en het stadsbestuur van Alkmaar en aan de
deze stad omringende polders, als de familie Baert, uit wier genealogie
wij de meest vooraanstaande ambtsdragers extraheerden en hieronder doen
volgen.

Ned. Patr. XLIII (1957) vermeldt (o.i. terecht) onder voorbehoud als stam-
vader der Alkmaarse familie Baert, Mr. Thomas Jansz. Baert, geboortig van
St.-Winoxbergen ca. 1523, lid van de Rijsselse Rekenkamer, die met zijn
vrouw Josine de la Rue en zijn gezin in 1567, wegens geloofsvervolging, naar
Holland uitweek en „waarschijnlijk" te Alkmaar in 1575 overleed.

Geen archiefbron vermeldt dit echtpaar aldaar, noch als ouders van Pieter
en Jan Baert, resp. hieronder Ha en Ilb, terwijl zelfs geen zekere aanwijzingen
gevonden werden dat Pieter en Jan broers waren i.

Het nageslacht van Pieter Baert stierf na enige generaties uit op één lijn
na, welke deels in de zeer kleine burgerij uitmondde of naar elders vertrok en

in bovenvermeld jaarboek niet verder behandeld werd. Het merk-
waardige is dat slechts bij leden van de Pieter-stam nevenstaand
merk werd aangetroffen op een viertal grafzerken in de Grote
kerk van Alkmaar.

Het genealogisch verband tussen de merk-voerders blijke uit het
onderstaande:

Ha. Pieter (Thomasz-) Baert, „van Alcmaar", regent vrouwen gasthuis en
huissittenmeester te Alkmaar, rentmeester van den Huize van Egmond, overl.
Alkmaar 23.6.1614, begr. ald. (Grote kerk, middengang), tr. als wedn. van
Aecht Jansdr. (2) (ondertr. Alkmaar 27.7.) 1603 Geertruyd van Foreest, „van
Alkmaar", weesmoeder ald., begr. ald. (Grote kerk) 13.9.1636, dr. van
Dirk Jordensz. van Foreest en Catrijn Adamsdr.

De zerk in de Grote kerk was door zijn zoon Thomas Pietersz Baert in 1625
van de kerk gekocht. Op deze steen werd het daarop bevindende merk vervan-
gen door het aangegeven merk in renaissance cartouche en de letters P en T.

Hij testeert 24.1.1613 voor not. Corn. van der Lijn te Alkmaar en was toen
woonachtig in de Magdalenensteeg ald.

Uit dit huwelijk o.a.:
1. Cornelis, volgt ITIa.
2. Thomas, volgt Illb.

1 Het is niet onwaarschijnlijk dat het woord Baert (vr. Baerte) een patronyme is (afk.
van Bardo, Barfholomeus, Bar/(h)old). Het is opmerkelijk dat in de 16e eeuw naam-
dragers Baert in de Alkmaarse Vroedschap voorkomen, die mogelijk de werkelijke voor-
ouders waren van de hier behandelde patriciërs.
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lila. Cornelis Pietersz Baert, geb. ca. 1588, lakenkoper te Alkmaar, overl.
ald. 8.6.1616, begr. ald. (Grote kerk, middengang), tr. ald. 11.2.1607 Guurtje
Cornelisdr., geb. ca. 1585, overl. Alkmaar 16.9.1636, begr. ald. (Grote kerk
in het graf van haar man), dr. van Cornelis Reyersz. „in de Craen" en
Trijntje Remmeltsdr.

Op de grafsteen het bekende merk in een medaillon en het opschrift: „Hier
Leyt Begraven CORNELTS PIETERSZ BAER[T], Sterf Den 8en Iuny 1616 /
Ende CORNELIS BAERT, Syn Soon, Sterff Den 15en September 1636 / Noch
GUYRTGIEN CORNELIS, Syn Huysvrou, Sterf Den 16en September 1638".

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Baert, apotheker te Alkmaar, overl. ald. 15.9.1636, tr. ald. 1.4.1636

Geertruyda van Persijn, dr. van Jan Maertsz. van Persijn, schout van
Heiloo, en Aechte Dircksdr.

Illb. Thomas Pietersz Baert, geb. ca. 1594, boekverkoper, binder en stads-
drukker in „De Druck Pars" en in „De Koninklijke Propheet David" (Lange-
straat, noordzijde) te Alkmaar, overl. ald. 5.9.1636, tr. (1) Grietje Willemsdr.,
begr. Alkmaar (Grote kerk) 24.3.1631; tr. (2) ald. 24.3.1636 Beatrix
Joostendr., overl. ald. 12.9.1636.

Hij werd wellicht begraven in de Grote kerk, middengang, in een graf gedekt
door een steen, de initialen T-P-B en het bekende merk in een medaillon
dragende.

In de Grote kerk te Alkmaar troffen
wij in de kruiswerken nog een onge-
nummerd fragment van een steen aan,
waarop in een medaillon het merk met
onderschrift BAERT.

Thans volge een fragment nakome-
lingenstaat van Jan Baert, eerder ver-
meld, in het bijzonder die leden
van deze stam brengende, die voor-
aanstaande functies in de Alkmaarse
magistratuur en in het stadsbestuur
bekleedden. In tegenstelling tot de
naamgenoten van de Pieter-stam, voor-
meld, bezigden zij steeds een familie-
wapen, maar nimmer een merk.

Ilb. Jan Baert, „van Alcmaar", rentmeester en ontvanger der verkochte
goederen van den Huize Egmond, secretaris van het Hoogheemraadschap
„De Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland", notaris te
Alkmaar, overl. ald. 1602, tr. ca. 1584 Alewyn Texel, overl. Alkmaar 1602,
dr. van Adriaen Cornelisz. Texel, secretaris van Alkmaar, en Hilgont
Philipsdr.

Uit dit huwelijk o.a.:
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ÏIIc. Cornelis Baert, geb. Alkmaar ca. 1585, won. ald. in „Het Vergulde
Hoeffijser" (Langestraat t.o. het stadhuis), notaris, vroedschap en thesaurier
(1639/'40) van Alkmaar, geadmitteerd landmeter (1635) secretaris van de
Wieringerwaard (1635), overl./begr. Alkmaar (Grote kerk) 13./17.5.1640, tr.
1608 Maria van Molenvliet, vrouwengasthuismoeder van Alkmaar, begr. ald.
(Grote kerk in het graf van haar man) 10.1.1653, dr. van Willem Jansz. van
Molenvliet, deurwaarder, schepen (1620/'38), vroedschap (1638/'39), rent-
meester van Hoogwoud, en Annitgen Crijnendr., huissittenmoeder te Alk-
maar.

Uit dit huwelijk 12 kinderen, onder wie als 2, de oudste zoon:

IV. Jacob Baert, geb. Alkmaar okt. 1612, notarisklerk ten kantore van
zijn vader, notaris (1641/'46), thesaurier (1640/'42), schepen (1648/'52),
raad (1645/'68), burgemeester (1658/'67), gecommiteerde raad en kapitein
(1657) van het Oranje Vendel der schutterij van Alkmaar, secretaris van de
Schermeer (1639/'57), secretaris van de Starnmeer en Kamerkop (1641/'68),
hoogheemraad van Kennemerland (1664/'68), hoofdingeland (1662) en heem-
raad (1657) van de Heer Hugowaard, overl./begr. Alkmaar (Grote kerk,
kruiswerken) 17./23.10.1668, tr. ald. 28.7/15.8.1635 Catharina (Trijntje) Kes-
sel, ged. Alkmaar 24.2.1614, overl./begr. ald. (Grote kerk) 8./13.3.1677, dr.
van Willem Willemsz. Kessel, schepen en raad, vrouwengasthuisvader te Alk-
maar, heemraad van de Heer Hugowaard, kerkmeester en penningmeester
van de Schermeer, biersteker in „De Drye Leliën" te Alkmaar, en Guyrtgen
Adriaensdr., huissittenmoeder aldaar.

Het grafschrift luidt: „Hier leyt begraven YACOB BAERT / en sijn soon
WILLEM BAERT / beyde in haer leeven Burgemeester ende Gecommitteerde
Raedt tot Aicmaer".

Zijn wapen komt voor in het handschriftelijk wapenboek van v. d. Lely,
betreffende Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland
en West-Friesland, met als schildhouders twee gouden griffioenen.

Uit dit huwelijk o.a.:
1. Willem, volgt Va.
2. Cornelis Baert (1641-1699), schepen (1679/'80) en fabrykmeester van

Alkmaar, rentmeester van het Hofje van Splinter, heemraad van Heer
Hugowaard.

3. Adriaan, volgt Vb.
4. Pieter Baert (1648-1697), schepen (1684/'97) van Alkmaar, ontvanger van

de tienden van de Schermeer.
5. Johan, volgt Vc.

Va. Willem Baert, geb./ged. Alkmaar 14./20.2.1636, schepen (1665/'71),
raad (1671/'84), burgemeester (1676/'84), gecommitteerde raad en kapitein
(1668) der schutterij te Alkmaar, hoofdingeland (1676) van de Heer Hugo-
waard, secretaris-rentmeester van de Hoogheemraadschap van de Uitwateren-
de Sluizen van Kennemerland en West-Friesland, heemraad van de Zijpe,
secretaris van de Schermeer, huissittenvader (1659) en regent van het mannen-
gasthuis te Alkmaar, overl./begr. ald. (Grote kerk, kruiswerken) [zie bij zijn
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Naar olieverven van C. B. van Everdingen; coll. Rijksmuseum, Amsterdam
Willem Baert (1637—1684) Elisabeth Kessel (1640—1717)

vader], tr. ald. 21.7.1658 Elisabeth Kessel, ged. Alkmaar 20.1.1640, overl./
begr. ald. (Grote kerk, koor) 2./6.2.1717, dr. van Pieter Willemsz. Kessel,
raad, schepen, en burgemeester van Alkmaar, heemraad van de Zijpe en de
Schermeer, en diens tweede vrouw Anna Luycas.

Zijn wapen komt voor op een lakafdruk Ao 1678 op een stuk in de „Brieven
aan de Raadpens. Gaspar Fagel", aanwezig in A.R.A. te 's-Gravenhage.

Uit dit huwelijk behalve negen jong overl. kinderen: twee dochters Maria
en Anna, resp. geh. met Dr. Henricus van Olphen en Mr. Antonius Houttuyn,
burgemeester van Edam.

Vb. Mr. Adraen Baert, geb./ged. Alkmaar 28.4./2.5.1646, jur. student
Leiden (1665), promotie ald. (1668), schepen (1674/'82), weesmeester (1680/
'91) en pensionaris (1682/'91) te Alkmaar, stond op het drietal voor de ver-
vulling van het Raadpensionarisschap van Holland en West-Friesland (1689),
pensionaris van Delft (1691/'98), secretaris van de Schermeer (1670/'83),
heemraad van de Wieringerwaard (1681), hoofdingeland van de Zijpe en
Hazepolder (1692/'98), advocaat voor den Hove van Holland (1691/'98),
overl./begr. Delft (Oude kerk) 28.6./3.7.1689, tr. (1) 's-Gravenhage (Nieuwe
kerk) 27.4./13.5.1670 Bartha van Wouw, ged. 's-Gravenhage (Grote kerk)
26.2.1640, overl./begr. Delft/'s-Gravenhage 3./7.5.1695, dr. van Jan Corne-
lisz. van Wouw, schepen, vroedschap en weesmeester te 's-Gravenhage, en
Hendrica Thomasdr. Verwers; tr. (2) Delft 24.1.1696 Margaretha van Hoo-
genhouck, ged. Delft (Oude kerk) 10.1.1649, begr. ald. (Oude kerk, in graf
harer ouders) 24.6.1735, dr. van Pieter van Hoogenhouck, raad en burge-
meester van Delft, en Catharina van Ruyven.

Zijn wapen bevindt zich in het Kaartenboek van de Wieringerwaard en zijn
zegel in het Archief van het Hof van Holland in het A.R.A. 's-Gravenhage.

Uit dit huwelijk o.a.:
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Vla. Mr. Jacob Baert (1682-1758) te Schoonhoven, tr. Cuniera Cornellsdr.
van Peursum (1680-1766) [zie kwartierstaat 111/1 en 2, en/of 4 en 5].

Uit dit huwelijk o.a.:
1. Martina Baert (1705-1783), tr. (1726) Mr. Adriaan Weveringh (1700-1768),

advocaat voor den Hove van Holland, raad en burgemeester van Delft, ge-
deputeerde ter Staten-Generaal; ouders van Mr. Adriaan Weveringh
(1729-1768) [zie Vila, 1].

2. Adriaan, volgt Vila.

Vila. Mr. Adriaan Baert (1707-1763), Heer (1754) van Cranenbroeck,
schepen, raad en burgemeester enz. van Alkmaar, tr. Maria Marchant (1708-
1757), wed. van Mr. Arent Klaver [zie kwartierstaat 11/1 en 2 en/of 2 en 3].

Zijn wapenzegelstempel bevindt zich in het Gem. Museum te Alkmaar;
schepenzegel met wapen in G.A. Alkmaar.

Uit dit huwelijk o.a.:
1. Elisabeth Baert (1753-1788), tr. (1) (1764) Mr. Adriaan Weveringh (1729-

1768), advocaat van den Hove van Holland, raad en president-schepen van
Alkmaar, zn. van Mr. Adriaan Weveringh en Martina Baert [zie Vla, 1].

2. Jacob, volgt Villa.

Naar pastels; Iconographisch Bureau, 's-Gravenhage

Mr, Jacob Baert (1744—1796) Johanna Margaretha Winder
(1744—1783)

Villa. Mr. Jacob Baert (1744-1796), Heer (1763) van Cranenbroeck, sche-
pen, raad, burgemeester, thesaurier enz. van Alkmaar, tr. Johanna Margare-
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tha Winder (1744-1782), wed. van Adriaan Bijll [zie kwartierstaat 1/1
en/of 1].

Zijn wapenzegelstempel berust in het Gem. Museum te Alkmaar; schepen-
zegel met wapen in G.A. Alkmaar.

Vc. Johan Baert, geb./ged. Alkmaar 1./5.4.1651, schepen (1687/'88), raad,
burgemeester (1696/1709), hoofdofficier te Alkmaar, gecommitteerde raad en
raad ter Admiraliteit, hoofdingeland, heemraad en penningmeester van de
Schermeer, hoofdingeland van de Wieringerwaard en de Heer Hugowaard,
overl./begr. Alkmaar (Grote kerk, zuidergang) 15./20.9.1712, tr. 's-Graven-
hage (Nieuwe kerk) 23.8./8.9.1676 Catharina Jacob, ged. 's-Gravenhage
(Nieuwe kerk) 10.8.1653, begr. Alkmaar (Grote kerk, in grafkelder van haar
man) 30.11.1715, dr. van Daniel Jacob en Maria van Wouw.

Het grafschrift op de grote zerk in de zuidergang van de Grote kerk op een
lint geplooid onder het volledige grote wapen Baert luidt: „Mr. IOHAN BAERT
/ BURGEMEESTr / ENDE RAAD". Het fraaie gebeeldhouwde wapen in
ovaal, welks schild gelegd is over twee schuingekruiste fasces cum securibus is
gedeeltelijk ten offer gevallen aan het revolutionair vandalisme van 1795; de
uitgekapte figuren (de sterren in het schild en helmteken, de vis — stcur of
snoek (?) — en de fasces) zijn evenwel nog duidelijk herkenbaar.

Het wapen komt ook voor op de ballustrade van het kleine orgel, alwaar het
in 1703 was aangebracht, uitgevoerd in volle kleuren, gehoogd met goud en
zilver.

Uit dit huwelijk o.a.:
1. Mr. Jacob Baert, geb. Alkmaar 26.4.1682, griffier van de Rekenkamer

van Holland en West-Friesland, heemraad van der Schermeer, ontvanger
van de verpondingen van de Wieringerwaard, schepen (1706/'07) van
Alkmaar, overl. 's-Gravenhage 24.3.1719, begr. Alkmaar (Grote kerk)
31.3.1719, tr. Alkmaar 24.8.1707 Willemina Vrijburgh, ged. Alkmaar
28.5.1684, overl./begr. 's-Gravenhage/Alkmaar (Grote kerk) 22./30.11.
1708, dr. van Mr. Nicolaas Jacobsz Vrijburgh, schepen, raad en burgemees-
ter van Alkmaar, secretaris van de Heer Hugowaard, heemraad en aalmoe-
zenier van de Zijpe, hoofdingeland, heemraad en kerkmeester van de
Schermeer, en Maria van de Capelle.

Het huwelijk bleef kinderloos.
Zijn wapenzegel anno 1707 bevindt zich aan een charter in de coll. Verspreide

Charters van het A.R.A. 's-Gravenhage.

2. Mr. Daniel Baert, tweeling met voorgaande, schepen (1722/'27), raad, bur-
gemeester (1729/'49), kerkmeester van de Grote kerk te Alkmaar, sche-
pen en heemraad van de Schermeer, aalmoezenier, schepen en heemraad
van de Zijpe, penningmeester, hoofdingeland, dijkgraaf en baljuw van de
Wieringerwaard, hoofdingeland van de Heer Hugowaard, gedeputeerde ter
Staten-Generaal, bewindhebber W.I.C., overl. Zijpe (huize Torenvliet)
25.5, begr. Alkmaar (Grote kerk, zuidergang) 1.6.1757, tr. (1) Cor-
nelia Brand, ged. Alkmaar 1.5.1678, mannengasthuismoeder ald., overl./be-
gr. ald. (Grote kerk, noordergang) 20./26.6.1731, dr. van Mr. Hendrik Wou-
tersz. Brand, schepen, raad en burgemeester van Alkmaar, raad ter Ad-
miraliteit, hoofdingeland en heemraad van de Zijpe, heemraad van de
Schermeer en de Wieringerwaard, en Adriana Jacobsdr. Brasser; tr. (2)
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Leiden 12.4.1735 Theodora Schrevelius, geb. ald. 22.10.1683, overl. Alk-
maar 5.3.1751, dr. van Mr. Theodorus Schrevelius en Elisabeth van Peene,
en wed. van Mr. Thomas Slicher.

De huwelijken bleven kinderloos.

Zijn wapen is aanwezig op een losse lakafdruk anno 1711 met naam op le-
gende; de lakafdruk van dezelfde anno 1745 op een stuk in de Brieven aan H.
Raemburgh in G.A. Enkhuizen. Dit wapen vertoont een gevierendeeld schild,
elk kwartier bevattende het wapen van één der vier grootouders van de wapen-
voerder: I. een dwarsbalk beladen met een ster, vergezeld boven van twee dito
sterren naast elkaar en beneden van een zwemmende vis (snoek, steur ?)
[BAERT]; II. een keper vergezeld van 3 vijfpuntige sterren en een effen schild-
hoofd [JACOB]; III. vijf ruiten, 1-3-1, aanstotende in kruisvorm gerangschikt
[KESSEL]; IV. een zwaan met kroon om de hals [VAN WOUW].

3. Johan, volgt VIb.

VIb. Johan Baert, geb. Alkmaar 20.1.1689, schepen (1724/'43) van Alk-
maar, schepen en heemraad van de Zijpe en Hazepolder en Heer Hugowaard,
hoofdingeland en penningmeester van de Wieringerwaard, heemraad en
hoofdingeland van de Schermeer, rentmeester en secretaris van de Uitwa-
terende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland, overl./begr. Alkmaar
(Grote kerk, zuiderkapel) 15./18.2.1749, tr. (1) Alkmaar 11.6.1722 Anna
Duysingh, overl. ald. 23.11.1723, dr. van Symon Duysingh en Maria Jacobsdr.
Doornekroon; tr. (2) Alkmaar 5.11.1724 Suzanna Jacob Kien, geb. ald. 28.7.
1706, begr. ald. (Grote kerk, zuiderkapel) 8.7.1756, dr. van Mr. Johan Jo-
hansz. Kien, schepen en raad van Alkmaar, secretaris van de Schermeer,
schepen en heemraad van de Heer Hugo- en Wieringerwaard, en Geertruida
Johannesdr. Geesteranus.

Uit het eerste huwelijk bleef slechts een dochter in leven:
1. Maria Anna Baert, geb./ged. Alkmaar 21./24.10.1723, overl. ald. 18.1.

1751, begr. (Grote kerk, koor), tr. Grave/Heiloo 2./13.2.1743 Gerrit Mar-
tijn du Tour, geb. 's-Hertogenbosch 31.5.1715, aanvankelijk officier in
Staten Dienst, vervolgens schepen, raad, burgemeester, convooimeester,
kerkmeester van de Grote kerk te Alkmaar, kapitein van het Witte Vendel
der Schutterij ald., heemraad, hoofdingeland en penningmeester van de
Wieringerwaard, dijkgraaf, heemraad en hoofdingeland van de Schermeer,
bewindhebber der W.I.C., overl. Beverwijk (huize Oud-Meeresteyn) 1,
begr. Alkmaar (Grote kerk, koor) 9.9.1788, zn. van Mare Willem du Tour,
Heer van Pommerade en de Nye Fenne, en Christine Clémentine des
H. R. Rijksridder Maarten Christiaansdr. Sweerts de Landas.

Vóór 1795 hing in de Grote kerk te zijner nagedachtenis een wapenbord met
als hoofdwapen du Tour en de zestien kwartierwapens:

DU TOUR SWEERTS DE LANDAS
TAMMINGA VAN ELS TOT BOEDELHAM
L'EMPEREUR D'OPPYCK LOPEZ DE VILLANOVA
VAN HEMMEMA VAN LYNDEN
VAN DER MEULEN HOEFNAGEL
SLOET VAN BUCHELL
UYTTENLTMMINGE DE LANDAS
ERNTREUTER VON HOFREIT VAN ECK

A.R.K.
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IV/1 I

Mr. ADRIAEN
BAERT

zn. v. Jacob Cornelisz. en
Catha. Willemsdr. Kessel

Schepen (1672-'82), Wees-
mr. (1686-'91), Pensionaris

(1682-'91) v.Alkmaar,
Secr. v. d. Schermer (1670-

'83), Pensionaris v. Delft
(1691-'98),HoofdingeI. v.
d. Zijpe- en Hazepolder

(1692-'98); stond op drietal
voor Raadpensionaris v.

Holland (1689)

Alkmaar 28.4/2.5.1646
t / a Delft (O.k.)

28.6/3.7.1698

IV/2

BARTHA
VAN WOUW

dr. v. Jan Cornelisz. en
Henrica Thomasdr. Ver-
wers ex resp. Pieternella

Ruysch en Bartha ten
Rhade

•v~ 's-Gravenhage (Gr.k.)
26.2.1640

t / a Delft/'s Gravenhage
(Gr.k.) 3/7.5.1695

oo 1 's-Gravenhage (N.k.) 27.4/13.5.1670

in/1
Mr. JACOB BAERT

Advocaat v.d. Hove v. Holland, Schepen (1709/'10,
1713/'14, 1729/'30, 1734/'35), Vroedschap (171O-'58),
Electeur (1707-'58) en Thesaurier (1712) v. Schoon-

hoven, Ontv.-extraord v. d. 100e Penning (1714),
Drossaard v. Zuid-Polsbroek, Baljuw v. 's-Heeraarts-

bergen, Bergambacht en Ammerstol, Kerkmr.

*/— Alkmaar 27/28.5.1682
t / a Schoonhoven 23/27.12.1758

IV/3 10 IV/4

CORNELIS
VAN PEURSUM

zn. v. Cornelis Johansz. en
Cuniertje Aryensdr. Ende-

velt

~ Schoonhoven 15.1.1647
t Schoonhoven c. 1700

11

ANNA
BOTTER

dr. v. Gijsbert Corne-
lisz. en Merchjen

Blommendael

^v Schoonhoven
28.1.1648

t Schoonhoven c. 1705

co Schoonhoven 2/18.2.1680

m/2
CUNIERA VAN PEURSUM

^ Schoonhoven 7.11.1680
t / a Schoonhoven 19/22.7.1766

oo Schoonhoven 10.2/4.3.1705

Mr. ADRIAEN BAERT

HEER v. GROOT- en KLEIN CRANENBROECK (1754)

Gedeput. t. Staten-Generaal (1751), Schepen (1731-'48), Raad (1742), Burgemr. (1753, '54, '62)
v. Alkmaar, Regent v. h. Hofje „van Eyck" ald., Heemraad v. d. Wieringerwaard, Bewindhebber

der W.I.C. (1727), Penningmr. v. d. Heer Hugowaard (1730)

*/-~ Schoonhoven 16/18.8.1707 t / a Alkmaar (Gr.k.) 15/22.2.1763

co Alkmaar (Gr.k.)

i / i
7 - A l k m a a r 11/15.11.1744 Mr. JACOB

HEER v. GROOT- en

Gedept, t. Staten Generaal en Raad v. State (1775-'83), Schepen (1768-'74),
de Sluizen (1785), Gedept, t. Admiraliteit v. h. Noorderkwart, te Hoorn (1783),

(1764-'95), Dijkgf. v. d. Hondsbossche en Duinen tot

°° Alkmaar (Gr.k.) 7/21.5.1769 JOHANNA

Samenstelling: A.R.K.
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IV/5 12

JACOB
MARCHAND

dr. v. N. en Jannetie
Oliviers

* Amsterdam [D.G.]
c. 1634

• Amsterdam (O.k.)
9.10.1704

oo Amsterdam/Weesp (Schep.) 30.10/29.11.1671

IV/6 13

GEERTRUY
SCHOUTEN

dr. v. N. en Barbara
Schouten

* Weesp 1641
• Amsterdam (O.k.)

6.12.1727

MI/3

JACOB MARCHANT

Koopman

* Amsterdam [D.G.] c. 1677
• Amsterdam (O.k.) 30.8.1723

IV/7 14 IV/8

NICOLAAS
COPIN

zn. v. Nicolas en Marie
Drumon

Poorter v. Amsterdam
1.4.1683

Middelburg [D.G.]

15

MARIA
VAN DER

SCHUEREN

• Amsterdam (O.k.)
21.4.1706

oo II Amsterdam (Stadh.) 12.12.1682/17.1.1683

II 1/4

JORINA KOPYN

* Amsterdam [D.G.] c. 1686
O Amsterdam (O.k.) 22.6.1722

oo Amsterdam (Stadh.) 26.2/21.3.1705

n/2

MARIA MARCHANT

[~ I Alkmaar 13/29.5.1736 Mr. Arent Klaver, */~ Alkmaar 26.3.1697, t / n ald. (Gr.k.) 7/
11.9.1741, Deurwaarder, Procureur, Advocaat, Notaris, Schepen en Vroedschap v. Alkmaar,
Heemraad v. d. Schermer, zn. v. Maarten Symonsz. en Jannetje Jacobsdr. van der Goes en

wedr. v. Catharina Cool]
* Amsterdam [D.G.] 13.7.1708 t / n Alkmaar (Gr.k.) 7/14.11.1757
9/24.12.1742

• t /a Alkmaar (Gr.k.) 13/19.1.1796>BAERT
KLEIN CRANENBROECK
Raad (1772), Thesaurier (1782-'85) en Burgemr. (1786) v. Alkmaar, Hoogheemr. v. d. Uitwate-
Hoofdingeland en Penningmr. v. d. Zijpe- en Hazepolder, Penningmr. v. d. Heer Hugowaard
Petten (1787), Hoofdingel. en Penningmr. v. d. Schermer
MARGARETHA WINDER (1744—1782)
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IV/1

JAN
WINDER

zn. v. Willem

Wijnkoper

* Schoorl c. 1637
a Alkmaar (Gr.k.)

4.11.1713

IV/2 9

MARTINA
(VAN GALEN)

dr. v. Maerten
[ooi Alkmaar 23.1/8.2.1660,

Jan Cornelisz. de Jongh
• Alkmaar (Gr.k.)

2.7.1672]

* c. 1643
• Alkmaar (Gr.k.)

17.2.1684

oo II Alkmaar (Gr.k.) 31.12.1673/14.1.1674

ill/l

WILLEM WINDER

[oo I Alkmaar/Hoorn 1/15.2.1704 Catharina de
Jongh, ^ Hoorn 26.11.1676, t / a Alkmaar 22/27.

11.1705, dr. v. Daniel en Aefje Pouwels Jonge-
maets]

Mannengasthuisvader (1704), Schepen (1717/'18),
Vroedschap (1715-'48), Thesaurier (1722/'23),
Burgemr. (1723-'26), Ontvanger v. Alkmaar

*A~ Alkmaar 25.10.1674
t / a Alkmaar (Gr.k.) 18/25.11.1748

IV/3 10 IV/4

JACOB
KNUYSE

zn. v. Jan Jacobsz. en
Trijntje Jeronymus dr.

Rotshoeck

Kopercramer

^ Rotterdam 12.7.1651
• Amsterdam (N.k.)

13.4.1723

u
MARGARETHA

VEENINGH

dr. v. Roelof Harmensz. en
Apollonia Bartelsdr. Way-

mans

* Amsterdam c. 1659
• Amsterdam (N.k.)

21.10.1690

oo II Amsterdam (N.k.) 26.5/11.6.1679

III/2

CATHARINA KNUYSE

*/~ Amsterdam (O.k.) 22/24.1.1687
t / a Alkmaar (Gr.k.) 14/20.3.1724

oo n Alkmaar/Amsterdam (N.k.) 12/28.1.1710

n/i

Mr. WILLEM WINDER

Vroedschap (1749-'89), Schepen (1740-'48, 1776-'80), Burgemr. (1763-'66), Hoofdofficier (1750-
'63), Notaris, Baljuw v. beide Egmonden, Dijkgraaf v. d. Uitwaterende Sluizen

* / ~ Alkmaar 16/18.6.1716 t / a Alkmaar (Gr.k.) 3/10.2.1789

oo Alkmaar/Bergen (N.H.)

i / i
Alkmaar 17/19.3.1744

JOHANNA MARGA'
[~ I Alkmaar 17.2/3.3.1765 Adriaan Bijll, ~ Alkmaar 18.8.1715, t / a Alkmaar (Gr.k.) 26.6/
'65), Vroedschap v. Alkmaar, Dijkgr. v. Geestmerambacht, Heemraad v. d. Zijpe en Hazepolder,

en Cornelia Maria
oo Alkmaar (Gr.k.) 7/21.5.1769

Samenstelling: A.R.K.
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IV/5 12

AERT
VAN DER SLUYS

zn. v. Jan

* Beusichem c. 1640

IV/6 13

CORNELIA
BUT

dr. v. Jan Derksz.

. Tiel 17.9.1643

co II Wijk b. Duurstede/Tiel 6/11.12.1668

UI/3 6

GERARDUS VAN DER SLUYS

Koetsier

^ Wijk bij Duurstede 22.7.1677
a Amsterdam (K.kh.) 4.2.1742

IV/7 14

CORNELIS
VAN MOURICK

zn. v. Hendrick Cornelisse
(uit Mourik) en Teuntgen

Cornelisdr.

Wijk b. Duurstede
14.6.1646

IV/8 15

JANN1GJE
VAN DER HAER

dr. v. Arien Dircksen en
Lysbeth Stevensdr. v. Osch

Buren. 22.10.1643

co Wijk b. Duurstede 5.10.1673

1II/4 7

ELYSABETH VAN MOURIK

^ Wijk b. Duurstede 26.7.1679
• Amsterdam (O.k.) 17.6.1735

co Amsterdam (N.k.) 18.4/4.5.1710

11/2

JOHANNA VAN DER SLUYS

Amsterdam (O.k.) 31.8/16.9.1731 Anthonie Cornelis d'Assonville, * Bengalen 1711, f/n

Alkmaar (Gr.k.) 21/28.3.1742, Officier in Stat. Dienst]

*/~ Amsterdam (Z.k.) 29/30.4.1712

12/28.5.1743

t / a Alkmaar (Gr.k.) 5/12.2.1780

Alkmaar (Gr.k.) 31.12.1782/7.1.1783

RETHA WINDER
3.7.1765, Rentmr. en Secr. v. d. Hondsbossche en Duinen tot Petten (1737-
Hoofdingeland v. d. Wieringerwaard en de Zijpe, zn. v. Willem Adriaansz.
Adriaansdr. Quaat]
Mr. JACOB BAERT (1744-1796)
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V/l 16

JAN
BRUINVIS

zn. v. Pieter
Janz. B. en

Neeltje
Hasersouw

Lakenhandelaar
te Alkmaar

• Alkmaar
13.8.1705

t Alkmaar
20.6.1766

V/2 17

0 UURTJE
KLIJN

dr. v. Cornelis
Klaasz. K. en

Maartje Jansdr.
de Wit

* Alkmaar
1.1.1711

t Alkmaar
9.11.1775

Alkmaar
1.10.1730

1V/1 8

PIETER
BRUINVIS

Waardijn der lakens 1769-
1794, Regent van het

Wildemanshofje

* Alkmaar 6.3.1744
t Alkmaar 11.10.1814

V/3 18

CORNELIS
VOORHOUT

zn. v. Adriaan
V. en Trijntje

Cornelisdr.
Doodt

Wijnkoper te
Alkmaar

*
ca. 1715

t Alkmaar
9.1.1763

V/4 19

LIJSBETII
DE WIT

dr. v. Jan
Dirksz. d. W.

en Hilgond
Klijn

*
ca. 1719/'20
t Alkmaar
6.12.1796

Alkmaar
°° 21.11.1745

1V/2 9

TRIJNTJE
VOORHOUT

* Alkmaar 12.9.1747
• Alkmaar 24.3.1810

oo Alkmaar 1.10.1769

1II/1
CORNELIS

4
VOORHOUT

BRUINVIS

Tabakverkoper

•Alkmaar 3.3.1773
t Alkmaa

ll/l

•Alkmaar 5.7.1799

* Alkmaar 26.6.1829

Gemeente-archivaris var

- 10.1.1849

V/5 20

JACOBUS
VERHOEVEN

Bakker te
Alkmaar

t Alkmaar
16.5.1749

V/6 21

ANTJE
1'LEIJTMAN

dr. v. Hendrik
P. en Marijtje

Jacobs

t Alkmaar
1.4.1756

Alkmaar
° ° 2 e 28.9.1721

IV/3 10

PIETER
VERHOEVEN

-^ Alkmaar 17.2.1722
• Alkmaar 19.10.1779

V/7 22

WILLEM
VEEN

zn. v. Pieter V.
en N.N.

Touwslager te
Alkmaar

• Alkmaar
30.11.1746

V/8 23

NEELTJE
UIJTCEEST

dr. v. Jacob
Hesselsz. U. en
Grietje Gerrits-

dr. Stolp

O Alkmaar
2.7.1737

Alkmaar
° ° 2 e 25.2.1720

IV/4 11

GRIETJE
VEEN

^.Alkmaar 18.10.1729
• Alkmaar 26.4.1783

oo 2e Alkmaar 9.7.1769

Hl/2 5
NEELTJE

VERHOEVEN

^.Alkmaar 16.6.1774
t Alkmaar 24.5.1835

oo Alkmaar 14.8.1796

CORNELIS PIETER BRUINVIS
Apotheker

t Alkmaar 16.5.1873
co Alkmaar "

CORNELIS WILLEM
[Alkmaar (1900-1917); Erelid Kon. Ned. Oudheidk. Genootschap; Lid

Kunsten en Wetenschappen;

«> Alkmaar 28.9.1859 ALIDA SCHREUDER, * Alkmaar 10.9.1832

Samenstelling A. A. Elout
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V/9 24 V/10

OEDOLPII
STUIJLIXOII
1»B LANGE

zn. v. Pieter d.
L. en Geer-

truijda
Stuijlingh

Med. doet..
Schepen en

Pres.-
Schepen te
Alkmaar

.w Alkmaar
25.7.1706
t Alkmaar
6.12.1758

25

SAUA
CORSEN-
I>ONCK

dr. v. Adriaan
C. en Marga-
retha van den

Velde

„ Delft
28.12.1706
en Haarlem

25.1.1779

Haarlem
30.8.1737

IV/5 12

PIETER
DE LANGE

Notaris en Procureur

• Alkmaar 17.11.1738
t Alkmaar 3.4.1784

V/11

NICOLAAS
OUBUKGH

zn. v. Michiel
Jacobsz. O. en
Adriaantje de

Vos

Afslager van de
vis te Alkmaar

^v Alkmaar
5. 8. 1716

a Alkmaar
31.12.1785

26 V/12 27

I1ENDRINA
KEITH

dr. v. Pieter F.
en Margriet
Uijtslagers

Regentesse van
het Mannen-

gasthuis te
Alkmaar

• Elburg
28.9.1703

• Alkmaar
29.1.1779

Alkmaar
26.2.1736

IV/6 13

MARGARETHA
OUBURGH

* Alkmaar 6.7.1738
t Alkmaar 26.11.1804

co Alkmaar 2.8.1759

III/3
MICHIEL JOHAN

DE LANGE

Notaris

* Alkmaar 27.8.1769
t Alkmaar 12.5.1831

V/13

TI.IMEN
BLOM

zn. v. Adriaan
Tijmensz. B.
en Hilligje

Tijssen

28 V/14

t Eemnes-
buitendijks
26.10.1724

29

FUMSTJE
JACOBS

van Blaricum

impost Blaricum
1.11.1721

IV/7 14

SIMON
BLOM

Geref. Predikant

* Eemnes 1726/'27
t Alkmaar 19.1.1809

V/15

HENDRIK
DE

MEESTER

zn. v. Wouter
d. M. en

Keuntje van
Torenburg

Predikant te
Delft

~. Delft
4.8.1700
• Delft

30.9.1752

30 V/16 31

StJSANNA
ERANCINA

GROEN

dr. v. ds. Jo-
hannes G. en
Catharina Jo-
hanna Ie Roy

Heerjandsdam
14.6.1700
D Delft
21.8.1772

Delft

1V/8

28.12.1722

ALIDA
DE MEESTER

15

^ Delft 19.12.1730
t Schoorl 3.11.18O2(aang.)

oo Delft 7.7.1760

I1I/4
FUSINA MARIA

BLOM

•Schoorl 31.7.1766
t Alkmaar 10.4.1844

co Alkmaar 28.7.1795

n/2

* Alkmaar 25.5.1798

28.7.1824

ALIDA DE LANGE

f Alkmaar 23.9.1890

t Alkmaar 4.4.1922

BRUINVIS (R.O.N.)
Maatsch. voor Ned. Letterk.; Lid Utrechts Prov. Genootschap voor

Apothekers te Alkmaar

f Alkmaar 13.2.1916, dr. van Hermanus Schreuder en Aaltje Alberti

137



V/l 16

Mr. JACOB
v. FOREEST

zn. v. Mr.
Dirk Jansz.
en Hester
Nannings

v. Foreest
Secr.

D n ri a n IF h
Kauen v.n.
Noorder-

kwart., Bur-
gemr. V.
Hoorn

*/•«. Hoorn
17/21.10.1640

t Hoorn
3.1.1708

V/2 17

MARIA
SWEERS

dr. v. Jan
Cornelisz. en

Antonetta
Jansdr.
Merens

* Beemster
7.11.1649
t Hoorn
7.12.1720

Hoorn/, .buiten"
°° 28.2/15.3.1671

1V/1 8
Mr. DIRK

VAN FOREEST

Secretaris der Stat. v.
Holland en W.-Fries-
land, Schepen (1700),
Raad (1707), Burgemr.

v. Hoorn, Bewindh.
O.I.C.

*/~. Hoorn 3/5.8.1676
t Hoorn 7.12.1717

V/3 18

Mr. COK-
NELIS DE

GROOT
zn. v. Mr.

Allard Har-
mensz. en

Meyntje Wil-
lemsdr. v. Neck

Raad en Pen-
sionaris V.

Hoorn, Secr.
Admiral. v.

West-Friesland

V ~ Hoorn
3/15.6.1642

t Hoorn
5.9.1679

[hij tr. III
A'dam 1688

Anna Voordy,
V/6 (21), wed.
v. Christoffel
v. Akerlaken)

V/4 19

MARIA
V. BERKÜOUT

dr. v. Reinier
en Aaltje Me-

rens

•/-~ Hoorn
(Rem)

16/19.3.1645
t Hoorn
12.2.1681

, r Hoorn (Stadh.)
°° " 8.7.1668

1V/2 9
EVA MARIA
DE GROOT

*/~ Hoorn 8/11.2.1677
t Hoorn 29.4.1706

co Hoorn 6/21.11.1700
UI/1 4

CORNELIS VAN FOREEST
HEER v. SCHOORL en CAMP

Schepen (1726), Raad (1733), Rekenmr. (1740),
Burgemr. (1744) v. Hoorn, Gecomm. Raad v.h.

Noorderkwart. (1750), Bewindh. O.I.C.

*/~ Hoorn 10/12.2.1704
t Hoorn 11.8.1761

V/5 20

CHRISTOFFEL
v. AKER-
LAKEN

zn. v. Adriaen
Barthoutsz. en
Maria Quignet

Opperboek-
houder der O.l.

Comp.

• c. 1637

t Amsterdam
30.10.1678

V/6 21

ANNA
VOORDY

dr. v. Joan en
Johanna de

Swaan

• Geertruiden-
berg c. 1642

t Hoorn
18.11.1703
[zij hertr.

A'dam 1688
met Mr. Cor-

nelis de Groot,
V/3 (18),

wedr. v. Maria
Berkhout]

Amsterdam (Wa.k.)
°° 27.4/12.5.1667

IV/3 10
Mr. JOAN

VAN AKERLAKEN

Schepen, Raad, Burgemr.
en Weesmr. te Hoorn,
Ontv. Conv. en Lic,

Coms. v. Pilotage benoord.
de Maas, Secr. der Admir.

v.h. Noorderkwart., Griff.
v.d. Munt v. W.-Friesland,
Gedept, t. Stat.-Gen. (1701-

* Amsterdam 25.3.1672

* Amsterdam 25.3.1672
t Hoorn 17.8.1712

co Hoorn
III/2

MARIA VAN

*/~ Hoorn
t Hoorn

co f Hoorn 21.8/5.9.1728
U/1

Mr. DIRK VAN FOREEST
HEER van SCHOORL en CAMP

Vroedschap (1759), Schepen (1755, '56, '59, '60), Burgemeester (177?

V/7 22

Mr. MEYN-
DERT

MERENS
zn. v. Jan
Martsz. en

Maria Meyn-
dertsdr. v.
Segwaert

Schepen
Vroedschap, en

Burgemr. v.
Hoorn, Gedept.
t. Stat.-Gen. en

Gen. Reken-
kamer,

Gecom. Raad v.
W.-Friesland

• Hoorn
3.9.1622
t Hoorn
10.1.1681

V/8 23

RRECnYEN
DE GROOT

dr. v. mr. Al-
lard Harmens
en Minne Wil-

lemsdr. v.
Neck

*/->. Hoorn
1/4.7.1638
o Hoorn
30.1.1686

Hoorn
00 30.12.1656/14.1.1657

IV/4 11
PETRONELLA

MERENS

* / ~ Hoorn 8/12.2.1673
t Hoorn 1.3.1749

28.4.1693
5

AKERLAKEN

4/6.10.1705
6.12.1736

2

, '81, '82) v. Alkmaar
* / ~ Hoorn 25/28.8.1729 t / D Alkmaar (Gr.k.) 27.3/3.4.1782

°° II Alkmaar

m*'~ Alkmaar (Gr-k) 9/10-61756 J h r . M r . C O R N E L I S
Schepen (1778-'87) en Vroedschap (1782) v. Alkmaar, Dijkgraaf, Hoofdingeland

HEER v. SCHOORL,
en Baljuw v. d. Heer Hugo

ontzet uit alle ambten (11.10.1787); Secr., Penningmr., Heemraad en Hoofdingeland v. d. Wieringerwaard
nemerland en Lid Vertegenw. Lichaam v. Holland (1796); Lid Vertegenw. Lichaam der Bat. Republiek

Alg. Raad v. h. Depart. der Zuiderzee; anti-monarchaal oligarch; benoemd i. d. Ridder
oo Alkmaar/Echteld 17.10/3.11.1784 JEANNETTE AGNES VAN DEELEN , * / ~ h. Medel/Echteld

van
Samenstelling: A.R.K.
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V/9 24

.I0AC1IIM (?)
STOESACK

V/10 25 V/11 26

IV/5 12
ENGEL

STOESAK

"Wonende aan
de Uythoorn"

V/12 27

oo

IV/6 13
MARIA

DE JAGER

„Opt Eyland"

oo Alkmaar 12/26.12.1694
1II/3 6

ZACHEUS STOEZAK
Ondercoopman (1718), Administrateur der Com-

pag. Pakhuizen op Cuyper en Onrust (1721-'31),
Coopman (1731-'38), Oppercoopman, Licentmeester
en Oppersabandar (Opperhavenmeester) (1738-'43),

Schepen v. Alkmaar (1750-'54)

* Uithoorn c. 1700
a Alkmaar (Gr.k.) 18.5.1779

V/13 28

Dr. JOHANNES
KREDERICUS
SCHWEITZEK
(HELVETIUS)

(v/hVIfiELIUS)
zn. v. Dr. Balt-
hasar Georgs. er
- Anna Joostdr.

Braun

Med. dr., Hof-
med. a. versch.
Duitse vorsten-

hoven heelmr. te
A'dam, R'dam
en den Haag,
Lijfmed. v.d.

Prins v. Oranje,
Ambtsarts v.d.
Raad v. State

• Cöthen
(Anhalt)
17.1.1630

t / a den Haag
29.8/3.9.1709

V/14 29

JOHANNA
PELS

dr. v. Jan
Barendsz. en
Mayken Six

* Fagasan
Taywan/For-

mosa)
23.6.1643

o den Haag
25.3.1709

's-Gravenhage (N.k.)
°° 30.6/16.7.1658

1V/7 14
Dr. JOSEPHUS

JOHANNES HELVETIUS

Med. dr., Doet. Gener. v.
Armees en Guarnisoenen

der Stat.-Gen., id. v. 's-
Lands Schepen; Raad,

Schepen (1702) v. 's Lands
Vrije, Rentmr. der Esparg-

nes v. Sluis en Strand-
vonder

* 18.4.1667
t / a Sluis 23/30.11.1719

V/15 30

WILLEN
SLUYMEKS

Raad,
Schepen,
Rentmr.

en Burgemr. v.
Sluis

V/16 31

SUSANNA

du niKli

Sluis
°° ' 15.5.1658

1V/8 15
WILHELMINA

SLUYMERS

* Sluis 1669
t / D Sluis 12/19.2.1712

co Sluis/Retranchement 22.4.1719
UI/4 7

LOUISA JACOBA HELVETIUS

* Sluis 5.11.1703
• Batavia (Holl.k.) 25.3.1742

oo TT Batavia 22.5.1731
II/2 3

MARIA WILHELMINA STOEZAK

* / - Batavia (Holl.k.) 3/11.8.1733

6/22.7.1755

• Alkmaar (Gr.k.) 6.8.1793

ï

" y A TSJ F O R F F S T t / n " D e Nyenbur8h"' He i lo° 24.3./Alkmaar (Gr.k.) 29.3.1825

CAMP en NYENBURGH
waard, Heemraad v. d. Schermer, „Patriot", Lid v. 1i. Revol. Comité v. Defensie v. Holland en Stad Utrecht;
lot 1795; Representant v. d. Burgerij v. Alkmaar en Burgemr. ald. (1795), Lid Nat. Vergadering v. Ken-
(1799); President der Alg. Vergadering der Beide Kamers (1800), Pres. Rechtbank v. Alkmaar (1811); Lid
schap v. Holland (K.B. dd.7.10.1814, no. 14), Lid v
24/30.6.1762, t „De Nyenburgh" (Heiloo) 9.2.1830
Zutphen

Gedept. Staten v. Noord-Holland (1815-'25)
, dr. v. Steven, Heer v. Medel en Johanna Helena
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KWARTIERSTAAT WALLAST

1. Matthijs Wallast, geb. Leeuwarden 7.10.1928, ambtenaar van de burgerlijke stand
der gemeente Alkmaar, tr. ald. 4.8.1955 Ettina Maria Koster, geb. Veendam
13.8.1924, dr. van Harm Koster en Antje v. d. Werf.

2. heendert Hendricus Wallast, geb. Amsterdam 19.3.1885, kleermaker, wonende in
het bejaardencentrum „Dillenburg" te Alkmaar, tr. Den Helder 26.1.1921

3. Johanna Maria Rumpff, geb. Den Helder 22.8.1890, overl. Leeuwarden 21.2.1937.
4. Cornelis Wallast, geb. Oudeschild-Texel 16.12.1858, kleermaker, overl. Den Hel-

der 17.8.1919, tr. ald. 15.11.1883
5. Marretje Bremer, geb. de Waal-Texel 30.1.1856, overl. Amsterdam 13.7.1909.
6. Lieven Rumpff, geb. Vlissingen 17.1.1861, met zijn ouders naar Den Helder ver-

huisd, timmerman op de marinewerf, later secretaris van de armenraad ald.,
overl. ald. 27.6.1922, tr. ald. 20.11.1889

7. Elisabeth Oldenburg, geb. Egmond aan Zee 12.1.1864, overl. Haarlem 30.11.1933.
8. Leendert Wallast, geb. Ellemeet 22.1.1826, kleermaker, overl. Den Helder 7.6.

1889, tr. ald. 5.1.1854
9. Hendrika Kwant, geb. Haamstede 29.6.1829, overl. Zeist 12.10.1915.

10. Pieter Bremer, geb. de Waal-Texel 15.4.1821, schilder, overl. ald. 22.1.1861, tr.
Texel 15.11.1849

11. Antje Kooijman, geb. Oosterend-Texel 26.1.1825, overl. Den Helder 8.3.1897.

Olieverf door Pieter Bremer (10) op een houten
plankje; coll. P. Jansen, wonende in U.S.A.

Antje Kooijman (11) op 24 jarige leeftijd,
in bruidstoilet.

12. Matthijs Rumpff, geb. Amsterdam 13.3.1834, smid, later timmerman werkzaam op
de Marinewerf in Vlissingen. Toen deze naar Den Helder is verplaatst, vestigde hij
zich ald. op 18.5.1867; heeft in Den Helder nog een machinale breierij gehad in
de Vlamingstraat, overl. ald. 26.1.1904, tr. Vlissingen 25.4.1860

13. Johanna Maria van Verre, geb. Vlissingen 14.7.1830, overl. Den Helder 22.6.1917.
14. Cornelis Oldenburg, geb. Egmond aan Zee 17.7.1838, groothandelaar in vis en

zout voor de visserij, overl. Den Helder 9.3.1896, tr. Egmond aan Zee 19.4.1863
15. Dieuwerlje van der Plas, geb. Egmond aan Zee 16.2.1840, overl. Den Helder

17.8.1916.
16. Marinus Wallast, geb. Zierikzee 18.8.1797, kleermaker, overl. Ellemeet 18.5.1868,

tr. ald. 11.11.1820
17. Joppa Landman, geb. Ellemeet 14.4.1798, naaister en nettenboetser, overl.

ca. 1875.
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Eigen verzameling

Matthijs Rumpff in zijn machinale breierij op de zolder van het pand in de
Vlamingstraat in Den Helder (ca. 1895).

18. Cornelis Kwant, geb. Haamstede 8.5.1796, opzichter van vuurtoren te Huisduinen,
overl. Den Helder 7.2.1880, tr. Haamstede 18.10.1823

19. Elisabeth van Breda, geb. Hoorn 12.4.1802, overl. Amsterdam 21.3.1884.
20. Jacob Bremer, geb. Oosterend-Texel 11.12.1791, landbouwer, overl. ald. 23.8.1832,

tr. Texel 18.6.1815
21. Martje Visser, geb. Oosterend-Texel 1.3.1792, overl. ald. 13.3.1864.
22. Pieter Kooijman, geb. Oosterend-Texel 31.12.1796, kaagschipper, overl. ald.

7.11.1831, tr. Texel 9.4.1820
23. Cornelisje Dalmeijer, geb. Den Burg-Texcl 2.10.1800, overl. ald. 28.12.1831.
24. Matthijs Rumpff, geb. Amsterdam 26.1.1803, stoelbekleder, overl. ald. 11.9.1835,

tr. ald. 23.6.1824
25. Gezijna Taiigenberg, ged. Coevorden 23.5.1802, overl. Amsterdam 2.5.1878.
26. Lieven van Verre, geb. Zierikzee 23.2.1795, roeier bij het loodswezen te Vlis-

singen, overl. (verdronken) ald. 27.3.1845, tr. Zierikzee 29.11.1826.
27. Johanna Catharina Hendrina Nijland, ged. Groningen 25.4.1804, overl. Den

Helder 28.9.1879.
28. Jacob Oldenburg, geb. Bergen N.H. 17.5.1801, lichtwachter, overl. Egmond aan

Zee 11.2.1871, tr. ald. 18.3.1830
29. Aagje Zwaan, geb. Egmond aan Zee 16.10.1803, overl. ald. 19.4.1859.
30. Jan van der Plas, geb. Krommenie 28.11.1805, timmerman, overl. Egmond aan

Zee 9.12.1870, tr. ald. 27.6.1830
31. Aagje Timmerman, geb. Petten 15.11.1807, overl. Egmond aan Zee 10.12.1870

(een dag na haar man tengevolge van een epidemie); beiden op dezelfde dag
begraven.

32. Leenden Wallast, geb. Brielle 29.1.1764, visserman, overl. Zierikzee 7.11.1825,
tr. ald. 13.10.1790

33. Cornelia Krasdel, geb. Zierikzee 27.10.1766, overl. ald. 7.12.1828.
34. Cornelis Landman, ged. Eikerzee op Schouwen 2.2.1772, tr.
35. Maatje Priemis, ged. Eikerzee 6.2.1774.
36. Nehemia Kwant, geb. Haamstede 1761, overl. ald. 8.5.1844, tr.
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37. Elisabeth de Oude, geb. Haamstede 1765, overl. ald. 30.11.1826.
38. Petrus van Breda, ged. Erp (N.Br.) 23.5.1774, won. Hoorn (1803), commies te

paard, tr. (2) 1822 Henrica Schutemaker; tr. (1)
39. Trijntje Velde, geb. ca. 1780, overl. Haamstede 1.5.1821.
40. Pieter Bremer, ged. De Waal-Texel 28.8.1768, ondertr. ald. 28.1.1791
41. Aaltje Spigt, ged. Oosterend-Texel 11.2.1770, overl. Texel 26.8.1799.
42. Simon Visser, ged. Oosterend Texel 19.2.1747, overl. ald. 26.2.1812, ondertr.

Texel 7.3.1783
43. Neeltje Jans Burger, geb. Texel 1760, overl. ald. 25.5.1819.
44. Gerrit Jacobse Kooijman, ged. Oosterend-Texel 10.8.1766, overl. ald. 5.4.1812,

ondertr. ald. 29.11.1792
45. Cornelisje Pieters List, geb. Texel 1768, overl. ald. 5.6.1825; zij hertr. Texel

3.6.1814 Hendrik Brouwer.

Anoniem aquarel, geschilderd op stevig karton, met diverse scheepsaantekeningen uit 1803;
coll. Dames Bakker, Oosterend.

Cornelisje Pieters List (45) met haar tweede echtgenoot (tr. Texel 3.6.1814) Hendrik
Brouwer (1780—1838) en haar vier kinderen v.l.n.r. Pieter Gerrils Kooijman (22),

Annaatje, Dirk en Jacob Kooijman.

46. Anthony Dalmeijer, geb. Texel 22.1.1773, schipper, overl. ald. 1.5.1829, tr. ald.
13.6.1800

47. Grietje Klein, ged. Texel 14.2.1775, overl. ald. 9.12.1838.
48. Andreas Hendricus Rumpff, geb. Amsterdam ca. 1769, galanteriewerker in de

Ridderstraat, overl. ald. 17.3.1829, tr. Sloterdijk 11.5.1792
49. Marretje Schendelaar (Schindelaar), geb. Amsterdam ca. 1775, overl. ald. 28.10.

1846.
50. Gerrit Tangenberg, ged. Coevorden 8.5.1774, overl. ald. (in het weeshuis) 6.4.

1848, tr. ald. 25.4.1798
51. Hinderkien Olsen (Hendrikje Aalfsen), geb. Emlenkamp (Dld) 1770, overl. Coe-

vorden 3.5.1840.
52. Barthel van Verre, geb. Zierikzee 27.4.1763, schipper, overl. ald. 13.9.1837, tr.
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53. Wilhelmina Leeuwe, ged. Zierikzee 22.2.1769, vestigde zich tussen 1850 en 1862
in Noordgouwe Zld.

54. Willem Nijland, ged. Breda 9.3.1769, corp. in 2e comp. 4e batt. Bataafse Artillerie
(1798), gepens. onderoff. won. Bergen op Zoom (1830), tr. Groningen 9.12.1798

55. Johanna Maria Klumper, geb. Groningen 25.4.1804, overl. Bergen op Zoom.
56. Arie Oldenburg, geb. ca. 1751, overl. Bergen N.H. 16.1.1813, tr. ald. 1.5.1784
57. Elisabeth Bakker, geb. ca. 1756, overl. Bergen N.H. 23.9.1812.
58. Gerrit Zwaan, overl. Egmond aan Zee 15.11.1808, tr.
59. Maartje Groot, ged. Egmond aan Zee 23.5.1773.
60. Cornelis v. d. Plas, ged. Katwijk aan Zee 12.1.1777, overl. Egmond aan Zee

30.5.1845, tr. Krommenie 13.12.1801
61. Trijntje Bak, geb. op de Horn 23.1.1780, ged. Krommeniedijk 6.2.1780, overl.

Egmond aan Zee 6.2.1857.
62. Jan Timmerman, ged. Petten 27.5.1781, overl. ald. 14.1.1851, tr. ald. 12.10.1806
63. Dieuwertje Kroonenburg, ged. Petten 17.10.1784.
64. Antony Wallacrts, ged. Sprang 29.6.1721, soldaat in het regiment van de Lui-

tenant-Generaal Gadelliere, in garnizoen te Bergen op Zoom, nachtwaker te
Brielle (1752), begr. ald. 7.11.1793, tr. Sprang 30.10.1742

65. Johanna Klis, j.d. van Sprang, aangenomen na belijdenis des geloofs Brielle
11.7.1751 in de Hervormde Kerk „Sint Catharijn".

66. Daniël Krasdel, tr.
67. Maria v. d. Vis, wonende te Zierikzee.
68. Jan Corneliszoon Landman, tr.
69. Maria Cornelisdochler Gaan,ers, wonende te Ellemeet.
70. Jacobus Bartheltzoon Priemus, tr.
71. Joppa Filipsdochter de Jongh, wonende te Ellemeet.
72. Cornelis Kwant, tr.
73. Neeltje Houtman, wonende te Haamstede.
74. Cornelis de Oude, tr.
75. Adriaantje Kooijman, wonende te Haamstede.
76. Adrianus van Breda, in 1754 met kerkelijk getuigschrift van Utrecht gekomen,

naar de Hervormde gemeente van Erp (N.Br.), begr. ald. 26.7.1779, tr.
77. Elisabeth Henriëtta (Henrietla Elisabeth) Guichenon de Chastillon, geb. ca. 1732,

overl. Melissante 29.10.1810.
78. Cornelis Velde, tr.
79. Cornelia Bontes, wonende te Haamstede.
80. Jacob Bremer, ged. De Waal-Texel 13.9.1733, tr. ald. 16.12.1757 (voor beyde in

de eerste classe ƒ 60,—)
81. Guurtje Pieters Boon, geb. De Waal-Texel 8.4.1731.
82. Arien Klaasz. Spigt, wedn. van Oosterend-Texel, tr. ald. 17.12.1762
83. Antje Nannings Dijker, j.d. op Oost woonachtig.
84. Meindert Meinders, geb. Oude Schild 1703, loods, kaagschipper, winkelier, tr.

Oosterend-Texel 11.2.1731
85. Naantje Cornelis.
86. Jan Pietersz. Burger, j.m. aan Nieuwe Schild-Texel, tr. Texel 23.4.1753
87. Martje Dirks List, j.d. aan de Waal.
88. Jacob Dirkze Kooijman, van Oosterend-Texel, tr. Texel 22.2.1765
89. Annatje Antonys Dalmaijer.
90. Pieter Jansz. List, j.m. op Driehuysen-Texel, tr. Texel 31.12.1760
91. Hik je Dirks List, j.d. op Barringen-Texel.
92. Cornelis Dalmeyer, tr. Texel 5.1.1763
93. Cornelisje Teunis Brouwer, ged. Texel 7.10.1736.
94. Jacob Jansz. Klein, wedn. van West Terschelling, tr. Nieuwendam 27.5.1773
95. Trijntje Willems Bakker, ged. Oosterend-Texel 20.11.1740.
96. Hendrik Rumpff, geb. ca. 1738, „van Amsterdam, gereformeerd, oud 23 jaar,

wonende op de Zeedijk, geass. met zijn moeder Anna Visch", tr. Amsterdam
24.4.1761

97. Susanna Bruygom, oud 17 jaar, wonende op 't Koningsplein te Amsterdam,
dr. van Christiaan Bruygom.

98. Matthijs Schindelaar, van Mollis of Meilis, tr. (1) Geertruy Elders, tr. (2) Am-
sterdam 10.7.1767

99. Bartha Munsterman, geb. ca. 1737.
100. Jurjen Tangenberg, tr. Coevorden 6.5.1759
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101. Gezina van Ringen.
104. Johannis van Verre, tr.
105. Livina van Leen, wonende te Zierikzee.
108. Johannes Neijland, geb. Dperen-België, kleermaker, burger van Breda 21.10.1754,

tr. ald. 3.11.1754
109. Hendrina Wijgers, ged. Breda 16.6.1726, dr. van Nicolaas Wyngers en Catharina

van Beers.
110. Lamberlus Klumper, van Groningen, canonnier, tr. ald. 12.7.1769
111. Catharina Johanna Sack, van Groningen.
112. Cornelis Oldenburgh, te Bergen N.H., tr.
113. Guurlje Pielers, overl. vóór 25.6.1767.
116. Jacob Gerrils Swaan, te Egmond aan Zee, tr.
117. Willempje Simons de Jager.
118. Jan Corneliszoon, te Egmond aan Zee, tr.
119. Guurtje Cornelis Afslager.
120. Kornelis Krijne v. d. Plas, ged. Katwijk aan Zee 12.7.1737, zn. van Krijn Leen-

dert v. d. Plas en Aallie Cornelis de Haan, tr. ald. 19.8.1759
121. Neeltje Aris Hoek, ged. Katwijk aan Zee 9.11.1738, dr. van Ary Jansz. Hoek en

Maarlje Arisz. van Rijn.
122. Baert Jansz. Bak, te Krommenniedijk, tr.
123. Aagje Klaas Krijgsman, overl. vóór 4.11.1787.
124. Cornelis Jansz. Timmerman, te Petten, tr.
125. Aagje Jacobs Vriesman.
126. Gerrit Pietersz. Kroonenburg, te Petten, tr.
127. Neeltje Jans Twisk.

C. WALLAST

KWARTIERSTAAT VAN TELLINGEN

1. Anthonius van Tellingen, geb. Alkmaar 6.11.1859, Ev. Luth., kok, hotellier,
overl. Utrecht 11.4.1926, tr. Amsterdam 10.3.1887 Jansje Barendina Pfister, geb.
Amsterdam 8.10.1862, overl. ald. 26.1.1925, dr. van Georg Frederik Wilhelm
Pfister en Jantje Roelof Engel.

2. Willem Frederik van Tellingen, geb. Alkmaar 26.9.1834, N.H., kok, hotellier,
overl. Katwijk aan Zee 8.9.1882, tr. Alkmaar 27.5.1855

3. Femmetje Ringers, geb. Alkmaar 6.4.1833, Ev. Luth., overl. 's-Gravenhage 2.3.1913,
begr. Alkmaar 5.3.1913.

4. Antonie van Tellingen, ged. Alkmaar 20.11.1796, N.H., timmerman overl. ald.
27.7.1878, tr. ald. 27.7.1817

5. Gepje Faber, ged. Hoorn 24.1.1792, geref., overl. Alkmaar 6.6.1864.
6. Jan Ringers, geb./ged. Alkmaar 19./23.10.1811, N.H., timmerman-aannemer en

jalouzieën-fabrikant, overl. ald. 30.7.1882, tr. ald. 13.5.1832
7. Engelina Meyroos, geb./ged. Alkmaar 29.11./13.12.1807, Ev. Luth., overl. ald.

15.2.1881.
8. Hermanus van Tellingen, ged. Amsterdam 14.7.1751, N.H., timmerbaas, overl./

begr. Alkmaar 9./12.4.1824, tr. ald. 26.4.1779
9. Geertje Meyer, ged. Alkmaar 2.7.1752, overl. ald. 15.2.1827.

10. Johannes Faber, ged. Hoorn 23.9.1759, geref., vleeshouwer, jager, overl. Hoorn
17.12.1821, tr. ald. 14.2.1790

11. Geertje Egberts (Rouwers), geb. Heereveen 1743, geref., overl. Hoorn 30.12.1821.
12. Jan Ringers, ged. Alkmaar 13.5.1773, overl. ald. 31.3.1830, tr. ald. 15.11.1807
13. Femmetje Coster, ged. Alkmaar 16.12.1776, overl. ald. 24.12.1847.
14. Hendrik (Heinrich) Meyroos (Meyrose), ged. Haldein (Pruissen) 13.7.1768, war-

moesier, overl. Alkmaar 3.11.1855, tr. (2) ald. 29.7.1804
15. Dorothea Bakker, geb. Valkenswaard (?), overl. Alkmaar 23.12.1815.
16. Wouter van Tellingen, ged. Vaassen 3.5.1722, schoenmaker, poorter van Amster-

dam 2.11.1746, overl. Amsterdam 1.12.1799, begr. ald. (Anth. kerkhof) 4.12.1799,
tr. (2) Jannetje Tuimelaar; tr. (1) Amsterdam 7.5.1747
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Oost-portaal van de Grote Kerk gezien van-
uit de Langestraat. Dit portaal met drie
topgevels in flamboyantversiering dateert
uit het tweede kwart van de 16e eeuw (de
kerk is gebouwd tussen 1470 en 1516). Het
wapen van Alkmaar vervangt waarschijnlijk
een ouder beeldhouwwerk.

Foto J. G. van Agtmaal, Hilversum.

17. Maria Corniers, geb. Vaassen ca. 1722, begr. Amsterdam (Annakerkhof) 26.8.1768.
18. Johannes Meyer, ged. Alkmaar 16.9.1703, N.H., begr. ald. 15.10.1759, tr. (2) ald.

29.6.1749
19. Aafje Petten, ged. Alkmaar 4.3.1727, begr. ald. 30.10.1772.
20. Anthon Vaaber, tr.
21. Pieternel Boudewijns, geref.
22. Egbert Rouwers, overl. vóór 1790, tr.
23. Gepske Jouker,
24. Jan Ringers, van Elburg, begr. Alkmaar 8.12.1801, tr. (2) ald. 7.6.1767
25. Grietje van Veen, ged. Alkmaar 18.3.1731, begr. ald. 3.1.1802.
26. Hendrik Coster, tr. Alkmaar 2.9.1768
27. Marijtje de Ronde, geb. nov./dec. 1744, overl. Alkmaar 2.4.1820.
28. Heinrich Meyrose, tr.
29. Isabein Margatha Meyers.
32. Jan van Tellingen, geb. Vaassen, tr.
33. Janna Lamberts.
35. Fabia van Tongeren.
36. Gijshert Meyer, ged. Wijk bij Duurstede 4.3.1675, geref., tr. Alkmaar 14.8.1701
37. Duifje Pijl, begr. Alkmaar 6.5.1713.
38. Jacob Teunisz. Petten, geb. Bergen N.H. 14.9.1687, geref., begr. Alkmaar 5.2.1745,

tr. (3) ald. 7.2.1723
39. Antje Klok, ged. Alkmaar 2.5.1686, begr. ald. 28.11.1730.
50. Dirk Sijmonsz. Veen, j.m. van Alkmaar, won. in de Houtilstraat, tr. ald. 22.1.1730
51. Tjiske Hendriks Brakenhof, j.d. van Texel.
72. Jan Meyer, van Kassei, sold. onder de Heer Oudegijn.
78. Cornelis Lourisz. Klok, tr.
79. Geurtje Arents.

A. CUP
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ALKMAARDERS EN HUN HUIZEN
Het kohier van de personele quotisatie van 1742 (1744)

De belangstelling van de genealoog gaat — uiteraard — allereerst uit naar
de basisgegevens omtrent zijn voorouders, n.1. die van geboorte (c.q. doop),
huwelijk en overlijden (c.q. begraven). Maar daarmede zal hij maar zelden
tevreden zijn. Hij wil ook weten, wat voor mensen zij geweest zijn en onder
welke omstandigheden zij geleefd en gewerkt hebben. Met het oog daarop
kan het van belang zijn iets te weten van de huizen, waarin zij gewoond
hebben.

Nu is er omtrent Alkmaarse huizen wel het een en ander bekend 1, maar
dit betreft meestal de eigendom ervan, dus de eigenaren. Belangrijker voor
de kennis van de betrokken persoon is het huis, waarin hij of zij gewoond
heeft. Het bovengenoemde kohier van de personele quotisatie van 1742 (voor
Alkmaar eerst in 1744 vastgesteld)2 vermeldt niet alleen de namen van de
bewoners, maar bovendien tal van andere gegevens omtrent hun persoon.

Overigens vinden wij hierin lang niet alle Alkmaarse hoofdbewoners. Van
de 2581 huizen, vermeld in het kohier van 1732, zijn slechts 568 opgenomen,
n.1. die, welke bewoond zijn door personen met een inkomen van omstreeks
ƒ 600 per jaar of meer. De personele quotisatie was n.1. een belasting op het
inkomen en alleen inkomens van ƒ 600 en hoger waren belastbaar. Het be-
waard gebleven exemplaar van het kohier (eigenlijk een pseudo-kohier vol-
gens mr. Oldewelt) bevat niet alleen de uiteindelijke aanslag, maar tevens tal
van gegevens, die bij de vaststelling daarvan mede in acht genomen zijn. En
zo treft men hierin ook een aantal personen (en hun huizen) aan, die per
saldo niet voor een aanslag in aanmerking bleken te komen. Wat voor ons
slechts winst betekent.

In geheel Holland zijn deze kohieren vastgesteld door een, door de Staten
aangestelde, commissie, die zich in iedere stad heeft laten voorlichten door
de pachters van de gemene landsmiddelen (accijnzen e.d.), door stedelijke
ambtenaren (de z.g. omschrijvers) en door drie stedelijke „commissarissen ad
informandum". De oordelen van deze adviseurs omtrent inkomen en aanslag
treft men, geval voor geval, in dit kohier aan, maar bovendien diverse bij-
zonderheden, die daarbij in acht genomen zijn. O.m. het beroep of ambt
van de betrokkene, de huurwaarde van het door hem of haar bewoonde huis,
de aantallen dienstboden, koetsen, paarden, rij- en vaartuigen en buiten-
plaatsen, het bezit van kapitaal en uitteraard het inkomen. Hier en daar vindt

1 Betreffende de periode vóór 1813 zijn te noemen:
G.A. Alkmaar, O.R.A. Transportregisters van vaste goederen, voor een groot deel

met klapper op de namen van de daarbij betrokken personen. In enkele gevallen treft
men hierin belangrijke gegevens op genealogisch gebied aan. Men zie ook het naschrift
bij dit artikel.

A.R.A. 's-Gravenhage, Arch. Staten van Holland voor 1572, Penningcohieren van
1544 t/m 1570; Arch. Fin. Holland, inv. 515, map 1, Kohier van het redres der ver-
pondingen op de huizen van 1732 (voor Alkmaar vastgesteld in 1733), ruim 350 blz.,
en mogelijk een dergelijk kohier van 1808/'09.

2 G.A. Rotterdam, coll. Mr. G. F. Meijners, Personele Quotisatie over de respective
steden, uitgenomen Dordrecht; map Alkmaar. Het eigenlijke kohier omvat 52 blz.
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men ook aantekening omtrent een genoten erfenis (al of niet met het bedrag
ervan). Behalve inzake de hoofd bewoner bevat het kohier c.q. ook gegevens
omtrent inwonende personen met een eigen inkomen, alsook omtrent per-
sonen onder voogdij van de hoofdbewoner. Alleen bij uitzondering blijkt uit
dit kohier in welke straat een huis gelegen is, maar aangezien de nummering
der huizen ontleend is aan die van het huizenkohier van 1732 a, kan men
daarin de ligging terug vinden. En die niet alleen. In dat kohier, slechts ca. 11
jaar ouder, vindt men de naam van de toenmalige eigenaar, en soms bij-
zonderheden betreffende het perceel, bijv. inzake aanwezigheid van bijge-
bouwen op het erf, en van uitgangen (eventueel via een steeg) naar naburige
straten.

Heeft men het huis op deze wijze eenmaal gelocaliseerd, dan kunnen de
klappers op de transporten 4 soms inlichten omtrent de successieve eigenaren
en die van belendende panden. Tenslotte kan men — met enig geluk — in
de gemeentelijke prentverzameling (die mede in het gemeentearchief berust)
een afbeelding van het huis en zijn naaste omgeving aantreffen.

Voor nadere bijzonderheden omtrent de personele quotisatie zij verwezen
naar een artikel van mr. W. F. K. OLDEWELT in het Rotterdams Jaarboekje
(1949) p. 269. Daarin is ingegaan op de voorgeschiedenis van deze belasting,
de aard ervan, de schaal van de aanslagen, de wijze waarop de aanslagen tot
stand gekomen zijn en de — toevallige — omstandigheden, die er toe geleid
hebben, dat het kohier van Alkmaar (én die van de andere stemhebbende
Hollandse steden) in het Rotterdams gemeentearchief terecht gekomen is.
Door een — nog niet opgehelderde — ongelukkige samenloop van omstan-
digheden zijn echter in dit artikel onder de namen van de steden, waarvan
deze kohieren aldaar berusten, die van Alkmaar, Brielle, Delft en Edam weg-
gevallen. Ook in de publicaties van dezelfde schrijver in deel XXIV en XXV
van het Economisch Jaarboek (resp. p. 80 en 167) over de beroepsstructuur
van de bevolking der Hollandse stemhebbende steden ontbreken gegevens
van deze steden, uitgezonderd die van Delft.

Het gemeentearchief van Alkmaar beschikt nu echter over een volledige
fotocopie van het Alkmaarse kohier, over een klapper op de daarin voor-
komende geslachtsnamen én een op de namen van ambten en beroepen.
Bovendien berust daar een, aan het huizenkohier van 1732 ontleende, lijst
van de huisnummers per straat.

Het bovenstaande pretendeert niet een volledig overzicht te geven van al-
les, wat — te Alkmaar of elders — omtrent Alkmaarse huizen te vinden is.
Voor aanvullingen en correcties houdt de schrijver zich aanbevolen.

Ter illustratie volgen .hier nog de gegevens omtrent de zeven personen, aan-
geslagen naar een inkomen van ƒ 5000 en hoger.
A Aanslag f250 (inkomen 10/12 mille)

1. huis no. 102 (Langestraat zz, dicht bij het stadhuis)
Car(el) de Dieu, dijkgraaf van de (Heer) Huigewaart.
5 dienstboden); f 200 h(uurwaardc); kfoets met) 4 p(aarden); buit(enplaats).
NB de dieu (heeft) van zigt zelve f 100000.
Taxaties (van zijn inkomen door resp. de pachters, de omschrijvers en de com-
missarissen ad informandum): onbekent, ƒ 10000 en f 8000.

3 Zie voetn. 1 en naschrift.
4 Idem.
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Commentaar: Hij zou in 1745 lid van de raad worden en voor het eerst schepen
en in 1750 burgemeester.

2. huis no. 2166 (Oudegracht nz, tussen Ridderstraat en Brillesteeg; mogelijk het
huis met de drie topgevels?)
Ja. G. Chasteleijn, rent(enierse).
4 d.; f 425; k. 2 p.; Cap(itaal).
erft v. Gt. Theod. Vijg f 400000 1740.
NB heeft ƒ 53000 aan de diacony moeten geven.
Taxaties: ƒ 10000, ƒ 7000 en f 10000.

3. huis no. 2172 (Oudegracht nz tussen Ridderstraat en Brillesteeg; mogelijk het
huis, dat ca. 1900 door de familie van Reenen bewoond werd?)
Theod. Heijmenberg, rent.
2 d.; f250; Capt.; ov(erdekte) w(agen met) 2 p.; buit.
Taxaties: f9000, f 10000 en f7000.

Naar een anonieme tekening van ca. 1850; coll. G.A. Alkmaar.
Langestraat te Alkmaar met geheel links met erker het huis de Moriaen
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B Aanslag f 160 (inkomen 7/8 mille)
4. huis no. 24 (Langestraat nz, nu deel van de Kofa, ca. 1900 bewoond door mr.

M. A. de Lange).
Mr. Dan, Baart, burg(emeester), dijkgraaf van de Wieringer waart, ontf(anger)
van 't vuur- en bakegelt.
4. d.; f235; k. 2 p.; Capt.; buit.
Taxaties: f 6000, f4500 en f 5000.
Commentaar: Hij was sinds 1721 lid van de raad, voor het eerst schepen in 1722
en burgemeester in 1729.

5. huis no. 103 (Langestraat zz „de Moeriaen")
Jacoba Keijser, wed(uwe) Schagen, rent.
5. d.; f427; buil.; k. 4 p.
Taxaties: f7000, f7000 en f4800.
Commentaar: Zij was de weduwe van mr. Sijmon Schagen, die in 1743 is over-
leden, sinds 1719 lid van de raad was en voor het eerst schepen in 1718 en burge-
meester in 1728.

C Aanslag f 120 (inkomen 5/6 mille)
6. huis no. 18 (Langestraat nz, het tweede huis ten w. van de Krebbesteeg (nu van

den Boschstraat); ca. 1900 bewoond door ihr. D. van Foreest, die in 1921 over-
leed.)
mr. J(ohan) Baart, schep(en), rentm(eester) & secr(etaris) van de uitw(aterende)
sluisen etc.
3 d.; f 275; k. 2 p.; Capt.; buit.
Taxaties: f3500, f4500 en f5000.
Commentaar: Hij werd voor het eerst schepen in 1724.

7. huis no. 2179 (Oudegracht nz, tussen Brillesteeg en Ruitersteeg).
Christ. van Kinschot,, wed van Teijlingen.
4 d.; f350; k. 2 p.; buil.; Capt.
Taxaties: Ir. (?), tr.(?) en f 5000.
Commentaar: Zij was de weduwe van jhr. Cornelis van Teijlingen, heer van
Oudcarspel en in Koedijk, die in 1738 is overleden, sinds 1728 lid van de raad
was, voor het eerst schepen in 1716 en burgemeester in 1737.

P. W. DE LANGE

NASCHRIFT

Na afsluiten van dit artikel werd van de gemeentearchivaris van Alkmaar
vernomen, dat in zijn archief nog de volgende stukken op dit gebied aanwezig
zijn.
Oud nr 1000 Kohier der verponding. 1534. 1 deel

1154—1157 Rekeningen der verponding. 1600—1628 4 banden
1101 Legger van landerijen in de stadsvrijheid. 1630 1 deel
1102 Kohier der nieuwgetimmerde en vermeerderde huizen sedert

1654. Opgemaakt 1665 1 deel
1105—1130 Kohieren der verponding. 1718—1805 26 dln.

1103 Legger van huizen en gebouwen in de stad, opgemaakt ten
behoeve van de gecommitteerden tot het redres der verpon-
ding. 1732—1733. 1 deel

1104 Kohier der verponding in stad en jurisdictie, opgemaakt naar
de door gecommitteerden tot het redres der verponding opge-
maakte kohieren. 1733. Met wijzigingen. 1733—1796. 1 deel

1967£ Verpondingsrekeningen. 1739—1763. 1 omslag
1152 Staten van afgebroken en verbrande huizen, opgemaakt ter

verkrijging van remissie van verponding. 1750—1793 1 omslag
1153 Staat van nieuwgetimmerde en vermeerderde gebouwen.

1751—1793. 1 omslag
1132—1145 Journalen van de ontvangers van de verponding, straatgeld,

lantaarngeld en Hondsbosgeld. 1761—1787.
1146—1148 Journalen van de ontvangers van de verponding van de kor-

tingen op de verponding. 1764—1786. 3 dln.
P. W. DE L.
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HET FONDS VAN MATHEUS BURGIUS

Een Alkmaarse Studiebeurs

Nu de zgn. slapende charitatieve fondsen de laatste tijd weer in de aktieve
belangstelling staan en er door de Nationale Raad voor Maatschappelijk
Welzijn aanbevelingen zijn gedaan (aan de ministers van Justitie en Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk) om te komen tot inventarisering en her-
strukturering van dergelijke fondsen, lijkt het nuttig om aandacht te vragen
voor de gegevens uit de archieven van deze stichtingen e.d., die dikwijls ook
voor genealogisch geïnteresseerden van belang kunnen zijn.

Een Alkmaars fonds mag hierbij als voorbeeld dienen. Het betreft het
fonds van Matheus Burgius, ook wel genoemd de beurs van Burgius, die
bestemd was voor de uitkering van studietoelagen aan studenten van het
seminarium van de Remonstrantse Broederschap.

Mathijs Adriaansz van der Burch, zoals de goed-hollandse naam luidde van
ds. Matheus Burgius, was omstreeks 1580 geboren en sinds 1608 predikant
te Zevenhuizen in Schieland. In 1618 werd hij als zodanig afgezet wegens
zijn remonstrantse sympathieën, waarvan hij overigens reeds in 1610 had
blijk gegeven door het medeondertekenen van de remonstrantie, het bekende
stuk waaraan de Remonstranten hun naam ontlenen. Ook latere uitlatingen
van de predikant maken zijn afzetting door de Zuidhollandse synode wel
begrijpelijk. Burgius volgde nu zijn geestverwanten na hun nederlaag te
Dordrecht naar het vrije Antwerpen en heeft vervolgens in de beginjaren
van de Remonstrantse Broederschap de gemeenten in de provincie Utrecht
en te Rotterdam en Gouda gediend. In 1631 kwam hij als vast predikant naar
Leiden doch deze post werd hem al gauw te zwaar, zodat hij overplaatsing
naar Alkmaar verkreeg. Tot zijn dood in 1643 heeft hij deze oude remon-
strantse gemeente gediend naast Johannes Polyander. Op 10 febr. van dat
jaar is Matheus, prediker op de Nieuwesloot in de Grote kerk van Alkmaar
begraven.

Toen hij nog predikant te Zevenhuizen was had Burgius op 23.1.1614 een
testament gemaakt waarin hij zijn vrouw Neeltje Cornelisdr tot enig erf-
genaam benoemde. Vijf jaar later, op 27.6.1619, testeerde hij opnieuw, dit
maal voor notaris Comelis Willemsz te Gouda. Hij blijkt dan voor de tweede
maal gehuwd, want zijn vrouw Magdalena Gielisdr wordt enig erfgenaam,
terwijl de familieleden die als erfgenamen ab intestato zouden kunnen op-
komen een algemeen legaat toegewezen kregen. Op 30.9.1624 maakte Mag-
dalena voor dezelfde notaris een testament ten behoeve van haar man en
kort daarop is het echtpaar naar Utrecht vertrokken, waar zij op 28.10.1625
hun beschikkingen van 1619 en 1624 bevestigden. Toen Burgius zijn laatste
officiële testament maakte, in 1641, was hij weduwnaar. Zoals dadelijk blijken
zal wordt hier met opzet dit besloten testament van 16.8.1641 het laatste
officiële testament genoemd. Hierin besprak onze predikant een jaargeld
van 250 karolusguldens voor zijn zuster Maart je Ariaensdr te Rotterdam en
nog enkele legaten waaronder een rentebrief van ƒ2500,— aan de remon-
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strantse gemeente van Alkmaar. Erfgenaam werd echter het remonstrants
seminarium. Per codicil van 8.1.1642 werden nog Jacob van Veisen te Rot-
terdam, neef van Burgius, en Walich Jansz Gorter te Alkmaar tot executeurs
aangewezen, die aan niemand verantwoording behoefden te doen. Deze twee
vertrouwensmannen hebben inderdaad na het overlijden van ds. Burgius de
boedel geliquideerd en de legaten uitgekeerd. Daarna kwam er evenwel een
complicatie, toen Johannes Polyander een ongetekend en ongedateerd codicil
te voorschijn bracht waarvan hij voor notaris Floris Foncq bij waerheyt in
plaatse van eede verklaarde dat het door zijn overleden collega eigenhandig
geschreven was. Het stuk hield in, dat de rente van het kapitaal behalve aan
het jaargeld voor zuster Maart je moest worden gebruikt voor de opqueekinge
van student ten dienste van de remonstrantse gemeente van Alkmaar. De
direkteuren van het seminarium hebben niet geprotesteerd, misschien omdat
zij het laatste officiële testament niet kenden of omdat zij geen moeilijkheden
met de Alkmaarse gemeente wilden maken en het seminarium toch het be-
langrijkste profijt van het fonds zou hebben zonder zelf met de administratie
belast te zijn. Als administrateurs van het fonds moesten volgens het codicil
optreden: de predikant en de twee oudste opzieners (kerkeraadsleden) van de
remonstrantse gemeente te Alkmaar. Nog altijd staat wat er van het kapitaal
over is op het Grootboek ten name van deze ambtsdragers.

De uitkering aan studenten bedroeg in het algemeen ƒ 250,— 's jaars of
ƒ62,— en 10 stuivers per kwartaal. Van de uitkeringen is nauwkeurig boek
gehouden in het Memoriael ende rekenboeck van de middelen D.Mathai
Burgii sal dat Polyander reeds drie dagen na zijn verklaring omtrent het
laatste codicil aanlegde.

De eerste bursaal is geweest Hendrik Gerritsz. Vreeburg in 1649. Tot 1811
hebben 29 a.s. predikanten geprofiteerd van de beurs van Burgius. Van hen
waren er slechts drie uit Alkmaar afkomstig: Nicolaas Wringh en de gebroe-
ders Abraham en Laurens Kuiper. Twee oud-alumni zijn als predikant te
Alkmaar beroepen geweest. In 1811 waren de middelen uitgeput en moest
het kapitaal eerst weer op peil gebracht worden. Mede door de veranderde
omstandigheden zijn daarna geen studie-uitkeringen meer gedaan en de op-
brengst van het bescheiden fonds is gebruikt ten dienste van de Alkmaarse
remonstrantse gemeente.

Hieronder geven wij de lijst van studenten die een uitkering hebben ge-
noten met het jaar waarin zij voor het eerst in het memoriaal voorkomen en
vermelding van de gemeenten die zij als predikant hebben gediend (ontleend
aan J. TIDEMAN, De Remonstrantsehe Broederschap, Biografische Naamlijst
van hare Professoren, Predikanten en Proponenten, 2e druk, Amsterdam
1905). Een inventaris van het archief van het fonds is opgenomen in de
Inventaris van het Archief van de Remonstrantse Gemeente (Alkmaar 1967).
In het Alkmaars Jaarboekje 1968 is mijn artikel over het fonds Burgius op-
genomen met nog meer bijzonderheden dan hierboven vermeld konden wor-
den alsmede de tekst van het codicil van 1644.
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UITKERINGEN GENOTEN :

Jaar Naam

1649 Hendrik Gerritsz. Vreeburg

1653 Georgius van Assendelft

1666 Bartholomeus Hartsoeker
1675 Petrus Crapoel
1682 Lambertus Drost
1689 Cornelius van den Heuvel

1697 Tieleman Sluiter

1709 Adrianus Koningh
1725 Jan Ncttes

Standplaats(en)

Nieuwpoort, Zoetermeer,
Hoorn, Brielle
Nieuwkoop, Alkmaar

Brielle, Hoorn
Brielle
Haarlem
Gorinchem, Zwammerdam,
Friedrichstadt (Holstein),
Amersfoort

Amersfoort, Oudewetering

1731 Abraham Kuiper
1737 Nicolaas Wringh
1741 Laurens Kuiper

1747 Zn. van ds. Hendrius Hovaers
1759 Johan Peters
1767 Wouter van Rossen

1772 Jacobus 't Hoofd
1779 Frans Lorié
1782 Izaak Hazeveld
1786 Volken Swarl

Schoonhoven
Tiel
Waddinxveen, Hoorn
Gouda

Woerden
Brielle, Delft, Haarlem

's-Gravenhage
Oudewetering
Nieuwkoop, Hazerwoude,
Berkel, Alkmaar

1792 ]. Verver
1795 Dirk Zanting

1796 Bartholomeus Lorié (Nic. zn.)

1797 Nicolaas Swart

1798 Jan Opterbeek

Gouda, Leiden,
Amsterdam

1800 Mathijs van der Rijk
1801 ? Sijffers
1807 Christiaan van Pesch
1808 J. van Leeuwen
1809 ? Maronier

Zevenhuizen

Bijzonderheden

overl. Alkmaar
13.2.1662

vermeld als broeder
van ds. Arnoldus van
Ede

in 1728 beurs terug-
betaald wegens over-
gang naar Doopsge-
zinden

broeder van Abra-
ham

overl. 1777 als stu-
dent

1786 leerling der Lat.
School Hoorn, overl.
Alkmaar 1835
1794 gewezen student
ontving het alumnus-
tractement, vervol-
gens een half jaar
gratie
1799 gedemitteerd
student
broeder van Volkert

tot 1805 ondersteu-
ning door boeken en
schoolgeld van de
Lat. School Alkmaar

1803 gedemitteerd
1809 gedemitteerd
1811 gewezen student
1811 gewezen student

J. H. ROMBACH
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HET GESLACHT KOLLIS OP HET SCHERMEREILAND
In de nabijheid van Alkmaar ligt het Schermereiland tussen de vroegere

meren de Beemster, de Schermeer en de Starnmeer. Op dit eiland liggen de in
de 17e eeuw hun bloeitijd belevende dorpen Graft, de Rijp, Groot-Schermer
en Schermerhorn. Juweeltjes van raadhuizen wijzen op de welstand van die
tijd. Op dit eiland speelt zich hoofdzakelijk het leven af van de hierna te
beschrijven tak van het geslacht Kollis.

Kaart van de Schermer bij verloting der kavels 25.10.1635

Dit Schermer Eyland is wel in sich selven kleyn van omvangh, maar effen wel een ryck
en seer gesegent Eylandt, vervatende vyff treffelycke en (door der Inwoonderen
Handel) vermaerde dorpen, als Graft, Ryp, Graftdyk, Schermer ende Schermerhorn
behaiven noch enige voorneme Buerten, de Inwoonderen generen haer wel ten dele
met de landtbouwerye maar aldermeest met de Rederye ter Zee insonderheyt met de

Buys ofte Haringhvangst.

De uitgang van deze naam wijst op verbondenheid met de Zaanstreek, waar
men vele namen aantreft die eindigen op -is, zoals Heynis, Avis en Duyvis.
Kolle is een oud-friese voornaam, waarvan de afleiding Kolleman ook als
familienaam voorkomt. Typisch is dat Kollis en Kolleman beide gebruikt
werden voor eenzelfde persoon. Tn het Schotboek van Graft van 1608 worden
nl. als landbezitters vermeld Cornelis en Pieter Jacobszoon Colles (Kollis
werd op allerlei wijzen gespeld), terwijl in het Extra-ordinaire Verpondings-
boek van datzelfde jaar deze personen de achternaam Colleman dragen 1.

1 R.A. Haarlem, Arch. Graft, nr. 201, f. 86.
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De eerste bekende naamdrager is Pieter Collis, genoemd in het Tiende
Penningquohier van 1557 van het dorp Jisp 2, gelegen aan de andere zijde
van de Starnmeer. Hij wordt in 1570 nog genoemd als huiseigenaar. Om-
streeks 1600 duiken dan personen met deze familienaam op in het gehucht
Driehuyzen, kort tevoren gesticht aan de oever van de Schermeer, behorend
tot de banne Zuid-Schermer. Daar zijn deze dan o.a. kleine landbezitters en
kooplieden die hun bezit uitbreiden over het eiland. Een groot aantal ge-
gevens is te vinden in de Schotboeken van Graft en Noord- en Zuid-Schermer
die vrijwel compleet bewaard gebleven zijn, de notariële registers, de wees-
boeken en de overdrachtregisters van de diverse dorpen, en in de kerkelijke
registers.

Uit deze boeken is ondanks het gemis van doop- en trouwregisters toch
vrij goed een genealogie op te bouwen, zoals hierna wordt aangetoond.

I. Cornelis Colles, tr. N.N.
Begin 1600 komen in de transportregisters van Zuid-Schermer (Groot-Scher-

mer) drie naamdragers Colles voor, waarvan het waarschijnlijk is dat ze broers
waren, daar ze alle drie Cornelisz. genoemd worden.

Waarsch. kinderen (volgorde onbekend):
1. Cornelis Corn. Colles, volgt Ha.
2. Jacob Corn. Kolles, volgt Ilb.
3. Jan Corn. Colles, schepen van Driehuyzen (1623) 3, op 20.4.

1617 vermeld als buerman in de Middel Zuyt Wonde van
Schermer 4. Hij tekent met nevenstaand merk 5.

Ha. Cornelis Corn. Colles, overl. Groot-Schermer 5.5.1625,
tekent met nevenstaand merk 6, tr. Neel N.N., begr. Groot-Scher-
mer febr. 1633.

Uit dit huwelijk:
1. Jacob Cornelis, volgt lila.
2. Jannetien Corn. Collis, tr. Jan Jacob Heerties. 7A) verkoopt in 1653 't

Oijcke lant in de Meningweer voor 103 Car. Gld. 7.

ITIa. Jacob Corn. Collis, schepen (1641) 8, landmeter en timmerman, won.
op de Molendijk bij Zuid-Schermer, ovel. 1669, tr. N.N. Hij koopt in 1645
een hoeklant in de buitendijckse C oog hen gnt „buyten Kopdam" 9. Enige
keren treedt hij als curator op.

2 A.R.A. 's-Gravenhage, Arch. St. v. Holland, nr. 843 Quohieren 10e Penning 1553,
1557.

3 R.A. Haarlem, R.A. Z.-Schermer, inv. 6327, f. 93 dd. 2.6.1623.
4 idem, f. 11 dd. 20.4.1617.
5 idem, f. 93 dd. 2.6.1623.
6 Zerk 5 in kerk Groot-Schermer; BLOYS VAN TRESLONG PRINS en BELONJE, Genealo-

gische en heraldische Gedenkwaardigheden, dl. TTT, p. 170.
' R.A. Haarlem, R.A. Z.-Schermer, inv. 6329, f. 12 dd. 30.5.1653.
s idem, inv. 6328, f. 82 dd. 6.5.1641.
» idem, inv. 6328, f. 139 dd. 29.9.1645.
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Kinderen:
1. Neeltje Jacobs Collis.

Over haar wordt gesproken in een curieuse notariële insinuatie 10, die een goed
licht werpt op de huwelijksafspraken in die tijd. Op 21.5.1658 verschijnt Harman
Bosch, notaris te Zuid-Schermer, op verzoek van Symon Willemsz. met getuigen
ten huize van Jacob Corn. Collis, vroedschap en oud-schepen om diens dochter
Neeltje het volgende voor te lezen: Alsoo hij insinuant aan U. E. Neeltje Jacobs
door trouwbelofte ende desselfs kenteeken door ontfangen van een gouden
ducaton in den echt verbonden is voor Godt Almachtig ende U.E. weijgerich
zijt om te presteren U.E. heylige beloften ende te solemniseren desselffs 't welck
soo van een Eerbare dochter niet is betamelich ende alsoo hij Insinuant U.E.
veel malen goede middelen heeft voorgewent om het huwelijck te bevestigen,
't welck gijlieden tot noch toe hebt affgeslagen ende vermits hij genootsaeckt
is voor sijn wettelijck beroep te bevorderen van meninge te varen met
Christiaen Backer schipper op een fluitschip tot Amsterdam nae Moscovië,
dringt hij er nogmaals op aan het huwelijk te voltrekken. Indien zij weigert
verbiedt hij haar iemand anders trouwbeloften te doen of veel erger in de
Echtestaat te treden en protesteert bij desen tegen alle schade, onere ende
Intresle alreeds bij hem tot hier geleden als noch te comen lijden. Mocht het
toch gebeuren dan zal hij voor de hoogste heeren rechteren sijn regt soeken.
Nadat Neeltje alles aanhoord heeft, antwoordt zij: Hij weet wel dattet mijn
ouders niet hebben willen en ik kan niet sonder mijn ouders wil trouwen.

2. Cornelis Jac. Colles, over]. Groot-Schermer 19.1.1671. Hij koopt 18.3.1670
een huys en erff bij de Tilbregh te Zuid-Schermer 11.

H. de Winter, 1743; coll. G.A. Alkmaar.

10 R.A. Haarlem, not. Z.- en N.-Schermer, inv. 6564 dd. 21.5.1658.
11 idem, R.A.Z.-Schermer, inv. 6331, f. 2v dd. 18.3.1670.
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Ob. Jacob Corn. Kolles, van Driehuysen, schepen, overl. 22.12.1616, begr.
Groot-Schermer onder zerk 28, tr. N.N.

Kinderen:
1. Cornelis, volgt Illb.
2. Pieter, volgt Ille (in een der volgende afleveringen).
3. Sijmen, volgt Illd (in een der volgende afleveringen).
4. Jacob Kolles, schoolvoogd te Driehuysen (1660). Hij komt van 1644 tot

1671 in de transportregisters voor. In 1670 woont hij in Graft, verkoopt
aan ds. Ludolphus v. d. Meer, predikant te Zuid-Schermer, het Oijcklant
in de Meningweer en aan Cornelis Jac. Kollis een stuk lant in Binnendijck
gent „op Tilsloot" i2, en in 1671 een stuk land genaamd Willem Hackelis
voor ƒ 500 aan sijn cousijn Jacob Ptr. Collis 13.

Tïïb. Cornelis Jac. Kolles, geb. ca. 1590, koopman (waarsch. in zuivel-
producten), schepen van Zuid-Schermer (1621)14, overl. Driehuysen 4.11.
1657, begr. Groot-Schermer onder zerk 28, gelijk zijn vader, tr. N.N.

Op de zerk in een medaillon een wapen met als helmteken een hertekop. In
het midden staat gebeiteld: Hier leyt begraven Cornelis Kolles van Driehuysen
is in Suyt Schermer geweest Schepen en Vroetschap en Heemraadt van de Uyt-
waterende Sluysen in Kennemerlant en Weslvrieslanl. Hij heeft Suyt Schermer
kerk gestight en ook het Schermer Gerechtsplaets. Hij is gerust de 4 November
Anno 1657 oudt 67 jaer 15.

H. de Winter, 1744; coll. G.A. Alkmaar.

12 idem, inv. 6330, f. 125 dd. 16.1.1670.
13 idem, inv. 6331, f. 21 dd. 1.3.1671.
14 idem, inv. 6327, f. 63 dd. 16.5.1621.
15 Zerk 28 in kerk Groot-Schermer; BLOYS VAN TRESLONO PRINS en BELONJE, t.a.p.,

p. 173.
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Zijn wapen, twee liggende snoeken, het wapen van Zuid-Schermer, komt voor
op het gebrandschilderde raam van de kerk in de Rijp, geschonken door de
Uitwaterende Sluizen.

Hij koopt diverse stukken land in 1631, 1635 en 1638 10. Hij boerde zo goed
dat hij in 1656 de rijkste man van Driehuyzen was, meer dan ƒ 14.000 gegoed ".

Door zijn bemoeienissen bij de verkoop van het schiereiland de Blockers werd
hem bij de verkaveling van de Schermeer 3 morgen land onder Oudorp toege-
wezen, dat hij aan Alkmaarse burgers verkoopt18. In 1645 koopt hij 3 morgen
94 roeden land aan de Driehuyzerweg ca vel 18 Letter L, belendend aan de
Blockers van de erven burgemeester Gerrit Jan van Nyenburch van Alkmaar n.
In 1651 breidt hij dit bezit uit met een huis en erf op dezelfde cavel20, in 1654
met cavel 17 Letter L groot 15 morgen 8 roeden van de erven van Willem
Claesz. Jagers, burgemeester van Hoorn, gelegen aan de Ringdijk21. Hij had nu
ruim 18 morgen waarop de boerderij de Kat gestaan zal hebben.

Kinderen:
1. Jacob, over]. 26.11.1640, begr. Groot-Schermer onder zerk 17.
2. Jan, volgt lVa.
3. Neeltje Corn. Kolles, ondertr. (1) 27.11.1654 Engel Willemsz. Oly, in de

Beemster; tr. (2) 13.10.1658 Crijn Nanningsz, van de Oosterbuurt (Graft).
In de eerste huwelijksovereenkomst staat dat indien zij weduwe zou wor-
den, zij 1000 Car. Gld. zou krijgen uitgekeerd, en in het tweede contract
ƒ 1500 indien zij als weduwe kinderloos zou overlijden 2 2 .

IVa. Jan Cornelisz. Colles, koopman op Driehuizen, weesmeester (1656-
1658) 2 3 , overl. 1665, tr. Driehuyzen 29.1.1651 Dieuwer Mieussen (Bertel-
muis), geb. 1627. Bij het huwelijk de aantekening: de eersten die hier ge-
trouwd sijn.

Hij koopt in 1653 stukjes land genaamd Jan Oly, de Busch en Boutsland24. Na
1665 gaat zijn weduwe door met het kopen van land o.a. in 1671 de Broeck,
naast de koperse van Jacob Jacob Collis25, in 1678 de Broeckven2* en in 1687
de Ven. Zij maakt 16.3.1680 haar testament te Alkmaar27. Haar kinderen erven
ieder de helft van haar bezit, nadat de Geref. armen, de Algemene armen en de
Geref. Kerken van Driehuyzen en Broek op Langedijk ieder ƒ 500 kregen.

Uit dit huwelijk:
1. Jacob, volgt Va.
2. Neel Jans Colles, overl. de Rijp 1718, tr. ca. 1678 Andries Corn. van der

Lijn, schepen in de Rijp, collecteur van de landsmiddelen, hoogheemraad
van de Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland 2 8 .
overl. de Rijp 1.2.1704 (impost ƒ30).

10 R.A. Haarlem, R.A.Z.-Schermer, inv. 6328, f. 46.
17 G.A. Groot-Schermer, Quotisatie 1000ste Penning 1656.
18 R.A. Haarlem, R.A. Schermer, inv. 6347 dd. 22.2.1636.
"> idem, inv. 6348 dd. 20.5.1645.
2« idem, inv. 6348 dd. 18.3.1651.
21 idem, inv. 6348 dd. 16.5.1654.
22 R.A. Haarlem, not. Graft inv. 6564.
23 idem, R.A. N.- en Z.-Schermer, inv. 6338, Weesboek.
24 idem, inv. 6329, f. 5v dd. 18.3.1653.
25 idem, inv. 6331, f. 21 dd. 2.3.1671.
2« idem, R.A. Graft , inv. 6440, f. 270 dd. 21.4.1678.
27 G.A. Alkmaar, not. inv. 290, acte 19, f. 203.
28 R.A. Haarlem, R.A. Beemster, inv. 4058, f. 26v dd. 10.5.1718.
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Het echtpaar maakt een testament op 12.9.1678 te Enkhuizen 29. Na zijn dood
verkoopt zijn weduwe in 1718 10 morgen land, zijnde de helft van een huys en
planlagie aan de Noordzijde van de Hobreederweg in de Beemster voor ƒ 650030.
Zij wordt collectrice van de landsmiddelen in de Rijp, waarvoor haar broer
Jacob borg moet zijn31. Dieuwer Claes, wed. van Jacob Pietersz Colles te
Graft, verkoopt 21.6.1682 aan Andries van der Lijn 1/5 part van een oud
taanhuis met taanketels en taangereedschap32.

Va. Jacob Jansz. Colles, geb. Driehuyzen 1655, koopman ald., schepen
(1678-1681) 33, hoofdingeland van de Hondsbossche en Duynen van Petten
(1685) 34, weesmeester en diaken (1686) 35, collecteur van de Gemene mid-
delen te Driehuyzen (1741) 36, vaandrig van de plaatselijke schutterij (1673)
met een salaris van ƒ25 37, over]. Driehuyzen 4.7.1746, tr. Aechtie Cornelis,
als huisvr. van Jacob Collis aangenomen 28.12.1696 te Driehuyzen. Waar-
schijnlijk was zij Doopsgezind.

Jacob Jansz. Colles koopt 24.4.1675 als buervrijer een huis en erf te Drie-
huyzen naast dat van zijn moeder voor 113 gld. 38. Aan Meyndert Pelt, koopman
te de Rijp, verkoopt hij 17.3.1677 een vrij haringschip zijnde een gaing genaemt
't Grafterwapen, 17 lasten groot, 8 teelten oud, met toebehoren voor 1005 Car.
Gld.39 en koopt 9.8.1678 De Vergulde Engel, 23 last groot, 14 teelten oud, voor
1623 gl. 7 st. 8 p.4°.

Notariële acte te Graft 26.6.1677. Dieuwer Bartholomeus, oud omtrent 50
jaren, wed. wijlen Jan Corn. Collis, bezit 5 geersen land dat leengoed was, ge-
gelegen in de banne van Broek tot Langedijk. Zij erfde dit van haar broer
Willem op 12.7.1676. Als vrouw kan zij geen hulde, eed en manschap doen en
dit doet dan haar neef Jacob Pietersz. Collis (Leenkamer Holland, leenacte
d.d. 12.7.1667). Nu deze neef is overleden, verzoekt zij de leenkamer of haar
zoon Jacob Jansz. Collis, oud-schepen te Driehuysen, voor haar hulder mag
worden. Dit wordt toegestaan41.

Jacob Jansz. Colles wordt 22.12.1682 molenmeester van de Westermolen aan
de Ley. In 1736 is hij dat nog steeds. Als afgevaardigde naar de jaarlijkse
verreekeninge der Uilwaterende Sluysen tot Alckmaar wordt hij 20.3.1693 afge-
vaardigd. Met Mr. Johan Agricola, baljuw en schout te Hensbroek, wordt hij
juli 1701-naar den Haag afgevaardigd in de zaak tegen baljuw van de Nijenburg
over molestatie van een Hendrik Hoornseboer in de bedijkte Schermeer; op
24.6.1701 door kinderen en vrouwen van Zuid-Schermer. Zijn dienstmeid met
haar kind zouden uyt huys geset zijn42.

In 1708 blijkt hij in geldelijke moeilijkheden te zitten; enkele keren wordt hij
gemaand om achterstallige ongelden, dijk en molenkosten mitsgaders dorslasten
te voldoen.

211 idem, inv. 4058, copie test. Enkhuizen 12.2.1678.
30 idem, inv. 4058, f. 26v. 10.5.1718.
31 idem; not . Beemster , inv. 1615, acte 127.
32 idem, R.A. de Ri jp , inv. 6376, f. 176v. dd. 21.6.1682.
33 G.A. Groot-Schermer, resolutieboek, dd 11.5.1676; R.A. Haarlem, not. Schermer,

inv. 1615 en 1622, acte 127 en 107 dd. 11.5.1730.
34 G.A. Groot-Schermer, resolutieboek, dd. 12.2.1685; R.A. Haarlem, not. Graft, inv.

1617, acte 4 dd. 18.3.1713.
35 R.A. Haarlem, R.A. N.- en Z.-Schermer, inv. 6338, Weesboek dd. 10.2.1682;

idem, inv. 6339, f. 25 dd. 19.9.1686.
38 G.A. Groot-Schermer, resolutieboek, dd. 12.7.1679 en apr. 1741.
37 idem, dd . 21 .2 .1673.
38 R .A. H a a r l e m , R .A. N . - en Z.-Schermer , inv. 6331, fol. 104 dd. 23.4.1675.
3» idem, R . A . Graf t , inv. 6441, dl . V, f. 240 dd. 17.3.1677.
40 idem, inv. 6442, dl . IV, f. 3v dd. 9.8.1678.
41 idem, not . Graf t , inv. 1611, f. 17 dd. 26.6.1677.
42 G .A. Groo t -Sche rmer , resolut ieboek, dd . 22.12.1682; 9.1.1736; 20.3.1693 en juli

1701.
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Uit dit huwelijk ged. te Driehuyzen:
1. Jan, ged. 29.9.1675, jong overl.
2. Maartje Jacobs Collis, ged. 27.3.1677, overl. vóór 1720, tr. Claas Willemsz.

Slooten, overl. in de Wouden bij Driehuyzen 16.5. 1720, zn. van Willem
Claas Slooten en Gerberich Jans Collis (IVb 2).

3. Neel, ged. 2.10.1678, jong overl.
4. Neeltie Jacobs Collis, ged. 13.10.1680, overl. na 1724, tr. (1) Driehuyzen

25.7.1700 Pieter Jansz. Schermer, overl. 4.4.1707; tr. (2) Noord- en Zuid-
Schermer 22.12.1709 Jacob Hendrick Hoornscheboer alias Valekoog,
overl. vóór 1724.

Neeltje Jans Collis woonde in 1709 in de Beemster43. Op 7.2.1724 verkoopt
zij als wed. van Jacob H. Hoornscheboer aan Cornelis Nap de boerderij de Kat
aan de Driehuyzerweg voor ƒ 4410 en twee dagen later drie morgen land in de
Nobelshoek van de Schermeer voor ƒ 1300 aan Jan Baas 44.

5. Jan, volgt Vla.
6. Cornelis, volgt VIb.
7. Jacob, volgt VIc.

(Wordt voortgezet) H. KOLLIS

43 R.A. Haarlem, B.S. inv. 784 I, tr.boek N.-Schermer dd. 22.12.1709.
44 G.A. Alkmaar, R.A. inv. 635 I, dd. 7.2.1724; inv. 6359 dd. 9.12.1724.

Naar een tekening van A. de Visser; coll. G.A. Alkmaar.
De Bokkesluis Ie Alkmaar in 1661.
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HET REGENTENGESLACHT CRAP
TE HOORN

WAPEN

De oudere generaties voeren allen een huismerk, ieder persoonlijk een
ander, zoals bij hen hieronder is aangegeven.

Op een schoorsteenbetimmering in het Westfries Museum
te Hoorn komt het wapen voor van Mr. Outger Crap, in
1682 bewindhebber van de O.I.C.: in zwart (of groen?) een
zilveren leeuw, roodgetongd en gekroond.

Het wapenboek van SCHULERUS (18de eeuw) geeft als
wapen der aanzienlijke Hoornse familie Crap : in blauw
een zilveren leeuw, goud gekroond, terwijl het Armorial
Général van RIETSTAP onder Krap (Hoorn) vermeldt: in
blauw een zilveren leeuw. Allen dus in details verschillend.

Het duurde echter niet lang of de familie voorzag zich van een wat „def-
tiger" wapen. De dochters van Willem Nicolaas Crap voeren: Gevierendeeld:
I in zilver een rode krab met de scharen naar boven; I[ in zilver drie groene
klavers; III in blauw een zilveren lelie; IV in zilver drie gouden brakken-
koppen met hals 1.

NAAM

Te Hoorn komen nog meer naamgenoten voor, ook wel als regenten. Een
diepgaand onderzoek naar een eventuele familieverwantschap is niet ingesteld.
GONNET in Inventaris van het Archief van Hoorn vermeldt onder regest 181
10 Nov. 1412 : in domo qua tune morabatur Johannes alias dictus Crab.
VELLUS in de Chronyk van Hoorn spreekt op p. 441 van Krab-schuyten, en
op p. 506 van Krab-hoofden aan den dijk (kribben). Het Staatboek van
Hoorn, inv. 4651 (1630-50), fol. 1228 spreekt van Cornelis Janszn. Crab, die
als onderpand stelt comparants smalschip twelck. hij voert genaemt de Crab.
Waarom het onderhavige geslacht zich Crap noemde, is niet gebleken.

GENEALOGIE

I. Willem Pieterszn. Krap, vroedschap van Hoorn, schepen (1591, '98,
1602, '06), weesmeester (1599, 1604, '05, '07, '08), burgemeester
ald. (1600, '03, '09), staet (1607, '08), bewindhebber O.I.C.

^ • ^ (kamer Hoorn) (1602); ging in 1608 met vele anderen voorname
( . kooplieden uit andere steden een voorlopig contract aan tot het

> ^ oprichten van een maatschappij om een handel op de Witte Zee
(Archangel) uit te oefenen; overl. Hoorn 25.10.1610, tr. Jannetje

Joosten Boll, overl. na 16.9.1611, dr. van Joost Corneliszn. Boll. Zij woonden
in De Roode Leeuw.

1 Vriendelijke mededeling van dr. A. R. Kleijn te Zeist.
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VELIUS, Chronyk van Hoorn, p. 542 zegt: 1610. Den 25 October sturf de
Burgemeester Willem Pieterssoon Crap, zijnde in dienst van oud Burgemeester,
een wijs en treftig Regent, die in wetenschap en welsprekentheyd weynig zyns
gelyken binnen onse stad gehad heeft, en hadde daer by noch een sonderlinge
en een oprechten yver tot het gemeene best. Hy was noch in 't beste van zyn
leven, en wierd dies temeer by alle vrome luyden beklaegt. Etc.

Uit dit huwelijk:
1. Wijntje Crap, tr. 29.9.1612 Dr. Tomas Carbasius, geb. okt. 1587, med. dr.,

vermeld als echtelieden 15.2.1618, zn. van Jan Claeszn Zeilmaker (Car-
basius) en Anna Veen.

2. Pieter, volgt ITa.
3. Claas, volgt Ilb.

ITa. Mr. Pieter Willemszn. Crap, advocaat (1626) fiscaal der Admiraliteit
van het Noorderkwartier en West-Friesland (1629-'47), woonde
op het Oost, ingeland van de Schermer (1635), schepen (1626,
1628), vroedschap van Hoorn (sinds 1648), bewindhebber O.I.C.
(kamer Hoorn) (1648), burgemeester (1649), begr. Hoorn (Grote
kerk), tr. ald. 29.11.1626 Jannetge Outgers, overl. 11.4.1681, dr.
van burgemeester Outger Jacobs.

Uit dit huwelijk ged. te Hoorn:
1. Lysbet, ged. 7.9.1627, jong overl.
2. EHsabet, ged. 24.9.1628, ongeh. overl. na 1.11.1695.
3. Willem, ged. 18.11.1629, jong overl.
4. Jannitje, ged. 20.2.1631, jong overl.

•. 5. Mr. Outger Crap, ged. Hoorn 27.7.1632, stud. Leiden (3.5.
f^w 1649), vroedschap van Hoorn (sinds 5.3.1668), weesmeester
I » (1668, '69, '71), schepen (1670), bewindhebber W.I.C. (21.1.

^ 1669), bewindhebber O.I.C. (kamer Hoorn) (1670), afgezet als
vroedschap in 1672, commissaris kleine zaken (1662), keurman
(1660, '62, '68, '69), boonganger (1660), ongeh. overl. 1689.

6. Cornelis, ongeh. overl.
7. Jacob, ged. 17.1.1641, stud. Leiden (1.5.1659), ongeh. overl.

Ilb. Nicolaas Willemszn Crap, ged. Hoorn 4.1.1596, woonde in
de Ramen (1627), vroedschap Hoorn (sinds 1618), schepen (1621,
'24), bewindhebber W.I.C. (1623), burgemeester (1627), staet
(1628, '29, '30), grondeigenaar in de Schermer (25.10.1635), overl.

>. V tussen 11.7.1636 en 9.3.1643, tr. (ondertr. Hoorn 23.8.) 1615
^ Geertje Cornelis, overl. vóór 9.3.1643.
Kinderen uit dit huwelijk geb. te Hoorn:

1. Willem, ged. 29.5.1616, jong overl.
2. Willem, ged. 10.7.1618, jong overl.
3. Cornelis, volgt IITa.
4. Trijntje, ged. 29.8.1627, jong overl.
5. Willem, volgt Illb.

ITTa. Cornelis Crap, schepen van Hoorn (1668, '72, '75, '83, '86), weesmees-
ter (1683, '84, '85, '87, '88), boonganger (1687), overl. 1688, tr. Yda Noort-
wyck.
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Uit dit huwelijk:
1. Maria Crap, tr. Pieter Vijl.
2. Geertmijd Crap, overl. 1692, begr. Enkhuizen (St. Gommarus), tr. Hessel

Vis, voogd van het Provenhuis te Enkhuizen, schepen ald., dijkgraaf van
Drechterland (1684-'90), dijkgraaf van Enkhuizen, overl. vóór 1692.

Illb. Mr. Willem Claeszn. Crap, geb. Hoorn ca. 1630-'34, stud. Leiden
(25.4.1650), boonganger (1662, '73), commissaris kleine zaken (1666, '68),
schepen van Hoorn (1667, '71, '73, '80, '84), weesmeester (1678, '79), vroed-
schap (sinds 1681), admiraliteit (1687, '88, '91, '92, '97, '98), burgemeester
(1694, '99, 1700), bewindhebber O.I.C. (kamer Hoorn) (1693), overl. 2.10.
1702, tr. Woggenum 4.4.1660 Hester Welsing, dr. van Abraham Welsing, oud-
fiscaal in Indië, en Neeltge Hermans.

Uit dit huwelijk geb. te Hoorn:
1. Nicolaas, volgt IVa.
2. Cornelis, ged. 6.5.1663, jong overl.
3. Geertmijd Willemsdr. Crap, ged. 21.6.1665, overl. na 9.6.1711, tr. Hoorn

okt. 1683 Outger Claaszn. Molenwerff, ged. Hoorn 1.2.1657, equipagie-
meester van de admiraliteit te Hoorn, schepen van Hoorn (1686), vroed-
schap (sinds 1702), overl. na 3.5.1705, zn. van Nicolaes Mullewerf en An-
netie Proost.

4. Cornelia Crap, ged. 17.4.1667, overl. Hoorn 9.8.1735, begr. ald. (Grote
kerk, tr. (1) Hoorn 7.8.1695 Pieter van Romond, ged. Enkhuizen 4.5.1672,
muntmeester West-Friesland te Hoorn (1695-1701), te Enkhuizen (1701-
'04), schepen van Hoorn (1697), begr. ald. 28.11.1707, zn. van Gerrit van
Romond, muntmeester West Friesland, en Meyntien Schrobop; tr. (2)
Hoorn 5.5.1715 Claes Ruiter, chirurgijn.

5. Haasje, ged. 24.6.1670, jong overl.
6. Abram, ged. 13.9.1671.
7. Haasje Crap, ged. 21.12.1674, overl. na 26.8.1721, tr. Hoorn 21.12.1698

Adriaan Beverwijck, schepen van Hoorn (1710), vermeld als echtelieden
24.7.1712.

IVa. Mr. Nicolaes Crap, ged. Hoorn 1.2.1661, stud. Leiden (24.3.1679),
schepen van Hoorn (1683, '88), tr. ald. 10.4. 1683 Joanria Livius.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Symon, ged. Hoorn 19.3.1684, jong overl.
2. Willem, volgt V.

V. Mr. Willem Crap, ged. Hoorn 23.10.1685, stud. Leiden (24.2.1705),
schepen van Hoorn (1709), commissaris kleine zaken (1706), overl. 1712,
tr. 9.1.1706 Maria Abbekerk, geb. 1684, dr. van Mr. Joan Abbekerk en Lucia
Sijms.

Uit dit huwelijk ged. te Hoorn:
1. Mr. Joan Abbekerk Crap, ged. 30.11.1706, schepen Hoorn (1727), vroed-

schap (sinds 1728), bewindhebber W.I.C. (7.7.1733), gecommitteerde ter

162



Staten-Generaal (mei 1736-mei 1739), gecommitteerde Raad van State
(mei 1739-mei 1742), burgemeester, overl. 15.8.1778.

N.N.B.W.: Mr. Joan Abbekerk Crap werd in 1728 lid der regeering en daar-
na burgemeester. Onafgebroken bekleedde hij de stadscommissiën in de colle-
giën van staat in den Haag, en was eerste bewindhebber der West-Indische, na
1748 der Oost-Indische Compagnie. Prinses Anna stelde hem benevens 7 andere
voorname regenten bij testament aan als voogd over haren minderjarigen zoon
Willem V. Dit werd later door de Staten van Holland goedgekeurd. Zie STUART,
Vadert. Hist., dl. I, p. 524, en SCHELTEMA, Staatk. Nederland, dl. I, p. 266.

Navorscher 1925, p. 6: Juni 1754 te Hoorn . . . . het huis van den Oud-
Voorzittenden Burgemeester Joan Abbekerk Crap waar het Stadhouderlijk Ge-
zin bij een bezoek den maaltijd gebruikte.

2. Nicolaas, ged. 16.10.1708, overl. 1712.
3. Johanna Elisabeth, geb./ged. 17./30.11.1710, overl. 1715.
4. Willem Nicolaas, volgt VI.

VI. Willem Nicolaas Crap, ged. Hoorn 19.6.1712, klerk bij de admiraliteit,
waardijn van de munt, schepen van Hoorn (1735, '37, '39), weesmeester
(1748-'50), hoofdofficier (schout) der stad Hoorn (1751-'82), overl. 19./20.5.
1789, tr. (1) Sara Maria van de Blocquery, geb. 1716, overl. 19.1.1765, dr. van
Christiaan van de Blocquery en Elisabeth Abbekerk; tr. (2) Maria van Hool-
werf. Aan Willem wordt als wapen toegekend: in zilver een rode krabbe 2.

Kinderen uit het eerste huwelijk ged. te Hoorn:
1. Maria Lucia Crap, ged. 14.12.1738, overl. Hoorn 21.11.1767, tr. ald. 4.6.

1758 Lambertus Hellingman, geb. 29.2.1732, ged. ald. 5.12.1755, schepen
raad en burgemeester van Hoorn, bewindhebber O.I.C., zn. van Reynier
Hellingman en Anna Sette (Cotte?).

Uit dit huwelijk een zoon Willem Nicolaas Crap Hellingman, ged. Hoorn
3.3.1765, waaruit het geslacht Crap Hellingman.

2. Elisabeth Willemina Crap, ged. 16.10.1740, overl. Alkmaar 11.6.1768,
tr. 1.4.1764 Jacob van Hoolwerf, geb./ged. Hoorn 29.9/1.10.1741, klerk
O.I.C., advocaat, schepen van Hoorn, zn. van Mr. Gerard van Hoolwerf en
Tda Elisabeth Verborcht. Hij tr. (2) 8.6.1778 Maria Elisabeth Bongardt.

3. Johanna Cornelia, ged. 27.10.1744, jong over!.
4. Christina Johanna Crap, ged. 21.1.1746, overl. 9.5.1785 (na lang gesukkeld

te hebben aan de tering), tr. 15.7.1770 Jhr. Nanning van Foreest, geb.
9.3.1740, schepen van Hoorn (1760), vroedschap (1761), burgemeester
(1776), lid Admiraliteit (1779), pres.-burgemeester (1782), gecommitteerde
raad (van West-Friesland) (1785), geremoveert als patriot (1788), overl.
1794, zn. van Nanning van Foreest en Jacoba de Vries 3.

5. Johanna Cornelia Crap, ged. 30.5.1751, tr. Hoorn 1773 Mr. Dirk Gallis,
ged. Hoorn 1.1.1747, als echtelieden vermeld 29.7.1785, zn. van Francois
Gallis en Margareta Hinlopen.

Tr. G. L. MEESTERS

2 Veel 18e-eeuwse gegevens zijn ontleend aan diverse handschriftelijke aantekenin-
gen berustend bij het Centraal Bureau voor Genealogie; slechts de doopdata zijn ge-
controleerd, voorzover Hoorn als plaats is aangegeven.

3 Vriendelijke mededeling van Jhr. H. A. van Foreest te 's-Gravenhage.
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NAKOMELINGEN VAN CORNELIS SEYLEMAKER
In 1968 verscheen als uitgave van het Westfries Museum te Hoorn de

Inventaris van Gedenkstukken met betrekking tot de zanger Johannes
Martinus Messchaert (1857-1922), samengesteld door mej. M. C. Canneman.
Wellicht is het een van de meest volledige persoonlijke archieven. Door deze
voortreffelijke inventaris is het voor belanghebbenden thans te raadplegen in
het Huis Verloren, behorende tot het Westfries Museum te Hoorn.

Genealogen zullen bijzondere belangstelling hebben voor het onderdeel
A IV, Stukken met betrekking tot de genealogie Messchaert. Uit dit onderdeel
van de inventaris blijkt dat er twee gedrukte genealogieën bestaan van dit
geslacht nl. in: Ned. Patr. XVI (1926), Rotterdamsche Geslachten TT, en
A. en P. A. MESSCHAERT, Geslachtslijst der Familie Messchaert en Messchert
beginnende met het jaar 1555, Rotterdam 1836. Beide gedrukte bronnen zijn
niet volledig en vele opgegeven data komen niet overeen met de officiële
bronnen. Tn het bijzonder heeft de tak uit Hoorn en wijde omgeving onze
aandacht getrokken en wij hopen hiervan een redelijk volledige stamboom te
kunnen geven in de Streek-familieuitgave Westfriese Families. Bij dit onder-
zoek zijn beide gedrukte bronnen ons van zeer veel nut geweest. Van de
lijst uitgegeven in 1836 (waarvan ook op het Centraal Bureau voor Genealogie
een exemplaar berust) hebben wij onder ogen gehad een exemplaar welke
R.A. voor Noord-Holland ons op aanvrage ter inzage gaf (naar wij menen
afkomstig uit het A.R-A. 's-Gravenhage), en het exemplaar aanwezig in de
collectie Messchaert te Hoorn. Beide lijsten zijn bijgewerkt met vele aan-
tekeningen in inkt. Ongetwijfeld hebben familieleden hieraan medegewerkt;
voor de Hoornse lijst is dit althans zeker.

Bij nader inzien van de Hoornse lijst menen wij te kunnen vaststellen dat
deze lijst door de Rotterdamse samenstellers en uitgevers beschikbaar is ge-
steld aan hun Hoornse medewerker Klaas Messchaert Janzoon, geb. Hoorn
6.1.1777, overl. ald. 5.12.1852, tr. ald. 26.6.1803 Alida (Aaltje) Draak(s), geb.
Hoorn 15.1-1773, ald. overl. 9.11.1826. Dit echtpaar liet slechts één zoon na:
Pieter Messchaert, gehuwd met Maria Schouman, en dit echtpaar kreeg drie
zoons waarvan de zanger Johannes Martinus de jongste is. De beide dochters
van de zanger zijn kinderloos overleden en tijdig hebben zij en de weduwe
van de zanger vrijwel het volledige familiearchief aan het Westfries Museum
vermaakt. Wij vermelden dit omdat de daar aanwezige Geslachtslijst van
1836 aanleiding is geweest tot deze bijdrage.

Vóórin de Hoornse Geslachtslijst liggen enkele losse papieren (niet gecata-
logiseerd). Er zijn een paar brieven of fragmenten van brieven, maar onze
grootste aandacht ging uit naar een dubbel folio-blad met een vrij slordig
geschreven stamboom, feitelijk een niet volledige parenteel. Deze begint bij
Cornelis Seylemaker en eindigt met, slecht leesbaar maar tenslotte toch dui-
delijk te ontcijferen, de bovengenoemde Alida Draak(s).

Het wordt hierdoor duidelijk dat de samenstellers zich tot een van de
Hoornse familieleden hebben gewend en de meest daarvoor in aanmerking
komende was genoemde Klaas Messchaert Janzoon.
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Nog niet is gezegd dat de Messchaerts behoorden tot de Doopsgezinden en
ook Alida Draaks was Doopsgezind en stamde van vele bekende Doops-
gezinden uit Hoorn en mogelijk uit de verre omgeving. Van hun namen en
verwantschap is betrekkelijk weinig bekend en daarom was men op het R.A.
te Haarlem gaarne bereid deze parenteel te fotocopieëren en op te nemen
in hun verzameling. Het is dus zeer goed mogelijk dat zij die Doopsgezinde
voorouders in Hoorn of omgeving zoeken, van deze parenteel gebruik kun-
nen maken en omdat er niet minder dan tien generaties behandeld worden,
zij het dan oppervlakkig, geven wij hieronder een overzicht van de 68 huwe-
lijken welke in deze generaties voorkomen.

Terwille van de duidelijkheid hebben wij nieï getracht meer gegevens van de
vermelde personen te zoeken. Zeer waarschijnlijk zouden vele gegevens te
vinden zijn in de voortreffelijk verwerkte doop- en geboorteregisters die op
het Hoornse Oud-Archief te raadplegen zijn.

Bij notering van de huwelijkspartners (voor zover genoemd) hebben wij
naar onze mening de meest voor de hand liggende aanduiding toegepast.

Wellicht ten overvloede zij nog gezegd dat de hiervolgende parenteel vrij-
wel woordelijk is weergegeven, niets is bijgemaakt of weggelaten; de zeer
weinige gegevens van plaats en data zijn dus ontleend aan de oorspronkelijke
parenteel:

I. Cornelis Seylemaker
Zoon: Gerrit volgt II.

H. Gerrit Cornelisz- Seylemaker
Kinderen: Maarten, tr. Dieuwertje Willems volgt lila.

Cornelis, tr. ? volgt Illb.
Aagt, tr. Lambert volgt IIIc.

II Ia. Maarten Gerritzn. Zeylemaker, tr. Dieuwertje Willems
Kinderen: Adriaan Maartensz. Ossenhooft, tr. ? volgt IVa.

Willem Maartensz. Zeylemaker, tr. Aagje Franses volgt IVb.
Lysabeth Maartens, tr. 1651 Pieter Cornelisz.

Houttuyn volgt IVc.
Illb. Cornelis Gerritzn. Zeylemaker, tr. ?

Zoon: Jacob Cornelisz. Noppen alias Zeilemaker, tr.
Suwtje Prins volgt IVd.

IIIc. Lambert ?, tr. Aagt Gerrits Zeilemaker
Kinderen: Dieuwertje Lamberts, tr. C. Olyslager volgt IVe.

Antje Lamberts, tr. Jan ? volgt IVf.
IVa. Adriaan Maartens Ossenhooft (alias Zeylemaker), tr. ?

Zoon: Cornelis Adriaansz. Ossenhooft, tr. ? volgt Va.
IVb. Willem Maartensz. Zeylemaker, tr. Aagje Franses

Kinderen: Frans, tr. Aaltje Jacobs volgt Vb.
Maarten, overl. 20 j .
Jan, overl. 40 j .
Gerrit, tr. (1) Aaltje I. Nopper volgt Vc(l).

(2) Dieuwertje Ypes Bakker volgt Vc(2).
IVc. Pieter Cornelisz. Houttuyn, overl. 1678, tr. 1651 Lysabeth

Maartens
Kinderen: Cornelis, tr. Dieuwertje Cramer volgt Vd.

Maarten, tr. Evert Pieters Rosecrans volgt Ve.
Adriaan, tr. Immetje Foppes volgt Vf.
Jan, tr. Aafje de Jongh volgt Vg.

IVd. Jacob Cornelisz. Nopper, overl. 19.5.1662, tr. Suwtje Prins
Kinderen: Cornelis Jacobsz. Prins, tr. ? volgt Vh.

Cornelis Gerritz. Nopper, tr. ? volgt Vi.
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Claas Jacobsz. Prins
Aalt je Jacobs N opper, tr. Gerril WHIemsz.

Zeylemaker
Pietertje Jacobs Nopper, tr. Meyndert Compas
Trijntje Jacobs Nopper
Zymon Jacobsz Fortuyn

IVe. C(ornelis) Olyslager, tr. Dieuwertje Lamberts
Zoon: Gerril C(ornelis), tr. Geertje Jacobs Pijper

IVf. Jan ?, tr. Antje Lamberts
Dochter: Liefke Jaiis, tr. Pieter Cornelis Blau

Va. Cornelis Adriaansz. Ossenlwoft, tr. ?
Kinderen: Meinou Cornelis, tr. Arent Akersloot •

Annetje Cornelis, tr. Lambert Hellingman
Vb. Frans Willemsz. Zeylemaker, tr. Aalt je Jacobs

Dochter: Aagje Franses, tr. Michiel Oudaan
Vc(l). Gerrit Willemsz. Zeylemaker, overl. 21.2.1719 (62 j.) tr.

Aaltje Jacobs Nopper
Zoon: Willem Gerritsz. Zeylemaker, tr. Mary Cornelis

Vc(2). Gerrit Willemsz. Zeylemaker, overl. 21.2.1719 (62 j.), tr.
Dieuwertje Ypes Bakker

Kinderen: Baafje, tr. Fop Adriaansz. Houttuyn
Aaltje, tr. Gerbrant Zalm
Antje, tr. /an Wolbeek
Aagje, tr. Willem M. Houttuyn

Vd. Cornelis Pietersz. Houttuyn, tr. Dieuwertje Cramer
Kinderen: Lysabeth, overl.

P/e/er
Kr/e, tr. 7\B. (?)
Adriaan, tr. Grietje Blok, geen kinderen
Aaltje

Ve. Maarten Pietersz- Houttuyn, tr. £c//e Pieters Rosecrans
Kinderen: Pieter, tr. P. Beete

Willem, tr. /4. Gerrits
Lysèe/, tr. (1) /C/aas ÜC/oe/t

(2) Cornelis Olyslager
Lambert, tr. Lambertje Sloot
Cornelis, tr. Wayntje Franke

Vf. Adriaan Pietersz. Houttuyn, tr. lmmetje Foppes
Kinderen: Pieter, tr. /4. Vogel

Fop, tr. Baafje Gerrits (Zeylemaker)
Vg. 7an Pietersz. Houttuyn, tr. /4a/;e de Jongh

Kinderen: Aagje
Pieter, tr. ,4. Verwer

Vh.

Vi.

Vj.

Vk.

VI.
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Cornelis Jacobsz. Prins, tr. ?
Kinderen: Suwtje Cornelis

Jacob Cornelisz. Prins
Cornelis Gerritsz. Nopper, leeraar 25.7.1683, overl. jan. 1705,

tr. ?
Kinderen: Pieter, tr. ?

DiVcfc, leeraar 16.1.1723, overl. 16.12.1738
Trijntje

Meyndert Compas, tr. Pietertje Jacobs Nopper
Kinderen: Aaltje Meijnders, tr. Mars Gysbertsz.

Trijntje Meijnders, tr. Van Fransz.
Gerrit C(ornelisz-) Olyslager tr. Geertje Jacobs Pijper
Kinderen: Jacob, tr. Neeltje Hellingman

Cornelis, tr. Lysbeth Maartens Houttuyn
Pieter Cornelisz. Blau, tr. Liefje Jans
Kinderen: /an, tr. ?

Antje, tr. Pieter Heyliger
Trijntje, tr. Pieter Jansz. Blau

volgt Vc(l).
volgt Vj.

volgt Vk.

volgt VI.

volgt Vla.
volgt VIb.

volgt VIc.

volgt Vld.

volgt Vle.
volgt Vlf.
volgt VTg.
volgt Vlh.

volgt VTi.
volgt VTj.
volgt Vlk(l).
volgt VIk(2).
volgt VTI.
volgt Vlm.

volgt Vïn.
volgt Vïe.

volgt Vlo.

volgt Vip.

volgt VTq.
volgt VIr.

volgt Vis.
volgt VIk(2).

volgt Vit.
volgt VTu.
volgt VIv.



V[a. Arent Akersloot, tr. Meynou Comelis (Ossenhooft alias
Zeylemaker)

Dochter: Bregje
VIb. Lambertus Hellingman, tr. 11.7.1700 Annelje Comelis

Ossenhooft alias Zeylemaker
Kinderen: Reynder, tr. Anne Ceffe (?) volgt Vila.

Comelis, tr. ? volgt VITb.
VIc. Michiel Oudaan, tr. Aagje Franses

Zoon: Michiel, tr. Agatha Virulij volgt VIIc.
VId. Wülem Gerritsz. Zeylemaker, overl. 20 jaar out, tr.

Mary Comelis
Zoon: Wülem, tr. Trijntje Stoer volgt Vlld.

V[e. Fop Adriaansz. Houttuyn, tr. Baafje Gerrits (Zeylemaker)
Kinderen: Adriaan

lmmetje
Dieuwertje

VTf. Gerbrant Zalm, tr. Aaltje Gerrits (Zeylemaker)
Zoon: Jan, tr. Maria Boomkamp volgt VTTe.

VIg. Jan Wolbeek, tr. Aaltje Gerrits (Zeylemaker)
Dochter: Dieuwertje

Vlh. Willem Maartensz. Houttuyn, tr. Aagje Gerrits (Zeylemaker)
Kinderen: Maarten

Dieuwertje
Gerrit

Vli. Pieter Maartensz. Houttuyn, tr. P(ietersje) Beets
Kinderen: Eefje

Lysbet
Maarten
Pieter
Marfinus ?)

VIj. Willem Maartensz. Houttuyn, tr. A. Gerrits (zie VTh)
(Geen kinderen)

Vlk(l). Klaas Kloek, tr. Lijsbet Maartens Houttuyn
Kinderen: Eefje

Comelis
VTk(2). Comelis Gerritsz. Olyslager, tr. Lijsbet Maartens Houttuyn

Kinderen: Gerrit
Geertje

VT1. Lambert Maartensz. Houttuyn, tr. Jacobje Sloot
Zoon: Maarten

Vlm. Comelis Maartensz. Houttuyn, tr. Wayntje Franke
Zoon: Comelis

Vin. Pieter Adriaansz. Houttuyn, tr. A. Vogel
Kinderen: lmmetje

Aaltje, tr. Pieter Ris
Aagje, tr. (1) Cl aas de Hoop volgt VTTf.

(2) Cornelis Carbasius volgt VTTg(i).
Jacob, 1711, overl. 1789. volgt VIIg(2).

VTo. Pieter Jansz. Houttuyn, tr. A. Verwer
Kinderen: Aafje, tr. ? Breebaart volgt VITh.

Trijntje, tr. Jan ? volgt VITi.
Vip. Pieter Cornelisz. Nopper, tr. ?

Dochter: Trijntje, tr. Claas Draaks volgt VITj.
Vlq. Mars Gyshertsz. tr. Trijntje Meynders

Dochter: Jannetje
VIr. Jan Fransz., tr. Trijntje Meynders

Kinderen: Pietertje Jans Compas
Hendrikje Jans Compas
Maritje Jans Compas

VTs. Jacob Gerritsz. Olyslager, tr. Neeltje Hellingman
Kinderen: Geertje, tr. Jan Volkertsz. Brouwer volgt VTTk.

Gerrit, tr. Dieuwertje Cornelisz. Houttuyn volgt VIII.
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Vit. Jan Pietersz. Blau, tr. ?
Kinderen: Anna

Aalt je
VIu. Pieter Heyliger, tr. Anlje Pieters Blau

Kinderen: Pieter, overl.
Willem, tr. ? volgt V[Im.
Liefje, overl.

Vfv. Pieter Jansz. Blau, tr. Trijntje Pieters Blau
Kinderen :Eefje

Jan, tr. Trijntje Roos volgt VHn.
VFFa. Reynder Lambertusz. Hellingman, tr. Anna Ceffe

Zoon: Lambert Reyndersz. Hellingman, tr. ?
(werd Ger. en Burgemeester te Hoorn)

Vllb. Cornelis Hellingman, tr. ?
(Geen kinderen bekend)

Vüc. Michiel Michielsz- Oudaan, tr. Agata Virulij
(Geen kinderen bekend)

Vlld. Willem G(erritsz-) Zeylemaker, tr. Trijntje Soer
Kinderen: Gerrit

Jan, overl.
Maritje

Vlle. Jan Gerbrantsz. Zalm, tr. Maria Boomkamp
(Geen kinderen bekend)

Vllf. Pieter Ris, tr. Aalt je Pieters Houttuyn
(Geen kinderen bekend)

VIIg(l). Claas de Hoop, tr.Aagje Pieters Houttuyn
(Geen kinderen bekend)

VIIg(2). Cornelis Carbasius, tr. Aagje Pieters Houttuyn
(Geen kinderen bekend)

Vllh. ? Breebaart, tr. Aafje Pieters Houttuyn
Dochter: Aafje Breebaart

Vlij. Jan ?, tr. Trijntje Pieters Houttuyn
Dochter: Antje Jans, geb. 6.1.1750, overl.

Vlij. Claas Draaks, tr. Trijntje Pieters Nopper
Kinderen: Pieter, tr. ? volgt VIII.

Trijntje
Vllk. Jan Volkertsz- Brouwer, tr. Geertje Jacobs Olyslager

Kinderen: N eelt je
Volkert
Jacob

VIII. Gerrit Jacobsz. Olyslager, tr. Dieuwertje Cornelis Houttuyn
(Geen kinderen bekend)

Vllm. Willem Pietersz. Heyliger, tr. ?
Kinderen: Anje

Pieter
VHn. Jan Pietersz- Blauw, tr. Trijntje Roos

Kinderen: Trijntje
Neeltje
Pieter
Jannetje
Eefje

VIII. Pieter Claasz. Draaks, tr. ?
Zoon: Pieter, tr. Trijntje Langerhuizen volgt IX.

IX. Pieter Pietersz. Draaks, tr. Trijntje Langerhuizen
Dochter: Alida, tr. Klaas Messchaert volgt X.

X. Klaas Messchaert, tr. Hoorn 1803 Alida Draaks

C. KOEMAN

De redactie spreekt haar bijzondere dank uit aan de medewerkers aan dit nummer,
wier namen vermeld staan op blz. 121.

168




