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JLCfynaar

We hebben er in de buurt gewoond, mijn vrouw en ik. Onze dochter is er ge-
boren.
Alkmaar. Beelden, woorden. Alcmaria Vïctrix. 8 oktober. Bij Alkmaar begint
de victorie. De Waag met de kaasdragers met hun berries vol ronde kazen. Een
stad barstensvol historie, gelegen in het vlakke, weidse Noord-Hollandse land
met zijn strakke kavels, zijn vaarsloten en, vroeger, de in het water drijvende
gas tanks. Milieuvriendelijk gas avant la lettre.
Met dorpen waar geschiedenis werd geschreven. Ard Schenk uit Anna Pau-
lowna, de molenbouwer-uitvindcr Cornelis Corneliszn van Uitgeest. Met
steden als Hoorn en Enkhuizen, waar de VOC-vloot is vervangen door en
keur aan luxe zeiljachten en andere schepen, maar waar de scheepsjongens
van Bontekoe nog steeds op de kade van Hoorn op u wachten. Met de dwang-
burcht Radbout in Medemblik. De marinehaven van Den Helder. Maar ook
met de duinen en de zee vlakbij, net als het IJsselmeer. De Almaarder- en Uit-
geestermeer. Dé meer, niet het.
Een boeiende stad in een boeiend deel van Noord-Holland. Misschien bij
velen onbekend, maar dat gaat veranderen nu onze actieve afdeling daar de
Genealogische Dag 2004 gaat organiseren en u een afwisselend en interessant
programma zal aanbieden. Wie niet gaat, heeft bij voorbaat al ongelijk. Komt
u daarom naar Alkmaar om te genieten van een aantrekkelijk genealogisch
programma en van en schitterende oude, maar springlevende stad.
Ik verheug mij er op u namens de NG V in Alkmaar te mogen verwelkomen.

Bert Trap
landelijk voorzitter
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burgemeesters van Alkmaar sinds 1815
Jhr. mr. Gijsbert Fontein Verschuir, geb. Franeker 13-10-1764, burgemeester 1815-1838, overl.
Alkmaar 2-1-1838.

Francjois Constantijn Willem Druyvesteyn, geb. Alkmaar 28-12-1782, burgemeester 1838-1853,
overl. Alkmaar 10-8-1859.

Mr. Pieter Abraham de Lange, geb. Alkmaar 10-1-1811, burgemeester 1853-1858, overl. Alkmaar
21-4-1869.

Archibald Maclaine Pont [naamswijziging KB 9-10-1861, nr. 61], geb. Medemblik 15-5-1823,
burgemeester 1858-18$$, overl. Alkmaar 27-6-1899.

Gerard (Gerrit) Ripping, geb. Rotterdam 21-8-1859, burgemeester1899-1919, overl. Hilversum
28-1-1927.

Mr. Willem Carel Wendelaar, geb. Amsterdam 1-1-1882, burgemeester1919-1934, overl. 's-Gra-
venhage 1-10-1967.

Jhr. mr. Franc,ois Henri van Kinschot, geb. Amersfoort 23-10-1899, burgemeester 1934-1946,
overl. Warmond 2-1-1985.

Prof. mr. Adriaan Koelma, geb. Wolvega 25-10-1889, burgemeester 1946-1948, overl. Amster-
dam 11-6-1952.

Mr. dr. Hendrik Jacob Wytema, geb. Haarlem 2-4-1906, burgemeester 1948-1970, overl. Door-
werth 19-6-1974.

Drs. Roelof Josephus de Wit, geb. Amsterdam 31-3-1927, burgemeester 1970-1976.

Cornelis Marinus Lauwerens Roozemond, geb. Sint Philipsland 23-5-1927, burgemeester
1977-1988.

Mr. Jacobus Johannes Hermanus Pop, geb. Alphen aan den Rijn 23-6-1941, burgemeester
1988-1994.

Ronald Johan Gottlieb Bandell, geb. Gouda 24-8-1946, burgemeester 1995-2000.

Mevrouw drs. Marie van Rossen, geb. Kampen 27-7-1944, burgemeester2001-heden.

Samengesteld door Arie Jan Stasse

J[J(oJ(oj
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de Lange

Wendelaar

Ripping

Maclaine Pont

van Kinschot

Gebrandschilderde wapens in het stadhuis van Alkmaar
(foto's C. E. G. ten Route de Lange
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stamreeks Van Rossen
DOORJOS KALDENBACH

Marie van Rossen, geb. Kampen 27-7-1944, burgemeester van Hellevoetsluis (1990-2001) en van
Alkmaar (2001-heden).

Marie van Rossen (1) in augustus 2003
voor haar geboortehuis in Kampen
(particuliere collectie)

II
Arie van Rossen, geb. Rotterdam 1S-6-1908, kantoorbediende, vakbondsbestuurder, voorzitter
van de ABVA, overl. Leiden 8-7-1998, tr. Rotterdam 4-4-1934 Jannigjc van Werkhoven, geb. Rot-
terdam 4-6-1908, dr. van Pieter Bertus van Werkhoven en Neeltje Maria van Pelt.
Na de opheffing van de ABVA door de Duitse bezetters konden zij door woningruil in juli 1944
een woning in Kampen betrekken.

III
WilhelmusHendricus van Rossen, geb. Den Haag 18-1-1879, wachtman, rijtuigmaker, scheepstim-
merman, meubelmaker bij de RTM, verhuist op 29 november 1879 naar Rotterdam, overl.
Rotterdam 14-2-1953 (na een hartaanval door het nieuws van de watersnoodramp), tr. Heinen-
oord 27-4-1907 Pietertje Snijders, geb. Heinenoord 12-10-1887, overl. Rotterdam 12-9-1966, dr.
van Anthonie Snijders, schoenmaker, en Johanna Verrijp.
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Willem van Rossen (UI) en PietertjeSnijders teRotterdam in 1920
(particuliere collectie)

IV
Ary van Rossen, geb. Schiedam 2-7-1836, kantoorbediende, brievenbesteller, beambte RTM,
treinrangeerder, warmoezier, tr. 's-Gravenhage 17-5-1865 Elisabeth Schreij, geb. 's Gravenhage
18-7-1838, dr. van Matthijs Schreij en Tet Florie.
Ary verhuisde in 1861 naar Rotterdam, en met dochter Anna Christina van Rossen, geb. 's Gra-
venhage 26-10-1865, naar Schiedam en op 28 januari 1911 naar Rotterdam en op 1 mei 1914 naar
Den Haag.

Ary van Rossen, geb./ged. Vlaardingen 18/28-6-1807, voermansknecht, later winkelier, koek-
bakker, wonende Oude Sluis, overl. Schiedam 29-9-1888, tr. Schiedam 2-6-1836 Anna Chris-
tina Sanders, geb. Rotterdam 30-9-1814, dr. van Pieter Sanders, molenaar, en Anna Sophia
Holtheijer.
Ary verhuist met negen kinderen en Maartje Verveen, geb. Schiedam 26-9-1784, naar Schie-
dam'.

VI
Ary Theunisse van Rossen, ged. Vlaardingen 9-10-1776, zn. van Theunis van Rosse en Maartje de
Jong, otr./tr. Vlaardingen 12/27-11-1803 TrijntjeBrobbel, wonende te Katwijk aan Zee, ws. dr. van
Teunis Willemsz. Brobbel en Haasje Katwijk.

Noot
1. Bevolkingsregister Schiedam 1864-1873, deel 21J

4/kmaarH01aar
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gesneuvelde en gewonde militairen
uit Alkmaar

in de eerste helft van de 19e eeuw

DOOR P.J.M. WüISMAN

Een mogelijkheid om militairen uit de 19e eeuw te vinden, is het archief van het zogenaamde
'Fonds 1815'. Dit fonds werd na de slag bij Waterloo opgericht ter ondersteuning van de nage-
laten betrekkingen van gesneuvelde militairen en ook van tijdens veldtochten en in dienst-
verband gewonde militairen'.

Het archief van het fonds berust bij het Amsterdamse gemeentearchief.
In de stamboeken treft men de namen van hen die sneuvelden of gewond werden bij de be-
vrijding van ons Land van de Fransen in 1814 en 1815, bij gevechtshandelingen na de Belgische
opstand (1830-1839) en bij dienstongevallen in de jaren daarna. Van deze militairen (veelal
soldaten, maar soms ook officieren of onderofficieren) treft men in de stamboeken aan, de le-
gerrang, het vroegere beroep, de aard van de verwondingen, alsmede de namen van de gezins-
leden die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor ondersteuning. Uit Alkmaar
noteerde ik de volgende zeven militairen met daarbij het inventarisnummer van het register
en het volgnummer, waaronder de bewuste militairen zijn opgenomen:

Gesneuveld 1814-1815:
1. DirkvanAlderen, geb. 1779, overl. 22-11-1814(752-58)
2. Cornelis v.d. Ham, geb. 19-6-1793, overl. 28-6-1815 (754-234)

Gewond 1814-1815:
3. Jan Hart, geb. 23-12-1773, overl. 25-6-1831 (739-738)
4. AlbertMolenkamp, geb. 24-3-1796, overl. december 1834 (740-1034)
5. Anthony Oost, geb. 31-3-1799, overl. 29-1-1851 (736-444)

Gewond bij of na de Belgische opstand:
6. FrancisAl. Kurvers, geb. 15-2-1812, overl. oktober 1876 (761-691)
7. JohannesLangendam, geb. 28-6-1792, overl. 27-12-1846 (759-393)

Noot
1. P. J. M. Wuisman, De registers van hetz.g. 'Fonds 1815', in: GensNostra 28 (1973), pag. 54-56.

JU(oJ(ó)lJ
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de geslachten Hoogtwout, Van Loon,
Van Sanen, Koorn en Conijn

tien generaties Alkmaarse kooplieden en industriëlen

DOORO.W.C.MERTENS

Inleiding
In de afstammingsreeks die in dit artikel centraal staat, is de stad Alkmaar het bindend ele-
ment; de reeks vangt aan in het begin der 17e eeuw met de koehouder Jacob Aeriaensz. (Berck-
merdijck), naar zijn beroep ook genaamd 'Coeboer' of 'Boerman' en gehuwd met Griet Dirckx
(van Hoochtwout), uit welk huwelijk nageslacht Hoochtwout (Hoogtwout, Hooghtwout) in de
mannelijke èn vrouwelijke lijn. De reeks eindigt bij mijn betovergrootvader Adrianusjacobus
Theodorus Conijn (1855-1922) en zijn kinderen.

Aangezien ik zowel van vaders kant, via mijn in Alkmaar geboren grootmoeder Valentine
MarieLouise Conijn (1918-2002) als via de familie van mijn moeder, DeSonnaville, een grote hoe-
veelheid Alkmaarse voorouders heb, was het voor mij aanvankelijk een lastige keuze waar-
over een artikel in dit themanummer over Alkmaar te schrijven. Uiteindelijk heb ik toch de
voorkeur gegeven aan deze afstammingsreeks, mede omdat over het geslacht De Sonnaville
reeds geregeld publicaties zijn verschenen.

Over de geslachten Hoogtwout, Van Loon en Koorn is daarentegen tot nu toe vrijwel niets
gepubliceerd, ondanks de belangrijke rol die deze katholieke geslachten in Alkmaar (met
name in de nijverheid en handel, later ook in het Alkmaarse stads- c.q. gemeentebestuur)
hebben gespeeld. Van het geslacht Conijn is recentelijk een genealogie (uitgewerkt in de
Alkmaarse tak van deze familie) verschenen in Nederland's Patriciaat' en ook het geslacht Van
Sanen is al eerder, in 1939, onderwerp van publicatie geweest2, maar op beide werken kunnen
vele aanvullingen worden gegeven.

Het enige werk waarin het geslacht Koorn genealogisch is behandeld, is van 1906 toen A.F.
van Beurden het boek 'Het oud-adellijk Luiker geslacht de Loen de Kemexhe gezegd van
Loon, uit de Looz, de Hamal en d'Alsteren, in verband beschouwd met de daarmede verwante
families van Sanen en Koorn' publiceerde. Zijn werk was voornamelijk gebaseerd op (wat
betreft de oudere generaties dubieuze) i8e-eeuwse manuscriptgenealogieën van het geslacht
Van Loon, zich bevindend in het familiearchief Conijn. Een deel van het boek is gewijd aan de
geslachten Van Sanen en Koorn, maar zijn gegevens zijn veelal uiterst beknopt en soms zelfs
ronduit incorrect.

De meeste leden van de in dit artikel behandelde geslachten waren actief in diverse vormen
van handel en industrie. Raffinage, en dan voornamelijk van zout, speelde bij opeenvolgende
generaties een belangrijke rol; vanaf 1661, toen Jan Willemsz. Hoogtwout (generatie III) zijn eer-
ste zoutkeet kocht, tot de verkoop van de zoutkeet 'de Eendracht' in 1857 door Jacobus Theodo-
rus Koorn (generatie VIII) hadden vele leden van de geslachten Hoogtwout, Van Loon en Koorn
aanzienlijke belangen in de Alkmaarse zoutnijverheid. Daarnaast participeerden leden van
deze families in tal van andere ondernemingen zoals houtzagerijen, olie- en touwslagerijen
(lijnbanen) en in de suikerraffinage: in 1733 stichtte Jan Hoogtwout (generatie IV sub 1), met zijn
zwagers Jan en Jacob van Loon, de gerenommeerde Alkmaarse suikerraffinaderij 'de Groene
Clock'.
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Vrijwel alle personen in de hier gepresenteerde afstammingsreeks beleden het r.-k. geloof;
de oudste generaties van het geslacht Hoogtwout waren hervormd. Jan Willemsz. Hoogtwout
zal vermoedelijk op enig moment geconverteerd zijn tot het katholicisme, wellicht bij zijn
huwelijk in 1654 dat niet werd teruggevonden in de hervormde trouwboeken. Evenmin wer-
den zijn kinderen gedoopt in de hervormde Grote Kerk. Van Hendrkk Hoogtwout (generatie IV)
staat met zekerheid vast dat hij katholiek was: al zijn kinderen werden katholiek gedoopt,
nota bene in de door hem financieel ondersteunde schuilkerk der statie Sint-Matthias. In
ieder geval waren de hier behandelde geslachten lange tijd toonaangevend in katholiek Alk-
maar; tijdens het Ancien Régime stelden ze huizen ter beschikking als schuilkerk en leden
van de geslachten Hoogtwout, Van Poelenburgh, Van Loon en Osy financierden in 1728 res-
pectievelijk 1757 de nieuwbouw van de Sint-Matthias- en Sint-Dominicuskerk. Adrianus Osy
(echtgenoot van CatharinaAnna van Loon, gen. V sub 2) was in 1771 één der stichters van het r.-k.
Wees- en Armenhuis op het Verdronkenoord, van welke instelling vele van hun verwanten in
de 18e en 19e eeuw regent of regentes waren.

Tijdens het katholieke réveil sedert het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 en
de daar-opvolgende 'katholieke bouwlust' waren diverse leden van de geslachten Koorn en
Conijn betrokken bij de bouw van nieuwe kerken zoals de Sint-Laurentius- en Sint-Domini-
cuskerk, beide gebouwd door de beroemde architect Dr. P. J. H. Cuypers.

Verantwoording

Voor dit artikel is in belangrijke mate gebruik gemaakt van het - in familiebezit zijnde - fa-
miliearchief Conij n; een aanzienlijk deel van dit archief- met stukken vanaf het begin der 17e
eeuw tot heden - heeft betrekking op de geslachten Koorn, Van Sanen en Van Loon. Aangezien
dit archief niet is geïnventariseerd, zijn gegevens die eraan zijn ontleend hier slechts in be-
perkte mate in het notenapparaat terug te vinden.

Andere belangrijke bronnen die zijn gebruikt, zijn de fiches en indices op de transporten,
zich bevindend in het Regionaal Archief Alkmaar, en de (zéér handige) cd-rom 'Historisch
Kadaster Alkmaar. Eigenaren en huurders van huizen en land binnen de historische binnen-
stad van Alkmaar over de periode 1700-1910', een uitgave van de Stichting Historisch Kadaster
Alkmaar (in samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar).

Mijn vraag in GensNostra 19993 over het geslacht Hoogtwout heb ik hiermee zelfdeels be-
antwoord: de verwantschap tussen Jan (II-2) en Dirck Willemsz. Hoogtwout (II-i) en Aris Jacobs
Hoogtwout (1-4) is duidelijk geworden.

Indien de hierna vermelde personen in Alkmaar zijn begraven, betekent dit dat de perso-
nen zijn bijgezet in familiegraven in de Grote Kerk (Sint Laurenskerk) te Alkmaar.

In dit artikel is gestreefd naar het vermelden van jaartallen waarin een beroep, ambt, of
functie werd uitgeoefend. Wanneer het beginjaar van uitoefening bekend is, wordt dat jaar
gevolgd door een koppelteken, bijvoorbeeld '1855-'. Als het eindjaar (ook) bekend is, wordt dit
eveneens vermeld. Is slechts het eindjaar en niet het beginjaar bekend, dan wordt het eindjaar
voorafgegaan door het koppelteken. Een jaartal tussen haakjes, bijvoorbeeld '(1744)', bete-
kent dat het een (losse) vermelding zonder bekende begin- of eindjaren betreft.
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Afstammingsreeks
I. Jacob Aeriaensz. (Adriaensz.) (Berckmerdijck), koehouder over de Geest te Alkmaar, testeert
mutueel ald. 25-9-16244, grondeigenaar in de Egmondermeer, overl./begr. Alkmaar (als Jacob
Adriaensz. Coeboer) 3/6-1-1634 (f 4), tr. Griet Dirckx (van Hoochtwout), overl./begr. Alkmaar (als
echtgenote van Jacob Aeriaensz. Boerman 'met een nieuw graft') 21/23-2-1627 (f 78).

Het is niet altijd even duidelijk in hoeverre vermeldingen van een Jacob Aeriaensz. (al dan niet van
beroep koehouder) de hier bedoelde persoon betreffen; een jacob Aeriaensz., koehouder te Alkmaar
en gehuwd met Maritgen Jacobs was overleden vóór 19 juli 1624 en betreft dus met zekerheid een
naamgenoot. Op 26 april 1632 wordt Jacob Aeriaensz., 'coehouder', vermeld als eigenaar van een
belendend pand buiten de Geester- of Bergerpoort; hij zal identiek zijn met de Jacob Aeriaensz.
die op 25 maart 1625 voor ƒ 707 een huis en erve over de Geest kocht van Jan Willemsz. en die op 12
november 1632 een huis, erve en woning over de Geest aan de koehouder Cornelis Gerritsz. verkocht.
Waarschijnlijk bezat Jacob ook landerijen - voor het vetweiden van koeien - in de Egmondermeer:
Jacob Aeriaensz., koehouder te Alkmaar, wordt in 1624 en 1626 vermeld als eigenaar van land nabij
de 'Gouden Brugge' in die polder en kocht op 30 november 1624 een schuur en erf in de Egmon-
dermeer bij Wognum. Kennelijk speculeerde hij ook met onroerend goed: op 30 juni 1633 kocht hij
een molen, staande op de Munnickewerf te Alkmaar en genaamd 'de Munnickemolen', die hij op
dezelfde dag alweer van de hand deed.

De naam 'Berckmerdijck' komt (voor zover bekend) slechts voor op zijn grafsteen (Berkmeer-
dijk is een buurtschap bij Opdam, de Berkmeer was een meer - later polder - tussen Alkmaar en
Hoogwoud); hetzelfde geldt voor Griet Dirckx, op diezelfde grafsteen vermeld met de naam 'van
Hoochtwout'; hun testament werd door beiden ondertekend, evenwel zonder één van beide fa-
milienamen. De grafsteen in de Grote Kerk van Alkmaar vermeldt de volgende tekst: 'Hier leyt
begraven Griet Dirckxdr van Hoochtwout die huijsvrou van Jacop Aerienjsz] is Gerust den 21 febri-
arij 162. Hier leyt begraven Jacob Aeriaensz berckmerdijck is gherus[t] den 3 January 163..'; de zerk
vertoont daarboven een medaillon, waarin een boom, omgekeerd geplaatst5.

Blijkens de 'Leggers der Graven' behoorde het graf noordergang nr. 283 toe aan de kinderen van
Jacob Adriaensz. Coehouder; in 1711 stond het op naam van de kinderen van Trijntje Pieters, huisvrouw
van Remjansz. Boerman, 'welks Trijntje Pietersdr. een dochtersdochter is van Jacob Adriaensz. Coe-
houder' - hoe is vooralsnog onbekend.

Het blijft opmerkelijk dat de naam Hoochtwout in Alkmaar twee keer in de vrouwelijke lijn is
overgegaan; het was meer voor de hand liggend geweest indien de kinderen van Jacob Aeriaensz. en
Griet Dirckx de naam Berckmerdijck zouden hebben gebezigd; voor zover bekend ging slechts zoon
Adriaen (Aris)Jacobsz. (na verloop van tijd) de naam Hoochtwout voeren en later namen ook diens
neven (oomzeggers) Dirck en Jan Willemsz. die naam over. Mogelijk stond de familie van Griet Dirckx
van Hoochtwout (bijna) op uitsterven: het medaillon met de boom op haar grafsteen was namelijk
omgekeerd afgebeeld, in de heraldiek veelal duidend op het uitgestorven zijn van een geslacht
(en derhalve meestal op grafstenen voorkomend); dit zou een goede verklaring zijn voor het feit
dat haar zoon Adriaen de naam Hoochtwout aannam en, aangezien hij kinderloos was, zou dat ook
weer kunnen verklaren waarom zijn neven Dirck en Jan Willemsz. deze naam eveneens overnamen
(zij worden eerst vermeld met die naam in 1661 respectievelijk 1654).

Een Jan Pietersz. Hoochtwout6, schepen en vroedschap van Alkmaar, was gehuwd met Hillegond van
Foreest; in hoeverre met hem eventueel verwantschap zou bestaan -Jacob Aeriaensz. en Griet Dirckx
hadden een zoon Jan en een dochter Hilgont -, is vooralsnog niet duidelijk. Zijn wapen vertoonde,
evenals het medaillon op de grafsteen van Jacob Aeriaensz. en GrietDirckx, een (geplante) boom (sino-
pel op zilver).

Uit dit huwelijk:

1. AejfJacobs, volgt II.
2. Maritgenjacobs, woont op de Geest (1624), tr. Alkmaar (geref. Grote Kerk) 24-3-1624 Cornelis

Hansz. van Goorl (van Goorle, van Goirle), van Alkmaar, woont in de Langestraat (1624), zn.
van Hans van Goorl, poorter van Alkmaar, gegoed ald. en in de Egmondermeer, en Neelt-
gen Cornelis. Geen nageslacht bekend.
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Maritgen (Marijtjen)Jacobs is wellicht tegen de wil van haar ouders getrouwd met Cornelis van Goorl,
dit zou althans de reden kunnen zijn dat zij, 'jegenwoordigh getrouwt zijnde mette zoon van
Hans van Goorl' (Cornelis werd niet eens met naam genoemd), in het testament van haar ouders
d.d. 25 september 1624 in de legitieme werd gesteld.

3. Janjacobsz., overl. na 25-9-1624.
Wellicht is hij identiek met Jan Jacobsz. Coehouder, die in zijn hoedanigheid van voogd over zijn
kleindochter Maritje Pieters op 26 augustus 1643 een huis en erve buiten de Oude Geesterpoort
verkocht aan Claes Pietersz. van Hoochtwout-, mede-voogd over Maritje Pieters was Baert Cornelisz.
Hoochtwout7.

Hij zou de vader kunnen zijn geweest van CornelisJansz. Koehouder, gehuwd met GrietjeEwouts,
uit welk huwelijk twee dochters: Trijntje Cornelis Hoogtwout (tr. Jan Pietersz. Witkop) en Grietje Cornelis
Hoogtwout (tr. Andries Tielemans); zij verkochten op 29 april 1687 als dochters en erfgenamen van
Cornelisjansz. Koehouder en huis en erve over de Geest.

Genoemde Baert Cornelisz. Hoochtwout, koehouder te Alkmaar (1633) bezat diverse landerijen in
de Egmondermeer, in welke polder hij op 27 juni 1633 met Claes Pietersz. Hoochtwout8 een hofstede
met ruim 15 morgen land kocht; op 26 juni 1651 wordt hij vermeld als voogd over het kind van Pie-
terAriënsz. Spanjaert (wellicht identiek met voornoemde Maritje Pieters). Baert Cornelisz. Hoochtwout
werd begr. Alkmaar op 15-5-1654, nalatende twee kinderen: Jacob Baertsz. Hoochtwout, in 1659 en
1662 vermeld als 'caescoper' te Hoorn9, otr./tr. Alkmaar (Grote Kerk) 16-2/2-3-1653 Reymjans (dr.
van Jan Symonsz. Baert, burgemeester van Wognum) en MaritgeBaerts, tr. Mr. Jan Reyntgen (Reyntje).

4. Adriaen (Aris)Jacobsz. Hoochtwout, poorter van Alkmaar, woont op de oude Bierkade (1637),
zeilmaker (1642), testeert mutueel te Alkmaar 28-1-164210, regent van het Burgerweeshuis
ald. (1659,1660), overl. tussen 18-5-1660 en 12-5-1670, otr. Alkmaar (geref. Grote Kerk) 30-
8-1637 Jannetgen Adriaens Schagen, woont op de Voormeer (1637), dr. van Adriaen Pietersz.
Schagen, koekbakker, wonend in 't Vergulde Fontein, adelborst der schutterij 1619-, di-
aken der Grote Kerk (1620), schepen van Alkmaar (1621), regent van het Burgerweeshuis
(1624), en (waarsch.)" Maritgen Pieters. Kinderloos.

5. Hilgontjacobs, overl. na 25-9-1624.
6. JongeMaritgenJacobs, overl. na 25-9-1624.

II. Aejf(Aejjen) Jacobs, overl. na 9-1-1654 (wellicht overl. Alkmaar 19-1-1675)'2, tr. Willem Rey-
ersz., schelpenkoper13 (1632-1635) en kuiper (1637,1640) te Alkmaar, eigenaar (met Pieter Jansz.
Groenvelt alias Savis, steenkoper) van het graf zuidergang nr. 31 in de Grote Kerk, gegoed in
de Overdiepolder (1634), overl. tussen 29-1-1647 en 9-1-1654.

Willem Reyersz. komt geregeld voor in de Alkmaarse transportregisters: zo kocht hij op 1 oktober
1632 voor ƒ 2250 een huis en erve op de Oudegracht (hoek Ruijtersteeg), dat hij op 10 mei 1634
weer verkocht; op 28 april 1633 kocht hij voor ƒ 1025 een huis en erve met speelhuis, gelegen aan
de noordzijde van de Koningsweg,sdat op 15 mei 1637 werd doorverkocht. Op 25 juli 1634 verwierf
hij voor ƒ 2400 een huis en erve met halve steeg op de oude Bierkade tegen de Voormeer; dit pand
verkocht hij op 26 oktober 1640 aan zijn zwager Aris Jacobsz. (Hoochtwout). Op 7 april 1637 wordt hij
vermeld als belender van een huis op het Achterfnidsen, 27 maart 1637 verkocht hij de helft van een
leeg erf aan de Kooltuin (westzijde van het Water) en op 7 april 1637 volgde nog een verkoop van
een huis en erve op de westzijde van de Achterdam. Het huis op de Bierkade werd door Aris Jacobsz.
Hoochtwout op 8 januari 1652 weer doorverkocht aan de zeilmaker (en later onder andere burge-
meester van Alkmaar) Symon Adriaensz. Sevenhuysen, een neef (oomzegger) van de zwager van Aris,
Matthijs Cornelisz. Sevenhuysen '4.

Uit dit huwelijk:

1. Dirck Willemsz. Hoochtwout (Hoogtwout), poorter van Alkmaar, zeilmaker (1647,1652,1654),
begr. Alkmaar 28-4-1682, tr. (1) (mutueel testament Alkmaar 29-i-i647)'s Maritje (Maertgen)
Harmens, begr. Alkmaar 11-6-1666 (f 6), dr. van Harmen Harmensz., schoenmaker, en Aelt-
ken Pieters16; otr./tr. (2) Alkmaar (geref.) 30-1/14-2-1667 (huwelijkse voorwaarden Alkmaar
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3-2-1667)'7Jannetje Cornelis, woont over de Geest (1667), overl. na 3-io-i668lS, wed. van Cor-
nelis Heyndrickx Papagay. Uit het eerste huwelijk nageslacht (geref. gedoopt)'9.
Op 6 juni 1664 kocht Dirck Willemsz. Hoochtwout voor ƒ 2025 een huis, erve en schuur op de oostzijde
van het Ritsevoort, dat hij op 21 maart 1668 verkocht aan Jan Tamisz. Witsmeer. In 1675 en 1682 wordt
hij vermeld als eigenaar van een belendend pand op de westzijde van het Ritsevoort.

Op 3 februari 1667 bewees Dirck Willemsz. Hoochtwout zijn zoon Willem en dochter Aeffge, uit zijn
eerste huwelijk met MaritjeHarmens, hun moederlijk erfdeel, zijnde de helft van een huis en plan-
tagie met ongeveer 30 morgen land, gelegen in de Egmondermeer, alsmede het bedrag van ƒ 2000
elk en zilveren en gouden sieraden en huisraad; toeziend voogd was Jan Willemsz. Hoochtwout20.
De bezittingen in de Egmondermeer, kavels F59 en F60, waren oorspronkelijk afkomstig van Mr.
Meynert Heremans (Heermans), die deze in 1603 had gekocht; in 1607 kwamen deze landerijen toe
aan de kinderen van zijn broer Hartnen Harmensz. te Alkmaar en via diens dochter Maritje beland-
den zij uiteindelijk in de familie Hoochtwout. Dirck Willemsz. Hoochtwout werd in 1670 vermeld als
erfgenaam van zij n oom Arisjacobsz. Hoochtwout, samen met zijn broer Jan Willemsz. Hoochtwout, Rem
Jansz. Boerman en Jacob Pietersz. Ysercramer ", in welke hoedanigheid zij op 12 mei van dat jaar een
huis en erve op de zuidzijde van de Oudegracht en een kamer en erve in de Hofstraat verkochten.

2. Jan Willemsz Hoochtwout, volgt III.

III. Jan Willemsz. Hoochtwout (Hoogtwout), poorter van Alkmaar, timmerman (1654), woont
buiten de Kennemerpoort (1654), koopman, zoutzieder, cruydenier en panneman (1674)22,
olieslager, grond- en huizeneigenaar, testeert mutueel te Alkmaar 24-1-167723, begr. Alkmaar24

25-7-1685 (3 posen beluid, ƒ 11-5), otr./tr. Alkmaar (stadstrouw) 11/25-1-1654 (huwelijkse voor-
waarden ald. 9-1-1654)25 Geertje Sanders, woont op het Luttik Oudorp (1654), begr. Alkmaar
26-3-1686 (3 posen beluid, ƒ 11), dr. van Sander Olofsz. (Oliviersz.) Pottebacker (ook genaamd
Closter), poorter van Alkmaar, eigenaar van een pottenbakkerij op het Luttik Oudorp, mede-
eigenaar van een grutterij op het Fnidsen, en Trijn Heyndricks.

Jan Willemsz. Hoogtwout kocht zijn eerste zoutkeet, gelegen in de Spieringbuurt, op 12 december
1661 voor ƒ 1520, waarmee hij aan de basis stond van een omvangrijk familiebedrijf; tot in de 19e
eeuw zouden zijn nazaten een belangrijke rol spelen in de Alkmaarse zoutnij verheid26. Op 7 maart
1670 verkocht hij de helft van een dubbele zoutkeet in de Spieringsbuurt aan Jan Tamisz. Witsmeer,
met wie hij zich associeerde; gezamenlijk kochten zij op 29 april 1670 een zoutkeet met pakhuis
aan de Keetsloot en enige tijd later voegde zich ook Cornelis Fransz. Beeckesteyn zich bij hen. Een
nieuwe aankoop volgde op 2 januari 1674, toen Hoogtwout, Witsmeer en Beeckesteyn de zoutkeet
'de Houtte Keet' aan de Kolksloot kochten, op 27 maart van dat jaar gevolgd door een molen werf
met molen in de Overdie (vermoedelijk de oliemolen 'de Koning David') en op 2 januari 1675 koch-
ten zij nog eens voor ƒ 3000 een zoutkeet op de noordzijde van de Keetsloot (met pakhuis op de
oostzijde). Deze zoutkeet werd evenwel op 26 januari 1677 verkocht, op welke datum Jan Willemsz.
Hoogtwout de helft van een dubbele zoutkeet in de Spieringbuurt en de helft van een zoutkeet op de
westzijde van de Keetsloot verwierf.

Jan Willemsz. Hoogtwout en Jan Tamisz. Witsmeer werden op 19 mei 1681 aangesteld tot voogden
over de minderjarige kinderen van Cornelis Fransz. Beeckesteyn en Neeltge Wighmans17; van hen kocht
Hoogtwout op 13 juni 1681 de helft van de zoutkeet 'de Lantaarn' met twee pakhuizen, gelegen in
de Zandersbuurt. Op 12 juni 1683 is Jan Willemsz. Hoogtwout samen met Adriaan Reyersz. Rijp voogd
over de nagelaten zoon28 van zijn neef (oomzegger) Willem Dircksz. Hoogtwout bij Anna Adriaans Rijp.

Een van de laatste aankopen van Jan Willemsz. Hoogtwout volgde op 9 mei 1684, toen hij van rit-
meester Joan Pauw (1645-1708), heer van Rijnenburg, Patijnenburg en ter Horst, een huis met 30
morgen land in de Schermeer (kavels 11 en 12 in de polder G) kocht.

Uit dit huwelijk (voor zover bekend):

1. Willem Hoogtwout, begr. Alkmaar 3-6-1659 (ƒ3).
2. Hendrick Hoogtwout, volgt IV.
3. kind, begr. Alkmaar 7-8-1666 (f3).
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IV. Hendrick Hoogtwout, geb. Alkmaar 4-3-1663, koopman, zoutzieder, olie- en touwslager,
houtkoper en -zager, gecommitteerde keetmeester der stad Alkmaar (1692)29, hoogheemraad
1698-1720 en president-schepen (1706) van de Zijpe, heemraad van de Schermeer 1715-1720,
woont op het Luttik Oudorp (1692), later op de Oudegracht, grondeigenaar, testeert te Alk-
maar 16-7-168930 en 5-8-17053', begr. Alkmaar 14-11-1720 (f 48-14), tr. Alkmaar (stadstrouw)
22-6-1692 (huwelijkse voorwaarden Alkmaar 20-6-1692)32 Catharina van Poelenburgh, ged. Alk-
maar (statie Sint-Matthias) 21-5-1665, woont op de Oudegracht (1692), begr. Alkmaar 7-1-1705
(f 32-16), dr. van Pieter Cornelisz. (van) Poelenburgh (Poelenburch), poorter van Alkmaar,
houtkoper, eigenaar van een houtzaagmolen buiten de Friesepoort, woont op de Oudegracht,
en Catharina (Trijn) Jans Reael.

In 1686 verzocht Hendrick Jansz. Hoogtwout, 'burger der Stadt Alckmaer & reets gecomen tot den
ouderdom van drie en twintigh jaaren' de burgemeesters van Alkmaar venia aetatis (verklaring
van meerderjarigheid) te krijgen, aangezien 'sijn Sup(plian)ts ouders nu onlanx beijde desen We-
relt overleeden sijnde' en om zo te kunnen 'continueren int doen van sijn negotie'. Namens hem
diende notaris Cornelis van Heymenberg een verzoekschrift in bij de Staten van Holland en West-
Friesland, die zijn verzoek probleemloos inwilligden33; het verzoekschrift bevat onder de geboor-
tedatum (bevestigd door twee getuigen) van Hendrick Hoogtwout, 'Geextraheert uijt het voorste
bladt van een Bijbel, gevonden int Sterfhuijs van voorn(oemde) Jan Willemsz & Geertje Sanders'.

Hendrick Hoogtwout zette dus de affaires van zijn vader voort en kocht op 27 februari 1687 een
achtste deel in een zoutkeet op de Schelphoek. De in 1681 door zijn vader verworven helft in de
zoutkeet 'de Lantaarn' verkocht hij op 3 oktober 1689 aan Bartholomeus van Baseroy, eveneens een
telg van een bekend Alkmaars zoutziedersgeslacht. Op 23 april 1690 kocht hij een part in de zout-
keet 'de Roos' op de zuidzijde van de Achterwezel, die hij de volgende dag evenwel weer doorver-
kocht. Spoedig volgden diverse participaties in zoutziederijen: op 15 februari 1696 kocht hij een

Huize 'Oort'op de Oudegracht te Alkmaar met rechts het koetshuis, foto van ca. 1900.
Het pand links is aangebouwd in 1851.

Van 1966 tot 1991 was in dit huis de Gemeentelijke Archiefdienst gevestigd
(Foto Regionaal Archief Alkmaar)
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16e deel in een zoutkeet en op 14 november 1705 een achtste deel van een zoutkeet op de Schelp-
hoek. Samen met voornoemde Bartholomeus van Baseroy kocht hij op 28 februari 1710 een zoutkeet
op de Schelphoek, waarin Hoogtwout voor 7/16' part participeerde.

Naast de zoutnijverheid hadden ook andere industriële ondernemingen de aandacht van een
groot koopman als Hendrick Hoogtwout. Op 4 mei 1693 kocht hij van]acob Groen de helft van de hout-
zaagmolen 'Bestevaer' met huis en houtwerf aan de zuidzijde van het Zeglis en kort daarna, op 2
juli 1693 kocht hij de helft in een lijnbaan met baanhuis op het westeinde van de Binnenbanen.
Op 11 november 1704 kocht hij, in compagnie met Jan Maartensz. Post,JanJacobsz. Spit en Dr. Cornelis
Wandelaar de lijnbaan met woonhuis aan de zuidzijde van de Oudegracht, Post voor 3/6e part, de
overige drie elk voor i/6e part. Met name de oliefabricage had zijn aandacht; van zijn vader had hij
reeds een derde in de oliemolen 'de Koning David' in de Overdie geërfd en op 16 september 1706
kocht Hoogtwout samen met Klaas Jansz. Witsmeer en Tamisjansz. Witsmeer, zonen van de vroegere
compagnon van Jan Wilkmsz. Hoogtwout, de pel- en oliemolen 'de Reus' met woon-huis, tuin en
tuinhuis, gelegen aan de noordzijde van het Zeglis. Op 25 april 1720, niet lang voor zijn dood,
kocht hij voor ƒ 1066 de overige parten in de oliemolen 'de Koning David', zodat hij deze volledig
bezat; de gehele molen verkocht hij 29 j uli 1720 aan Maarten Strantvlied.

In de polder Zijpe verwierf Hendrick Hoogtwout een aardig grondbezit: op 30 juni 1693 kocht hij
voor ƒ 6000 de hofstede 'de Vereeniging' met 24 morgen en 120 roeden land, gelegen in de polder
E en op 13 augustus 1706 kocht hij voor ƒ 2275 de hofstede 'Akersloots Hofstede', groot 23 morgen
en 440 roeden en gelegen in de polder K. De noordelijke helft hiervan (eertijds de 'plantagie'), 11
morgen en 520 roeden, verkocht hij op 24 augustus 1708 voor ƒ 1090, de zuidelijke helft met het
huis behield hij en bleef uiteindelijk tot 1761 als fideïcommis in handen van zijn nageslacht34.

In 1692 was Hendrick Hoogtwout met Bartholomeus van Baseroy en Dirck Lambertsz. Hooglant vertegen-
woordiger van de Alkmaarse 'pannering' (i.e. zoutnijverheid) in het proces (met de burgemeesters
van Alkmaar) tegen Mr. Gerard Schatter, heer van Petten, in verband met de af te dragen gelden voor
het overpompen van zeewater bij Petten; dit geschil werd uiteindelijk pas bij de Hoge Raad be-
slecht3'.

Tot het uitgebreide huizenbezit van Hendrick Hoogtwout behoorden onder andere drie huizen
(onder één dak) in de Sint-Jacob-straat, die hij ter beschikking stelde aan de r.-k. statie Sint-Matthi-
as (eerder gevestigd in de Langestraat) en waar -niet verwonderlijk- al zijn kinderen zij n gedoopt.

Pieter Comelisz. van Poelenburgh, de schoonvader van Hendrick Hoogtwout, kocht in 1657 het huis
(met naastgelegen houtwerf) op de Oudegracht, thans bekend als het 'Huis Oort'; na diens overlij-
den in 1687 werd dit fraaie pand bewoond door schoonzoon Hendrick Hoogtwout en zijn gezin. Het
huis zou nog tot in 1760 in de familie blijven; in deze periode is het pand ook ingrijpend verbouwd
en verfraaid en moet het zijn huidige vorm hebben gekregen36.

In 1692 erfde Catharina van Poelenburgh van haar oom Jan Cornelisz. van Poelenburgh het huis 'het
Wapen van Schagen' (met vijf huisjes daarachter) en het huis 'Wildevreugt' (met twee huisjes daar-
achter), gelegen op de zuidzijde van de Oudegracht.

Uit dit huwelijk (ged. statie Sint-Matthias):

1. Joannes (Jan) Hoogtwout, ged. Alkmaar 11-5-1693 (get. Joffr. Aleydis van Poelenburgh),
koopman, zoutzieder, voor de helft eigenaar der zoutziederij 'het Anker' -1729, eigenaar
der zoutziederijen 'de Orangeboom' en 'het Wapen van Alckmaer', firmant der suikerraf-
finaderij 'de Groene Clock' op het Luttik Oudorp 1733-1750, voor de helft eigenaar van een
lijnbaan 1734-, grondeigenaar in de Beemster, Schermeer, Bergermeer, te Warmenhuizen,
Koedijk, Assendelft, Noordscharwoude, eigenaar van diverse percelen te Amsterdam,
woont op de Oudegracht, testeert te Alkmaar 7-5-175037, overl./begr. Alkmaar 9/16-5-1750
(ƒ 48-12). Ongehuwd.
Jan (ook Joari) Hoogtwout werd gememoreerd door de chirurgijn Hendrik de Vries, die over verschil-
lende Alkmaarse personen en geslachten aantekeningen maakte38: 'Jan Hoogtwout. Een Rooms-
gesind heer, ongetroud, woonde aan de zuyd zijde van de Oude Vest39, naast de houtkooperij van
sijn vader, die deselve had overgedaan aan Hendrik van Heek. Hij hadde 2 susters. Jan Hoogtwoud
obiit9tneii75o'.

146 Gens Nostra 59 (2004)



II

DE ZOUT KEET



Blijkens de Personele Quotisatie van 1744 had jan Hoogtwout een jaarinkomen van ƒ 4000 en
beschikte hij over twee dienstboden en een rijtuig; de huurwaarde van zijn woonhuis bedroeg
ƒ 200*5.

Met Cornelis Hooghuizen (Hooghuys) heeft Jan Hoogtwout hardnekkig geijverd voor de bouw van
een nieuwe kerk van de parochie van Sint-Matthias, waartoe zijn broer PieterHoogtwout en zijn oom
Nicolaus van Poeknburgh (begr. Alkmaar 17-4-1728) beiden al ƒ 1000 hadden vermaakt aan die statie.
Nadat twee huizen in de Sint-Jacobstraat waren aangekocht en gesloopt werd op 1 oktober van dat
jaar door de zevenjarige Eva Cornelis Hooghuizen de eerste steen gelegd; het legaat van Pieter Hoogt-
wout werd aangewend voor de financiering van de kerkramen41.

De nalatenschap vunJanHoogtwoutbedroeg een waarde van/46.217. Zijn huis op de Oudegracht
en zijn zoutraffinaderij legateerde hij aan zijn nicht CatharinaAnna van Loon, onder het beding dat
deze onderneming zou blijven bestaan onder de naam van 'de Erve Jan Hoogtwout'. Erfgena-
men van zijn overige vermogen waren Judith Catharina en genoemde CatharinaAnna van Loon; het
vruchtgebruik van het vermogen kwam toe aan zijn zuster Gertrudis, die evenwel nog geen twee
maanden later kwam te overlijden.

Op 12 augustus 1751 verkochten Anthony Wissingh en Nicolaes (Claes) Gouwenbergh, als executeurs
testamentair van Jan Hoogtwout, de hofstede 'de Blaeuwe Kamer' met 25 morgen land in de Scher-
meer (polder G-H) en de 25e van die maand nog een huismanswoning in die polder, dan met vijf
morgen land. Aan de r.-k. armen van Alkmaar had Jan Hoogtwout, evenals aan zijn dienstmaagd en
dienstknecht, ƒ 1000 gelegateerd; helaas zijn de archieven van het r.-k. Armencomptoir te Alkmaar
van vóór 1750 niet meer voorhanden, zodat de rol die leden van geslachten zoals Hoogtwout, Van
Poelenburgh en Van Loon hierin mogelijk hebben gespeeld niet meer is na te gaan.

2. Petrus Hoogtwout, ged. Alkmaar 20-10-1694 (get. Rev. Dom. Cornelis van Poelenburgh),
begr. ald. 15-12-1694 (f 5).

3. Petrus (Pieter) Hoogtwout, ged. Alkmaar 12-2-1696 (get. Nicolaus van Poelenburgh), begr.
ald. 17-2-1725 (f 38-14).

4. Catharina Hoogtwout, geb./ged. Alkmaar 26/27-1-1697 (get. Mr. Cornelis van Poelenburgh),
gegoed te Alkmaar, Bergen (Sluispolder), in de Huiswaarderpolder en Schermeer, begr.
Delft (Oude Kerk) 20-6-1736, otr./tr. Alkmaar 9/26-9-1724 (huwelijkse voorwaarden ald.
6-9-1724)** Joannes (Jan) van Loon, geb./ged. Delft (Ursulakerk Bagijnhof) 7/8-4-1693 (get.
Joannes Baptista Loyens en Isabella Cruyck), ingeschreven als student te Leuven 1709, ei-
genaar der bierbrouwerij 'de Verkeerde Werelt' te Delft, koning der Ridderlijke Confrérie
ald. (1724,1725)43, beleend met de voogdij van Sint-Truiden 1732, firmant der suikerraf-
finaderij 'de Groene Clock' te Alkmaar 1733-1737, brandmeester voor wijk III buiten Rot-
terdam 1738-1744, vice-consul van koning Philips V (i743)-i746 en koning Ferdinand VI
i746-(i753) van Spanje te Rotterdam, woont te Utrecht (1758)-, kunstverzamelaar44, overl.
Utrecht 25-5-1761, zn. van Mr. Antonius van Loon, lic. phil., j.u.d, advocaat bij het Hof
van Holland, eigenaar der bierbrouwerij 'de Verkeerde Werelt' te Delft, en Judith Anna
Cruyck. Uit dit huwelijk twee jong overleden dochters415.
In zijn genealogische en historische aantekeningen vermeldt Hendrik de Vries over de gebroeders
Jan enjacob van Loon het volgende46: 'van Loon. Twee broeders. De eerste is 26 septemb: 1724 ge-
troud met juffrw. Hoogtwoud in Delft. In 't jaer 1727 troude de tweede Broeder met een suster van
de juffer Hoogtwoud, later sijn sij na Alkmaar gekomen met den woon'. Het verblijf van Jan van
Loon in Alkmaar heeft echter, ondanks zijn aandeel in de suikerraffinaderij en in tegenstelling tot
zijn broer Jacob (die volgt), niet al te lang geduurd, vermoedelijk is hij vrij kort na zijn huwelijk
naar zijn geboortestad Delft vertrokken alwaar hij de van zijn vader geërfde bierbrouwerij 'de
Verkeerde Werelt' op de Turfmarkt bestierde. Ook trok hij zich na enige jaren terug uit 'de Groene
Clock': op 30 juni 1737 verkocht notaris Mr. Arent Klaver het vijfde part dat Jan van Loon had in die
suikerraffinaderij aan de overige firmanten.

Jan van Loon wordt op 7 april 1741 vermeld als voogd over de tienjarige Cornelis Johan Witten van
Hoogland (1731-1793), tesamen met diens vader Mr. Adriaen Wittert (1692-1748), heer van Hoogland,
Emiclaer en Schonauwen, advocaat te 's-Gravenhage47. Laatstgenoemde was een voorman van de
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oud-katholieken (Jansenisten), een in 1723 afgescheiden groepering van rooms-katholieken die
zich keerden tegen de centraliserende macht van de paus in Rome, mede door de afzetting van
de apostolisch vicaris Petrus Codde in 1702 en na enige omstreden afzettingen en benoemingen
van priesters. Hoogstwaarschijnlijk was ook Jan van Loon een volgeling van dit Utrechts Schisma
(Rooms-Katholieke Kerk van het Oud-Bisschoppelijke Clerezie), hetgeen bevestigd wordt door de
dopen van zijn twee dochters in 1726 en 1727 in de (dan inmiddels oud-katholieke) Ursulakerk te
Delft. Bovendien was zijn vader Mr. Antonius van Loon en later zijn broer Mr. Gerard van Loon door
één der geestelijke vaders van het oud-katholicisme, de Delftse pastoor en aartspriester van Delf-
land JoannesChristianus van £rdte/(1654-1734), benoemd tot diens executeur-testamentair48.

Op 26 februari 1744 machtigde Jan van Loon Godefridus Ackoy te Utrecht om van de erfgenamen
van WillemAssueris van der Meer, heer van Alphen, de som van ƒ 7000 te vorderen uit hoofde van een
schuldrentebrief ten belope van ƒ 10.000, op 25 juni 1707 gepasseerd ten behoeve van zijn vader
Mr. Antonius van Loon *9.

Catharina Hoogtwout liet, behalve ƒ 12.000 aan effecten, onder andere de navolgende onroerende
goederen na: een huis en erve genaamd 'de Blauwe Boer' op het Luttik Oudorp, een hofstede aan de
Geest achter de Vesten en landerijen in de Schermeer, Sluispolder (Bergen) en Huiswaarderpolder.
Na het overlijden in 1741 van haar dochter Catharina van Loon kwam, involge haar testamentaire
beschikking d.d. 26 april 1736 (testament voor notaris FrancoisdeBas te Delft) de eigendom van haar
vermogen toe aan haar zuster Gertrudis; het vruchtgebruik bleef rusten bij haar echtgenoot Jan van
Loon. In de winter van 1759-1760 werd een groot deel van de onroerende zaken met toestemming
van Jan van Loon, dan woonachtig te Utrecht, door Theodoorvan Sanen en Adrianus Osy verkocht50.

jan van Loon was, met zijn broers Mr. Gerard, Mr. Lamben enjacob van Loon, eigenaar van de buiten-
plaats 'Plaets van Loon' aan de Oudendijk te Kralingen onder Rotterdam; mogelijk heeft hij ook
enige tijd, in zijn Rotterdamse periode, op dit huis gewoond.

5. CorneliusHoogtwout, ged. Alkmaar 7-7-1698 (get. Mr. Cornelis van Poelenburgh), begr. ald.
24-10-1698 (f 5).

6. Gertrudis Hoogtwout, ged. Alkmaar 14-11-1700 (get. Joffr. Aleydis van Poelenburgh), begr.
ald. 31-3-1701 (ƒ5).

7. Gertrudis Hoogtwout, volgt V.

V. Gertrudis (Geertruy) Hoogtwout, geb./ged. Alkmaar 14-10-1704 (get. Joffr. Aleydis van Poe-
lenburgh), overl./begr. Alkmaar 26-6/2-7-1750 (f 35-12), otr./tr. Alkmaar/Delft 20-7/8-8-1727
(huwelijkse voorwaarden Alkmaar 3-7-1727)]acobus (Jacob) van Loon, écuyer, vrijheer van Mont-
gauthier en Laloux, heer van Duras en Chalmont, geb./ged. Delft (Ursulakerk Bagijnhof)
11-12-1696 (get. Jacobus van Loon en Anna Maria van Loon), ingeschr. als student te Leuven
1716, poorter van Rotterdam 19-9-1721, suikerraffinadeur -1733 en koopman (1733,1734) ald.,
firmant der suikerraffinaderij 'de Groene Clock' te Alkmaar i733-(i744), woont in het huis 'de
Starrecroon' op het Verdronkenoord ald. 1737-, testeert Rotterdam 22-5-1748, woont te Delft
(1759)51» grondeigenaar in de Schermeer (15 morgen, kavel 12 in de polder H), mede-eigenaar
der buitenplaats 'Plaets van Loon' te Kralingen, overl. tussen 26-2-1761 en 22-3-1771, zn. van
Mr. Antonius van Loon en Judith Anna Cruyck (voornoemd).

Jacob van Loon verkocht op 28 september 1733 zijn suikerraffinaderij met pakhuizen en erve, gele-
gen aan de Maas in de Boompjes te Rotterdam voor ƒ 45.500 aanDaniëldeJongh5Z; in de jaren nadien
woonde hij nog, vermeld als koopman of 'geweze coopman en suikerraffinadeur' te Rotterdam,
hoewel hij in 1735 voor zeer korte tijd in Delft bleek te vertoeven. Op 30 december 1732 werd aan Ja-
cob en Jan van Loon,Jan Hoogtwout, Arie van Schagen en Claes Gouwenbergh (dan nog wonende te Hoorn)
door burgemeesters en vroedschappen van Alkmaar octrooi verleend tot het oprichten van een
suikerraffinaderij, waartoe zij bij akte van 10 en 13 januari 1733 een vennootschap stichtten53; Arie
van Schagen werd daarbij aangesteld als 'directeur en generaal waernemer' van de raffinaderij. Kort
nadien moet Jacob van Loon met zijn gezin naar Alkmaar zijn verhuisd: op 26 februari 1737 kocht hij
voor ƒ 3710 van Mr. Otto van Rijswijk (1680-1757, schepen van Alkmaar, heemraad en hoofdingeland
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van de Zijpe) het huis 'de Starrecroon' (ook: 'de Gekroonde Star') op de noordzijde van het Ver-
dronkenoord (verpondingsnummer 1508-1509, thans Verdronkenoord 12), met koetshuis en ren-
stal uitkomend in de Keizerstraat. Blijkens de Personele Quotisatie had Jacob van Loon in 1744 een
jaarinkomen van ƒ 2600 en beschikte hij over één dienstbode; de huurwaarde van zijn woonhuis
bedroeg/18054.

Op 7 maart 1742 deed Arie van Schagen afstand van zijn aandeel (een vijfde part) in 'de Groene
Clock'; Jan van Loon had zich in 1737 al uit de onderneming teruggetrokken en uiteindelijk bezat
Jan Hoogtwout z/^e part en Claes Gouwenbergh en Jacob van Loon elk i/4e part in de suikerraffinaderij.
In de jaren nadien moet ook Jacob van Loon zijn aandeel van de hand hebben gedaan, want in 1750
waren de firmanten van 'de Groene Clock'Jan Hoogtwout, Claes Gouwenbergh en Lambertus de Windt;
laatstgenoemde werd later geheel eigenaar.

In 1730 liet Jacob van Loon door de Luikse genealoog en heraut SimonJosephAbry55 een genealogie
opstellens6, waaruit zou blijken dat het (van oorsprong Luikse) geslacht Van Loon (oorspronkelijk
L(h)oen, de Loen, (de) Loen de Kemexhe) in de rechte mannelijke lijn was gesproten uit het oud-
adellijk geslacht Von Alfter (d'Alfteren) en in de vrouwelijke lijn, via dit geslacht Von Alfter, zou
afstammen van de graven van Loon (Looz). Op basis van deze (wat betreft de generaties vóór 1450
dubieuze) genealogie, die Jacob van Loon in zijn enthousiasme en geheel in de tijdgeest van de 18e
eeuw volledig juist achtte (of wilde achten) - zo tekende hij in 1732 als 'Jacob Alfer van Loon ofte
de Los' - procedeerde hij jarenlang over heerlijkheden, kastelen en feodale rechten in de Zuide-
lijke Nederlanden, processen die voor hem in bepaalde gevallen (op papier) succesvol waren maar
uiteindelijk een groot deel van zijn vermogen opslokten. De 18e eeuwse Duitse heraldicus Johann
Siebmacher zal ook Jacob van Loon bedoeld hebben wanneer hij in zijn gerenommeerde wapenboek
het wapen optekende van 'von Loen, Freyherr von Kemexhe zu Alkmaar'57.

Op 2 oktober 1732 werd Jacob van Loon door keizer Karel VI van Oostenrijk als hertog van Brabant
beleend met de heerlijk-heid en het kasteel van Chalmont (Chaumont, provincie Luik), met een
jaarlijkse rente van 300 mark, met de heerlijkheid en het kasteel van Duras (Belgisch Limburg),
met een jaarlijkse rente van 100 mark en met de voogdij van Sint-Truiden (Belgisch Limburg), met
een rente van 100 mark 's jaarss8. Zijn oudste broer, de bekende numismaat en historicus Dr. Mr.
Gerard van Loon (1683-1758), was evenwel als oudste van de stam gerechtigd tot deze heerlijkheden,
maar besloot omwille van zijn uitzonderlijke gesteldheid op zijn broers Jan enjacob, en uit erken-
telijkheid voor de genealogische en juridische inzet die Jacob zich getroost had, de pas verworven
(of, in hun ogen, gerevindiceerde) rechten te delen met zijn broers. Op 20 oktober 1732 compareer-
den Mr. Gerard van Loon, 'zigh thans onthoudende op zyne buitenplaats onder Kralingen', Jan van
Loon te Delft enjacob van Loon te Rotterdam voor de in laatstgenoemde plaats residerende notaris
Johan Obreen, waarbij zij lieten vastleggen dat Gerard de heerlijkheid Chalmont verkreeg, Jacob de
heerlijkheid Duras en Jan de voogdij van Sint-Truiden. Tenslotte wist Jacob van Loon zich op 16
januari 1733 voor het 'Cour Féodal de la Principauté de Liège' zelfs beleend met de 'seigneurie hau-
taine' of vrijheerlijkheid van Montgauthier en Laloux (provincie Namen)59. Hoewel Jacob van Loon
in 1740 in een juridische strijd was verwikkeld met zijn broer Gerard, legateerde laatstgenoemde
hem in 1758 alsnog de heerlijkheid Chalmont.

Naarmate de jaren vorderden ging het Jacob van Loon minder voor de wind, zowel persoonlijk
als financieel; was hij aanvankelijk nog een gefortuneerd industrieel, in de jaren 1750 verdween
hij enigszins van het toneel; tussen 1744 en 1750 heeft hij zich teruggetrokken - al dan niet uit
vrije wil - als firmant van 'de Groene Clock', de schulden stapelden zich op -mede door de grote
bedragen die hij had aangewend om in de Zuidelijke Nederlanden te procederen over tal van
heerlijke rechten- en uiteindelijk werd hij ook het slachtoffer van een geestesziekte, waarschijn-
lijk een familiekwaal aangezien ook zijn oudere broer Mr. Lambert van Loon later in zijn leven
'innocent' werd. Dit leidde ertoe dat Jacob van Loon, 'door de Schikkinge Gods tot Sijn Leetweesen
met Sinneloosheid besogt', op 11 november 1758 door burgemeesters van Alkmaar onder curatele
gesteld, met zijn schoonzonen Theodoorvan Sanen enAdrianus Osy als curatoren over zijn persoon en
goederen6". In die hoedanigheid ontdekten zij dat Jacob van Loon 'was gechargeert met importante
schulden', waaronder ƒ 6500 ten behoeve van (wijlen) Catharina van Loon-Hoogtwout en ƒ 600 aan
zijn broer Jan van Loon. Om de boedel 'zooveel mogelijk te brengen tot een behoorlijk liquiditijt'
verkochten Van Sanen en Osy in 1761 dan ook bij publieke veiling een hofstede met 30 morgen land
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in de Schermeer (kavels 5 en 6 in de polder G), alsmede de hofstede 'de Vereeniging' met 24 morgen
land, gelegen in de polder E in de Zijpe; laatstgenoemd bezit werd voor ƒ 2500 gekocht door de
Alkmaarse koopman CornelisLimburgh6'.

Waar en wanneer Jacob van Loon overleed, is vooralsnog onbekend; in 1759 bleek hij in Delft te
wonen of in ieder geval te vertoeven62, maar in de overlijdens- of begraafregisters van Delft, noch
in die van Alkmaar of Rotterdam, komt jacob van Loon voor. Volgens een familie-overlevering zou
hij uiteindelijk, volkomen gek geworden, in een klooster zijn opgesloten alwaar hij vermoedelijk
zal zijn overleden.

Uit dit huwelijk63:

1. Judith Catharina van Loon, volgt VI.
2. Catharina Anna van Loon (van Loon Hoogtwout), ged. Delft (Ursulakerk Bagijnhof) 27-2-1734

(get. Joannes Hoogtwout en Anna Hillegonda van Loon), woonde in de Kalverstraat te
Amsterdam (1785), begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 7-1-180064, otr./tr. (1) Rotterdam/
Alkmaar (Predikherenkerk) 28-9/7-10-1753 (get. Johannes Osy en Jacobus van Loon, hu-
welijkse voorwaarden Alkmaar 27-8-1753) Adrianus Osy, ged. Rotterdam (statie Oppert)
23-9-1715 (get. Adrianus de Ruij ter), koopman te Alkmaar, eigenaar van een lij nbaan 1756-
, eigenaar der zoutziederijen 'de Orangeboom' en 'het Wapen van Alckmaer' -1776 ald.6s,
kerkmeester der statie Sint-Dominicus (1757), regent van het Roomsch Armencomptoir
(1761)-, mede-oprichter en regent van het r.-k. Wees- en Armenhuis te Alkmaar661771-
1776, grondeigenaar in de Schermeer (15 morgen, kavel 11 in de polder H), begr. Alkmaar
8-2-1780, zn. van Johannes (Jan) Hartighsz. Osy, wijnkoper en brandewijnbrander, hoofd-
man van het Brandewijnbrandersgilde, en Catharina de Ruijter67; tr. (2) (otr. Amsterdam
pui 6-5-1785) Antonius Schoenmaker, ged. Amsterdam (Mozes en Aaron) 18-10-1721, poorter
ald. 25-5-1755, keurslijvenmaker (1755), woonde op de Prinsengracht (1755) en op 't Rus-
land (1785), zn. van Hieronymus Schoenmaker (Schumacher) en Geertruy Toornenburgh
(Torenbergh) en wedr. van Maria Rosina Foslo (Vosloo). Uit het eerste huwelijk nage-
slacht.
Adrianus Osy was één der stichters van de in 1757 gebouwde Predikherenkerk op de Baansloot
(vandaar ook genaamd 'Baankerk') te Alkmaar, nadat op 20 april van dat jaar begonnen was met
de sloop van de oude Predikherenkerk der statie Sint-Dominicus68; voor de nieuwbouw schonk
hij ƒ 400, evenals zijn collega-kerkmeester Lambertus de Windt. Met zijn echtgenote Catharina do-
neerde hij eveneens een doopvont, hetgeen ook blijkt uit de doopinschrijving van hun oudste
zoon Johannes Dominicus - die er als eerste in ten doop werd gehouden - d.d. 27-2-1758: 'Baptisatus
est Johannes Dominicus Osy Hoogtwout filius legitimus D(omi)ni. Adriani Osy et D(om)ina. Ca-
tharina van Loon Hoogtwout suscepit Johannes Osy. Hic omniam primus in nova ecclesia ac novo
fonte a parentibus donato Sacramentum baptismi suscepit' (Is gedoopt Johannes Dominicus Osy
Hoogwout, wettelijke zoon van de Heer Adrianus Osy en Vrouwe Catharina van Loon Hoogtwout,
doopheffer is Johannes Osy. Hierbij hebben zij allen tevens als eersten het Sacrament van de doop
in de nieuwe kerk en daarbij nog in het nieuwe, door de ouders geschonken doopvont ten doop
gehouden). De reeds genoemde Claes Gouwenbergh (firmant der suikerraffinaderij 'de Groene
Clock') schonk aan de kerk een koperen kerkkroon en zilveren communiebekers.

Catharina Anna van Loon erfde in 1750 van haar oom Jan Hoogtwout zijn huis op de Oudegracht, dat
zij op 7 december 1767 met haar echtgenoot voor het forse bedrag van ƒ 10.000 verkocht aan Jan Bit-
terloo.

In 1771 was Adrianus Osy betrokken bij de oprichting van een r.-k. Wees- en Armenhuis: met zijn
mede-regenten van het r.-k. Armencomptoir Nicolaas Goudsblom, Hendricus Bernardus van Wijk (r.-k.
armbezorger der statie Sint-Martinus en regent van het Provenhuis van Nordingen te Alkmaar,
heemraad en hoofdingeland van de Heerhugowaard) en Mr. Gerardus Bernardus (van) Heymenberg,
heer van Hoogenhuijzen (advocaat, heemraad van de Bergermeer, Schermeer en Zijpe, hoofdin-
geland en heemraad van de Wieringerwaard, regent van het Provenhuis van Nordingen) verzocht
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hij de eigenaar van het huis 'de Starrecroon' op het Verdronkenoord, Willem Lelieveld (die het op 22
maart 1771 had gekocht van Judith Catharina van Loon), dit pand aan het Armencomptoir te verko-
pen zodat zij dat als weeshuis konden inrichten; Lelieveld toonde zich bereid het verzoek van de
regenten in te willigen en het huis voor dezelfde koopprijs aan hen over te dragen69.

VI. Judith Catharina van Loon (van Loon Hoogtwout), geb./ged. Rotterdam (statie Slijkvaart) 1-
5-1730 (get. Mr. Gerard van Loon en Catharina van Loon), begr. Alkmaar 20-11-1787 (f 32-18),
otr./tr. (1) Alkmaar (Predikherenkerk) (otr. Amsterdam 30-12-1757) 8/22-1-1758 (get. Cornelis
en Thomas van Sanen) Theodorus van Sanen, ged. Hoorn (statie Achterom, als Dierick) 20-6-1717
(get. Dierick Lij n), lid der firma Pieter van Sanen & Compagnie, kooplieden in graan en jute te
Riga (Russisch Livonië, thans Letland) en Hoorn, woonde te Riga (1744) en op 't Singel te Am-
sterdam (1757), poorter ald. 26-3-1765, firmant der handelshuizen Theodoor, Jan & Enrico van
Sanen en Jacobus de Roode, Enrico van Sanen & Compagnie, handelend op de Levant, Italië en
de Oostzee, reder ter walvisvaart 1763-1769, regent van het Fonds Eva Lijn, begr. Alkmaar 28-
12-1770 (ƒ 23-10), zn. van Pieter van Sanen, koopman te Hoorn en Riga, lid der firma Pieter van
Sanen & Compagnie, grootgrondbezitter, en Eva Lijn; otr./tr. (2) Alkmaar/Akersloot (gerecht)
6/23-6-1773 (huwelijkse voorwaarden Alkmaar 12-6-1773) Giulielmus Dominicus (Willem) de
Vlieger, ged. Amsterdam (Mozes en Aaron) 4-8-1729 (get. Gesina Maria de Roode), steenkoper
te Alkmaar, zoutzieder, grondeigenaar, begr. Alkmaar 27-3-1786 (f 22-18), zn. van Willem de
Vlieger en Elisabeth Wesselingh.

Judith Catharina van Loon verkreeg op 23 juli 1750, na het overlijden van haar moeder Gertrudis
Hoogtwout, een verklaring van veniae aetatis, haar zuster Catharina werd om dezelfde reden op
22 november 1752 meerderjarig verklaard. Bij haar huwelijk met Theodoor van Sanen kreeg Judith
van Loon een huwelijksgift mee ter waarde van ƒ 24.905. De gezusters Van Loon ontvingen op
24 maart 1753 als donatio inter vivos van hun oom Jan van Loon en vertegenwoordigd door Claes
Gouwenbergh en Anthonius Wissingh te Alkmaar, als erfgenamen van hun tante Catharina Hoogtwout
de zuidelijke helft van 'Akersloots Hofstede' in de Zijpe. Dit goed werd op 8 augustus 1761, door
hun echtgenoten Adrianus Osy en Theodoor van Sanen, voor ƒ 800 verkocht aan de reeds genoemde
Cornelis Limburgh7O.

In mei 1757 \egdenjudith van Loon, pater ThomasHellinx(Hellinck) (pastoor der statie Sint-Domini-
cus te Alkmaar van 1741 tot 1777) en Clasina Lens (echtgenote van kerkmeester Lambertusde Windt) de
eerste drie stenen van de nieuw te bouwen Predikherenkerk7'. De inschrijving van haar huwelijk
in het trouwboek van de Predikherenkerk (ook genaamd 'Baankerk') memoreert deze steenleg-
ging nog: 'Matrimonio juncti sunt illustris Dominus Theodorus van Sanen et praenobilis Domina
van Loon (...). Domina primum lapidem nova ecclesiae posuerat (...)' (In de echt zijn verbonden de
illustere Heer Theodorus van Sanen en de hoogedele Vrouwe van Loon. [Deze] Vrouwe heeft de eer-
ste steen van de nieuwe kerk gelegd). Op 22 maart 1771 verkocht Judith van Loon het van haar vader
geërfde huis 'de Starrecroon' op het Verdronkenoord voor ƒ Z500 aan Willem Lelieveld, die het -zoals
reeds vermeld- korte tijd later doorverkocht aan de regenten van het r.-k. Armencomptoir.

Op 3 januari 1786 werd voor notaris Jan Lucas van der Tooren door Judith van Loon en Willem de
Vlieger een inventaris opgesteld van de door respectieve echtelieden in het huwelijk aangebrachte
goederen; Judith van Loon bracht in de huwelijksgemeenschap, behalve onder andere contanten,
goud en zilver en waardepapieren, een huis en erve op het Payglop, de helft van haar woonhuis
in de Langestraat (uitkomend in de Krebbesteeg, verpondingsnummer 21, thans Langestraat 70),
een hofstede onder Assendelft en een achtste deel in de Alkmaarse zoutziederijen 'de Eendracht',
'de Orangeboom' en 'de Burgh van Alckmaer'. Willem de Vlieger bracht eveneens een achtste deel in
deze zoutketen in, alsmede onroerend goed te Amsterdam, een tuin buiten de Kennemerpoort, de
helft van genoemd woonhuis in de Langestraat en zilver en goud, waaronder twee signetten en een
degen met zilveren gevest".

Uit het eerste huwelijk:

1. Gertrudis van Sanen, volgt VII.
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Huize'de Starrecroon'op het Verdronkenoord te Alkmaar,
van 1737 tot 1771 eigendom van het geslacht Van Loon en nadienR.K. Wees-en Armenhuis

(Tekeningdoor C.W.Bminvis (1880) naar de situatievóór 1818. Foto Regionaal Archief'Alkmaar)

VII. Gertrudis van Sanen, ged. Amsterdam (de Toren) 29-8-1759 (get. Cornelis van Sanen en
Lucia Sophia Boes), oprichtster en lid der firma Wed. P. Koorn & Zoon, goud- en zilverkashou-
ders op het Fnidsen te Alkmaar, overl./begr. Alkmaar 15/19-8-1825, otr./tr. Alkmaar 18-10/1-11-
1778 Petrus (Pieter) Koorn, ged. Schagen 23-5-1754 (get. Eva Petri), mr. goud- en zilversmid, lid
van het Alkmaarder Goud- en Zilversmedengilde 1774-, goud- en zilverkashouder, regent
van het r.-k. Wees- en Armenhuis 1782-1791 en van het Fonds Eva Lijn, woont in het huis 'de
Groene Papagay' in de Langestraat73, overl./begr. Alkmaar 26/28-11-1791 (f 29-80), zn. van Mr.
Jacobus Koorn, mr. chirurgijn te Schagen, en Christina Pion, regentes van het r.-k. Wees- en
Armenhuis te Alkmaar.

Pieter Koorn was van 1764 tot 1769 leerling van mr. edelsmid Claas de Graaf te Schagen74. Op 5 januari
1788 werd hij genomineerd als sous-lieutenant der schutterij in het Roode Vendel, maar werd niet
verkozen75. Zijn moeder Christina Pion (1721-1787) had zich korte tijd na het overlijden van haar
echtgenoot Jacobus Koorn in 1768 met haar zoon Pieter te Alkmaar gevestigd, alwaar zij in 1771 het
huis 'de Gouden Engel' in de Langestraat kocht. In 1773 verkocht ze dit pand weer en kocht zij voor
ƒ 1900 het eveneens in de Langestraat gelegen huis genaamd 'het Aapje'76. Pieter Koorn kocht op 23
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januari 1788 voor ƒ 2300 het huis 'de Groene Papagay' van notaris Martinus van der Burg, welk pand
samen met 'het Aapje' werd samengevoegd tot één dubbelhuis, Langestraat 563 ('de Groene Papa-
gay') en 564 ('het Aapje').

Gertrudis (Geertruida) van Sanen zette na het overlijden van haar man de goud- en zilverkashou-
dersaffaire voort; in januari 1792 werd 'Juffrouw Koorn' als winkelierster lid van het Goud- en
Zilversmedengilde te Alkmaar77. In 1807 had zij in haar huis 'de Groene Papagay' aan inwonend
personeel een huishoudster en een dienstbode. Kennelijk heeft Geertruida van Sanen - en later ook
haar zoon Jacobus Theodorus Koorn - zich ontfermd over haar nicht Alida van Sanen (1750-1820) en
haar (gefailleerde) echtgenoot Hendrik Scheerder (1746-1833), diebeidenin'de Groene Papagay' over-
leden78.

Op 14 april 1808 kocht Geertruida van Sanen een huis op het Fnidsen en op 30 maart 1809 volgde de
aankoop van het belendende huis79, welke zij ten behoeve van haar zoon Christianusjacobus Koorn
samenvoegde tot één winkelpand genaamd 'de Dubbele Winkel', Fnidsen 158.

Zij liet bij haar overlijden, naast de goud- en zilverkashouderij die op ƒ 35.590 werd gewaar-
deerd en door haar zoonjacobus Theodorus Koorn, een vermogen na ter waarde van ƒ 51.884. Hiertoe
behoorden onder andere vier huizen in de Langestraat (waaronder haar woonhuis), een huis in
de Boterstraat, twee huizen op het Payglop, 'de Dubbele Winkel' met pakhuis op het Fnidsen,
een huis met tuin ('tot aanleg en vermaak') buiten de Kennemerpoort, land in de Eendracht- en
Huiswaarderpolder en een zevende part in de zoutziederij 'de Eendracht', welk aandeel werd ge-
taxeerd op ƒ 16.000; de onderneming 'de Eendracht' vertegenwoordigde toen derhalve een waarde
van/102.000.

Uit dit huwelijk (ged. statie Sint-Laurentius, huis 'de Blompot', hoek Diggelaarsteeg en
Laat):

1. Cornelia Maria Koorn, ged. Alkmaar 1-1-1781 (get. Christina Pion), begr. ald. 16-1-1784 (f5).
2. Jacobus Theodorus Koorn, volgt VIII.
3. Christianusjacobus Koorn, geb./ged. Alkmaar 23-6-1787 (get. Judith Catharina van Loon),

koopman en winkelier in koloniale waren te Alkmaar80, één der hoogstaangeslagenen te
Alkmaar (1811,1813), luitenant der jagers (2e compagnie, 6e cohort) in de Garde Nationale
van het departement Zuiderzee 1813-, kapitein der Landstorm (3e compagnie, ie battal-
jon) 1814-, hoofdingeland 1827-1837 en heemraad 1837- van de Schermeer, kapitein 1815-
1822, majoor 1822-1825 en luitenant-kolonel 1825- in het ie battaljon der d.d. schutterij
district Hoorn, commissaris der Bank van Lening 1835-8' en regent der Gasthuizen 1855-
te Alkmaar, grondeigenaar in de Schermeer (30 morgen, kavels 23 en 24 in de polder H)
1826-, overl. Alkmaar 24-1-1862, otr./tr. Alkmaar (Sint-Laurentius) 7/21/22-2-1808 Johanna
Maria Schouten, geb./ged. Alkmaar 11-11-1788, regentes van het r.-k. Wees- en Armenhuis
ald. 1829-1846, overl. Alkmaar 15-11-1846, dr. van Gerardus Schouten, koopman te Alk-
maar, grondeigenaar, en Maria van der Grift, regentes van het r.-k. Wees- en Armenhuis te
Alkmaar. Uit dit huwelijk nageslacht.

Christianusjacobus Koorn werd op 2 januari 1808 door het Alkmaarse stadsbestuur geadmitteerd als
'winkelier in Zout en Zeep, beneffens Coffij, Thee en Chocolade'. Blijkens de bevolkingsregisters
van Alkmaar woonde hij op het Fnidsen 158 ('de Dubbele Winkel', tot 1825 eigendom van zijn
moeder), met aan personeel twee dienstboden (1822,1830,1839) en drie (1822,1839) en twee (1830)
winkelbedienden. Op 26 juni 1840 kocht hij voor ƒ 5300 van Ds. Derkjacob Wolterbeek een 'kapitaal,
hecht, sterk, weldoortimmerd, zeer logeabel en modern dubbel huis en erve, met fraaije voorgevel
(...), waarin fraaije behangen en geplafoneerde kamers en zaal' met tuin, koetshuis en stalling (uit-
komend op de Laat) op de Oudegracht 110 (later genummerd 442)82.

4. Theodorus Petrus Koorn, ged. Alkmaar 8-10-1789 (get. Anna Koorn), begr. ald. 2-11-1789 (ƒ6).
5. Theodorus Petrus Koorn, ged. Alkmaar 18-3-1791 (get. Anna Koorn), begr. ald. 20-2-1800

(f 11-6).
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VIII. Jacobus Theodorus Koorn, geb./ged. Alkmaar 17-1-1785 (get. Judith Catharina van Loon),
mr. goud- en zilversmid, lid van het Alkmaarder Goud- en Zilversmedengilde 1805-, koop-
man in goud en zilver, lid der firma Wed. P. Koorn & Zoon, zoutraffinadeur, oprichter en lid
der firma J.T. Koorn & Compagnie, exploitanten der zoutziederij „de Eendracht" 1831-1857 te
Alkmaar, regent van het r.-k. Wees- en Armenhuis ald. 1807-, één der hoogstaangeslagenen te
Alkmaar (1811,1813), kandidaat voor de Garde d'Honneur 1813, lid der raad 1836-1851, lid der
gemeenteraad 1851-1857 en wethouder 1837-1857 van Alkmaar, lid der Provinciale Staten van
Noord-Holland 1840-1857, hoofdingeland 1826-1832 en heemraad 1832-1857 van de Heerhugo-
waard, regent van het Provenhuis van Johan van Nordingen (Huis van Achten) 1829- en over
de gevangenissen te Alkmaar, regent van het Fonds Eva Lijn, lid der Maatschappij tot Nut van
't Algemeen dept. Alkmaar, grondeigenaar, overl. Alkmaar 11-12-1857, tr. ald. 27-8-1816 Helena
Heeres, geb./ged. Alkmaar 1-2-1795, regentes van het r.-k. Wees- en Armenhuis ald. 1839-1865,
overl. Alkmaar 25-6-1865, dr. van Joannes (Jan) Heeres, mr. broodbakker, en Maria van der
Grift, regentes van het r.-k. Wees- en Armenhuis.

Jacobus Theodorus Koorn werd in oktober 1794, samen met zijn broer ChristianusJacobus, leerling van
de goud- en zilversmid Hendrik Wigtman; op 5 maart 1805 deed hij zijn meesterproef (Christianus
blijkt deze professie niet geambieerd te hebben) en werd hij lid van het Goud- en Zilversmeden-
gilde. De lijst van honderd hoogstaangeslagenen van Alkmaar uit 1811 vermeldt Jacobus Theodorus
Koorn (van beroep 'orfèvre et maitre des pauvres'), evenals zijn broer Christianus Jacobus Koorn (van
beroep 'marchand') met een 'fortune personelle évaluée en revenues' (inkomen uit vermogen) van
3000 francs83 en in 1813, wederom als één der hoogstaangeslagenen van Alkmaar, was hij één van de
kandidaten voor de Garde d'Honneur84; de kandidatenlijst vermeldt bij de 'observations' betref-
fende Jacobus Theodorus Koorn: 'sa mère est reputée riche particuliere'. De twijfelachtige eer om in
's Keizers eregarde te mogen dienen werd hem evenwel bespaard. Toen hij in mei 1813 met lot nr.
95 inlootte in de ze compagnie (6e cohort) van de Garde Nationale liet hij zich remplaceren door
ene Jan Tesselaar, die op 13 augustus 1813 door de chirurgijn P.Th. Stiggels voor dienst werd goedge-
keurd.

Blijkens de bevolkingsregisters van Alkmaar woonde hij in 1822 in het aan zijn moeder toebeho-
rende huis in de Langestraat 48 en beschikte hij over twee dienstboden; later (na het overlijden van
zijn moeder) woonde hij in de Langestraat 563-564, met twee (1830) en later drie (1839) dienstbo-
den.

De zoutziederij 'de Eendracht', uitgerust met vijf raffinagepannen en met een afzetmarkt in
Nederland en in het buitenland, was mede-eigendom van Jacobus Theodorus Koorn en werd door
hem geëxploiteerd onder de firma Erven Jan Bronsman en vanaf 1831, onder de firma J.T. Koorn &
Compagnie; op 17 februari 1857 verkochtKoorn deze onderneming aan de firma D. Bosman & Zoon,
waarmee een einde kwam aan de periode van bijna twee eeuwen dat de familie bij de Alkmaarse
zoutnijverheid betrokken was.

Bij zijn overlijden liet Jacobus Theodorus Koorn een vermogen na van ƒ 233.646,68; hiertoe behoor-
den onder andere vier woonhuizen in de Langestraat, een hofstede met 26 morgen land in de Heer-
hugowaard, twee hofsteden van respectievelijk 23 en 21 morgen te Oude Niedorp, een winkelpand
op het Fnidsen en een tuin met tuinhuis en koepel buiten de Kennemerpoort.

Uit dit huwelijk:

1. Dr. Petrus Joannes Koorn, geb. Alkmaar 15-10-1818, ingeschr. als student medicijnen te Lei-
den 23-9-1837 en als student chirurgie ald. 17-4-1844, med. dr. Leiden 3-10-1842, chir. et
art. obst. dr. Leiden 9-5-1844, geneesheer te Amsterdam, ingeschr. te Alkmaar 19-4-1870,
uitgeschreven ald. 1-6-1874, vertrekkende naar Italië, rentenier te Uelsen (graafschap
Bentheim), overl. Uelsen 6-1-1894.
De ongehuwde Petrus Joannes Koorn liet bij zijn overlijden een vermogen na van ongeveer ƒ
1.800.000, voor een aanzienlijk deel ($ 863.400) bestaande uit aandelen in Amerikaanse spoorweg-
maatschappijen zoals Chicago North Western Railway Co. ($ 123.500), Chicago & Erie Railway Co.
($ 159.000) en Atchison Topeka Santa-Fé Railway Co. ($ 97.500); daarnaast had hij onder andere een
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Gezicht op de Langestraat met links (naast het Stadhuis) huize'het Moriaanshoofd',
vanaf 1882 bewoond doorjoannes Christianus Koorn (VlIl-2)

en nadien achtereenvolgens eigendom van Gerhardus Adrianus Conijn,
Adrianus Jacobus Theodorus Conijn (X) en Gerhardus Adrianus Conijn (X-i)

(Schilderij van C. Springer (1873). Foto Regionaal Archief Alkmaar)

vordering van 64.000 mark op de staat Turkije en ruim ƒ 107.000 in kas bij de bankier Jarman te
Amsterdam. Zijn erfgenamen waren de drie kinderen van Maria Johanna Helena Knipscheer-Koorn en
de drie kinderen van Helena Geertmida Maria Conijn-Koorn, elk voor een zesde deel, zijn zusters zelf
kregen voor het leven het vruchtgebruik over dit vermogen.

Joannes Christianus Koorn, geb. Alkmaar 28-3-1819, koopman in goud en zilver, lid der

firma Wed. P. Koorn & Zoon, zoutraffinadeur, lid der firma J.T. Koorn Compagnie 1850-

1857, lid der gemeenteraad van Alkmaar 1858-1888, ze luitenant 1845-1853 en ie luitenant

1853-1854 der d.d. schutterij ald., regent van het Huis van Arrest en Bewaring en van de

Strafgevangcnis, mede-oprichter 1863 en secretaris van het kerkbestuur der Sint-Domi-

nicuskerk, overl. Alkmaar 17-2-1888.

Joannes Christianus (Jan) Koorn was, evenals zijn neef Theodorus lambertus Koorn (1819-1894)81, lid van
de (uit leden van de Boogschutterij van Sinr-Scbastiaans Doelen gerecrurcerde) Eerewacht bij het
stadsbezoek van koning Willem II aan Alkmaar op 3-8-184286. Bij akte van 27 juni 1850 werd hij be-
noemd tot gcadjungeerd directeur van de zoutziederij 'de Eendracht', gaande onder de firma J.T.
Koorn & Compagnie.

Hij woonde in 1876 in het van zijn vader geërfd dubbclhuis in de Langestraat 40-41 (voorheen
563-564, thans Langestraat 19-21). Op 4 april 1882 kocht Joannes Christianus Koorn van de Alkmaarse
burgemeester ArchibaldMaclainePont (1823-1899) het fraaie pand 'het Moriaanshoofd' in de Lange-
straat 535 (thans 93), alwaar hij overleed"7. In 1863 was Joannes Christianus Koorn één der stichters en
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financiers van de (helaas in 1982 gesloopte) Sint-Dominicuskerk op de Laat te Alkmaar, gebouwd
naar een ontwerp van de bekende architect Cuypers; de eerste steen van die kerk werd op 25 au-
gustus 1863 gelegd door Bemardus enjoanna Koorn, kinderen van zijn eerder genoemde neef The-
odorus Lambertus Koorn, die zich met ƒ 1250 als hoogste had ingeschreven voor de leggingskosten
De oorkonde die in de steen zou worden geplaatst werd op die dag in een optocht door genoemde
kinderen gedragen op een zilveren dienblad genaamd 'de Eendracht', waarop eerder in 1807 aan
koning Lodewijk Napoleon een Alkmaarse kaas was aangeboden en in 1811 aan keizer Napoleon
de vergulde sleutel van de stad was geschonken; het historische dienblad was 'goedmoedig door
Mevrouw de Wed. J.T. Koorn ten gebruike afgestaan'88.

In de Sint-Dominicuskerk bevond zich eertijds een glas-in-loodraam met het wapen Koorn: in
azuur een gouden korenschoof (het schild gedekt door een kroon met vijf fleurons en gehouden
door twee gouden leeuwen).

L^^Im^k^M

Huize 'het Moriaanshoofd' in de Langestraat te Alkmaar, eindigeeeuw
(Particuliere collectie, foto auteur)
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De houtwerf'met houtzaagmokns'de Hoop'(rechts voor) en'de Simson'(links achterjvan defirma A.Conijn&Zoonen
(gesticht 1840) aan de Frieseweg te Alkmaar. In 1879 werd deze firma na een familieruzie geliquideerd en, per 1-1-1880,

voortgezet onder tweefirma's: H.J.Conijn&Cie. (met'de Simson', gesloopt in 1884 en later stoomhoutzagerij) en
G.A.Conijn&Zoonfmet'deHoop',afgebrand in i887).De werf van de firma H.J.Conijn&Cie.werd later door de

firma G.A. Conijn &Zoon teruggekocht
(Schilderij doordeAlkmaarse havenmeester T.G. G. Feninga. Particuliere collectie, foto auteur)

Het saldo van de nalatenschap van Joannes ChristianusKoorn bedroeg, volgens de akten van schei-
ding van 19 juni 1888, ƒ 351.640.

3. Geertruida van Sanen Koorn, geb. Alkmaar 13-1-1821, overl. ald. 3-8-1844.
4. BernardusKoorn, geb. Alkmaar 9-10-1822, overl./begr. ald. 19/22-1-1823.
5. MariaJohanna Helena Koorn, geb. Alkmaar 17-6-1824, ovcrl. München 9-8-1897, tr. Alkmaar

30-10-1850 (scheiding van tafel en bed uitgesproken door de arrondissementsrechtbank
te Amsterdam 15-7-1862, bevestigd door het Gerechtshof ald. 3-11-1864 en door de Hoge
Raad 5-5-1865) Jacques HenriKnipscheer, geb. Roosendaal 27-9-1813, inspecteur der registra-
tie en domeinen te Alkmaar, ontvanger der registratie en domeinen te Amsterdam 1859-,
overl. Amsterdam 28-6-1888, zn. van Cornelis Laurentius Knipscheer, koopman, adjoint-
maire en vrederechter te Roosendaal, en Marie Jacqueline de Ruijter. Uit dit huwelijk
nageslacht.
Maria Johanna Helena Koorn woonde, blijkens het bevolkingsregister 1860-1880, in de Langestraat
170; dit huis, dat zij kennelijk huurde van haar broer Joannes Christianus Koorn (die het in 1867 had
gekocht van Mr. KarelNicolaasZurMühlen), werd bij diens overlijden in 1888 aan haar toebedeeld.

6. Johanna Petronella Koorn, geb. Alkmaar 25-8-1825, overl. ald. 28-1-1854, tr. Alkmaar 28-11-
1849 Johannes Hendricus Ibink, geb. Alkmaar 7-2-1827, koopman en reder ald., overl. Alk-
maar 9-5-1869, zn. van Johannes Ibink, koopman en touwfabrikant, regent van het r.-k.
Wees- en Armenhuis, en Maria Ran. Uit dit huwelijk één jong overleden dochter.
Het echtpaar Ibink-Koorn woonde op het Ritsevoort (hoek Touwslagersteeg) 12 (later genummerd
644), het ouderlijk huis van Johannes Hendricus Ibink.
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7. Bernardus TheodorusKoorn, geb. Alkmaar 16-10-1826, overl./begr. ald. 6/7-8-1827.
8. LeonardusJacobusKoorn, geb. Alkmaar 13-12-1827, overl./begr. ald. 16/20-2-1828.
9. Helena Geertruida Maria Koorn, volgt IX.

10. Margaretha Geertruida Koorn, geb. Alkmaar 25-4-1830, overl./begr. ald. 29-5/1-6-1830.
11. Theodorajacoba Koorn, geb. Alkmaar 2-7-1831, overl. ald. 5-8-1831.

IX. Helena Geertruida Maria Koorn, geb. Alkmaar 22-12-1828, overl. ald., huize 'Belle Vue' 26-
12-1899, tr. Alkmaar 12-2-1852 Gerhardus Adrianus Conijn, geb. Edam 29-2-1828, lid der firma A.
Conijn & Zoonen, houthandel en rederij te Alkmaar 1852-1879, oprichter 1880 en lid der firma
G. A. Conijn & Zoon, houthandel ald., lid van het burgerlijk armbestuur en regent van het Aal-
moezeniershuis 1855- te Alkmaar, regent van het Fonds Eva Lijn, bestuurslid der Vereeniging
tot viering van den Gedenkdag van Alkmaar's Ontzet in 1573 en ter bewaring van andere his-
torische herinneringen van Alkmaar, overl. Baarn 12-7-1893, zn. van Adrianus Conijn, koop-
man en rentenier te Edam, oprichter 1840 en lid der firma A. Conijn & Zoonen, houthandel
en rederij te Alkmaar, grondeigenaar, en Catharina Maria Hendrica Slaghek, regentes van het
r.-k. Weeshuis te Edam 1832- en van het r.-k. Wees- en Armenhuis te Alkmaar 1855-1870.

Gerhardus Adrianus Conijn (1828-1893) en Helena Geertruida Maria Koorn (1828-1899)
(Foto's doorG. L. Mulder, Alkmaar, ca. 1870. Particuliere collectie,foto's auteur)
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Gerhardus Adrianus Conijn was leerling van het Gymnasium Aloysianum te Ravenstein, bestierd
door Duitse paters Jezuïeten89 en werd in 1852 met zijn broer Hendricusjohannes Conijn (1821-1885)
firmant van de houthandel en rederij van zijn vader. Het echtpaar Conijn-Koorn woonde aanvan-
kelijk op de Bierkade 10 maar verhuisde al spoedig, blijkens het bevolkingsregister 1849-1860, naar
de Langestraat 48 (later genummerd 35, thans Langestraat 20), in welk huis hun zoon AdrianusJaco-
bus Theodorus Conijn na zijn huwelijk in 1879 zijn intrek nam. Daarnaast vertoefden zij (na verloop
van tijd vrijwel permanent) op hun buitenhuis 'Belle Vue' met koetshuis en stalling gelegen in de
Klappolder buiten de stad, Kennemerstraatweg 6 (ook: Kennemer-singel 10e).

Vanaf 1888 gebruikten ze het (uit de boedel vznjoannes ChristianusKoorn gekochte) huis 'het Mo-
riaanshoofd' in de Langestraat als stadhuis. Met een vermogen van ƒ 280.000 in eigendom en ruim
ƒ 900.000 in vruchtgebruik (waarvan het bloot eigendom aan haar kinderen toekwam) genoot
Helena Koorn een fortuin van een voor Alkmaar bijna ongekende omvang.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Maria Helena Conijn, geb. Alkmaar 14-12-1852, ingeschr. ald. 26-9-1897, komende
uit Maastricht, overl. Alkmaar, huize 'Belle Vue' 7-5-1924, tr. Alkmaar 7-8-1884 Mr.Johan-
nes Andreas Middelhqff, geb. Purmerend 24-8-1856, ingeschreven als student rechten te
Leiden 30-9-1876, jur. dr. ald. 27-5-1882, advocaat en procureur te Alkmaar 1882-1890,
secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken ald. 1887-1890,2e luitenant 1884-1887
en ie luitenant 1887-1889 der d.d. schutterij ald., griffier van het kantongerecht te Veghel
1890-1894 en te Maastricht 1894-1897, advocaat van Sint-Pieter ald., overl. Maastricht 16-
1-1897, zn. van Anthonius Mattheus Middelhoff, koopman, lid der firma Frans Middel-
hoff, handel in wol, lid der gemeenteraad van Purmerend, lid der Kamer van Koophandel
en Fabrieken ald., lid der loge 'de Opgaande Ster' te Goes, later der loge 'Louisa Augusta'
te Purmerend, en Helena Wessels. Uit dit huwelijk nageslacht.
Catharina Maria Helena Conijn assisteerde in 1873, tijdens de viering rond het 300-jarig Ontzet van
Alkmaar, samen met Jkvr. Cijsberta de Dieu Fontein Verschuir (1852-1926) koning Willem III bij het
plaatsen van de sluitsteen van het Victoria-monument.

2. Helena Jacoba]ohanna Conijn, geb. Alkmaar 11-9-1854, begiftigd met het gouden Erekruis
Pro Ecclesia et Pontifice, overl. 's-Gravenhage 28-12-1928, tr. Alkmaar 29-11-1876 Stepha-
nus Martinus van Wijck, geb. Heteren 4-10-1850, industrieel, steenfabrikant te Maurik en
Heteren, lid der Provinciale Staten van Gelderland 1894-1899, lid van de Eerste Kamer
1899-1901 en Tweede Kamer 1901-1904 der Staten-Generaal, lid der Staatscommissie voor
de Arbeids-Enquête 1890-1894, lid van het hoofdbestuur der Nederlandsche Vereeniging
voor Fabrieks- en Handwerksnij verheid, bestuurslid der Vereeniging van Nederlandsche
Steenfabrikanten, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Commandeur in de Orde van
Pius IX (met persoonlijke pauselijke adeldom)9", overl. ald. 6-2-1904, zn. van Richardus
van Wijck, steenfabrikant, lid der gemeenteraad en wethouder van Heteren, en Jacoba
Aleida Meijer. Kinderloos.
Het echtpaar Van Wijck-Conijn woonde op het in hun opdracht gebouwde huize 'Welgelgen' te
Renkum; later woonden zij, toen Van Wijck lid van de Eerste Kamer werd, op de Mauritskade te
's-Gravenhage. Helena Jacoba Johanna Conijn werd op 19 januari 1918, komende uit 's-Gravenhage,
ingeschreven in Alkmaar, alwaar zij haar intrek nam in het huis Kennemerstraatweg 13, gelegen
naast huize 'Belle Vue', welk pand zij in 1924 voor ƒ 60.000 verkocht aan het Hoogheemraadschap
Noordhollands Noorderkwartier. Op 20 maart 1925 werd zij weer uitgeschreven naar 's-Graven-
hage.

3. Adrianusjacobus Theodorus Conijn, volgt X.
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X. Adrianus Jacobus Theodorus Conijn, geb. Alkmaar 24-11-1855, houthandelaar, lid der firma
G.A. Conijn & Zoon 1880-, lid 1886-1914 en vice-voorzitter der Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Alkmaar91, commissaris N.V. Ulfter Ijzergieterijen Becking & Bongers te Ulft,
lid van het burgerlijk armbestuur 1883-, kerkmeester der Sint-Dominicuskerk en regent van
het Rijksopvoedingsgesticht te Alkmaar, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, woonde aan-
vankelijk in de Langestraat, later in de Emmastraat te Alkmaar, overl. ald. 18-9-1922, tr. Alk-
maar 12-11-1879 Geertruidajohanna Elisabeth van der Drift, geb. Alkmaar 1-7-1859, (voorzittend)
regentes der Moederlijke Sociëteit ald., overl. Alkmaar 4-1-1934, dr. van Petrus Adrianus van
der Drift, lid der firma Wilmer & Van der Drift, kooplieden en touwfabrikanten te Alblasser-
dam, lid der firma Ijzermans & Van der Drift, reders te Vlaardingen, sedert 1849 wijnhande-
laar, reder en scheepsassuradeur te Alkmaar, mede-eigenaar van een scheepswerf ald., lid der
firma's P. A. van der Drift & Co. en Brantjes & Van der Drift, lid der gemeenteraad 1851-1881 en
wethouder 1866-1881 van Alkmaar, lid der Provinciale Staten van Noord-Holland 1857-1871,
lid der loge 'de Noordstar' te Alkmaar, regent van het Huis van Arrest en Bewaring en van het
Huis van Verbetering en Opvoeding voor Jongens 1855-, honorair lid van het natuur- en letter-
kundig genootschap 'Physica', curator van het Stedelijk Gymnasium 1861- en der Openbare
School voor Jongens te Alkmaar, en Maria Anna Brantjes92.

Adrianusjacobus Theodorus Conijn legde op 20 september 1859 met zijn nicht CatharinaMaria Hendrica
Conijn (1855-1907) de eerste steen van de Sint-Laurentiuskerk op het Verdronkenoord, welke werd
gebouwd op initiatief van zijn oom Anthonius Conijn (1826-1899, vader van Catharina).

Adrianusjacobus Theodorus Conijn was leerling van een kostschool te Lille (Frankrijk) en maakte
nadien, ter voorbereiding op zijn firmantschap in de familiale houthandel, reizen door Scandina-
vië. Zijn huwelijk met Geertruidajohanna Elisabeth van der Drift was de aanleiding tot de ontbinding
van de houthandel firma A. Conijn & Zoonen, in 1840 gesticht door zijn grootvader Adrianus Conijn
(1798-1865) en waarvan zijn vader Gerhardus Adrianus Conijn en oom Hendricus Johannes Conijn fir-
mant waren: zij werd namelijk begeerd door zowel haar neef Nicolaas Adrianus Conijn (1859-1912,
ex matre Margaretha Johanna Brantjes) als door Adriaan Conijn. Tijdens een zondagse rijtoer werd
zij bij de uitspanning 'Duinvermaak' te Bergen door Adriaan Conijn, knielend op de treeplank van
het rijtuig, ten huwelijk gevraagd - waarop zij 'van schrik'ja zei (volgens een familieoverlevering
vond zij haar neef Nicolaas leuker), met als gevolg een fikse ruzie tussen de twee neven Conijn en
dientengevolge tussen hun beider vaders. Per 1 januari 1880 gingen de beide vaders met hun zonen
hun eigen weg, respectievelijk onder de firma's HJ. Conijn & Compagnie en G.A. Conijn & Zoon.
Het echtpaar Conijn-van der Drift woonde aanvankelijk in de Langestraat, in 1894 betrokken zij
het in hun opdracht gebouwde huis Emmastraat 1.

Uit dit huwelijk:

1. Gerhardus Adrianus Conijn, geb. Alkmaar 20-8-1880, houthandelaar, industrieel, directeur
der firma G. A. Conijn & Zoon, commissaris N.V. Ulfter Ijzergieterijen Becking & Bongers,
N.V. Metaalperserij en Emailfabriek Beccon v/h firma Becking & Conijn te Doetinchem,
N.V. Manufactuurhandel v/h A. Schröder & Co. te 's-Gravenhage, N.V. Hypotheekbank
Noordhollandsch Grondcrediet en N.V. Het Noord-hollandsch Landbouwcrediet te Alk-
maar, regent van het Provenhuis van Nordingen, Provenhuis van Maartje Fortuyn-van
den Hoorn (Huis van Vieren), Fonds Christina van Toornburgh en over de gevangenissen
te Alkmaar, bestuurslid der Ambachtsschool ald., oprichter en voorzitter der Alkmaarse
Roei- en Zeilvereeniging, voorzitter der Nederlandsche Houtbond dept. Noord-Hol-
land, voorzitter der Vrijwillige Verkeersinspectie Noord-Holland, woonde Nassaulaan
19 te Alkmaar, overl. Alkmaar 17-3-1947, tr. 's-Gravenhage 29-5-1906 Martha Marie lgna-
tius Schröder, geb. 's-Gravenhage 16-4-1884, regentes der Moederlijke Sociëteit te Alkmaar,
bestuurslid van het Nederlandsch Roode Kruis dept. Alkmaar, bestuurslid der Alliance
Frangaise in Nederland, ereburgeres van Bath (Engeland), overl. Alkmaar 6-8-1969, dr.
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van Frederik Gerhard Marie (Fritz) Schröder, koopman, bankier, lid der firma A. Schröder
& Co., manufacturenhandel te 's-Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam, president van
het r.-k. parochiaal armbestuur te 's-Gravenhage, voorzittend regent van het r.-k. Wees-
huis, r.-k. Oude Mannen- en Vrouwenhuis en der r.-k. Bewaarschool ald., kerkmeester
der Kerk in het Hooge Westeinde (Theresia van Avilakerk), Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau, en Anaïs Marie Josèphe Tuyttens. Uit dit huwelijk nageslacht.
Gerhardus Adrianus Conijn heeft zijn gehele jeugd, mede door een zwakke gezondheid, particulier
onderwijs genoten, eerst in Alkmaar van een huisleraar en vervolgens op het kasteel van de Franse
adellijke familie De Félice in de buurt van Lille. Zijn echtgenote Marthe Schröder leerde hij kennen
op verscheidene 'jeugddiners' die werden georganiseerd door zijn kinderloze tante Helenajacoba
Johanna van Wijck-Conijn, evenals de ouders Schröder woonachtig op de Haagse Mauritskade. Mar-
the Schröder bezocht, na huisonderwijs van onder andere een Engelse gouvernante, in België de
kostscholen 'Berlaymont' te Argenteuil en 'Paridaens' te Leuven en nadien een finishing-school in
Keulen.

2. AdrianusJacobus Theodorus Conijn, geb. Alkmaar 20-7-1881, overl. ald. 24-5-1882.
3. Mr. Petrus Adrianus Conijn, geb. Alkmaar 13-7-1887, was leerling van het Sint-Willibrordus-

gymnasium der Jezuïeten te Katwijk aan de Rijn, jur. dr. Amsterdam (Gemeente Univer-
siteit) 1917, commandant van het Rijksquarantainekamp te Sittard 1914-1918, industrieel,
directeur N.V. Metaalperserij en Emailfabriek Beccon v/h firma Becking & Conijn te
Doetinchem en N.V. Lutkie Cranenburg v/h Frans Evers & Co., papierfabriek en drukkerij
te 's-Hertogenbosch, begiftigd met de Medaille du Roi Albert, overl. 's-Gravenhage 25-
2-1968, tr. Sittard 5-2-1923 Angeline Johanna Carolina van Wessem, geb. ald. 14-4-1899, overl.
's-Hertogenbosch 4-3-1986, dr. van Joseph Louis Maria Hubert van Wessem, notaris te Sit-
tard, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, en Engeline Louise Gertrude Schmier. Uit dit
huwelijk nageslacht.

Noten
1. O.W.C. Mertens, Genealogie Conijn, in: Nederland's Patriciaat 82 (1999), pag. 134-162; idem, Kwartier-

staat Conijn-van der Drift, in: Kwartierstatenboek 2000 van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde, Rotterdam/'s-Gravenhage 2000, pag. 263.

2. Mr.J. Muileren SJ. Schermer, Genealogievan hetHoornse geslachtVan Sanen, in: De Nederlandsche Leeuw
(1939). kol. 459-472.

3. Gens Nostra 54 (1999), pag. 273, vraag 166 (Hoogtwout).
4. Regionaal Archief Alkmaar (RAA), Oud Notarieel Archief (ONA), inv. nr. 64 fol. 194.
5. Dr. Mr. J. Belonje en P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in

en uit de kerken derprovincieNoord-Holland, deell, Utrecht 1928 pag. 96.
6. )an Pietersz. Hoochtwout, schepen 1612-1613 en vroedschap 1619 van Alkmaar, provoost 1605, luite-

nant 1609-1612 en adelborst 1615 der schutterij, begr. Alkmaar 27-9-1619, tr. (1) (mutueel testament
Alkmaar 25-3-1604) Willemtgenjans, dr. van Jan Lourisz.; tr. (2) Alkmaar (Grote Kerk) 15-1-1605 Hil-
legondjans van Foreest, geb. ca. 1574, begr. Alkmaar 1-7-1626, dr. van Jan Jordensz. van Foreest, schout
en schepen van Alkmaar, lid der vierschaar van Sonoy, gecommitteerde ter Staten-Generaal, en
Johanna Bollen.

7. RAA, Oud Rechterlijk Archief (ORA), inv. nr. 152 fol. 223-224.
8. Claes Pietersz. Hoochtwout kocht op 27 juni 1633 voor ƒ 10.030 een huis met drie stukken land in de

Egmondermeer en was in 1634 ook woonachtig in die polder.
9. In Hoorn kwam ook een geslacht Hoochtwout (Hoogtwoud) voor, wellicht bestaat er verwantschap

met de hier behandelde Alkmaarse naamgenoten. Cornelis Claesz. Hoogtwoud (geb. Medemblik,
overl. Hoorn 17-3-1621), lakenkoper, schepen (1608,1610,1619) en vroedschap (1618) van Hoorn,
tr. Grietjans (overl. Hoorn 23-1-1621; uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren, onder wie een
zoon Claes Cornelisz. Hoogtwoud (overl. 1652), raad, schepen en burgemeester van Hoorn, raad ter
Admiraliteit en bewindhebber der V.O.C, kamer Hoorn; zij hadden ook een dochter Hillegont, ged.
Hoorn 2-7-1606. Zie: Drs. A.W. M. Buik-Bunschoten, DeHoornse wetsverzettingin 1618, in: Jaarboek van
het Centraal Bureau voor Genealogie 51 (1997), pag. 51-82, met name pag. 74.
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10. RAA,ONA, inv. nr. I
11. Adriaen Pietersz. Schagen (Koeckbacker, Coeckebacker), tr. (1) Alkmaar (Grote Kerk) 1-10-1604 Maritgen

Pieters, dr. van Pieter Dircksz. Vleeschouwer en tr. (2) Alkmaar (Grote Kerk) 2-8-1620 Immetien (ook:
Jannitje) Wouters, dr. van Wouter Evertsz. op de Achterdam.

12. In het familiearchief Conijn bevindt zich een handgeschreven bidprentje van een op die datum
binnen Alkmaar overleden Aeftgen Jacobs. In het begraafboek van de Grote Kerk komt echter geen
persoon van die naam voor die kort na die datum is begraven, anders had via het grafnummer wel
vastgesteld kunnen worden of het een lid van de familie Hoogtwout betrof.

13. Hij leverde vermoedelijk schelpen aan kalkovens die hiermee schelpkalk - gebruikt als metselspe-
cie - produceerden.

14. Symon Adriaensz. Sevenhuysen (overl. Alkmaar 5-10-1694), zeilmaker, schepen 1673-1674, burgemees-
ter en vroedschap 1683-1694 van Alkmaar, kerkmeester der Grote Kerk en weesmeester ald., zn. van
Mr. Adriaen Cornelisz. Sevenhuysen, schepen 1637-1653, vroedschap 1649-1669 en burgemeester
1658-1669 van Alkmaar, raad ter Admiraliteit te Hoorn, en Lijsbeth Symons. Een broer van Mr.
Adriaen Sevenhuysen, de Alkmaarse weesmeester Matthijs Cornelisz. Sevenhuysen (begr. Alkmaar 19-2-
1678) tr. Alkmaar 8-3-1626 TrijntjeAdriaensSchagen, zuster vunjannetgen Schagen (echtgenote van Aris
Hoochtwout).

15. RAA, ONA, inv. nr. 157 fol. 175V.
16. Harmen Harmensz., schoenmaker, wonend op de Koningsweg, tr. Alkmaar (geref. Grote Kerk) 25-6-

1623 Aeltken Pijters, van Amsterdam.
17. RAA, ONA, inv. nr. 244 fol. 50.
18. RAA, ONA, inv. nr. 244 fol. 181 (codicil).
19. Ged. Alkmaar (geref. Grote Kerk): Willem (16-3-1653), Aeffge (12-7-1659, als Aechje),]acob (22-6-1661),

Jacob (15-12-1663) en Aeltje (30-11-1664); bij de dopen van de oudste twee kinderen werd Dirck Wil-
lemsz. nog zonder familienaam vermeld. Kinderen van Dirck Willemsz. Hoogtwout werden begraven
in de Grote Kerk (noordergang graf nr. 286) 23-9-1662 en 11-12-1663, mogelijk ook in het graf mid-
delgang nr. 252 (19-1-1664, dit graf was sedert 9-4-1661 in eigendom van Mi. Adriaen Sevenhuysen, zie
noot 12). Willem Dircksz. Hoogtwout werd begr. Alkmaar 3-6-1677 en tr. Anna (Annetje) Adriaens Rijp,
begr. Alkmaar 24-11-1727, dr. van Adriaan Reyersz. Rijp, stadsmetselaar van Alkmaar.

20. RAA, Archief Weeskamer, inv. nr. 24 fol. 218.
21. Remjansz. Boerman was vermoedelijk een zn. van Jan Cornelisz. Boerman (overl. Alkmaar nov. 1644)

en Aeltje Remmes (overl. Alkmaar 6-9-1641); zie voor hun grafsteen (Grote Kerk, noordergang graf
nr. 231): Belonje en Bloys van Treslong Prins, op. cit., pag. 90; het graf noordergang nr. 231 was,
blijkens de Legger der Graven, eigendom van de erven van Jacob Ariaensz. Coehouder. Remjansz. Boer-
man was gehuwd met Trijntje Pieters, een kleindochter (in de vrouwelijke lijn, onbekend via welke
dochter) van Jacob Adriaensz.; hij werd begr. in de Grote Kerk (noordergang graf nr. 283) 24-1-1719.
De verwantschap metJacobPietersz. Ysercramer is onduidelijk.

22. RAA, Cohier van Familiegeld 1674; een 'panneman' is een exploitant van een zoutpan, i.e. zoutzie-
der.

23. RAA,ONA, inv. nr. 245fol.275V.
24. Het graf (Grote Kerk, noordergang graf nr. 80) was afkomstig van zijn schoonvader; de thans nog

bestaande grafsteen vertoont een medaillon, waarin een pot met twee oren en drie poten, daarbo-
ven een merk tussen de letters S(ander) O(lofsz.); zie: Belonje en Bloys van Treslong Prins, op. cit.,

pag-75-
25. RAA, ONA, inv. nr. 123 fol. 196V.
26. Zie voor de zoutnijverheid in Alkmaar en de rol die onder andere het geslacht Hoogtwout daar

in speelde: P. Dekker, De Alkmaarse geschiedenis achtereen Texelse walvisbokaal, Schipluiden 1995, met
name pag. 135.

27. RAA, Archief Weeskamer, inv. nr. 36 fol. 121V.
28. Adriaan Hoogtwout, notaris en procureur te Alkmaar 1699-, heemraad van de Schermeer 1720-1723,

grond-eigenaar in de Egmondermeer, begr. Alkmaar 20-3-1723.
29. RAA, Oud Archief Alkmaar (OAA), inv. nr. 1951; hij bekleedde deze positie met Bartholomeus van

Baseroy.
30. RAA, ONA, inv. nr. 208 akte 75.
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31. RAA, ONA, inv. nr. 443 akte 118 (hij testeerde tesamen met Mr. Cornelis, Nicolaus en Alida van Poelen-
burgh).

32. RAA, ONA, inv. nr. 211 akte 95.
33. Nationaal Archief, Archief van de Staten van Holland en West-Friesland vóór 1795, toegang

3.01.04.04, inv. nr. 2099 (1685-1686) nr. 16.
34. P. Dekker, Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot, Schipluiden 1986-1991, pag.

277 (deel I, voor 'de Vereeniging') en pag. 1179-1182 (deel Ilb, voor 'Akersloots Hofstede').
35. P. Dekker, De Alkmaarsegeschiedenis achtereen Texelse walvisbokaal, pag. 35; RAA, OAA, inv. nr. 1951.
36. Themanummer Oud Alkmaar: Een huis vol papier: van woonhuis tot stadsarchief, 15 (1991) nr. 4.
37. RAA, ONA, inv. nr. 639 akte 27.
38. H. Koolwijk, Historisch Genealogisch Dagboek van de Alkmaarse chirurgijn Hendrik de Vries 1722-1759, Alk-

maar 1974, voor Jan Hoogtwout: pag. 39.
39. Oude Vest is de oude benaming voor de Oudegracht.
40. RAA, Coll. Aanwinsten, inv. nr. 197 (voorjan Hoogtwout sub nr. 2214).
41. C. W. Bruinvis, De statie van St. Matthias te Alkmaar, in: Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom

Haarlem 21 (1896), pag. 190-219.
42. Ter gelegenheid van dit huwelijk werd door Hubrecht Cornelisz. Poot (1689-1733) een uitvoerig ge-

dicht ('Ter Bruiloft van den Heere Joan van Loon en Mejoffrouwe Katharina Hoogtwout') geschre-
ven (Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot, deel II pag. 214-219, gedrukt bij Reinier Boitet te Delft,

1727).
43. J.M. van Kuyk, De koningen der Ridderlijke Confrérie te Delft, in: Algemeen Nederlandsch Familieblad 16

(1903), kol. 27-32, met name kol. 30. Het wapen van koning Jan van Loon komt ook voor in het wa-
penboek van de Ridderlijke Confrérie, berustend in het museum Meermanno-Westrenianum te
's-Gravenhage.

44. Zijn collectie werd op 18-7-1736 geveild; hiertoe behoorden onder andere de schilderijen 'de Sint-
Nicolaas Avond' van Jan Steen (thans in het bezit van het Rijksmuseum) en 'een drinkende vrouw
en heer' van Johannes Vermeer (collectie Staatliche Museen te Berlijn). Zie: H. Domen-van den
Donk, 18* eeuwse Delftse schilderijen-verzamelaars in: De stad Delft. Cultuur en maatschappij van 1667 tot
1813, uitg. Stedelijk Museum Het Prinsenhof te Delft 1982, pag. 129-132.

45. Catharina van Loon, ged. Delft (Ursulakerk Bagijnhof) 22-2-1726 (get. Judith Anna Cruyck), overl.
Haarlem 20-6-1741 en Judith Anna van Loon, ged. Delft (Ursulakerk Bagijnhof) 24-12-1727 (get. Mr.
Gerard van Loon en Anna Hillegonda van Loon), overl. 5-1-1728.

46. H. Koolwijk, op. cit., pag. 54/55.
47. Gemeente Archief Rotterdam (GAR), inv.nr. 2031 fol. 465-471.
48. Dr. J. Y. H. A. Jacobs, Joan Christiaan van Erckel (1654-1734): pleitbezorger voor een locale kerk, proefschrift

Nijmegen 1981, pag. 125,142,448. Mr. Antonius van Loon stond in de periode 1702-1706 Van Erckel
juridisch bij in zijn proces voorde Staten van Holland, waarbij (volgens geruchten toentertijd) Van
Loon het Hof van Holland uiteindelijk zou hebben omgekocht. Zie voor deze kwestie ook: Archief
voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland deel XII (1970), pag. 123 en Rijks Geschiedkundige
Publicaties. Romeinse Bronnen deel III, pag. 647.

49. GAR, ONA, inv. nr. 2187 fol. 120.
50. Het Utrechts Archief, ONA, inv. nr. U2osai4 akte 47 d.d. 3-4-1759.
51. GAR, Oud Rechterlijk Archief Kralingen, inv. nr. 42 fol. 585.
52. GAR, ONA Rotterdam, inv. nr. 2239.
53. RAA, OAA, inv. nr. 1960.
54. RAA, Coll. Aanwinsten, inv. nr. 197 (voor Jacob van Loon sub nr. 1509).
55. SimonJosephAbry (zich ook noemende d'Abry) (1675-1756), heraut van wapenen van het prinsbisdom

Luik en graafschap Loon. Volgens J. H. de la Croix, LesHérauts d'Armes de la Principauté de Liège (1947)
was Abry een zeer nauwgezet genealoog en uiterst betrouwbaar, behalve zijn genealogische gege-
vens met betrekking tot de 13e, 14e en ook soms 15e eeuw, hetgeen duidelijk moge blijken uit zijn
genealogie Van Loon.

56. Manuscriptgenealogie getiteld Descente de la tres ancienne, tres noble et tres illustre maison des Comtes de
Loozou Loos, chez lesFlamendsLoen ouLoon, depuis l'an 1280jusque 1732, in het familiearchief Conijn.
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57- Centraal Bureau voor Genealogiejc/mran Siebmachers Wappen-Buch. Faksimile-Nachdruk dervon 1753 bis

1806im VerlagderRaspischen Handlung in Nürnbergerschienenen zwölfSuppkmente, Supplement XII Tab.

25-
58. GAR, ONA, inv. nr. 2022 fol. 724-726,803-810.
59. GAR, ONA, inv. nr. 2023 fol. 32-34.
60. RAA, Archief Weeskamer, inv. nr. 47 (register der goederen en gelden van meerderjarige onder

curatele gestelden, 1755-1767) fol. 3.
61. RAA, ORA, inv. nr. 17 (requestboek 1756-1762) fol. 151V-153, akte van authorisatie en qualificatie d.d.

3-2-1761.
62. GAR, Oud Archief Kralingen, inv. nr. 42 nr. 585.
63. Van Beurden, op. cit., vermeldt op pag. 52 ten onrechte dat zij slechts een dochter Judith hadden.
64. Abusievelijk vermeld als weduwe vznAndriesOsy.
65. Kennelijk is het hem niet voor de wind gegaan: op 4-5-1776 moest hij bij gedwongen executie deze

zoutziederijen verkopen. Adriaan Osy en Catharina van Loon Hoogtwout bekennen op 1-7-1777 aan
Enrico van Sanen te Amsterdam schuldig te zijn ƒ 3000 op twee zoutketen te Alkmaar (Van Beurden,
op. cit., pag. 55). Enrico van Sanen (1736-1788) was een achterneef (en compagnon) van hun zwager
Theodoorvan Sanen.

66. RAA, OAA, inv. nr. 33 (naamlijst der regenten en regentessen van het r.-k. Wees- en Armenhuis

1771-1872).
67. Hij behoorde tot het bekende katholieke Rotterdamse geslacht van die naam; zijn vader Jan Osy

was een neef van de bankier en reder Joan Osy, heer van Zegwaert en Palesteyn (1695-1772), raad en
agent van de groothertog van Toscane in de Republiek, wiens zonen Joan Carel (1727-1790) en Corne-
lisjosephus (1735-1814) in 1778 door keizer Frans I werden erkend in de Rijksadelstand.

68. Mr. J.A. Witte, Iets over de statie der predikheren te Alkmaar, in: Volks-Almanak voor Nederlandsche Katho-
lieken 1867, pag. 198-249, met name pag. 244; C.W. Bruinvis, De statie van St. Dominicus te Alkmaar in:
Bijdragen voorde Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 22 (1897), pag. 199-209.

69. C.W. Bruinvis, De stichting van het Roomsch-Catholiek weeshuis te Alkmaar, Alkmaar 1905. Willem Lelie-
veld werd later regent van het r.-k. Wees- en Armenhuis.

70. P. Dekker, Oude boerderijen en buitenverblijven, pag. 1182.
71. Drs. W. A. Fasel, Alkmaar en zijne geschiedenis; Kroniek 1600-1813, pag. 114.
72. RAA, ONA, inv. nr. 796 akte 2.
73. RAA, Coll. Aanwinsten, inv. nr. 779.
74. RAA, OAA, inv. nr. 20 fol. 168; document in het familiearchief Conijn (d.d. 30-4-1769): 'Ik onder-

geschreven bekenne de persoon van Pieter Coorn vijf agtereenvolgende Jaaren in mijn dienst te
hebben gehadt en trouw en Eerlijk bevonden. Claas de Graaf, meest: Silversmit tot Schagen'.

75. RAA, OAA, inv. nr. 2084.
76. RAA, Coll. Aanwinsten, inv. nr. 782.
77. RAA, OAA, inv. nr. 20 (memoriaal 1737-1807) fol. 106.
78. Hendrik Scheerder, in leven houtkoper en r.-k. kerkmeester te Edam, is de enige persoon die ooit een

uitkering heeft moeten genieten uit het Fonds Eva Lijn, waarvan Jacobus Theodorus Koorn regent
was. Dit familiefonds, in 1743 bij testamentaire beschikking gesticht door Eva van Sanen-Lijn (1683-
1743) te Hoorn, die bij haar overlijden een vermogen van ruim ƒ 110.000 naliet, was bedoeld ter on-
dersteuning van minvermogende familieleden maar werd, bij gebrek aan dergelijke lieden (uitge-
zonderd deze gefailleerde heer Scheerder) in het begin der 20e eeuw geliquideerd. Alida van Sanen
was een dochter van Cornelis van Sanen, wij nkoper en r.-k. armmeester te Hoorn, en Lucia Sophia Boes,
regentes van het r.-k. Wees- en Armenhuis te Hoorn (de peetouders van Gertrudis van Sanen).

79. RAA, Coll. Aanwinsten, inv. nr. 752.
80. Zie voor diverse documenten met betrekking tot zij n handelsonderneming en zijn (neven)functies:

RAA, Coll. Aanwinsten, inv. nr. 603.
81. RAA, Archief Gemeente-Secretarie 1816-1929, inv. nr. 1842a.
82. Dr. Mr. J. Belonje,Een illuster grachtenhuis, in: Oud Alkmaar 13 (1989) nr. 4, met name pag. 68-69.
83. Rijksarchief Noord-Holland (RANH), archief van het departementaal bestuur van de Zuiderzee

inv. nr. 307, Liste des cent plus imposés de la ville d'Alkmaar, 26-10-1811 en RAA, Coll. Aanwinsten
inv. nr. 199.
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84. RANH, archief van het departementaal bestuur van de Zuiderzee inv. nr. 594 (band II), Etat des In-
dividus appartenans aux differentes Catégories de l'Art. 14 du Ddcrit Impérial relatif a la Création
des 4 Regimens de Gardes d'Honneur pour l'arrondissement d'Alkmaar.

85. Theodorus Lambertus Koorn, geb. Alkmaar 27-5-1819, koopman, oprichter 1868 en lid der firma T.L.
Koorn & Compagnie, kooplieden in koloniale waren, mede-oprichter 1853, vice-voorzitter 1853-
1876 en voorzitter 1876-1894 der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Alkmaar, lid der ge-
meenteraad van Alkmaar 1860-1894, regent van het r.-k. Wees- en Armenhuis, vice-president van
de Pius-Vereeniging en lid van het College van Zetters van 's Rijks directe belastingen ald., overl.
Brussel 4-8-1894, tr. 's-Gravenhage 23-4-1857 Maria Johanna Frederika Quant, geb. ald. 11-6-1831,
overl. Alkmaar 12-1-1890, dr. van Bernardus Quant, koopman in tabak en koloniale waren, lid van
het r.-k. parochiaal armbestuur, regent van het r.-k. Weeshuis, r.-k. Oude Mannen- en Vrouwen-
huis en r.-k. Kinderbestedelingshuis en kerkmeester der Sint-Willibrorduskerk te 's-Gravenhage,
en Henrica Johanna Hoefnagel.

86. RAA, Archief Gemeente-Secretarie 1816-1929, inv. nr. 1943.
87. C.W. Bruinvis, Het huis 'Het Moriaanshoofd' te Alkmaar en zijne bewoners, in: Oud Holland, Feestbundel Dr.

A.Bredius (1915), pag. 8-14. Na het overlijden van Jou/mes Christianus Koorn werd dit huis uit de boedel
gekocht door zijn zwager Gerhardus Adrianus Conijn; nadien was het pand opeenvolgend eigendom
van Adrianusjacobus Theodorus Conijn en Gerhardus Adrianus Conijn.

88. RAA, Coll. Aanwinsten, inv. nr. 290 (Th.P. Wortel, stukken met betrekking tot het 100-jarig be-
staan van de Sint-Dominicuskerk). Het blad 'de Eendracht' was tot 1991, in welk jaar het helaas
werd gestolen, in familiebezit.

89. Met dank aan Eerwaarde Heer P. Begheyn S. J.
90. Zie hiervoor: Mr. G.N. Westerouen van Meeteren, Opzoek naar de pauselijke adel, in: DeNederlandsche

Leeuw 118 (2001), kol. 467-490 (aanvullingen hierop, mede betreffende S.M. van Wijck, in kol. 662-
663).

91. JJ . Schilstra, 125jaar Kamer. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier 1853-1578,
Alkmaar 1978. Tot de oprichters van de Alkmaarse Kamer van Koophandel in 1853 behoorden on-
der andere Hendricusjohannes Conijn (1821-1885, broer van Gerhardus Adrianus Conijn, zie gen. IX en
zwager van Petrus Adrianus van der Drift, zie generatie X) en Theodorus Lambertus Koorn (zie voetnoot

85).
92. O. W. C. Menens, Klaas Brantjes (1/93-1869) en zijn familie, in: Terug in de tijd 2. Zaankanters en Waterlan-

ders, een bonte verzameling genealogisch onderzoek, uitgave NGV afd. Zaanstreek-Waterland 2002, pag.
13-32, met name pag. 24-25.

(oj(o

1254 - 2004

Uit Antwerpse Bron (120)

28 Junij 1498; Dierick van Alcmaer Aertsswylen tot Alcmaer in Hollant geseten vercocht en liet

afquiten Laureyse Spernagel Peterssonewylen die twee ponde groote vleems lyftochten die hij tot

zynen en Diercke Peter Ghyszonewylen leven hadde ende heffende was op een hoeve metten huy-

singen, houtland, beemde, gronde ende met al datt toebehoert, geheeten t Goet te Loobroeck

gelegen in Sinte Willeboertsprochie en opte helft van eenre huysinge metten plaetsen, hove,

gronde ende met al datt toebehoert, gestaen in Kypdorp alhier gelyc den scepenbrief...

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 114, f. i2verso] [M.V-K]
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gedrukte Alkmaarse bronnen
Hieronder een bloemlezing van verwijzingen naar gedrukte Alkmaarse bronnen. Voor meer
bronnen raadplege men de seriejaarboekjeAlkmaar, verschenen tussen 1965 en 1974.

J. Belonje, Een lijst van predikanten te Alkmaar uit het eind der 18'eeuw, in: De Navorscher 76 (1927),

pag. 152-153-
J. Belonje, Wandborden in de Groote Kerk te Alkmaar, naamlijsten van diakenen der Geref. (later Ned.

Herv,) kerk, van kerkmeesters van de Alkmaarsche Groote ofSt. Laurenskerk, in: De Navorscher 76
(1927), pag. 138-151,220-242,317-320; 77 (1928), pag. 35-39,167-171; 78 (1929), pag. 49-58.

J. Belonje, Oude inscripties op de algemene, begraafplaats te Alkmaar, in: Gens Nostra 12 (1957), pag.

249-253-
C.W. Bruinvis, Wapenborden in de Groote kerk te Alkmaar, in: Algemeen Nederlandsch Familieblad 16

(1903), pag. 177-187-
C.W. Bruinvis, Bevorderingvan inwoning te Alkmaar in de ïff eeuw, in: De Navorscher 73 (1914), pag.

389-393 [betreft verschillende persoonsnamen].
H.E. van Gelder, Uit de begraajboeken van Alkmaar, in: De Wapenheraut 9 (1905), pag. 12-13,226-

227; (1906), pag. 330-334 [betreft periode 1610-1647].
P.W. de Lange, Alkmaarders en hun huizen: het kohier van de personele quotisatie van 1742 (1744), in:

Gens Nostra 25 (1970), pag. 146-149.
W.P.J. Overmeer,DepredikantenderEvangelisch-lutherschegemeente te Alkmaar, in: Algemeen Neder-

landsch Familieblad 15 (1902), pag. 441-454.
J. H. Rombach, Het fonds van Matheus Burgius: een Alkmaarse studiebeurs, in: Gens Nostra 26 (1971),

pag. 150-152.
J. H. Rombach, Het register der naamsveranderingen te Alkmaar, in: Gens Nostra 26 (1971), pag. 18.

ArieJanStasse

1254 - 2004

Uit Antwerpse Bron (121)

6 febr. 1470; Jan Baers IJsbrant Baerszonewilen vercocht IJsbrande Baers Gheertszone zynen neve, X
[= tien] overlanxe Rynsche gulden erflic in dertich Rynschgulden erflic op een huysinge by
de Mekmerct, geheeten Brandenborch, comende achter in de Wolstrate, welke rente hem en
Jouffr. Lysbet van Overdevecht zynre moeder in den jare 1457,4 mey vercocht heeft Huygen Baers
zynen grootvader (daer afbleven zyn), dander tien Ryns gl. IJsbrande van te voren toebeho-
rende, en daeraf dander tien Rynsgl. erflic Aven Baers wittich wyf Goeman Meyngiaerts van Alke-
maer toebehorende zyn.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 77, f. 327verso] [M.V-K]
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bij de kwartierstaat van
Nel Schuttevaer-Velthuijs

(1903-1996)

DOOR G.H. PAETZEL-VEENSTRA

Schrijfster Nel Schuttevaer-Velthuijs, als Neeltje Velthuijs in Alkmaar geboren, is pas na haar hu-
welijk begonnen met schrijven. Ze schreef geromantiseerde boeken over alledaagse thema's,
in eenvoudige taal; ze waren bedoeld voor een groot publiek. Nel heeft in haar leven heel veel
romans geschreven, de meeste verschenen in bekende series als 'De Spiegelserie'. Er zijn meer
dan een miljoen stuks van verkocht. Bij het schrijven putte ze niet alleen uit haar fantasie,
maar verwerkte ze ook eigen ervaringen, bijvoorbeeld van vakantiereizen. Een titel als 'Kit-
ty's vakantie avonturen' (Amsterdam 1982) spreekt voor zichzelf. Uitnodigend zijn ook 'An-
nemarie ontdekt een komplot' (Huizen 1986), 'Paradijs in de duinen' (Baambrugge 1986) en
'Wolken met zilveren randen' (Amsterdam 1993). Familieleden en bekenden stonden soms
model voor personages in haar boeken, zoals ze eens vertelde.

Nel Schuttevaer-Velthuijs
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8
PIETER

VELDHUIS
(VELTHUIJS)

zn. van Vol-
kertVeldhuys
(Velthuys)en
Dieuwertjede

Ruijter

bakkers-
knecht,

fabrikant

geb. Westzaan
17-10-1812

overl. Zaan-
dijk 17-9-1867

9
GRIETJE
VREIJER

dr. van Ger-
rit Vrijer en
Corneliavan
der Hagen

geb. Wormer-
veer 3-5-1814

overl. Zaan-
dijk 28-3-1858

tr. (1) Wormerveer 26-7-1838

4
CORNELIS VELTHUIJS

huisknecht, boodschapper

geb. Zaandijk 2-7-1847
overl. Wormerveer

31-12-1912

10

JAN
WEETELING

zn.vanJan
Wetelingen
Neeltje van

Duijn

schipper

geb. Valken-
burg 10-3-1819

tr. Wormer-
veer 3-11-1843

11

ELISABETH
HARTOG
dr. van Wil-
lem Hartog
en Maartje
Koelewaart

dienstbode

geb. Wormer
10-2-1823

tr. Wormerveer 3-11-1843

5
NEELTJE WEETELING

geb. Zaandam 3-2-1849
overl. Wormerveer

28-5-1929

tr. Wormerveer 15-6-1873

2

PIETER VELTHUIJS

smidsknecht, smid, haardenfabrikant

geb. Wormerveer 3-4-1874

overl. Alkmaar 23-11-1952

12

GERRIT
HINDRIKS

STOKER
zn. van Hen-
drik (Hin-

derk) Gerrits
(Stoker) en
Elisabeth
Josephs
Kramer

landarbeider,
timmermans-

knecht

ged. Oude
Pekela

3-2-1800
overl. Nieuwe

Pekela
3-3-1895

13
MARIA
HARMS

TWIKLER
dr. vanHarm
JansTwikler
(Twikkeler)
en Elisabeth
Harms Bak-

kers

geb. Wedde,
ged. Oude

Pekela
7-9-1808

overl. Nieuwe
Pekela

2-11-1852

tr. Nieuwe Pekela 17-5-1834

6

HARM STOKER

grofsmid

geb. Winschoten 8-8-1841

overl. Oude Pekela
4-3-1871

14

JOHAN
FRIEDRICH

WITT
zn. van Carl
(Karl)Frie-

drich Witten
Maria Kielgast
(Kilgas.Kilian)

smidsknecht,
spijkersmid

geb. ws.
Perleberg,
sept. 1800

overl. Oude
Pekela

23-3-1883

15
KARSINA

(KARZIJNA)
EVERTS

KORVINGA
dr. van Evert
Harms (Lui-

ken) Korvinga
en Elisabeth

Karsiens
(Karsjes)

geb./ged.
Oude Pekela
17/24-1-1808
overl. Oude

Pekela
25-2-1885.

tr. Oude Pekela 5-11-1839

7
MARIA WITT

geb. Oude Pekela 26-3-1849

overl. Oude Pekela
19-1-1920

tr. Oude Pekela 4-3-1871

3
MARIA ELISABETH STOKER

geb. Oude Pekela 10-3-1873

overl. Alkmaar 31-7-1962

tr. Wormerveer 28-5-1899

NEELTJE VELTHUIJS
geb. Alkmaar 22-6-1903

overl. Beverwijk 16-4-1996

leerling-verpleegster psychiatrie, dienstbode, kinderjuffrouw, schrijfster
tr. Wormerveer 18-4-1934 Jurrianus Schuttevaer, geb. Zwolle 8-10-1908,

kantoorbediende Hoogovens, overl. Haarlem 3-8-1968,
zn. van Hendrik Schuttevaer

en Johanna Willemina ter Horst
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De familie Stoker te Oude Pekela in 1505, met vooraan op de stoel Nel voor haar grootouders Stoker

In een bericht na haar overlijden schreef een dagblad dat een terugkerend thema in haar
boeken was 'een dubbeltje wordt nooit een kwartje'. Eigenlijk was het meer zó, dat Nel al snel
bij iemand vaststelde of hij/zij van een dubbeltje een kwartje was geworden en als dat zo was,
dan heel voldaan reageerde. Het is een thema dat bij meer van haar generatiegenoten speelde.
Ze groeiden op in een tijd waarin een verdergaande schoolopleiding geen vanzelfsprekend-
heid was. Dat hebben ze altijd als een gemis ervaren. Alle verbeteringen op dat gebied voor het
nageslacht hebben ze van harte toegejuicht.

Mijn grootmoeder was een tante van Nel Schuttevaer. We hebben dus gemeenschappelijke
voorouders. Voor een kwartierstaat dienden nog wel de voorouders van vaderszijde te wor-
den uitgezocht. Op enkele (schippers)families na is me dat voor deze kwartierstaat gelukt. De
Vlielandse gegevens werden voor mij opgezocht door mevrouw A.T. van der Meulen-van Wijk
te Drachten; ik wil haar daarvoor op deze plaats dan ook bedanken.

Helaas zijn ook de kwartieren van moederskant niet helemaal volledig. Vrijwel alle moe-
ders-voorouders kwamen vanuit Duitsland naar het in de achttiende eeuw veelbelovende
Oude- en Nieuwe Pekela. Sommigen van vlak over de grens, anderen van verder weg. Veel
families zijn vrij gemakkelijk te volgen in de Duitse archieven, maar enkele hebben zo'n inge-
wikkeld verleden, dat hun geschiedenis wel altijd in nevelen gehuld zal blijven.

In de kwartierstaat komt de plaatsnaam Kleinemeer voor. Hiermee wordt bedoeld het hui-
dige Sappemeer waar destijds de enige katholieke kerk van Oost-Groningen stond.
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Alkmaar 1597 door C.Drebbd
(collectie Regionaal Archief Alkmaar)
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Fredrik Willem Michelet
organist en klokkenist te Alkmaar van 1765 tot 1773

DOOR ANNEKE BOS-BLIEK

Toen ik enige jaren geleden bezig was met een onderzoek naar de Haagse organist Albertus
Groneman ', vroeg ik mij af of diens tweede echtgenote, Lamberta Helena Michelet (1726-1770),
misschien familie zou zijn van de Alkmaarse organist Fredrik Willem Michelet (1720-1773). Al
snel was duidelijk dat zij in geen geval broer en zus waren. Om een mogelijk wat verdere fami-
lierelatie te kunnen vaststellen, was uitgebreider onderzoek noodzakelijk.

De familienaam Michelet doet een Franse oorsprong vermoeden, en inderdaad komen in
de collectie Waalse fiches, zoals te raadplegen bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den
Haag, honderden personen voor met de familienamen Michelet, Michele of Michel, varianten
die ik allemaal ben tegengekomen bij mij n nasporingen naar de Alkmaarse organist. Een mo-
gelijke aanwijzing is tevens dat hij als musicus vaak de voorletters F. G. voerde, zonder twijfel
afkortingen van Frédéric Guillaume.

Het onderzoek begon uiteraard in Alkmaar, waar Michelet ook is overleden, maar dit ver-
haal wordt geen 'verslag van een onderzoek', dus gaan we chronologisch te werk, onderbro-
ken door, zoals dat hoort in genealogische artikelen, een terugblik naar de voorouders.

Het ouderlijk gezin in Marburg
Fredrik Willem Michelet werd geboren in het Duitse Marburg (Hessen) op 26 februari 1720 (en in
de Gereformeerde kerk gedoopt op de 29ste) als tweede kind van Jean Michelet en Maria Elisa-
beth NN. Hij kreeg de voornamen Friederich Wilhelm, Duitse namen die hij ook nog geruime
tijd in Nederland heeft gevoerd. Verder is bekend dat hij op 25 april 1730 als leerling aan het
Marburgs Gymnasium werd ingeschreven en op 26 september 1736 aan de Universiteit2.

Vader jean Michelet was zelf als Johann Esaias Michel gedoopt in de Marienkirche van Hanau
op 1 november 1688 als zoon van kleermaker Frantz Michel enjohanna Catharina NN. Ze woon-
den in de Hanauer 'Neustadt'3. Na eerst tot 1712 voordanser geweest te zijn bij hofdansmeester
Mercier te Kassei, vestigde Jean zich in Marburg, waar hij een aanstelling kreeg als dansmees-
ter aan de Universiteit. Plaats en datum van zijn eerste huwelijk zijn niet bekend, maar in de
periode 1717-1729 liet hij samen met zij n echtgenote Maria Elisabeth in Marburg zes kinderen
dopen en/of begraven. Dit verhinderde hem niet daarnaast in 1721 een zoon te krijgen bij
Anna Elisabeth Reinhard en in 1725 een dochter bij Kunigunde Moebus. Na 1729 hertrouwde hij
met Anna Maria NN, uit welk huwelijk in 1732 een zoon geboren werd. Op 10 december 1733
trouwde hij ten derde male, nu met Rebekka Elisabetha Henning, met wie hij in de periode 1735-
1754 zeven kinderen kreeg. Hij overleed te Marburg op 8 april 17564.

In het Marburger Universiteitsarchief bevinden zich enige pakken brieven en dergelijke
betreffende dansmeesters die in de periode 1661-1756 aan de Universiteit werkzaam geweest
zijn. De laatste twee waren 'Jean Michele' en 'F.G. Michelet'. Zeker twee brieven zijn afkom-
stig van F.G. Michelet: de ene is gedateerd 24 mei 1756 en geschreven in Franeker, de andere is
zonder datum en plaats, maar Michelet noemt zich daarin 'Tanzmeister der Universitat Fra-
neker'. Hij solliciteert naar de functie van dansmeester aan de Universiteit van Marburg, die
vacant is geworden door het overlijden van zijn vader. Als motivatie geeft hij de liefde voor en
het heimwee naar zijn vaderland. En inderdaad werd hij benoemd5.
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In Leeuwarden en Franeker
Fredrik Willem Michelet wordt in Nederland voor het eerst vermeld in Leeuwarden, waar hij als
Fredrik Wilhelm Michele op 6 december 1744 in de Westerkerk trouwde met Ulisia Boëtius. Ulisia
was te Leeuwarden geboren en gedoopt op 29 augustus 1697 als tweede kind van cipier Ane
Boëtius en Cornelia Ypma. Bij haar huwelijk was zij 47 jaar oud, terwijl Michelet pas 24 jaar was.
Naar de reden van deze wat merkwaardige keuze kunnen we slechts gissen, daar verdere aan-
wijzingen ontbreken. Het huwelijk bleef kinderloos.

Vervolgens treffen we Michelet aan in Franeker, waar hij op 17 november 1746 een aanstel-
ling kreeg als dansmeester aan de Universiteit6. Hij schreef zich daar officieel in op 24 april
1748, waardoor hij van Universitaire privileges gebruik kon maken7. Het echtpaar Michelet
werd als gereformeerd lidmaat ingeschreven op 26 september 1749, Fredrik Willem met at-
testatie van Bückenburg in Duitsland8 en Ulisia met attestatie van Leeuwarden. In september
1756 vertrokken ze vanuit Franeker met attestatie naar Marburg, hetgeen overeenkomt met
de Universiteitsbrieven aldaar. Voor het avondmaal van 1 oktober 1758 waren ze weer terug in
Franeker, nu met attestatie van Marburg. Er volgde een herbenoeming als Universiteitsdans-
meester op 9 augustus 1759, later tevens de benoeming als organist aan de Academiekerk9.

Vanuit Marburg had het echtpaar Michelet een halfzusje van Fredrik Willem meegebracht,
Eva Rosina, uit het derde huwelijk van vader Jearc Michelet. Zij was in Marburg geboren op 1 no-
vember 1744 en nu dus bijna 14 jaar oud. Haar moeder was begin 1758 hertrouwd. Eva Rosina
deed in Franeker geloofsbelijdenis op 20 juni 1760.

Volgens de quotisatiecohieren van 174910 werd het gezin van dansmeester Michel aangesla-
gen voor 56 gulden. Het gezin bestond uit drie personen boven 12 jaar (er was een inwonende
student) en woonde Tweede Oost nr. 143 in een huis dat eerst gehuurd was van de weduwe van
Taekejelgersma, later van konvooimeester Nathan Sloterdijk. Na zijn korte verblijf in Marburg
kocht Michelet in Franeker een huis van Jochum Sander, sindsdien woonde hij Tweede Noord
nr. 9. Dit huis verkocht hij in 1766 aan secretaris Adrianus Alma. Hoewel hij, als ingeschrevene
bij de universiteit, vrijstelling van veel lasten genoot, zijn er daarnaast toch een paar belas-
tingbronnen waarin hij genoemd wordt. Zo komt hij voor in de reëelcohieren voor 26 gulden
en 7 stuivers, betaalde hij lantarengelden en viel hij vanaf 1762 onder de vermogensbelas-
ting (100ste penning) over een bedrag van 1.000 gulden van zichzelf en 500 gulden van zijn
vrouw".

Stadsorganisten -klokkenist te Alkmaar
In Alkmaar was in 1765 de functie van stadsorganist en -klokkenist vacant geworden door het
overlijden van Adrianus Winkel, die deze functie vanaf 1753 had bekleed als opvolger van de
bekende GerardusHavingha n. Op 22 juni stelde burgemeester De Dieu aan de vroedschap voor
om een ander op de opengevallen plaats te benoemen13, hetgeen op 6 augustus resulteerde in
de benoeming van Michelet'4. Aan de uitgebreide instructie, opgesteld op 3 maart 1753 voor
Winkel en herschreven op 26 januari 1754, werd aan het eind toegevoegd dat in 1765 op de-
zelfde condities en instructie was aangesteld F.W. Michelet (later nog toegevoegd op 30 maart
1773 Michael Körnlein), allen voor het traktement van 600 gulden per jaar, te betalen in vier
termijnen15.

Volgens deze instructie moest de organist iedere zaterdag de tongwerken stemmen, mocht
hij zich niet door een onbekwame leerling laten vervangen, moest hij toezicht houden op de
balgentreder, de klavieren in goede staat houden en na het spelen de orgelluiken sluiten. Wat
het spelen zelf betreft, moest hij in de Grote Kerk (= de St. Laurenskerk) 's morgens, 's mid-
dags en in de winter ook 's avonds, voor en na de predikatie spelen tijdens het zingen van de
psalmen, en na de zegen de laatst gezongen psalm herhalen of een andere spelen. Ditzelfde
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moest hij ook doen op dinsdag en donderdag in de Kapel. Ook moest hij iedere vrijdag en
zaterdag van elf tot twaalf in de Grote Kerk spelen, en altijd als de heren burgemeesteren dat
verlangden. Verder moest hij dinsdags en donderdags op de klokken van de Grote Kerk en
vrijdags en zaterdags op die van de Waagtoren spelen, telkens van negen tot tien uur, plus
natuurlijk wanneer de burgemeesters dat wilden.

Daarnaast moest hij nog iedere twee maanden de tonnen van het speelwerk van de Grote
Kerk versteken, met op het hele uur een psalm en op het halve uur een vrolijk airtje dat hij zelf
mocht uitzoeken. Ook op de Waagtoren moest hij het klokkenspel versteken met psalmen of
airtjes, maar op 20 december met 'O heijligh zaligh Bethlehem', op 20 april met 'het Meijlied'
en op 21 augustus met 'Het belegh van Alkmaar'.

Verdere taken
De volgende uitbreiding van zijn taken, die meteen onder de instructie van organist en klok-
kenist volgt, viel onder de zelfde financiële regeling.

De organist moest het stadsclavecimbel, dat in de zaal van het stadsmuziekcollege stond,
onderhouden en van pennen en snaren voorzien, kortom zorgen dat het altijd in goede condi-
tie was. 's Zomers, als het muziekcollege gesloten was, moest hij het clavecimbel in zijn eigen
huis bewaren. Hij moest ook altijd bij de concerten aanwezig zijn om de liefhebbers te bege-
leiden en een uur voor aanvang het clavecimbel stemmen.

Het Alkmaars muziekcollege mocht gebruikmaken van de stedelijke concertzaal, inclusief
vuur en licht, zoals blijkt uit het jaarlijks terugkerend verzoek hiertoe, onder andere op 11
september 1768 toen behalve een lid van het muziekcollege ook Michelet verscheen. Ze kre-
gen toestemming, maar moesten er wel zorg voor dragen dat het aantal leden niet te groot
werd, en er bij aanname van nieuwe leden op letten dat die ook werkelijk actief mee zouden
musiceren. Verder moesten ze ook echt om negen uur 's avonds de zaal uit. Kennelijk dreigde
het muziekcollege een beetje te gezellig te worden16.

Wat de extra werkzaamheden, die Michelet op verzoek van de burgemeesters moest ver-
richten, inhielden, blijkt bijvoorbeeld uit een vroedschapsresolutie van 17 mei 1768, waarin
de gang van zaken beschreven werd tijdens het komende bezoek van de Prins en Prinses
van Oranje. Die zouden namelijk op donderdag 26 mei komen 'dejeuneren' tijdens hun reis
naar Texel. De organist moest op de klokken van de toren van de Grote Kerk spelen vanaf het
moment dat de hoge gasten de stadspoort waren binnengekomen totdat ze bij het stadhuis
waren uitgestapt. Vervolgens moest hij op het orgel gaan spelen voor het geval ze de kerk wil-
den bezichtigen. Tenslotte moest hij naar de Waagtoren gaan om daar de klokken te bespelen
wanneer de gasten langskwamen bij hun vertrek17.

Andere gelegenheden waren de geboorten van kinderen van de stadhouder, ter viering
waarvan de klokken van de Waag bespeeld moesten worden18.

Op 15 maart 1768 verzocht Michelet om verhoging van zijn traktement met 200 gulden,
aanhalend dat ook Havingha destijds die verhoging had ontvangen. Michelet voerde als ar-
gument aan dat hij de betrekking weliswaar had geaccepteerd voor 600 gulden, maar dat hij
gedacht had dat hij in Alkmaar meer leerlingen zou kunnen krijgen. Ook had hij gedacht dat
het leven in Alkmaar goedkoper zou zijn dan in Friesland, hetgeen evenmin werd bewaar-
heid, want hij moest meer belastingen betalen en de levensmiddelen waren veel duurder. Er
werd een commissie ingesteld om zich over de zaak te buigen, en reeds op 26 maart kwam de
goedkeuring los. Maar wel op voorwaarde van taakuitbreiding: Michelet moest voortaan de
kinderen van alle fatsoenlijke lieden dansles geven en ook drie maal per week (wel tegen extra
betaling) de leerlingen van de Franse school".
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Andere activiteiten op muziekgebied
Behalve als dansmeester, organist, klokkenist en begeleider van een muziekcollege is Fredrik
Willem Michdet nog op andere terreinen van de muziek actief geweest.

In advertenties in de Groningse Courant van 2 en 23 november 1751 werd aangekondigd
de verschijning van de 'Inleyding tot de Musiq kunde', door J.W. Lustig, organist van de Mar-
tinikerk te Groningen. Dit boek was te koop bij de meeste boekverkopers, stadsorganisten
en muziekmeesters. Volgen een aantal steden met telkens een naam, waaronder in de eerste
advertentie 'te Franequer, bij Signeur Michelet', en in de tweede 'Franeker, F.G. Michelet'20.

Ook advertenties in de Amsterdamsche Courant geven een aardig beeld van zijn activitei-
ten: op 27 juli, op 9 en op 18 augustus 1751 gaven de heren de GraP' en Michelet, meesters op de
viool, klavier en dwarsfluit, een concert in de Witte Molen op de Cingel te Amsterdam.

Daarnaast hield Michelet zich ook scheppend met muziek bezig. Uit advertenties in de
Amsterdamsche en de 's-Gravenhaegse Courant van 1751 tot en met 1756 blijkt dat hij in die
periode vier bundels met elk drie Galante Sonates voor Clavecimbel heeft gecomponeerd en
in eigen beheer uitgegeven. De bundels werden aangeboden door de Amsterdamse muziek-
verkopers A. Olofsen en J. Covens jr. Later zijn negen van deze sonates uitgegeven door de
Amsterdamse muziekuitgever J.J. Hummel.

In zij n Alkmaarse periode verschenen de door Michelet bewerkte 150 psalmen van David en
-de lofzangen, zoals gebruikt in de Gereformeerde kerken, bedoeld voor amateurmusici die
niet zo goed konden spelen en de basso continuo niet konden lezen. Deze bundel werd even-
eens door Hummel uitgegeven, en wel in 1772. In het voorwoord schrijft Michelet dat hij er al
aan begonnen was toen hij nog in Franeker woonde, maar door de verhuizing en de drukke
werkzaamheden in Alkmaar had hij er lang over gedaan het werk te voltooien.

III S 0 N A

C € JC «3 JL X

F. Gr. DONKE
p CN p .

Z^ O-. Ut<Je£
QJ

•Jinuterdamo.

T E

0.

E. .

i t .

Titelblad van de eerste in eigen beheer
in 1751 uitgegeven bundel galante dave-
cimbelsonates, opgedragen aan Petrus
Gerbrandus Donker, rechtenstudent aan
de Franeker Academie en afkomstiguit
Nederlands Indië.
VerzamelingNederlands Muziek Instituut,
Den Haag
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Levenseinde
Op 3 september 1766 waren Fredrik Willem, Ulisia en Eva Rosina Michelet met attestatie van
Franeker ingeschreven in het lidmatenboek van de Grote Kerk. Ze woonden gedrieën in de
Langestraat. Toen Fredrik Willem op 25 februari 1773 overleed, werd bij het aangeven voor de
impost op 3 maart de Langestraat ook als adres vermeld. Er werd drie gulden impost betaald,
zijn leeftijd zou 55 jaar zijn. We weten echter dat hij daags na zijn overlijden 53 jaar zou zijn
geworden. Hij werd begraven in de Grote Kerk op 5 maart in een eigen graf, Zuidergang nr.

159-
Na zijn overlijden verschenen bij notaris Pieter de Lange op 22 maart gezamenlijk stads-

dokter Isaac de Bois Hoolwerff en apotheker Jacob Gorter, om op verzoek van weduwe Ulisia
Boëtius te verklaren dat ze Fredrik Willem Michelet goed gekend hadden en wisten dat hij over-
leden was op 25 februari, de eerste doordat hij als arts Michelet behandeld en later de dood
geconstateerd had, de tweede doordat hij bij het sterven aanwezig was geweest. Op 26 april
1773 liet Ulisia een testament opmaken. Zij verklaarde niet boven 4.000 gulden gegoed te
zijn en benoemde tot haar enige erfgenaam haar schoonzuster Eva Rosina Michelet. Op 29 mei
compareerde Ulisia om jacob Gorter te machtigen namens haar te gaan verklaren dat haar man
geen goederen of kapitaal had nagelaten waarover zij collaterale successierechten zou moeten
voldoen22. Het jaar daarop overleed zij. Ook zij werd begraven in het graf Zuidergang nr. 159,
op 12 augustus 1774. De impost bedroeg weer drie gulden (aangifte 10 augustus), ze woonde in
de Langestraat ten huize van Jacob Gorter, sinds 25 juli 1773 de echtgenoot van Eva Rosina. Als
haar leeftijd werd opgegeven 77 jaar, hetgeen zij inderdaad geworden zou zijn indien zij een
paar weken langer geleefd zou hebben.

Totslot
Geconstateerd kan worden dat Michelet in Alkmaar een omvangrijke taak heeft gehad23. Hij
was er organist, klokkenist, dansmeester en begeleider van het muziekcollege. Een vergelij-
king met de vaste werkzaamheden van de eerder door mij bestudeerde Haagse organist Alber-
tus Groneman laat wel zien dat Michelet voor veel minder geld veel meer moest doen.

Resteert nog de in het begin gestelde vraag of er een familierelatie bestaat tussen Fredrik Wil-
lem Michelet en Lamberta Helena Michelet, de tweede echtgenote van Albertus Groneman. Helaas
moet ik het antwoord op deze vraag ook na dit onderzoek nog schuldig blijven. Zij waren
generatiegenoten, Lamberta Helena werd geboren in 1726 en Fredrik Willem in 1720, maar
terwijl de afkomst van Lamberta wel naar Franse grootouders valt te herleiden, is dat zoals
we gezien hebben bij Fredrik Willem niet gelukt. Het is natuurlijk mogelijk dat FrantzMichel
als Frangois vanuit Frankrijk naar Duitsland is gekomen, maar aanwijzingen daarvoor zijn
tot op heden niet gevonden. We moeten er rekening mee houden dat van vader Jean en zoon
Frédéric Guillaume Michelet als dansmeesters enige zwierigheid en charme verwacht werd. Dat
kwam meer overeen met de vooroordelen over een Franse dan over een Duitse aard, dus wel of
niet van Franse oorsprong: het was in hun beroepsbelang in ieder geval te doen alsof.
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BIJLAGE 1
Lijst van bewaard gebleven composities

- III Sonate di Galanteria per il Cembalo dedicate Al molto Illustre et Eccellentissimo
Signore P.G. Donker. Licenziato delle Leggi. da F.G. Michelet. Amsterdamo, Apresso
l'Autore. Aanwezig bij het Nederlands Muziek Instituut (NMI), Den Haag.
Deze bundel werd op 26 oktober 1751 in de Amsterdamsche Courant door muziekuitge-
ver en -verkoper A. Olofsen geadverteerd voor 30 stuivers. Op 19 augustus 1752 bood boek-
verkoper J. Covensjr. drie galante clavecimbelsonates deel 2 van F. G. Michelet aan, voor twee
gulden, alsmede het eerste deel voor 1 gulden 10 stuivers. Op 20 juli 1754 volgde deel 3 en
op 23 december 1755 deel 4. De eerdere delen waren nog bij Covens te koop, per deel apart
voor twee gulden, maar alle 12 sonates tegelijk voor zeven gulden. Op 13 januari 1756
werden dezelfde werken voor dezelfde prijs aangeboden door Olofsen. Gelijkluidende
advertenties verschenen ook in de 's-Gravenhaegse Courant.

- VI Sonate di Galanteria per il Cembalo, Libro Primo. Uitgave J. J. Hummel te Amsterdam.
Aanwezig in het Muziekarchief van het Benedictijner klooster in het Oostenrijkse Gött-
weig.
In de catalogi van Hummel zijn twee bundels van Michelet vermeld, één bundel met zes
Sonates voor clavecimbel Opus I en één bundel met drie Sonates Opus II, elk voor de prijs
van drie gulden24.

- VI Sonate di Galanteria per il Cembalo, del Sig.r Michelet. Afschrift in een boekje met
meerdere afschriften van verzamelaar/!. Siegmann uit het derde kwart van de 18de eeuw.
Aanwezig bij het NMI, Den Haag. Vergelijking van de muziek leert, dat deze sonates
identiek zijn aan de door Hummel uitgegeven sonates Opus I, en dat de eerste drie iden-
tiek zijn aan de sonates in de in eigen beheer uitgegeven bundel.

- De Zangwijsen der CL Psalmen Davids, en der Lofzangen, zo als dezelve in de Gerefor-
meerde kerken deser Landen gebruikelijk zijn, met voldoende Harmonyen voorzien,
om op 't orgel of in huis gespeelt te kunnen worden, benevens een voorbericht; opgestelt
voor de gene die de Basso Continuo niet verstaan, door F.G. Michelet, Organist te Alkmaar.
Uitgave JJ. Hummel te Amsterdam 1772. Aanwezig bij het NMI, Den Haag.

Daarnaast zijn er twee uitgaven met muziek van meerdere componisten, waaronder Michelet.
- Pièces Choisies pour Ie Clavecin avec un Canon Circulaire, composées par de célèbres

auteurs, Livre Premier. Uitgave J.J. Hummel, Amsterdam 1756. Hierin van Michelet: Ca-
non circulaire, Murki en Menuet. Aanwezig in de Bibliotheek van het Conservatorium te
Brussel. Facsimile uitgave bij Musica Repartita, Utrecht 2000.

- De vier Muzykale Jaargetyden, vervattende allerley en op yder Jaargetyde passende Nieu-
we Hollandsche Zang-airtjes, door verscheide Componisten hier te Lande in een Vrijen
trant op Muzyk gebragt met een Basso Continuo, Bekwaam om gezongen en op Veelerley
Instrumenten gespeeld te worden. Uitgave JJ. Hummel, Amsterdam 1757. Hierin drie
liederen, door Michelet van muziek voorzien. Aanwezig bij het NMI, Den Haag.
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BIJLAGE 2
Genealogische gegevens van Lamberta Helena Michelet (1726-1770)25

en Fredrik Willem Michelet (1720-1773)

1. Lamberta Helena Michelet, ged. Hoorn 24-9-1726, overl./begr. Den Haag (Grote kerk) 3/11-1-
1770 (aang. 10-1), tr. Den Haag 28-5-1758 JohannesAlbertusHendricusGroneman, ged. Hamm
6-12-1711, organist en klokkenist aan de Grote of St. Jacobskerk te Den Haag, componist
en violist, overl./begr. Den Haag (Grote kerk) 26-5/2-6-1778, zn. van Jodocus Hermannus
Groneman en Anna Fischers.

2. Thiery (= Gerrit) Michelet, tr. Utrecht (Waals) 22-1-1716
3. Emilie Magdelaine (de) la Bourde.

Uit dit huwelijk:
a. Emilie Magdelaine, ged. Utrecht (Waals) 14-10-1717.
b. Susanne, ged. Dordrecht 4-1-1720.
c. Jean Thiery, ged. Dordrecht 22-5-1721.
d. Lamberta Helena (zie 1).

4. Jean Michelet, van Douzy, geb. ca. 1637, landbouwer, overl. Angerminde 13-4-1714 (77 jaar),
tr.

5. AnneGaucher.
Kinderen:
a. Germain,geb. ca. 1669, pruikenmaker, overl. Angerminde 29-8-1730(61 jaar), tr. Berlijn 14-8-1698

MargueritMassel.
b. Anne, geb. Douzy, ged. Sedan 8-5-1672, overl. Parstein 21-10-1751, tr. Piere Despierre.
c. Noë, geb. Douzy, ged. Sedan 5-9-1677, landbouwer, overl. Angerminde 14-5-1734, tr. ald. 12-12-

1707 ElisabethThelin.
d. Thiery (zie 2).
e. Jean, van Sedan, pruikenmaker, overl. Leiden 14-9-176225, otr. Leiden (Waals) 26-4-1710 Marie la

Vigne.
f. Abraham, ged. Maagdenburg (Waals) 18-8-1689, pruikenmaker, overl. Berlijn 9-8-1709 (20 jaar).

1. Fredrik Willem Michelet, geb./ged. Marburg 26/29-2-1720, dansmeester, organist, klokke-
nist, componist, clavecinist en begeleider van het muziekcollege te Alkmaar, overl./ begr.
Alkmaar (Grote Kerk) 25-2/5-3-1773 (aang. 3-3), tr. Ulisia Boëtius, geb./ged. Leeuwarden
29-8-1697, begr. Alkmaar 12-8-1774 (aang. 10-8), dr. van Ane Boëtius, cipier, en Cornelia
Ypma.

2. Johann Esaias (Jean) Michelet, geb. Hanau 1-11-1688, voordanser te Kassei, dansmeester
Universiteit van Marburg, overl. Marburg 8-4-1756; tr. (2) Anna Maria NN; tr. (3) Marburg
10-12-1733 Rebekka Elisabetha Henning, dr. van Sebastian Henning te Frankfurt am Main en
Maria Magdalena NN; tr. (1)

3. MariaElisabethNN.
Uit het eerste huwelijk:
a. AnnaElisabeth, geb. Marburg 24-7-1717.
b. Friederich Wilhelm (zie 1: Fredrik Willem Michelet).
c. dochter, begr. Marburg 25-4-1724,2 jaar.
d. zoon, begr. Marburg 7-2-1725, ruim 6 maanden.
e. VrantzCarl,geb.Marburg25-7-1725.
f. Dorothea, geb. Marburg 27-7-1729, begr. ald. 9-12-1730.
Uit het tweede huwelijk:
g. KarlDaniel, geb. Marburg 23-7-1732.
Uit het derde huwelijk:
h. Maria Magdalena, geb. Marburg 15-3-1735.
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i. Bernhard Wilhelm, geb. Marburg 12-6-1738.
j . CatharinaEleonore,geb. Marburg 18-2-1741.
k. Eva Rosina, geb. Marburg 1-11-1744, overl. Alkmaar 8-12-1818, otr./tr. Alkmaar/Koedijk 11/25-7-

1773» Jacob Nanningsz. Gorter, geb. Medemblik 1735, apotheker en secretaris te Alkmaar, overl.
Alkmaar 18-3-1806.

Uit dit huwelijk:
1. Nanning, ged. Alkmaar 17-11-1774, begr. ald. 8-5-1775.
2. Nanning, ged. Alkmaar 18-3-1777, apotheker en secretaris ald., overl. ald. 21-11-1815, tr. Alkmaar

30-9-1804 Sara Geldolphia deLange, dr. van Pieter de Lange en Margaretha Ouburgh.
3. Cornelisjohannis, ged. Alkmaar 29-7-1779.
1. Friederika Carolina, geb. Marburg 5-2-1747, overl. ald. 2-4-1760.
m. AmoeneMariane, geb. Marburg 10-12-1749.
n. Wilhelminejohanna, geb. Marburg 27-4-1754, overl. ald. 6-9-1759.
Buiten echt met Anna Elisabeth Reinhard, geb. Marburg 11-7-1695:
o. Johann Michael, ged. Marburg 28-4-1721.
en met Kunigunde Moebus, ged. Marburg 20-3-1704:
p. Christina Elisabeth, ged. Marburg 15-5-1725.

4. FrantzMichel, kleermaker te Hanau, tr.

5. Johanna Catharina NN.
Uit dit huwelijk:
a. Johann Esaias (zie 2).
b. Anna Elisabetha, geb. Hanau 25-2-1691.

Noten
1. A. Bos-Bliek en J. Wentz, De trompet en het rad; de lotgevallen van de i8de-eeuwse musicus Albertus Grone-

man, in: Jaarboek Die Haghe 1997, pag. 76-153. Het huidige artikel over RW. Michelet is van opbou-
wende kritiek voorzien door dr. Rudolf Rasch, waarvoor mijn dank.

2. Hessisches Staatsarchiv Marburg (HSM), Marburger Sippenbuch, pag. 32-33.
3. Stadtarchiv Hanau, Kirchenbüchern der Marienkirche en andere bronnen, volgens vriendelijke

mededeling van Monika Rademacher, archiefmedewerker aldaar. In Hanau is noch de herkomst
van Frantz Michel noch zijn huwelijk gevonden.

4. HSM, idem (noot 2).
5. HSM, Archiv Universitat, Bestand 5 Geheimer Rat inv. nr. 8134.
6. A.P.vanNienese.a.,De Archieven van deUniversiteitteFraneker 1585-1811, pag. 329.
7. SJ. Fockema Andreae en ThJ. Meyer (red.), Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811,

1816-1844), Franeker 1968.
8. Onderzoek in het Niedersachsisches Staatsarchiv Bückenburg leverde geen informatie op.
9. Gemeentearchief Franeker (GAF), administratie geestelijk comptoir, inv. nrs. 2758-2835. De gege-

vens uit het GAF zijn verkregen door de welwillende medewerking van Gerard van der Heide, die
daar onderzoek doet naar Franeker orgels. Met dank.

10. P. Nieuwland, De Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1745, deel 2
(Fryske Akademy, Leeuwarden 1981), pag. 43.

11. GAF, Reëel inv. nrs. 1198 t/m 1217; lantarengelden inv. nrs. 948 t/m 976; 100ste penning inv. nrs.
1339 t/m 1558.

12. Zie over Havingha onder andere F. van Wijk, Gerardus Havingha (1696-1753), organist en klokkenist van
Alkmaar, Uitgave Stichting Vrienden van het Orgel te Alkmaar, 2003. Over het orgel onder ander J.
Jongepier, HetHagerbeer/Schnitger-orgel in de Grote ofSt. Laurenskerk te Alkmaar, 1987.

13. Regionaal Archief Alkmaar (RAA), Oud Archief Alkmaar (OAA), inv. nr. 60, Resoluties van de
Vroedschap, fol. 42.

14. Idem, inv. nr. 139, 'Memoriaal'. Register met aantekeningen van te behandelen zaken met de
daarop genomen besluiten, fol. 39V.

15. Idem, inv. nr. 294, Derde ordonnantieboek fol. ïov e.v.
16. Idem, inv. nr. 139 (noot 14), fol. 56V-57.
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YJ. Idem, inv. nr. 139, fol. 129 e.v.
18. Idem, inv. nr. 60 (noot 13), fol. 215V.
19. Idem, inv. nr. 60, fol. nov en 111-112V.
20. Bouwstenen 3, Amsterdam 1980, pag.129.
21. Waarschijnlijk Christiaan Ernst Graf.
22. RAA, Notarieel Archief Alkmaar voor 1842, inv. nr. 697, archief notaris Pieter de Lange, akten 28,43

en 60.
23. Zie voor zijn werkzaamheden in Alkmaar ook: P.J. Glasz, Wat men van Frederik Willem Michelet, orga-

nisten klokkenist(1765-1773) vroeg, in: Alkmaarse Courant dd 15-9-1906.
24. C. JohanssonJ.J. &B. Hummel, Music-Publishingand Thematic Catalogues, 3 vols., Stockholm 1972.
25. De familie van Lamberta Michelet is gereconstrueerd, behalve met behulp van DTB-boeken te

Hoorn, Den Haag en Leiden, aan de hand van de Waalse fiches bij het CBG in Den Haag en het tes-
tament van Jean Michelet bij notaris Josué l'Ange te Leiden d.d. 9-6-1762 (inv. nr. 2197, akte 91).

1254 - 200A

Nooit meer
Ik ben een boek,

Soms eeuwen oud,
Aan het archief toevertrouwd.

Ik ben verfilmd
Tot mijn behoud,

Wordt nimmer meer aanschouwd.

Ik word eenzaam,
Maar niet alleen,

Honderden boeken om mij heen.

Ik zal missen
Die zoekende ogen,

Naar nieuws, lang vervlogen.

Nooit meer een streling
Een liefkozende hand,

Nooit meer een persoonlijke band.

Dank zij vooruitgang
Blijf ik behouden,

Als iemand mij nog vast mag houden.

Nooit meer...

A. C. Stierp-Impink, Oudorp 1996
[bij verfilmen Oud Recht in Regio Archief Alkmaar]
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zij kwamen overal vandaan
herders van de St. Laurentius parochie te Oudorp NH (1640-2003)

DOOR A.C. STIERP-lMPINK

Door verschillende bronnen met elkaar te combineren, heb ik een lijst kunnen samenstellen
van pastoors en kapelaans die te Oudorp in de rooms-katholieke kerk hebben gefunctioneerd
als herders van de parochie. Vaak trekken zij van plaats tot plaats. De lijst is geen familie-gene-
alogie, maar geeft een overzicht van de herders van de parochie Oudorp tussen 1640 en 2003.

Noordoostelijk in de huidige gemeente Alkmaar ligt de vroegere gemeente Oudorp. De
meer dan normale belangstelling van de stad Alkmaar voor het dorp Oudorp gaat lang terug.
De vroedschap van Alkmaar bespreekt op 14 mei 1565 een plan om Oudorp bij haar jurisdic-
tie te trekken. Indien het niet zal lukken, zo besluit men, dan wordt in ieder geval de handel
binnen 600 a 1000 roeden te na aan hun grensgebied niet geduld'. In 1857 volgt een nieuwe
poging. Alkmaar wil de grensscheiding naar de zijde met Oudorp enige uitbreiding geven en
verzoekt het dorp medewerking, die zij niet krijgt. Oudorp verwacht niets anders dan schade
en besluit het niet te doen2. Uiteindelijk wordt in 1975 Oudorp door Alkmaar geannexeerd
en wordt het dorp voortaan 'Wijk Oudorp' genoemd. Ook al zijn de inwoners Alkmaarders
geworden, in hart en nieren blijft de oude bevolking zich Oudorpers voelen en noemen.

In Oudorp heeft een kerkje gestaan in het Noord-Hollandse landschap even boven Alkmaar op
een oude strandwal, een geestrug die liep van Vronen, het huidige St. Pancras, tot Akersloot en
Uitgeest. Rond dit kerkje, een Statiekerk toebehorend aan het klooster van Echternach.heeft
een katholieke gemeenschap geleefd. Een eerste vermelding van deze kerk wordt aangetrof-
fen in een brief van 1063, waarin de bisschop van Utrecht een regeling treft met de abt van
Echternach, om de kerken die uit het erfgoed van Willibrord aan zijn Luxemburgs thuis-
klooster zijn geschonken, aan de abdij van Egmond over te dragen3.

In het Liber Memoriaal Register van de parochie zijn de volgende namen ingeschreven:
anno 1323 Theodorus, Presbiter; 1338 Wilhelmus Presbiter; 29 mei 1343 Derk priester in
Oudorp; 21 mei 1387 overleden Willem, genaamd onze priester van Oudorp; voor 1407 Hugo
Gerritszoon; 1467 Diderik Klaaszoon; voor 1512 Niklaas van Alkmaar; 1512 Roving beschou-
wend Theoloog; 1514 onderpastoor Vincent Bartholomeus Niklaaszoon, oud 31 jaar4. H.J.G.
van Baren, pastoor te Oudorp van 1928 tot 1938, schrijft in zijn jubileumboekje5 het volgende:
'Omstreeks het jaar 1413 wordt vermeld pastoor Theodorus, iets later Theodorus-Hugo, Ge-
rardi, Dirk Claasz Niclaas van Alkmaar, Everardus Rodenek, wiens namen in de geschriften
van de Egmondse Abdij zijn bewaard. In 1463 vermaakt pastoor Theodorus Nicolaasz aan het
Maria-altaar in de Oudorper kerk landerijen als fonds van een altijddurende fundatie. Dit
blijkt uit de kavelconditiën van de Schermer uit het jaar 1645'.

Nog is bekend ene Andries Cornelisse (A. Nerdems) pastoor te Oudorp en Bisschoppelijk
commissaris te Alkmaar. Hij assisteert op 12 mei 1571 bij een plechtigheid6.

Het voornoemde kerkje moet hebben gestaan waar nu de Nederlands Hervormde Kerk
genaamd 'De Terp' staat. Tijdens de Reformatie, met de Beeldenstorm tot gevolg, komt dit
kerkje in handen van de Gereformeerde Religie. De vervolging van de rooms-katholieken is
dan een feit, waardoor zij genoodzaakt zijn ondergronds te gaan. Zij zoeken een schuilplaats
in een boerderij, 'De Jagersplaats', staande aan de Huigendijk, op een droog gedeelte van de
Heerhugowaard. Een groot deel van Heerhugowaard behoort tot de parochie Oudorp. De
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grenslijn wordt gevormd ten noorden met Broek op Langedijk en zo met de klok mee met
Obdam, de Goorn, Schermcrhorn, Beemster, Akersloot, Alkmaar en ten westen met Bergen.
Door het vormen van nieuwe parochies is in de loop der tijd de parochie Oudorp drastisch ver-
kleind. Zeer tot spijt van de pastoors, die daardoor hun inkomen zien verkleinen. In de grote
kelder van de 'Jagersplaats' zijn in het geheim godsdienstoefeningen gehouden. De gelovigen
zijn daar bijeen geroepen door de zogenaamde 'Klopjes', vrouwen die in gemeenschap leven,
die een devote regel volgen van godsvrucht en naastenliefde. Een van hen is Maartje Simons,
bekend als 'geestelijke dochter'.

In de tijd van de vervolging is pastoor H. van Benschop de herder van de geloofsgemeen-
schap. Tien jaar verblijft hij op de Jagersplaats. Omdat de vervolging begint te verminderen,
is de tijd rijp om terug te keren naar Oudorp. Daar heeft de zus van pastoor Van Benschop een
huis met schuur gekocht van dokter Van Dijk, op een plek enigszins verborgen in een stuk
bos, daar waar nu de pastorietuin is gelegen. De schuur wordt tot schuilkerk ingericht, een
zogenaamde schuurkerk. Vanaf die tijd begint een aaneengesloten rij van zeventien pastoors
die in Oudorp hebben gestaan. Hierna volgen ze in chronologische volgorde. Hier niet opge-
nomen, maar wel bij mij te raadplegen, is de lijst van 54 kapelaans te Oudorp.

Pastoors te Oudorp (1640-2003)
1. Henricus van Benschop, geb. IJsselstein 1610, benoemd te Oudorp in 1640, overl. Oudorp

12-3-1677, begr. ald. in de NH kerk. Hij studeerde aan de Hogeschool te Leuven, gewijd in
1633. Pastoor Van Benschop was een welgevormde vastberaden man met een blijmoedig
uiterlijk.

Pastoor H. van Benschop, buste afbeelding uit 1668
(origineelpastorie Oudorp)
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2. JacobusAldenhoven, geb. Amsterdam, benoemd te Oudorp in 1677, overl. Oudorp 20-3-1712,
begr. ald. in de NH kerk. Hij is 35 jaar pastoor te Oudorp geweest. Hij studeerde te Huis-
sen en Leuven, was een scherpzinnig man en stond bekend om zijn grote milddadigheid
jegens de armen. In zijn tijd is de kerk, nog steeds een schuurkerk, verrijkt met een preek-
stoel.

3. Joannes Babtist Brikkenaar, geb. Amsterdam 1688, benoemd te Oudorp in 1712, overl.
Oudorp 25-7-1760 (72 jaar), begr. ald. in een eigen graf in de NH kerk, welke hij voor zich
en zijn opvolgers had gekocht, zn. van Bernardus Brikkenaar en Jacoba Rotting. Pastoor
Brikkenaar was een bekende oogspecialist evenals zijn vader. Hij heeft in 1737 de schuur-
kerk van pastoor van Benschop vervangen door een nieuw stenen kerkgebouw, waarin op
13 mei 1737 de eerste Heilige Mis is opgedragen. Hij kocht het stukje grond waar nu het
kerkhof is gelegen en liet het noordelijk deel tot een bosje inrichten. Hij was later land-
deken van Noord Holland. Tot en met de periode van pastoor Kok huisvestte de pastorie
van Oudorp de landdeken van Noord -Holland.
In 1728 beschreef pastoor Brikkenaar in het doopboek van 1728 over een gebeurtenis in de
pastorie:
'Den 11 september van Amsterdam te Oudorp:
pater: Dirk Brikkenaar
mater: Rotting
patri: Jan Bapt. Brikkenaar
Dit was mijn broeders vrouw, die mij gekomen zijne bezoeken in de kraam viel aan mijn
huis en sterf deezen dag'. [Blijft de vraag wie er stierf die dag: moeder of kind]

4. Petrus Top, geb. Amsterdam, benoemd te Oudorp 16-9-1760, overl. Oudorp 13-2-1785. Hij
kwam van Bovenkarspel waar hij in 1749 was benoemd. Omstreeks 1770 werd hij lid van
het kapittel te Haarlem. In 1785 vierde hij zij n zilveren priesterfeest. De heeroom van pas-
toor Top, Wilhelmus Fox, pastoor te Uitgeest, kwam na 40 jaar priesterschap in Oudorp
van zijn welverdiende rust genieten in de pastorie. Als kapelaan is hij werkzaam geweest
in de Beemster, op Texel, 't Veld, Akersloot en Bergen.

5. Cornelius Witzenburg, geb. Hoogmaden 1738, benoemd te Oudorp in 1785 gezonden door
aartspriester Franken, overl. Oudorp 11-4-1809. Hij studeerde in Leuven. Hij was werk-
zaam in 1763 onder pastoor Van der Velde te Sassenheim, in 1770 als pastoor te Oude
Tonge. Hij heeft de Maria devotie, die onder pastoor Brikkenaar haar oorsprong had,
nieuw leven ingeblazen. Veel heeft hij gedaan tot versiering van de kerk. Zo had hij de
15 geheimen van de Rozenkrans, evenals te Oude Tonge, op het doek laten aanbrengen te
Antwerpen (Vlaamse school). Tevens heeft hij een stuk bosgrond aangekocht waarop de
tegenwoordige kerk en pastorie zijn gebouwd.

6. Martinus Kouwenhoven, geb. Nootdorp (circa 1755 volgens Register Civique), benoemd te
Oudorp 5-9-1809, overl. Oudorp 7-10-1812 (oud 57 jaar, 3 maanden en 2 dagen), begr. ald.
in de NH kerk. Van 1788 tot 1796 was hij werkzaam te Sassenheim, daarna te Veere op
Walcheren, dat in 1796 tot Rectoraat of Vicariaat verheven is, en zo was M. Kouwenho-
ven de rector en vicaris van deze nieuwe stichting en eerste pastoor te Veere. Zijn laatste
standplaats was 't Veld waar hij ruim negen jaar verbleef. In Oudorp bekleedde hij het
pastoorsambt driejaren tijde van de Franse overheersing. Wegens de invoering van de
conscriptie, de loting voor de krijgsdienst, moesten toen tal van jongelieden onder de
wapenen komen.
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7. Joannes Petrus Paep, geb. in 1760, benoemd te Oudorp 31-10-1812, overl. Oudorp 7-8-1817,
zn. van Jacobus Paep en Maria Sunterbosch. In 1812 is hij gekomen uit Bergen waar hij
pastoor was, waarschijnlijk priester gewijd te Mechelen in 1790. Aan deze pastoor dankt
men de oprichting der Broederschap van de eeuwigdurende aanbidding.

8. Joannes Kok, geb. Didam 11-3-1760, benoemd te Oudorp in 1818, gewijd 1784, overl. Alk-
maar 10-9-1822, zn. van Joannes Kok en Maria Nathans. Hij was kapelaan te Amsterdam
1784, pastoor te Gouda 1798, te Koudekerk 1814 en te Alkmaar 1819. Na slechts een jaar
in Oudorp werkzaam te zijn geweest, werd hij tot landdeken over Noord-Holland aan-
gesteld en wel in de parochie van de H. Laurentius te Alkmaar. Sindsdien is de zetel van
het landdekenschap daar gevestigd. Na het herstel van de Kerkelijke Hiërarchie was hij
de eerste deken van het district Alkmaar. Van pastoor Kok wordt in de parochie-analen
geschreven, dat hij de eerste pastoor van Oudorp is geweest die Oudorp levend heeft ver-
laten.

9. Gobertus van Lieshout, geb. Rotterdam maart 1766, benoemd te Oudorp 1-10-1819, vertrekt
in 1822 naar Langeraar waar hij in 1839 is overleden. Van 26 oktober 1801 tot februari 1819
was hij pastoor te Leiden in de St. Pieterskerk als opvolger van pastoor Joannes de Mol
die naar Hem en Venhuizen vertrok en later naar Langedijk. Zijn vorige standplaats was
Amsterdam in de St. Anna parochie (De Pool), waar hij pastoor Beukman verving, die 16
januari 1819 was overleden. Onder pastoor Van Lieshout werd een nieuw hoofdaltaar ge-
plaatst met marmer geschilderde tombe, een geschenk van Pieter Wz. Blom (de tweede
man van Neeltje Hoogewerf, weldoenster van kerk en armen in Oudorp). Dat was nog in
de oude kerk, de voorloper van de huidige kerk.

10. Joannes Petrus Joseph Houbraken, geb. Amsterdam 25-6-1784, benoemd te Oudorp in 1822,
overl. Oudorp 27-12-1857, zn. van Petrus Houbraken en Petronella Boshuizen. Na een
ongesteldheid van enige dagen heeft pastoor Houbraken hedenmorgen het tijdelijke
met het eeuwige verwisseld, zo schrijft J.S. van Blijenberg aan E.L. van der Hage vicaris
van de bisschop van Haarlem op 27 december 18577. Pastoor Houbraken heeft gestudeerd
aan de Latijnse School te Gemert en later te Xanten in Duitsland. Hij is tot priester gewijd
in november 1809 te Munster. Aartspriester Ten Hulschler zond hem toen als kapelaan
naar Amsterdam in de Pool tijdens het pastoorschap van H. Beukman. Juli 1814 trok hij,
voor vijfjaar, als herder naar Sommelsdijk op het eiland Flakkee. Op 18 juli 1847 vierde
de parochie feest vanwege het feit dat pastoor Houbraken 25 jaar zijn herderlijk ambt te
Oudorp vervulde. Hij is de laatste pastoor geweest die op het kerkhof van de NH Kerk is
begraven, wat is geschied op 2 januari 1858. Hij was een bekend predikant. Tijdens zijn
pastoorsambt te Oudorp werd op in 1824 voor het eerst na de Reformatie de klok weer
geluid om de gelovigen kerkwaarts te nodigen. Een blijde dag beleefde hij met zijn paro-
chianen toen in 1853 de Bisschoppelijke Hiërarchie hier te lande werd hersteld.

11. JosefBernardus Eulenbach, geb. Amsterdami8-6-i8o4, benoemd te Oudorp 13-2-1858, overl.
Oudorp 26-11-1880, zn. van Frederik Wijnandes Eulenbach en Wilhelmina Clasina Gor-
dijn, eigenaars van een zaak in goud- en zilverwaren. Pastoor Eulenbach heeft gestudeerd
aan de Latijnse school te Gemert, daarna op het seminarie der paters Jezuiten te Culem-
borg. Toen op last van koning Willem I de seminaries moesten sluiten, gingen de meeste
studenten in het buitenland studeren. Eulenbach trok naar Rome. Daar ontving hij de
priesterwijding op 18 september 1830. Een jaar later haalde hij zijn doctorsgraad. Hij
werd kapelaan te Amsterdam in de 'Papegaai', daarna te Wervershoof, Lisse en Zaandam.
Op 18 juli 1839 is hij benoemd tot pastoor te Waddinxsveen, in 1844 te Monnikendam en
in 1858 in Oudorp. Pastoor Eulenbach verkreeg op 12 februari 1861 machtiging om een
eigen kerkhof bij de Statiekerk aan te leggen. Dit kerkhof werd gewijd op 22 april 1861
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12.

Pastoor J, B. Eulenbach, stichter van de huidige kerk

door Mgr. J. Brinkman, vicaris van het bisdom. Onder de bezielende leiding van pastoor
Eulenbach kon kort na zijn gouden priesterfeest de nieuwe kerk worden ingewijd, op
22 september 1880 door Petrus Matthias Snickers, bisschop van Haarlem. De Statie kerk
werd gepromoveerd tot parochiekerk, toegewijd aan de Heilige Martelaar Laurentius.
Joannes Liborius Augustinus Nabbeveld, geb. Amsterdam 28-6-1839, tot priester gewijd
in 1855, benoemd te Oudorp 30-11-1880, gekomen van Noordscharwoude, vertrekt 14
september 1899 naar Harderwijk, overl. Amersfoort 5-9-1902. Hij is kapelaan geweest
te Vlissingen en Delft. Op 1 september 1865 is hij benoemd tot pastoor in de Langedijk.
In het maatschappelijke leven trad hij op de voorgrond en was een ijverige strijder der
katholieke belangen. Zijn grootste verdienste is geweest, dat hij zich toelegde op de jour-
nalistiek. Hij slaagde erin de Katholieke pers in het Noorderkwartier in stand te houden
door te strijden voor het behoud en welslagen van het Katholieke weekblad de Nieuwe
Noordhollandsche Courant. Pastoor Nabbeveld bracht zijn laatste levensjaren door in
het St. Joseph Gesticht te Amersfoort. Hij werd in de priesterlijke grafkelder te Amers-
foort bijgezet. Pastoor Nabbeveld schreef in 1884,1896 en 1897 verschillende artikelen
over Oudorp8.
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13- Hubertus Cornelius Maat, geb. Delft 17-2-1854, tot priester gewijd 16-8-1879, benoemd te
Oudorp 25-9-1899, gekomen van Haarlem, overl. Alkmaar 14-12-1939 en bijgezet in het
priestergraf te Oudorp op 18 december. Hij studeerde te Hageveld en Warmond. Hij was
kapelaan te Nieuwkoop, werkte driejaar te 's-Gravenhage in de H. Jacobus parochie en te
Amsterdam in de H. Willibrordus parochie genaamd 'De Duif. Daarna werd hij aange-
steld tot hoogleraar te Warmond om de liturgie te doceren, om vervolgens in 1890 rector
te worden van het St. Jacobs-Godshuis te Haarlem voor negen jaar. Zijn zilveren priester-
feest werd te Oudorp gevierd op 17 augustus 1904. Als geschenk hebben de parochianen
zevenduizend gulden bijeengebracht om een katholieke school te stichten welke gereed
kwam op 1 oktober 1906. De school kwam onder leiding van de zusters Ursulinen uit
Monnikendam met eerwaarde moeder Gerarda aan het hoofd, een schare van zes zusters
in haar gevolg meenemend, te weten: zuster Liduina, Ursula, Apolonia, Maria, Elisabeth
en Norbertha. In mei 1922 volgde een jongensschool met J.M. van de Laarschot als hoofd
der school. De bouwmeester en stuwende kracht bij de oprichting van de Boerenleenbank
was pastoor Maat. Hij vertrok 26 februari 1929 naar Huize Augustinus te Alkmaar om van
een welverdiende rust te genieten. Aldaar is onder grote belangstelling op 16 augustus
1929 zijn gouden priesterjubilee gevierd en ook zijn 60 jarig priesterfeest op 17 augustus

1937-
14. Henricus Josephus Gerardus van Baaren, geb. Schoonhoven 14-3-1870, benoemd te Oudorp

3-3-1929, gekomen van Kethel, priester gewijd 15-8-1897 te Haarlem, overl. Oudorp 5-
8-1938. Pastoor Van Baaren wilde graag een moestuin maar dan vlak achter de pastorie,
zodat hij meteen de tuin in kon stappen. Daarvoor wilde hij een stuk van de siertuin op-
offeren door bomen om te laten kappen. Zijn kapelaan Van Vugt, die het er niet mee eens
was, stak er een stokje voor, door een bezorgd briefje te schrijven aan deken Rengs. Een
rede te meer omdat pastoor Maat met zoveel zorg de tuin in ere had gehouden. Deken
Rengs zond op zijn beurt de brief door naar het bisdom met de verontschuldiging dat
hij de afbraak van de siertuin had verboden9. Later is deze tuin de trots van de latere pas-
toor D. Braakman geworden. Pastoor Van Baaren vierde met de hele parochie in 1937 zijn
40-jarig priesterjubileum. Hij is na een kortstondige ziekte in 1938 overleden en daarna
bijgezet in het priestergraf.

15. Wouter)ohannesHendricusPolder, geb. Amsterdam 5-12-1888,benoemd te Oudorp 20-8-1938,
priester gewijd 9-8-1914, overl. Alkmaar 3-8-1969. Hij studeerde aan het groot seminarie
te Warmond. Kort na zijn wijding werd hij assistent te Alkmaar bij deken Ebbinkhuijsen
(St. Laurentius), twee maanden later assistent bij rector Thompson in het moederhuis
van de zusters Franciscanessen te Rotterdam (H. Hart) en een halfjaar later benoemd
tot kapelaan te Halfweg en Houtrakpolder waar hij twee jaar werkzaam was. Nadien
werd hij kapelaan in een van de drukste volkswijken in Den Haag in de H. Martha Kerk
tot steun van pastoor Louredtz en in 1924 in Amsterdam (O.L.Vrouw van Altijddurende
Bijstand) tot hulp van pastoor Huibers bij het bouwen van een nieuwe parochiekerk in de
Chasséstraat totdat deze pastoor als deken werd benoemd. Als kapelaan verbleef hij bij na
zes jaar in de St. Bavo te Haarlem als assistent van Plebaan Westerwoudt. Op 5 oktober
1934 is hij benoemd tot pastoor in het landelijke De Lier, gevolgd door zijn benoeming
te Oudorp waar hij plechtig is geïnstalleerd door deken Rengs in een plechtig lof met as-
sistentie van kapelaan Th. De Ruiter en subdiaken J. Dekker. Deze frater van Millhill, Jo-
hannes Dekker, mocht op zondag 16 juli 1939 zijn eerste plechtige Heilige Mis celebreren
in onze parochie. De feestpredikatie werd gehouden door de Weieerwaarde heer A. van
Nobelen. Op 13 augustus 1939 is op plechtige wijze het zilveren priesterfeest van pastoor
Polder gevierd. Op 28 april 1965 kreeg hij eervol ontslag om van een welverdiende rust te
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genieten in Huize Augustinus te Alkmaar, waar is overleden. Hij was lid van de Congre-
gatie R. R. Sacellanorum Amstelodamensius.

16. Richardus Wilhelmus Maria Geraets, geb. Amsterdam 7-8-1915, tot priester gewijd 7-6-1941
te Haarlem, benoemd te Oudorp 28-4-1965, overl. Haarlem fin de Boerhavc) 1-5-1999. Hij
was kapelaan van de H. Joannes de Doper kerk re Beemster (1941), te 't Veld in de H. Mar-
tinus kerk (1943), te Schiebroek de H. Pauluskcrk (194), te Rijswijk de H. Bonifacius kerk
(1946) en te Haarlem in de Kathedrale Basiliek St. Bavo (1954). Het zilveren priesterfeest
van pastoor Geraets is in Oudorp gevierd op 10 en 11 mei 1966. Op 15 oktober 1980 vertrekt
hij met emeritaat en gaat op Hageveld wonen tot hij in verpleeghuis Bosbeek te Heemste-
de wordt opgenomen. Na zijn overlijden wordt op het kerkhof van Hageveld begraven.

17. Theodorus Maria Braakman, geb. Bovcnkarspel 21-7-
1932, benoemd te Oudorp-Sint-Pancras 1-11-1980,
overl. Oudorp 16-8-2003, z n - van Cornelis Braak-
man en Catharina Wijnker. Hij is tot priester gewijd
op 15 juni 1957 in de Kathedraal te Haarlem. Hij was
een jaar kapelaan te Spierdijk, waarna hij leraar
werd en later rector aan het toenmalig Bisschoppe-
lijk College Hageveld in Heemstede. Mgr. Bomers
stelde hem in 1992 tevens aan tot deken van het de-
kenaat Alkmaar. Sinds 1995 was hij daarnaast rector
van de bedevaartkerk van O.L.Vrouwe ter Nood in
Heiloo. Naast het pastorale werk was hij secretaris
van het kathedraal kapittel van Sint Bavo. Hij was
lid van de selectiecommissie van het bisdom, die
de kandidaten voor het pastoraat aan de bisschop

voordraagt. Op 15 juni 1997 was hij 40 jaar priester. Na zijn overlijden is hij op 20 augus-
tus 2003 bijgezet in het priestergraf op het kerkhof achter de kerk. Hij is de vijfde pastoor
die in het priestergraf zijn laatste rustplaats vindt. Hij zal ook de laatste zijn, omdat het
graf vol is. Met pastor Braakman ging een markante vriendelijke persoonlijkheid heen.
Hij had zorg en een luisterend oor voor allen rondom hem.

Noten
1. Regionaal Archief Alkmaar, Stadsarchief Alkmaar, inv. nr. 92, fol. 105.
2. Regionaal Archief Alkmaar, Gemeente Archief Oudorp.
3. B. Voets, Springlevend Oudorp, uitg. Ter Burg BV, Alkmaar 1980.
4. Parochie Archief Oudorp inv. nr. 021.001 Liber Memoriaal Register.
5. H.J.G. van Baaren , Aan mijne parochianen. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaansfeest der parochiekerk

van deH. Laurentius te Oudorp, j .G. van der Loos Uitgeest 18-9-1930.
6. Bijdrage voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, tijdschrift uitgegeven door het Bisdom, met arti-

kelen over de geschiedenis van het Bisdom.
7. Parochie Archief Oudorp inv. nr. 2ii,pastoorsbcnocmingen.
8. J.L.A. Nabbeveld, in: Bijdrage voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, deel XII (1884), deel XXI {1896)

en XXII (1897).
9. Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, Bisschoppelijk Archief toegang 306, correspondentie

Dekenaat Alkmaar,inv. nrs.43-44.
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genealogie Hoet / Hoed
(Schoorl)

DOOR P. C. M. BLOM EN J. MUELINK

Inleiding
In het jaar 2004 is het honderd jaar geleden dat Jan Hoed, wiens familie uit Schoorl stamt, met
geleend geld in Alkmaar een stationskruierij begon, die werd uitgebouwd tot een stalhou-
derij en verhuisbedrijf. Zijn familie stamt uit Schoorl. Dit bedrijf was in Alkmaar bekend als
'Gebr. Hoed' en had een paarden- en rijtuigstalling aan de noordzijde en een opslag voor in-
boedels met autostalling aan de zuidzijde van het Scharloo te Alkmaar.

Toen de stichter Jan Hoed in 1917 de stalhouderij en het verhuisbedrijf over deed aan zijn vijf
broers en de stationskruierij/rijwielstalling aan zijn zwagerJohannesAlbers, begon hij een bil-
jartfabriek. Deze biljartfabriek, ook gevestigd aan het Scharloo, droeg aanvankelijk de naam
'Victoria' maar is later gewijzigd in 'Excelcior' en haalde landelijke bekendheid door in 1931
met een vliegtuig een biljart af te leveren op het eiland Urk. In 1950 werd de stalhouderij op-
geheven en in 1980 kwam een eind aan het verhuisbedrijf van de Gebr. Hoed, dat werd overge-
nomen door firma Mulder uit Wormerveer, waarmee zeker aan het Scharloo een tijdperk werd
afgesloten.

De eerste auto van Gebr. Hoed Alkmaar, een Ford T met bestuurbare achterwielen, in 1527

Bij het onderzoek naar de oorsprong van de Schoorlse familie Hoed, ook wel Hoet of Hoedt
geschreven, bleek het moeilijk een volledig beeld van de familie te verkrijgen. Mede door de
gevoerde strijd in de herfst van 1799, de landing van de Engelsen en Russen in Noord-Hol-
land, is veel archiefmateriaal verloren gegaan. Een andere moeilijkheid was het door elkaar
gebruiken van namen van beroepen en patroniemen, zoals ook blijkt uit oud notarieel en oud
rechterlijke archieven uit de periode van voor 1800.
Uit verschillende publicaties' is de grafsteen bekend op het oude kerkhof te Petten van Hen-
drikJanseHoed, afslager van zeevis, die in 1771 gestorven is en wiens familie deze functie enkele
generaties lang heeft vervuld. Maar relaties met deze Pettemer familie konden tot nu toe niet
worden gelegd, evenmin met 'Hoeden of Hoeten' uit de kop van Noord-Holland, Egmond,
de Zaanstreek of elders, hoewel er sterke aanwijzingen zijn. Ook in Alkmaar kwam de naam
Hoed in de 16e eeuw voor, zoals blijkt uit bronnen van het Bisschoppelijk archief te Haarlem2.

Bij de vastlegging van familiegegevens voor deze genealogie, is vanuit Alkmaar terug ge-
gaan naar de in Schoorl voorkomende generaties. Aan de hand van deze gegevens begint deze
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genealogie met Hendrik Hoet, overleden te Schoorl in 1782, gehuwd met Hendrikje Hendriks. De
genealogie is op verzoek van de redactie van Gens blostra afgesloten met de gegevens van de
kinderen van generatie IV. Met de afkorting NH is Nederlands-Hervormd bedoeld; tenzij an-
ders vermeld, waren de dopen 'geref.'.

Genealogie
I. Hendrik Hoet, boer, herbergier en schepen te Schoorl, overl./begr. Schoorl 24/28-8-1782, tr.
Hendrikje Hendriks, ged. Schoorl 19-3-1715, overl. ald. 7-4-1761, dr. van Hendrik Barentszoon en
Diever Pieters.

Op 28 augustus 1782 geeft PieterHoet het lijk aan van zijn vader Hendrik Hoet. Hij was naast boer ook
herbergier in De Roos en De Knip op de Paardenmarkt, markttapper voor de tapperij, waarvoor hij
in 1762 akte van admissie had gekregen. In 1760 stond hij ingeschreven als lidmaat van de gerefor-
meerde kerk te Schoorl en woonde toen op de Nollen en Molenbuurt. Hij was de eigenaar van de
boerderij aan de Paardenmarkt te Schoorl, op de kadastrale kaart van 1832 aangegeven met C285.

De aangifte van overlijden in 1761 werd door Gerrit Hoedt gedaan op 13 april onder de classis van
onvermogen. In 1760 stond Hendrikje als lidmaat van de Gereformeerde kerk te Schoorl ingeschre-
ven door Simon Blom en woonde toen op de Nollen en Molenbuurt. De drie kinderen Dieuwertje,
Gerrit en Antje werden op 11 mei 1771 op belijdenis door Ds. Simon Blom van de Gereformeerde Kerk
te Schoorl aangenomen.

Uit dit huwelijk:

1. Lijsbeth Hendriks Hoed, geb. ca. 1735, overl. Veenhuizen circa 1772, otr. Schoorl 6-4-1754 (on-
vermogend) Jan Klaas Schenk, geb. Veenhuizen, ged. Hensbroek 26-8-1725, zn. van Klaas
Schenk en Grietje Pieters. Hij tr. (2) MaartjeJansBleek.

2. Dieuwertje/Divertije Hoed, ged. Schoorl 2-2-1738, woonde op de Nollen en Molenbuurt,
overl. Schoorl 27-3-1794.

3. Gerrit Hoet, volgt Ha.
4. MaartjeHoed, ged. Schoorl 2-9-1742, overl. vóór 1746.
5. Arijen Hoed, ged. Schoorl 13-10-1743, overl. ald. 10-8-1759.
6. MaartjeHoed, ged. Schoorl 20-3-1746.
7. Antje Hoedt, ged. Schoorl 12-4-1749, overl. ald. 9-4-1776, otr. ald. 23-12-1775 (classe van drie

gulden, voor beiden dus zes gulden)JanJacobszBakker, geb. Hargen (gem. Schoorl).
8. PieterHendrikszHoet/Hoed, volgtIlb.
9. Jan Hoedt, ged. Bergen 7-4-1754.

10. CornelisHoed, ged. Schoorl 17-10-1756, overl. ald. 7-11-1756.

Ha. Gerrit Hoet, ged. Schoorl 29-1-1741, overl. ald. 20-7-1801, tr. Schoorl 30-12-1786 (classe van
f6,-)Aaltje Vriesman (van Petten), ged. Petten 22-12-1751, overl. Schoorl 29-10-1803.

Hij had de boerderij, achter aan de Paardemarkt, van zijn vader geërfd en deze boerderij met 72
roeden land wordt na het overlijden van Gerrit in 1801 door de erfgenamen op 29 maart 1802 ver-
kocht aan Jan Kaper voor ƒ 360,-. Het nabij gelegen huis, waar Gerrit woonde, werd kort daarvoor
door de erfgenamen verkocht voor tweehonderd gulden AAn Jan Harmsen Smit3.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikje Hoet, ged. Schoorl 10-6-1787 (get. Trijntje Jacobsd Vriesman), overl. ald. 9-5-
1790.

2. Hendrik Hoet, ged. Schoorl 14-11-1790 (get. Klaasje Oebel), boerenknecht.
Hij stond als nummer één op de lijst van lotelingen van de gemeente Schoorl voor 'la Garde Natio-
nale', samen met: Willem Vakhouwer, geb. Schoorl 2-5-1790, boerenknecht, CornelisPool, geb. Schoorl
2-1-1790, arbeider en RensZomerdijk, geb. Schoorl 24-10-1790, boerenknecht.
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3. Hendrikje Hoet (Hoedt), geb./ged. Petten/Schoorl 8/18-3-1792 (get. Trijntje Vriesman),
dienstmeid, overl. Zijpe 2-9-1843, tr. Zijpe 26-3-1815 KlaasDelver, ged. Zijpe 15-2-1784 (get.
Lijsbeth Delver), landman, arbeider, overl. Zijpe 18-2-1842, zn. van Jacob Klaasz. Delver,
landman, en Antje Jansdr. Ellen.

4. CornelisHoet, geb./ged. Schoorl 22/24-8-1794 (get. Trijntje Vriesman), militair (1816), overl.
Antwerpen 1-2-1816 (akte ingeschreven Schoorl 25-3-1816).

Ilb. Pieter Hendriksz Hoet/Hoed, geb./ged. Schoorl 9/12-9-1751, boer, slagter, landbouwer,
schepen te Schoorl (1805), armenmeester (1808), overl. Schoorl 20-3-1822, otr./tr. Schoorl 6/27-
2-1779 (classe van ƒ 3,-) Trijntje Jacobs Vriesman, geb. Petten 15-12-1754, overl. Schoorl 19-12-1819,
dr. van Jacob Willemszoon Vriesman, stuurman op de haringbuis 'Jonge Jan', en Meyntje Wil-
lems (Mijntje) Hagenaar.

Hij werd op 30 maart 1775 na zijn belijdenis als lidmaat van de NH kerk aangenomen door Ds.
Simon Blom te Schoorl.

Hij komt in het kerkboek van Schoorl voor op 10 mei 1790 als diaken en op 4 augustus 1794 ook
als ouderling. Hij heeft op 28 november 1797 als lidmaat van de NH kerk het bezwaarschrift van de
Hervormde Kerk te Groet tegen het 'opheffen van het monopolie van de NH kerk' mede onderte-
kend.

In 1805 is hij schepen en van 1806 tot en met 1811 tekent hij in de huwelijksregisters, als 'preze-
dent', met Pieter Hoed. Hij was opgenomen in het 'Registre Civique', arrondissement Alkmaar, dat
op 5 december 1812 gereed was, onder nummer J929.

Op 18 mei 1816 verleende hij procuratie aan Jacob Josias deLange te Alkmaar voor de verkoping op
31 mei 1816 van een huis, erve en tuin, getekend no. 40, met vier percelen weid-, zand- en bosland te
Schoorl, groot 25491/2 roeden voor ƒ 1168:4: o.aan Lambertus Kikkert c.s. te Alkmaar.4

Trijntje werd op 27 november 1780 op belijdenis aangenomen door Ds. Simon Blom te Schoorl.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikje Hoet, geb./ged. Petten (Zijpe)/Schoorl 7/9-5-1779, overl. Schoorl 18-4-1822, tr.
Schoorl 4-4-1819 Cornelis Wartenhorst, geb./ged. Hazepolder (Zijpe)/Zijpe 1/18-10-1776,
arbeider, boer, overl. Hazepolder (Zijpe) 6-9-1827, wedr. van (1) Antje DirksHoogvorst en (2)
Antje Brood, zn. van Pieter Wartenhorst, bode van de Hondsbossche, en Jacoba Klinkha-
mer.

2. Arian Hoet, ged. Schoorl 17-12-1780, overl. ald. 12-10-1782.
3. Arian/Arie/Aarjen Hoet, volgt lila.
4. Meinsje Hoet, ged. Schoorl 9-5-1784 (get. Neeltje Jacobsd Vriesman), werkster, overl. St.

Maarten 1-4-1839, tr. (1) Schoorl 18-4-1807 Cornelis Groet, geb. Koedijk 1782, arbeider, overl.
St. Maarten 5-5-1822, zn. van Jan Cornelisz Groet en Maartje Simons Blaauw; tr. (2) St.
Maarten 21-9-1828 Jacob Koorn, ged. St. Maarten 10-1-1773, arbeider, overl. ald. 3-7-1836,
wedr. van Aafje de Vos, zn. van Klaas Jacobsz Koorn en Maartje Klaasd Lagedijk.

5. Hendrik Hoet, ged. Schoorl 6-5-1786, overl. ald. 20-8-1787.
6. AntjeHoet, ged. Schoorl 15-4-1787 (get. Aaltje Jacobsd Vriesman).
7. Hendrik Hoet, ged. Schoorl 9-11-1788 (get. Aaltje Jacobsd Vriesman).
8. Maartje Hoed, ged. Schoorl 14-3-1790 (get. Aaltje Vriesman), dienstmaagd, te Sint Pancras

(1816), overl. St. Pancras 9-6-1822, tr. Broek op Langedijk en kerk St. Pancras (NH) 27-10-
18165 Cornelis Arisz Deugd, ged. St. Pancras 13-4-1794, boerenknecht, dagloner, overl. St.
Pancras 16-5-1822, zn. van Aris Cornelisz. Deugd, landbouwer, en Jantje Cornelis Stee-
man.

9. Jan Hoet, volgt Illb.
10. Dieuwertje Hoet, geb./ged. Schoorl 11/17-6-1792 (get. Aaltje Vriesman), overl. ald. 31-10-

1792.
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11. Hendrik Hoet, geb./ged. Schoorl 26/28-7-1793 (get. Neeltje Houdewint), overl. ald. 26-10-

1793-
12. DieuwertjeHoet,ged. Schoorl 22-2-1795,werkster,overl.St.Maarten3-5-1846,tr.JanSchoorl,

geb. 1789, arbeider, overl. St. Maarten 2-1-1840, zn. van Nelis Schoorl en Bregje Kuijper.
13. Guurtje Hoet, geb./ged. Schoorl 23-1/4-2-1798 (get. Aaltje Vriesman), overl. Schoorl 19-11-

1818, tr. St. Maarten 28-5-1818 CornelisMos, ged. Zijpe 7-7-1782, zn. van Aris (Arie) Mos en
AntjePieters Witt.Hij tr.(2)DieuwertjeKieft.

lila. Arian/Arie/Aarjen Hoet, ged. Schoorl 23-2-1783, dagloner, overl. Schoorl 23-9-1812, tr.
Schoorl 19-12-1812 Grietje Blom, geb. Schoorl 1777, overl. ald. 25-5-1823, dr. van Jacobus Blom,
watermolenaar, boer en bouwman, en Dieuwertje Schotvanger. Zij tr. (z)ArievanZessen.

Arie Hoet was op 6 juni 1811 ingeschreven als 'fils d'un paysan', onder nummer 1978 in het Registre
Civique van Schoorl. (inschrijving van iedere mannelijke ingezetene, ouder dan 21 jaar).

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Hoet, volgt IVa.

IVa. Pieter Hoet, geb. Schoorl 30-4-1812, werkman, boerenknecht, overl. ald. 2-7-1843, tr.
Schoorl 24-12-1837 Aaltje de Jong, geb. Schoorl 23-3-1815, boerenmeid, werkster, overl. Schoorl
2-5-1859, dr. van Barend de Jong, werkman, en Antje Pool. Zij tr. (2) Gerrit Sloot.

Voor de Nationale Militie was hem bij loting no. 14 ten deel gevallen,' hetwelk tot heden niet opge-
roepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht'. Bij het huwelijk in 1837 zijn ze onvermogend.
Zijn kenmerken waren: lang 1.60 m, vol aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, kleine mond en
blond haar.

Het gezin woonde, na het overlijden van de ouders van Aaltje dejong in 1854, in het huis te Har-
gen, in de keet.

Uit dit huwelijk, geb. te Schoorl:

1. ArieHoet, geb. 30-10-1838, overl. Schoorl 27-10-1859.
2. AntjeHoet, geb. 28-3-1840.
3. GrietjeHoet, geb. 20-11-1841, overl. Schoorl 4-1-1861.

Illb. ]an Hoet, geb./ged. Schoorl 10/30-4-1791 (get. Aaltje Jacobs Vriesman), dagloner, arbei-
der, overl. Schoorl 3-8-1863, tr. (1) Schoorl 6-11-1814 Lijsbeth Timmerman, geb. Obdam 1791, boe-
rendienstmeid, overl. Schoorl 22-7-1848, dr. van Jacob Timmerman en Maartje Leek (Leeck),
dagloonster; tr. (2) Schoorl 16-8-1850 Maartje Zwaan, geb./ged. Uitgeest 3/11-11-1810, inlandsch
kraamster, overl. Schoorl 17-7-1877, wed. van Cornelis de Wolf (overl. Alkmaar 22-10-1840), dr.
van Cornelis Zwaan, werkman, en Dieuwertje Jacobs van Twuijver.

Hij is vermeld op de lijst van mannelijke inwoners van de gemeente Schoorl, die geboren waren
tussen 1 januari 1773 en 31 december 1792. Zij zouden opgeroepen kunnen worden voor 'Ie Service
de la Garde Nationale'. Onder no. 15 'Hoed Jan, date de naissance: 14 novembre 1790 a Schoorl,
celibataire. - (ongehuwd), profession: valet de paysan. - (boerenknecht), rien de Fortune. - (geen
vermogen)'.

Hij woonde van 1821 tot 1832 in het (nog bestaande) huisje aan de Laanweg te Schoorl (kadastraal
C 245, later 456). Hij was de eigenaar en na zijn overlijden in 1863 verviel het aan zijn vrouw en de
erven. Het bestond uit een huis en erf, dat in 1852 gesloopt en herbouwd werd, groot 39 ca, met
daarbij onder C 246 een bouwland groot 12 a, o ca. en onder C 247 bouwland groot 20 a, 80 ca, totaal
33 a. en 19 ca. In 1866 werd het geheel in een veiling verkocht aan KarelKriller en ReijerBas, die het in
1887 doorverkochten aanJacobPool.

De familie woonde vanaf 1 juni 1877 te Schoorl, Buitenduin 63a, noordkant.
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Uit het eerste huwelijk, geb. te Schoorl:

1. TrijntjeHoed, geb. 5-8-1815, overl. Schoorl 25-7-1822.
2. Maartje Hoet, geb. 30-3-1818, dienstbaar, overl. Groet (gem. Schoorl) 21-8-1877, tr. Schoorl

30-4-1848 Dirk Zwaluw, geb. Groet (gem. Schoorl) 6-8-1812, slijter, tapper, overl. Groet
(gem. Schoorl) 31-1-1870, zn. van Pieter Zwaluw, arbeider, en Trijntje Zwesman.

3. Pieter Hoed, geb. 16-5-1821.
4. JacobHoed, geb. 9-9-1823, overl. Schoorl 3-12-1823.
5. Jacob Hoed, volgt IVb.
6. ArieHoed, volgt IVc.
7. TrijntjeHoed, geb. 1-12-1831, overl. Schoorl 18-6-1836.

Uit het tweede huwelijk, geb. te Schoorl:

8. Trijntje Hoed, geb. 17-1-1851, boerenmeid, overl. Groet (gem. Schoorl) 1-4-1879, tr. Schoorl
31-1-1875 Klaas Zwakman, geb. Schoorl 7-5-1853, koster NH kerk te Groet, boerenarbeider,
overl. Schoorl 25-3-1928, zn. van Sijmen Zwakman, arbeider, scheepstimmerman, en
Trijntje Dekker, boerenmeid. Hij tr. (2) TrijntjeSmit; tr. (3) GuurtjeRenooy.

9. Cornelis Hoed, volgt IVd.
10. GrietjeHoet,geb. 28-3-1857,overl. Schoorl 29-6-1868.

IVb. Jacob Hoed, geb. Schoorl 7-8-1825, arbeider, overl. Koedijk 9-7-1901, tr. (1) Zijpe 21-1-1854
Dieuwertje Zwaan, geb. Zijpe 3-2-1828, boerenmeid, overl. Hargen (gem. Schoorl) 28-1-1864,
dr. van Jacob Zwaan, metselaar, en Aaltje Jongebloed, boeremeid; tr. (2) Schoorl 8-10-1865
(onvermogend) Klaasje Spaans, geb. Schagen 14-2-1847, werkster, overl. Hargen (gem. Schoorl)
9-10-1867, dr. van Melis Spaans, vrachtrijder, en Dirkje Klein; tr. (3) Schoorl 30-12-1870 (onver-
mogend) Antje Mulder, geb. Koedijk 9-6-1828, werkster, naaister, overl. Groet (gem. Schoorl)
14-2-1897, wed. van PieterHakof, dr. van Dirk Mulder, watermolenaar, en Maartje Graafzand.

Jacob Hoed verbleef bij zijn dochter in Koedijk, hoewel zijn 'wettig domicilie' Schoorl was. Hij ver-
trok uit Schoorl op 28 juni 1865 met drie kinderen naar de gemeente Zijpe en kwam in 1873 weer
terug naar Hargen, gemeente Schoorl. Per 13 januari 1899 verbleef hij te Koedijk bij zijn dochter.

Uit het eerste huwelijk:

1. Elisabeth Hoed, geb. Zijpe 27-9-1854, overl. Koedijk 23-3-1890, tr. (1) Schoorl 14-1-1883 Jan
Jongerling, geb. Zijpe 28-4-1852, arbeider, overl. Burgervlotbrug (gem. Zijpe) 2-7-1885, zn.
van Arie Jongerling, arbeider, timmerman, en Trijntje Kneynsberg, dienstmeid; tr. (2)
Koedijk 26-8-1887 Willem Ridder, geb. Zaandijk 14-12-1860, boerenknecht, veldarbeider,
zn. van Reinier Ridder en Maartje Keizer. Willem tr. (2) NeeltjeBregman; tr. (3) TrijntjeRui-
terman.
Voor de Nationale Militie had Willem Ridder in het inschrijvingsregister van Westzaan voor de lich-
ting 1880 nummer 19 geloot, maar hij is niet opgeroepen.

2. Aaltje Hoet, geb. Schoorl 29-5-1857, boerenmeid, overl. Limmen 19-3-1889, tr. Schoorl 9-9-
i88zPieterSlik, geb. Zijpe (aan de Belkmeerweg) 5-3-1852, landman, venter, overl. Alkmaar
30-6-1897, zn. van Cornelis Slik, landman, en Jantje Zander.

3. Maartje Hoed, geb. Schoorl 4-11-1860, overl. Koedijk 19-2-1909, tr. Koedijk 2-10-1880 (on-
vermogend) Jan Boon, geb. Koedijk 22-1-1858, veldarbeider, overl. ald. 9-4-1934, zn. van
Cornelis Boon en Arijaantje Bruin. Hij tr. (2) Antje Koster.
Voor de Nationale Militie had Jan Boon voor de lichting 1878 nummer 5 geloot, maar was wegens
broederdienst vrijgesteld.

4. Jan Hoed, geb. Schoorl 23-11-1862, overl. Zijpe 9-4-1864.
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Uit het tweede huwelijk:

5. DirkjeHoet, geb. Schoort 25-8-1865, overl. ald. 17-3-1867.

6. Jan Hoet, geb. Schoorl 15-9-1866, overl. Hargen (gem. Schoorl) 19-3-1867.

Uit het derde huwelijk:

7. Jannetje Hoet, geb. Schoorl 3-5-1872, overl. Leiden 27-4-1898.

IVc. ArieHoed, geb. Schoorl 8-2-1827, boerenknecht, tr. Schoorl 23-3-1854Johanna Brandt, geb.
Huisduinen (gem. Den Helder) 4-3-1828, werkster, dr. van Johannes (Jan) Brant en Aaltje Poel.

Voor de Nationale Militie had Arie bij de loting no. 17 getrokken, maar hij is nimmer voor dienst-
vervulling opgeroepen. Bij de keuring waren zijn kenmerken: lengte 1.62 m. en z mm., ovaal aan-
gezicht, laag voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus en mond, blond haar.

Hij was boerenknecht bij Jan Bas en woonde tot 1854 te Aagtdorp en Johanna woonde tot 1854 te
Schoorl. Na hun huwelijk zijn zij op 30 maart 1854 uit Schoorl vertrokken naar Noord-Amerika.

Uit dit huwelijk, geb. te Roseland (Indiana) USA:

1. Jan Hoed, geb. 13-5-1855.
2. PieterHoed, geb. 21-1-1857.

IVd. Cornelis Hoed, geb. Schoorl 7-4-1852, arbeider, koopman, handelaar in groente en fruit,
overl. Alkmaar 31-10-1931 (zelfdoding), tr. Schoorl 7-6-1877 Maartje Bruijn, geb. Schoorl 23-10-
1852, boerenmeid, overl. Alkmaar 29-12-1931 ('van verdriet en eenzaamheid gestorven'), dr.
van Arend Bruij n, arbeider, en Petronella Hoen.

Hij was koopman en een kleine handelaar die markten bezocht en daar groente verkocht. Hij was
een man die heel graag een borreltje lustte, daarvoor wel zijn kraam op de markt even verliet en
soms had hij last had van 'onrustige benen', zoals hij zelf zei.

In 1877 stond het gezin, ouders en twee kinderen ingeschreven aan Buitenduin 63a te Schoorl.
Het gezin vertrok uit Schoorl per 18 juli 1888 naar Alkmaar, eerst aan de Lindenlaan en later aan de
Akerslaan. Op 8 september 1896 vertrok het gezin naar Amsterdam, behalve zoon Jan die op 22 mei
1896 naar Den Helder ging. Zij gingen wonen aan de Kleine Wittenburgerstraat. Zij kwamen op
30 november 1896 weer terug uit Amsterdam en gingen in Alkmaar wonen aan de Omval, daarna
Overdiestraat en Drebbelstraat. Na 1920 woonden zij aan de Geesterweg te Alkmaar.

De gebroeders Hoed, de kinderen, hebben gezorgd dat het hun ouders aan niets ontbrak; min-
stens wekelijks was er bezoek bij hun thuis.

Uit dit huwelijk:

1. MaartjeHoed, geb. Schoorl 28-3-1878, overl. ald. 15-4-1878.
2. Jan Hoed, geb. Schoorl (huis te Buitenduin) 5-5-1879, goederenbesteller (1907), stalhouder

(1912-1913), eigenaar biljartfabriek Excelsior, overl. Alkmaar 3-12-1964, tr. (1) Alkmaar 25-
8-1904 (gescheiden ald. 12-2-1925) Dieuwertje Oost, geb. Heerhugowaard 3-7-1877, [tr. (2)
Johan Gerardus Rijkers], dr. van Aris Oost, spoorbeambte te Amsterdam, en Dieuwertje de
Wolf; tr. (2) Alkmaar 1926 Jannetje Kuijn, geb. Groot Schermer 19-7-1896, overl. Alkmaar
(verpleeghuis 'de Hout') 21-3-1977, dr. van Jan Kuijn, arbeider, veehouder, en Geertje van
Zijp.
Na in Alkmaar allerlei werk te hebben gedaan heeft Jan Hoed zich aangemeld bij de Marine op 27
mei 1896 te Willemsoord, waar hij werd aangenomen als lichtmatroos voor acht jaren. Hij verdien-
de tien gulden per maand en kreeg voor het achtjarig contract een premie van ƒ 32,-. Hij werd be-
vorderd tot matroos 3e klasse in 1897 (tegen ƒ 14,- per maand) en in 1899 tot matroos 2e klasse tegen
ƒ 18,- per maand. In 1903 kreeg hij nog ƒ 1,50 extra omdat hij bakker was. Zijn diensttijd eindigde
op 27 mei 1904 met een voordelig saldo van 'zestien gulden en twintig cents'.
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De laatste door Hoed verzorgde trouwerij in 1950
met v.l.n.r. Kees Hoed en op de bok CorHoed en Jan Swaag

Op 27 juli 1904 kwamen Jan en Dieuwertje uit Amsterdam in Alkmaar en vertrokken op 27 sep-
tember 1906 weer uit Alkmaar naar de Noorderstraat te Amsterdam, maar Dieuwertje kwam op 11
oktober 1906 uit Amsterdam weer naar Alkmaar. Het gezin woonde in Alkmaar op verschillende
adressen: 2e Kabelstraat, Luttik Oudorp, Forestusstraat, Bergerweg, Snaarmanslaan en Scharloo.

Na zijn diensttijd leende Jan Hoed honderd gulden van de heer De Sonnaville uit de Langestraat
te Alkmaar en begon in 1904 een kruierij voor de HIJSM, die hij had overgenomen van de firma
Roskam. De aangeschafte handwagen werd aangevuld met paard en wagen en hij deed kleine ver-
huizingen en handelde in brandstoffen. Zijn broers gingen hem helpen, in 1908 werd de stalhou-
derij van Koopman overgenomen en werd de stalhouderij aan het Scharloo in gebruik genomen: 'J.
Hoed, Scharloo 14, Stalhouderij en Goederenvervoer'.

In 1912 werd de stalhouderij van Schuurman aan de Ridderstraat overgenomen en in 1913 de
expeditie/sleperij Pot, die spoorwagens aan de Handelskade verplaatste met paarden. Bij het
station aan de zuidkant werd een kleine houten rijwielstalling in gebruik genomen, die in 1917 in
beheer werd gegeven aan zijn zwager Johannes Albers, getrouwd met Pietertje Hoed. Het opgezette
bedrijf en stalhouderij verkocht hij in 1917 aan zijn vijf broers, was enkele jaren caféhouder in 'het
oude Koekenbier' aan de Straatweg en begon aan het Scharloo te Alkmaar een biljartfabriek met de
naam Victoria die later in Excelsior werd veranderd.

Hij leverde zijn biljarts door geheel Nederland, ook twee grote biljarts (1.15 x 2.30 m) in 1931 aan
een adres in Urk, dat toen nog een eiland was: Hoe breng je een biljart naar Urk, per boot? Nee per
vliegtuig en dat was een eigentijdse stunt. Maar de landing op Urk mocht niet worden uitgevoerd
van Plesman van de KLM. Wat nu: de twee grote biljarts met een auto en een klein biljart dan
maar uit de lucht laten vallen, in een kist aan een parachute en wie het kleine biljart uit het water
opviste, kreeg 25 gulden. En dat gebeurde op 29 december 1931 boven de zee bij Urk uit een KLM-
vliegtuig, dat in 1924 de eerste Indiëvlucht had gemaakt, de HN ACC, en 3.400 mensen kwamen er
naar kijken. Een geweldige stunt, (dat kleine biljart is later terug gevonden in café van de Werf te
Egmond aan zee, waar het opgesteld staat).

Het was een man met vele ideeën en bedacht voor veel problemen een oplossing, waarover hij
graag verhaalde. Jo Kuijn had gewerkt in Alkmaar en kwam weer naar Zuid- en Noord Schermer op
9 februari 1923, waarna zij op 14 juni 1923 vertrok naar Bergen.

Uit het eerste en tweede huwelijk van Jan Hoed zijn samen negen kinderen geboren te Alkmaar.
3. ArieHoed, geb. Schoorl 2-4-1880, overl. ald. 15-4-1880.
4. Arie Hoed, geb. Schoorl 15-10-1881, besteller (1913), smid, werfbaas, administrateur en

verhuizer, overl. Schoorl 20-10-1959, tr. Alkmaar 7-3-1907 Adriana Johanna Bieman, geb.
Alkmaar 17-7-1886, overl. Alkmaar (Hofje van Splinter) 26-1-1966, dr. van Wilhelmus
Johannes Bieman, ontsmetter, metselaar en stratenmaker, en Adriana Jacoba Jobina de
Vries, dienstbode.
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ArieHoed woonde, toen hij als arbeider stond ingeschreven op het Baanpad en naderhand op het
Eilandswal te Alkmaar. Hij was de oudste van de vijf broers die de zaak van Jan Hoed kochten in 1917
samen met de overname van de Alkmaarsche Rijtuig Maatschappij, voorheen E. van Dam, die een
onderkomen had aan de Breestraat te Alkmaar. Later werden filialen opgezet in de Koningstraat
en in de Ridderstraat te Alkmaar. In de taakverdeling was hij verantwoordelijk voor de administra-
tie (kantoor). In 1922 deed de eerste auto z'n intrede in het bedrijf.

Aan de noordkant van het Scharloo was in die tijd een stalling voor de rijtuigen en 34 paarden en
in 1928 werd aan de zuidkant van het verbrede Scharloo een grote opslag/autostalling met boven-
woningen in gebruik genomen.

Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.

5. Pietertje Hoed, geb. Hargen (gem. Schoorl) 13-5-1884, dienstbode, overl. Alkmaar (huize
Cranenbroek) 7-11-1973, tr. Alkmaar 31-5-1906 JohannesAlbers, geb. Alkmaar 28-7-1873, sto-
ker Koninklijke Marine, beheerder rijwielstalling en kruierij, overl. Alkmaar (Centraal
Ziekenhuis) 7-11-1958, zn. van Derk Aalbers6, gemeente arbeider te Alkmaar, en Hendrik-
je van der Woude.
De familie heeft op verschillende plaatsen in Den Helder, Amsterdam en Alkmaar gewoond. Vanaf
1917 werd hij kruier op het NS station en beheerde hij de rijwielstalling van de gebroeders Hoed,
naast het station in Alkmaar, die in 1920 werd overgenomen. In 1932 werd de zaak ondergebracht
op de Stationsweg en kwam zoon DirkAlbers hier wonen na zijn huwelijk met Elisabeth Kamper in
1934-

Zij verhuisden naar de Eikenlaan te Bergen en in 1940 naar de Rozenstraat te Alkmaar en per
1953 naar de St. Anthonisstraat te Alkmaar.

S. EvertHoed, geb. Schoorl (huis te Buitenduin) 17-11-1886, stalhouder/verhuizer en koetsier,
overl. Bergen (rusthuis 'Dr. Blok') 10-5-1973, tr. Alkmaar 8-5-1913 Anna Bakker, geb. Heiloo
30-7-1890, overl. Heerhugowaard 16-1-1983, dr. van Pieter Bakker, veehouder op Nijen-
burg te Heiloo, en Aagje Ivangh.
Omstreeks 1900 werd als Everts beroep vermeld: 'scheepsjager aan de Westdijk'.

Bij het uitbreken van WO I was hij Rode Kruissoldaat te Den Helder en in 1917 één der Gebroe-
ders Hoed, belast met het 'buitenwerk', verhuizingen buiten de stad.

De Gebr. Hoed in 1554 bij het vijftigjarig bestaan
metv.l.n.r. Maarten, Evert, Kees,Arie en Jaap Hoed
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Hij was ook in 1931 betrokken bij de vernieuwing van de paardestalling aan het Scharloo mee,
waar meer ruimte voor rijtuigstalling ontstond en voor 20 paarden een nieuwe stalindeling met
een verbeterde mestafvoer naar de terreinen aan de Helderse weg en de Ruysdaelkade, waar paar-
den in het land liepen.

Uit dit huwelijk drie kinderen, geboren te Alkmaar.

7. Jacob Hoet, geb. Schoorl (huis te Buitenduin) 6-1-1888, kruier (1913), stalhouder/ verhuizer,
overl. Alkmaar (Scharloo) 26-3-1956, tr. Alkmaar 8-5-1912 Anna de Groot, geb. Alkmaar 2-12-
1887, overl. ald. 16-4-1963, dr. van Jan de Groot, werkman, wegwerker, en Marijtje Kruijt.
De 'middelste' van de vijf broers, verantwoordelijk voor de opslag van inboedel en de buitenlandse
verhuizingen. Hij werkte in de vaste dagindeling van het bedrijf met de stalhouderij, 's morgens,
al om negen uur dikwijls als er getrouwd werd en dan 's middags de begrafenissen: 's morgens
trouwen, 's middags rouwen.

Ook hij nam met zijn broers deel aan de jaarlijkse rondritten met de Duitse jachtbrik, waarvoor
zijn broer Cees vijf paarden inspande: op tweede paasdag, tweede pinksterdag en op tweede kerst-
dag, weer of geen weer, er werd een rondje gereden, vanaf het Scharloo via Heiloo, Egmond en
Bergen terug naar Alkmaar.

Anna zou getuige zijn bij het huwelijk van haar kleinzoon Kees van Wijngaarden met linie
Feima op 16 april 1963 in Zutphen. Haar dochter Anna Maria met haar man Kees van Wijngaarden
en hun dochter Carla zouden haar ophalen van haar huis aan het Scharloo. Aangebeld: maar geen
gehoorj'misschien was zij even weg, naar omwonende familieleden'. Dat was niet het geval. Met
een zogenaamde loper werd de voordeur geopend en Carla, die toen 17 jaar oud was, vond haar
grootmoeder op het toilet: overleden, waarschijnlijk ten gevolge van een hartstilstand. Een hele
consternatie.

Uit dit huwelijk twee kinderen, geboren te Alkmaar.

8. Maarten Hoet, geb. Alkmaar 30-3-1890, verhuizer, stalhouder en koetsier, overl. Heerhu-
gowaard (verpleeghuis Zuyderwaert) 16-5-1984, tr. Alkmaar 26-2-1913 Margaretha Petro-
nella Mulder, geb. Amsterdam 19-4-1893, overl. Koedijk (bejaardencentrum de Zonnehof)
28-2-1983, dr. van Johannes Mulder, smid, en Megchelina Willemsen.
Maarten was verantwoordelijk voor de verhuizingen binnen de stad en natuurlijk ook betrokken
bij de veranderingen: ook door de oorlogstijd was het aantal paarden en rijtuigen verminderd,
maar na die tijd gaf het publiek de voorkeur aan gebruik van personenauto's. Daardoor moest in
1950 de stalhouderij worden afstoten: op 24 februari 1950 zijn de laatste paarden en de rijtuigen
van de stalhouderij geveild in 243 kavels. Maar het verhuisbedrijf van de Gebroeders Hoed aan het
Scharloo, geheel met autovervoer, bleef tot 1959, toen de gebroeders hun taak in het bedrijf beëin-
digden en de zaak werd overgenomen door de neven Cor en HenkHoed.

Uit dit huwelijk vier kinderen, geboren te Alkmaar.

9. Cornelis PieterHoet, geb. Alkmaar 25-6-1891, stalhouder/ verhuizer en koetsier, overl. Sas-
senheim (ten gevolge van een verkeersongeval) 3-1-1955, tr. Heiloo 21-12-1916 JansjeBakker,
geb. Heiloo 26-5-1897, overl. Egmond-Binnen (huize Heegemunde) 3-12-1993, dr. van
Hendrik Pietersz Bakker, landbouwer, en Catharina van der Molen.
Cees was verantwoordelijk voor de paarden en de rijtuigen, die aanvankelijk het grootste deel van
het werk in het bedrijf van Gebroeders Hoed uitvoerden; maar Cees was ook een zeer groot paar-
denliefhebber en hij had een grote hobby: het deelnemen aan concoursen, waar hij in 1922 mee
begonnen was.

Hij was het die het wat luxer tuigpaard op de concoursen in het Noorderkwartier, zoals het be-
faamde concours in Opmeer, heeft geïntroduceerd, de Bovenlander: een paard van het wat grove
Groninger type, dat in het bedrijf ook alle werkzaamheden deed, zoals 'de trouwtjes' in de morgen
en 'de rouwtjes' in de middag.
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Hij trainde de paarden 's morgens vroeg op 'de Krocht', een terrein achter de gevangenis aan de
Westerweg, voor het begin van de werkdag. Op de dag voor het concours ging de hoefsmid mee
om te bekijken welke hoefijzers het paard nodig had om goed in balans te worden gebracht en na
de werkdag weer met de smid naar 'de Krocht' om te bekijken of het paard goed liep. En dan de
volgende dag om zes uur stapvoets naar het concoursterrein om het paard aan de ijzers te laten
wennen. En na het concours dravend weer naar huis.

De naam Hoed was een heel bekende naam in de paardenwereld, vooral bij het concours hip-
pique van Opmeer, dat op de eerste maandag van augustus werd gehouden, waar hij onder andere
met een Duitse jachtbrik met een vierspan aan heeft deelgenomen; in 1949 voor de laatste maal,
want begin februari 1950 werden de paarden met de wagens verkocht en ging Cees daarna met zijn
vrouw met de bus naar Opmeer om het concours als toeschouwer bij te wonen.

Nadat de gebroeders Hoed uit het bedrijf waren gegaan hebben de twee zoons van hem, Cor
(1917-1984) en Henk Hoet (1919-1983), de zaak voortgezet. Zij hebben de zaak van de gebroeders
Hoed voortgezet tot 31 december 1980, toen het verhuisbedrijf, met behoud van de naam Gebr.
Hoed Alkmaar, werd overgenomen door firma Mulder uit Wormerveer, waar ook al veel mee sa-
men werd gewerkt.

Uit dit huwelijk vijf kinderen, geboren te Alkmaar.

10. Maartje Hoed, geb. Alkmaar 8-1-1895, tr. Alkmaar 9-10-1913 (gescheiden Alkmaar 28-3-1928)
Barend Schmidt, geb. Den Haag 7-5-1892, kleermaker, zn. van Pieter Jacobus Schmidt,
kleermaker, en Johanna Francina Philippina Born.
MaartjeHoed verbleef voor haar overlijden in 'de oude Vleugels' te Alkmaar. Zij heeft gewoond aan
de Koningsweg en Boomkampstraat te Alkmaar en ook te Alphen aan de Rijn, bij haar dochter Cor-
rie. Voor zij terug keerde naar Alkmaar verbleef zij enige tijd in Amersfoort. Toen de familie in Den
Helder aan de Kanaalweg woonde, werden veel uniformen voor de Koninklijke Marine gemaakt.
Barend was een fokker van raskonijnen.

11. Pieter Hoed, geb. Alkmaar 22-12-1897, overl. ald. 23-12-1897.

Noten
1. J.T. Bremer, Petten, dorp aan de dijk, in: Kring van Vrienden van de Hondsbossche (Edam 1994), nummer 11,

pag. 9 en pag. 16, foto grafsteen.
W. Siewertsen, De visserij en de visafslagvan Petten, in: Zijper Historie Bladen (1991), nummer 9, pag. 7.

2. Bijdragen van de geschiedenis van hetBisdom Haarlem:
- deel 9, Leiden 1881, pag. 144, aantekeningen over parochianen van West-Friesland, jaar 1571: D. Gerardus

Hoetojfiecans.
- deel 25, Leiden 1900, pag. 155, artikel C.W. Bruinvis, Het Papen Gilde te Alkmaar, voetnoot 1539: als

raden worden genoemd Cornelis Gerritsz. en heer Wouter Gerritsz. van Schoorl, heer Jan Adri-
aansz. Grebber was in 1559 oud raad, heer Gerrit Heijndricksz. Hoedmaker verstrekte namens
het gilde ƒ 50,- voor een rentebrief van ƒ 3,- jaars, den 28 mei 1561 voor Schout en Schepenen van
Heiloo opgemaakt.

- deel 29, Leiden 1905, pag. 266, artikel C.W. Bruinvis, vervolg Het Papen Gilde te Alkmaar, genoemd
'Gerardus Henrici Hoedemaker, ook Hoet, bezitter eener viarie anno 1542'.

3. ORA Schoorl 906.
4. RAA, not. Warmenhuizen, inv. nr. 5166, fol. 141 en 143.
5. RAA, DTB1 St. Pancras, 27 oktober 1816, geeft aan: 'na des morgens voor de Municipaliteit in den

Egt verbonden te zijn, 's middags hier kerkelijk ingezegent'.
6. De vader heet officieel Aalbers en zijn zoon Aïbers.
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de lakenhandel en lakenbereiding
in Alkmaar vóór 1600

DOOR A. C. STIERP-lMPINK

Inleiding
In vroegere jaren had de lakenbereiding, en de handel daarin - ook in Alkmaar - een zekere
vorm van bestaan. Over de periode vóór 1590 zijn in het Alkmaarse archief sporen te vinden
van de handel en bereiding van de lakenen. De eerste gegevens over de handel dateren uit
1507. De droging van de bereide lakenen had plaats op het raamveld. Dit raamveld lag in, wat
we nu zeggen, het hartje van de stad. Op het raamveld stonden lakenramen, houten span- of
droogramen, waarop lakenstof na wassing voor het drogen werd uitgespannen en tot een be-
paalde lengte werd uitgerekt. In het 'Middel Nederlands Woordenboek' (Verdam) wordt over
een raamveld geschreven: 'Raamvelt hetzelfde als Raemstede. Zo en moet men geen laken
bleken in 't Raemvelt, nog geen varken en beesten daarin komen, uitgezegd diegene die den
eigendom van 't huis staande in den Raem toebehoord'.

Alkmaars oudste raamveld lag aan de zuidzijde van de Koningsweg ingeklemd tussen
de Korte Nieuwesloot, de Lombardsteeg (of zoals G. Boomkamp schrijft1: 'de oostzijde der
Doelen') en de Raamsloot. De huidige straat 'Ramen' dankt er zijn naam aan. Even buiten de
Nieuwlanderpoort, ten zuiden van de stad, lag nog een raamveld 'in de buitenbanen'. In 1578
komt er een nieuw raamveld op de Quakelbrugh bij.

Dit artikel eindigt met de oudst bekende bebouwing op het raamveld tot 1600.

De lakenindustrie
De lakenindustrie is in Nederland zeer oud, zowel in Vlaanderen en Brabant als in Holland
en Utrecht. De grootste bloei kende zij in de 14e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. In de 15e
eeuw werd de Nederlandse rol door de Engelsen overgenomen, maar later volgde een ople-
ving, vooral in Holland, zoals in Leiden. Na ongeveer 1675 verplaatste de lakenindustrie zich
grotendeels naar Noord-Brabant (vooral Tilburg) en naar Verviers.

Laken is een wollen weefsel, gewold en geruwd, waarvan het haardek vrij kort is afge-
schoren en in de lengterichting plat tegen het weefsel is geborsteld. Het laken wordt onder
een zware pers gebracht om het glad en glanzend te maken. Het keuren en verhandelen van
het laken geschiedde in de lakenhal, soms het belangrijkste stadsbouwwerk, waar tevens de
stadsregering haar zetel had en representatieve ontvangsten hield.

Een Alkmaarse lakenstempel, 15537 beschreven bij Boomkamp'
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Alkmaar had in vroeger tijd wel vaartuigen voor de lakenindustrie die men 'volders' noem-
de. P. Rooze Krz.2 schrijft er het volgende over: 'men had diestijd vaartuigen die men volders
noemde en waar er noch een van overig is, die alleen voor de lakenhandel ingerigt waren'.

Het Textielmuseum te Tilburg meldde over volders het volgende3: 'Een van de belangrijk-
ste beroepen in de lakennijverheid was die van de vollen (toen volden genoemd) die de wollen
stoffen na het weven moest vollen of vervilten in water met zeep, urine en vollersaarde met het
doel de lakens te sterken, zwaarder en minder waterdoorlaatbaar te maken. Ze kregen daarbij
een viltlaag aan weerskanten van het weefsel; aan de bovenkant werd de viltlaag losgeruwd en
gestreken, waardoor een glanzend haardek ontstond; het kenmerk van een lakenstof. Het was
gebruikelijk dat daarna de stof op een raam van 30 a 40 meter lang en 1,5 meter breed werd
gespannen en zo op het raamveld te worden gedroogd en geborsteld. Hierdoor behield de stof
een bepaalde breedte.

Men vermoedt dat dit belangrijke vollen elders gebeurde bijvoorbeeld in de windvolmo-
lens, die in de tweede helft van de 16e eeuw in Leiden en ook in de Zaanstreek aan de Zaan
werden geïntroduceerd. In de molen sloegen verticale houten stampers op de vochtige stof
waardoor het ging vervilten.

Waarschijnlijk werden de opgevouwen lakens in speciale vaartuigen geladen om ze te la-
ten vollen in de Zaanstreek. Die molens of molen waren nog een nieuwigheid en een grote
verbetering ten opzichte van het voetvollen, dat tot dan gebeurde met één of twee vollers in
een kom die dan dagenlang moesten trappelen op de stof om ze een goede viltlaag te geven.
De speciale vaartuigen die uitsluitend voor het transport van de te vollen lakens naar elders
gebruikt werden, werden 'volders' genoemd.

Door middel van partenrederij (aandelen) is de eerste volmolen in Alkmaar in 1595 gefinan-
cierd. In eerste instantie aangevraagd door Gerrit Claasz.Schuyt, op zijn erf achter de oude
Lombard op het noordeinde van de Nieuwesloot. De voorwaarden daarbij zijn niet ingewil-
ligd. Pas in 1608 kreeg Alkmaar zijn volmolen op het huisarmenland buiten de Boompoort'.

Belasting op de lakenhandel
Op de lakenhandel moest belasting worden betaald. Vroeger heette dit excijns, impost of
bede. Voor Alkmaar bedroeg dit in 1507,28 huurponden in de maand en in 1537 279 ponden en
10 groten. De waarde van een pond was één gulden, die van een grote 2'/2 cent.

Over de periode Kerstmis 1542 tot Kerstmis 1543 is een kasboekje van de verkochte lakens
bewaard gebleven. De inkomsten van de lakenexcijns bedroeg over die periode in totaal 281
pond, drie schelling en zes penning, van 40 groten Vlaams het pond. De waarde van één schel-
ling is één stuiver, en 16 penningen is evenveel als een stuiver. Dit bedrag is opgebracht door
de volgende lakenhandelaren: Jan Alberts, Coemenjeens, Flores van Teylingen, Sijmen van Veen,
Gryetljsbrants, Claesjansz. van Scaghen, Cornelis Coenis,]an van Scaghen, Coemen GharbrantBankers,
Meyns Lobbrantsjacob Florisz., GhuyertScipperBaerten en Coemen Claes Nanes.

ClaesLouersz.,Jan Taems en Frans van Teylingen, excijns bewaarders der stad, inden het geld
dat op 4 augustus 1547 door Jordaen van Foreest en Dierick van Teylingen, tresoriers (schatbewaar-
ders of penningmeesters) werd ontvangen en met hun handtekening bekrachtigd4.

In 1549 komt een nieuw ontwerp van de impost, een nieuwe vorm van belasting, om de ou-
de bede te laten vervallen, die betaald moest worden aan de keizer, volgens overeenkomst van
18 oktober 1543 te Bergen in Henegouwen. Er wordt impost geheven op de wollen- en linnen-
lakens, fluwelen en satijn die per ellen worden gesneden. De kooplieden moesten een register
bijhouden van de goederen die zij per el verkopen en daar maandelijks verantwoording over
afleggen bij ede aan de collecteurs, aan wie zij de belasting moesten betalen. De collecteurs
mochten de inventaris in de huizen van de kooplieden opnemens:
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Werktuigen die vroeger in de lakenindustriegebruikt werden. Uit: 'Encyclopedie on dictonnaire Universel raisonné
de connoitrances humaines. Planckes lome III char-drap étendoir. M. D. CC. L.XXXVI' (= 1786); aanwezig in de biblio-

theek van het Regionaal Archief Alkmaar.
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- per verkochte el wollen laken ter waarde van 20 stuivers of minder betaalt men niets;
- ter waarde boven de 20 en beneden de 31 stuiver betaalt men één stuiver;
- boven de 31 en beneden de 47 stuivers betaalt men twee stuiver;
- boven de 47 en beneden de 54 stuivers betaalt men drie stuiver;
- van elke el boven de 54 stuivers betaalt men vijf stuiver;
- de 40e penning van elke el 'trijpen fluwelen camelotten, ijen oftaden, half oftaden en

versierde satijnen, als Brugge, en dergelijken';
- van de linnen lakens die zeven grote 'delle' waardig zijn of meer, de Hollandse uitgezon-

derd, moet de 40e penning worden betaald;
- de 20e voor sabelen (zwart bont), armijnen, luparden, (luipaarden?) en andere wilde voe-

ringe. Voor alle andere soorten de 32e penning;
- de 25e penning moet betaald worden: 'van elke el gouden, zilveren en andere zijden la-

kens, ondergeschoten met gouden- en zilveren drade. Ook van carmosijden fluwelen en
andere fluwelen hoedanigheden, van satijns damast en andere zijden lakens'.6

Het keurmerk
Alkmaar had zijn eigen keurmerk, de zogenaamde 'loodjes'. Op de loodjes, die men in 1553
aan de lakens sloeg, prijkt de Alkmaarse burcht. Het Stedelijk Museum Alkmaar heeft origi-
nele lakenloodjes in haar bezit.

De vroedschap en de lakenindustrie
De vroedschap, het stadsbestuur, besluit op 27 mei 1550 om aan TheysZijbets, van Warmenhui-
zen, driehonderd keizers guldens te geven en hem de 'nering van de drapperijen', lakenberei-
ding, te gunnen onder voorwaarde dat hij binnen drie jaar driehonderd lakens zal leveren7.
De lakenbereiders werden droogscheerders genoemd naar het werk wat zij deden. Het ruige
laken glad knippen (droogscheren) was hun voornaamste werk.

In de vergadering van de vroedschap op 23 december 1552 wordt een stemming gehouden
en op 26 januari 1553 wordt besloten om vergunning te verlenen aan PieterHarcx, drapenier te
Haarlem. Zijn verzoek om in de stad te mogen komen wonen met zijn zwager wordt ingewil-
ligd, tevens mag hij handel gaan drijven in de lakenindustrie. Bovendien krijgt hij toestem-
ming om in de stad te komen en te gaan wanneer hij wil zonder over zijn goederen exue te
betalen8. Exue of issue (belasting) is het recht dat door het stedelijk bestuur geheven werd op
erfenissen in de stad, die aan personen daarbuiten toevallen.

Als de vroedschap op 14 juni 1553 bijeen is, besluit men dat het zegel van de lakenen groter
moet worden gemaakt; de Burcht op beide zijden moet komen met Alkmaar eronder. Daarbij
willen zij ook een grotere rand. Op dezelfde dag wordt besloten om de eigenaars van de Ra-
men te ontbieden om hen tot redelijkheid te brengen. Als zij niet tot redelijkheid gebracht
kunnen worden, wordt voorgesteld om hen zes a zeven gulden subsidie te geven om zelf de
Ramen te maken8. Op 21 december 1565 valt het besluit om de Ramen niet te verkopen maar
zelf te houden en te verhuren9.

Bij koninklijk bevel dient Alkmaar een staat van inventaris op te maken van de voorraad En-
gels laken bij de lakenhandelaren. Het Engelse laken is zeer in trek, het is mooier, dunner en
daardoor ook soepeler dan Hollands laken.

Tengevolge van het besluit zijn W. van Ryedtwijck en Jan ]acobsz. Brouwer aangesteld om de
voorraad bij de lakenhandelaren op te nemen. In 1569 noteerden zij in een lang smal boekje
de namen van de handelaren, te weten: Matheus Claesz. burgemeester, Janjacobsz. Palingkoeper,
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Cornelis Garbrantsz. Ruych, Maertenjacobsz., Cornelis Aelbertsz., Willemjansz. Brouwer, Sijmon Cor-
nelisz. Comans, Garbrand Cornelisz., Aerian Cornelis in 'De Drye Stoppen', Aelbert Cornelis Comans,
Maerten Cornelisz., Gerrijtjansz. Splinter, MeynertHeyndriksz., Lijsbethjansdochter, ClaesFloris, Wij-
brant Aelbertsz., Mr. Furaetjansz. trapenier, Dirck Claesz. en Willem Sieraetjansz. trapenierder. De
grootste voorraad was in bezit van W.J.BrouwerenS.C. Comans.

Twee handelaren met een gemiddelde voorraad10:

Ten huysse van Maerten Cornelisz. ellen Ten huyse van Gerrijtjansz. Splinter
44 ellen an tanneet
25 ellen an zwart engels
zo ellen an rood engels
7 ellen an graeu engels
20 ellen an blaeu engels
verkoft an een rolle trijp wit karsey
2 ellen an blaeu taerlings
dats heel een rolle trijp ganss groen
vercoft an zwart karsey
vercoft an groen karsey
dats heel een rolle trijp groens
vercoft een rolle blaeu karsey
Actum den 20e augusti anno 1569

65
82

34
33
60

7
16

8
8

5
12

10

Ter presentie van ons scepenen hyeronder
gesubscribeert
W. van Ryedtwijck
Jan Jacobsz. Brouwer

9 ellen an zwart engels
3 ellen an zwart karsey
4 ellen an engels tanneet
6 ellen an engels graeu
7 ellen an engels paers
10 ellen an engels blaeu
dats heel an engels groen
an engels geel
5 ellen an engels root
3 ellen an engels blaeu karsey
13 ellen an groen taerling karsey
vercoft noch an bocx wit
Actum den 20e augusti anno 1569

110

24

49
2 0

16

28

32

11

67engels
10 ellen
4
10

Ter presentie van ons schepenen hyeronder
gesubsigneert
W. van Ryedtwijck
Jan Jacobsz. Brouwer

GuillaumeMostard, een genealogisch zijsprongetje
In 1572 werd er van stadswegen duizend gulden aan lakenen opgenomen om de soldaten van
GuillaumeMostard te betalen. Hij is in die tijd luitenant over het gouvernement Alkmaar5.

Deze meneerMostard, officieel Mostaert, is geboren in Antwerpen als zoon vznjoseph Mostaert,
diamantslijper, en Barbara van Trier. Hij is begraven in de Grote Kerk te Alkmaar op 2 oktober
1596. Mostart was als koopman uit Antwerpen naar Alkmaar vertrokken en daar reeds in 1566
betrokken bij een poging van de stadsregering de Minderbroederskerk te mogen gebruiken
voor de uitoefening der gereformeerde religie. Dat verzoek was mede ingediend door de bar-
bier Sijbrant en door Willem van Trier.

In 1567 was Mostard waarnemend secretaris van de Zijpe. Op 2 september 1568 is hij verban-
nen uit het Koninkrijk met verbeurdverklaring van al zijn bezittingen. Hij is teruggekeerd in
de zomer van 1572 en door luitenant-gouverneurSonqy werd hij benoemd tot gouverneur van
Alkmaar en was dat wederom na de dood van Cabeliau.

Op 16 juli 1573 kreeg hij een schot in zijn been vanuit de herberg Het Gulden Vlies toen hij
in 't gevolg van Cabeliau en Ruichaver op het stadhuis ontvangen zou worden om te onderhan-
delen over het binnenlaten van de soldaten van de prins van Oranje. Sindsdien liep Mostart
zijn verdere leven mank.

Overigens wilde het stadsbestuur hem na het beleg ijlings kwijt en de prins van Oranje gaf
op 11 december 1573 daarvoor toestemming. In datzelfde jaar werd hij poorter van de stad en
in 1585 werd hij notaris. Mostart was gehuwd met Marijtje Nannensdr. Paling in juli 1573. Zijn
dochter Barbara was gehuwd, mei 1602 met Jacob Gerritsz. Cooren, secretaris van de stad. Na haar
overlijden is zij met haar kind begraven op 27 juli 1614 te Alkmaar".
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Bladzijde van een kasboekje van verkochte lakens, 1547

Lakenvelden in Alkmaar
Alkmaar is in het bezit geweest van drie lakenvelden: Het Oude Raamveld aan de Konings-
weg, bij de Quakelbrugh ten noorden van de stad en de Buitenbanen even ten zuiden van de
stadsvest.

Op 19 februari 1578 hebben enkele lakenhandelaren het plan opgevat om ramen te stellen
op de Qaakelbrugh, die even buiten de Friesepoort ligt. De burgemeesteren willen wel met
hen onderhandelen maar zullen niet toelaten dat er dichter bij de stad getimmerd wordt.
Doet men het toch dan zal men de ramen 'demolieren', ofwel met de grond gelijk maken. De
burgemeesteren willen best onderhandelen, maar geven vooreerst geen toestemming. De on-
derhandelingen vallen gunstig uit voor de lakenkopers en lakenbereiders. Er valt een beslis-
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sing op 23 maart. De heren WijbrantAllertsz., FransFransz., IJfMaartsz. en Claas Cornelisz. mogen
ramen stellen op de Quakelbrugh, op de erven die zij daarvoor gekocht hebben, of nog kopen
zullen.

Er zijn wel voorwaarden gesteld. Zo mogen de ramen niet hoger gesteld worden dan acht
voet, die 25 voet uit elkaar moeten staan. Verder is overeengekomen dat zij een schutting van
riet mogen maken aan de westkant. Ook aan de noordzijde, maar daar niet hoger dan acht
voet. Voorts moet de sloot tussen de singel en de Quakelbrugh afgeschoten worden op hun
eigen kosten, zo diep en breed als hun goed dunkt. Deze overeenkomst geldt ook voor de vol-
gende eigenaren, die ook dan verplicht zijn de kosten te helpen dragen12.

Het raamveld op de Quakelbrugh is er gekomen, gelegen aan de westzijde van deze brug in
de hoek van de Singel, met ten zuiden de stadssingel en ten oosten de Notweg.

S. Eikelberg schrijft over deze buurt het volgende13: 'Insgelijks werden vele personen ge-
noemd wonende op de Quakelbreg, waar uit ik besluyt dat de buurt tussen den dijk en de
voorn, brugh in 't geheel de Quakelbreg wierd genoemd, ten ware aldaar bij de vesten langs de
buurt Broo had geheten'.

Tussen 1583 en 1588 is een levendige handel in vrije erven aan de westzijde van de Quakel-
brugh. Naast de eerder genoemde personen zijn eigenaren14: Jan de Wener, Hark Claasz., Cornelis
Aertsz. van Amelsvoort, Cornelis Jacobsz. Backer, Cornelis Cornelisz., Cornellis Pietersz. Brouwer, zijn
moeder Aef Maarts, GerritJacobsz. Coren, ThijsAriansz., ClaasJansz. Cramer en Lieven Jans.

De Quakelbrughsluis dateert van vóór 1443. Op 29 mei van dat jaar is een accoord gesloten
door de stad Alkmaar en het dorp Bergen over de onkosten die gemaakt zijn voor de sluis. In
1564 is de stenenbrug bij de Quakel gemaakt15. De oostzijde van de Quakelbrugh telde in 1519,
34 bewoners, de westzijde 3316.

Van Kerstmis 1573 tot 26 april 1574 is Harck Jansz. van Houten inner van de lakenexcijns. Hij
inde 30 gulden, 29 stuiver en 9 penning. Gerbrant Cornelisz. Comans volgde hem op. Hij inde 146
gulden, 9 stuiver en 2 penning tot december 157417.

Op 29 juni 1584 besluit de vroedschap dat op de impost van zijden en wollen lakens goed
gelet moet worden en ontvangen ter plaatse waar die het eerst aankomen. Ook moet een keur
(wet) gemaakt worden met het verbod dat iemand, die geen burger of poorter is, binnen de
stad lakenen, saerssens of dekens zal mogen verkopen, op 't verbeuren van dezelve lakenen18.

Het Raamveld in de buitenbanen
De eerste bekendheid van 't Raamveld in de Buitenbanen dateert van 20 september 1596. De
lakenbereider Claes Michielsz. verkoopt op die dag aan Cornelis Aertsz., lakenkoper, de helft
(de andere helft had hij al) van de oost helft van een erf of raamplaats, met de helft van een
raam van drie roeden en negen duim breed, in 't noorden ongeveer 12 roeden en in 't zuiden
tien roeden lang. Op de west helft staat zo'n zelfde raam dat alleen van Claes Michielsz. is. Be-
lend met Claes Michielsz. voornoemd ten westen, Hillebrant Reyniersz. lakenkoper, en Abrahem
Jaspersz. koekbakker, ten noorden, Cornelis Pietersz .Brouwer, lakenbereider, ten zuiden en de
Molensloot ten oosten.

De raamplaats ligt ten zuiden van de stad buiten de Nieuwlanderpoort. Sijmon Cornelisz. Co-
mans is eerste eigenaar van het verdere land van de Pumereynder weide. Hij mag geen bomen
planten op het onverkochte land of iets anders waardoor de zon wordt weggenomen. Ten
westen van de raamplaats is een vrije toegang over 't land van S.C. Comans19. Waarschijnlijk
heeft dit raamveld het oude raamveld vervangen met meer ruimte, zon en wind (vergelijk de
kaart van C. Drebbel uit 1597).
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Het oude Raemveld
Tussen 1470 en 1473 wordt het Alkmaarse Raemveld vermeld in het kerkarchief van de G rote
of St. Laurentiuskerk en wel bij de schulden in twee pachtovereenkomsten van Rens dePelseren
Willem Claesz. van die Wisen. Rens de Pelser pacht voor 21 stuivers in het jaar een erf in de Ramen
en Willem Claesz. van die Wisen voor 18 stuivers. De vervaldag is op het feest van allerheiligen
(1 november) 1470 en zo voort 1471,1472 en 1473.

In 1574 ontvangt de stad van Neel Frericsdr. 'negen ponds gulden over het 4e en 5= jaar pacht
van de stede ramen, verschenen Sinte Pieter ad cathedram, stilo communio'20.

Volgens een pachtovereenkomst van 1476 met Willem Claesz. van die Wisen, waarin is ver-
meld: 'Een erve gepacht van 't Raemlant an die Conincxweg' blijkt het Raemveld aan de Ko-
ningsweg te hebben gelegen21. In latere jaren is het Raemveld aan de stad gekomen. Tijdens
de bloeiperiode van het Raemveld is de Koningsweg schaars bewoond. Aan de noordzijde
is overwegend grasland. In 1517 telt de weg vier haardsteden (huizen) tegen een totaal van
915 over de hele stad. Daarna komt de bewoning snel op gang. Bij een telling in 1522 telt de
Koningsweg 21 poorters, hoofdbewoners, tegen een totaal aantal van 1472 over de hele stad18.
In de loop der jaren is het Raemveld in omvang verminderd, mede door de bouw van huizen
aan de Koningsweg. Vanaf 1580 als de verkoop van huizen en landerijen wordt geregistreerd,
komen de eerste gegevens vrij. Verschillende huizen van de Koningsweg hebben dan al een
erf tot de Raemsloot, vooral het westelijk deel. Dit duidt erop dat een deel van het Raemveld
geen dienst meer doet. Het oostelijk deel deed wat langer dienst. In 1582 spreekt men daar nog
van 'De Raemen' in een belending ten zuiden bij de verkoop van een huis. In 1588 spreekt men
over het 'oude Raemvelt'. De lakenindustrie is naar elders verhuisd. Het einde is voorname-
lijk veroorzaakt door:

1. de opkomst van het Raemveld op de Quakelbrugh;
2. de concurrerende Engelse lakenhandel, en
3. de bevolkingstoename. Na de belegering van de stad door de Spanjaarden, in 1573, zocht

men bescherming en ontstond een sterke drang om binnen de stadsmuren te wonen.
Door de bevolkingstoename in de jaren die volgden, ontstond een nijpend gebrek aan
woonruimte. Het Raemveld, dat de stad toch al zorgen baarde, zou een goede plaats zijn
voor nieuwbouw. Voor de vroedschap redenen genoeg om op 9 april 1587 te besluiten het
Raemveld te verkopen om het met huizen te laten bebouwen18.

Dikwijls wordt bij de verkoop van huizen aan de Koningsweg vermeld dat het achtererf vóór
1590 moet worden bebouwd. Waarschijnlijk door gebrek aan ruimte zijn de kopers van de
huizen aan de Koningsweg vóór 1590 verplicht om op hun achtererf, grenzend aan het oude
raamveld, bebouwing tot te staan. De huizen daar zijn niet groot en worden meestal 'camer'
genoemd. De erven zijn klein. De huizen van de Koningsweg hadden hun afwatering in de
Raamsloot, soms met drie tegelijk over één erf en dan ook nog onder het huis dat daar stond
door. Voor het eerst wordt de Raemstraat in 1594 genoemd als plaatsbepaling bij de verkoop
van een huis. Daarvoor was dit steeds het oude Raemveld en in latere jaren de 'Ramen'.

Na de verkoop van het Raemveld komt de huizenbouw spoedig op gang. Na de bouw wor-
den de eerste panden al weer verkocht in 1589 en vaak een jaar later weer doorverkocht. Uit
bekende verkopen tussen 1580 en 1594 is de volgende opsomming van de erven op het oude
Raemveld tot stand gekomen. Ieder erf is gemerkt met een letter. Het eerste deel gaat over de
bebouwing aan de Koningsweg, gemerkt K. Het tweede deel over de bebouwing op het oude
Raemveld, gemerkt R19. De afkortingen N, O, W en Z.geven de buren aan ten noorden, respec-
tievelijk ten oosten, ten westen en ten zuiden.
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De erfvermeldingen op het oude Raemveld tussen 1580 en 1594
K. Op 19 mei 1589 verkoopt Aelbert Aelbertsz. alias Aelbert Pancraes, afkomstig uit Wimmenum, namens
zijn vrouw Joosgen Adriaens en haar broers Aelbert en Dirk van Amsterdam, als erfgenamen van Dirk
Dirksz., aan HarperRembrantsz. een 'vrije camer' en erf. Belendend met het hoekhuis van de Lombaert-
straat ten W., Maritje Florisdr. ten O. en Floris Mol 'taeffelhouder' ten Z".

ERF,A
K. Op 24 april 1589 verkoopt BarberAeriansdr. met consent van haar voogd CornelisPietersz., timmerman,
een vrije camer en erf met een vrije uitgaande steeg aan Maritje Florisdr. van Hierop. Geen koopsom be-
kend. Belendend met Harper Rembrantsz. ten W. en Aerian Philpsz. ten O. op 24 april 1589.23

R. Dit deel van het raamveld-erf is in 1597 nog onbebouwd (vergelijk de kaart van C. Drebbel uit 1597).

ERF,B
K. De enige lakenkoper rond dit Raemveld is Jan Fransz. Hij verkoopt op 24 februari 1590 aan Gerrit
Oliffsz., tinnengieter, een camer en erf voor 696 gulden. Belendend met Maritje Florisdr. ten W. en Joris
Vleesch ten O. Met een vrije uitgang tot achter op het oude Raemveld. De koper is verplicht het achtererf
te betimmeren voor mei 159024.
R. Intussen is het erf bebouwd. Op 6 mei 1594 verkoopt Frans Jacobsz., vleeshouwer, aan Augustijn Faes,
van Amsterdam, een huis en erf en eigen steeg aan de oostzijde, in de Raemstraat. Belendend met Arent
Claesz. ten O. en MaritjeFloris met haar steeg ten W. Koopsom 1.006 gulden15.

ERF,C
K. Op 2 april 1587 verkoopt Dirk Huych een vrije camer en erf aan Joris Vleesch, van Houtschooten. Geen
koopsom bekend. Belendend met Aerian Philps ten W. en Jan Philpsz. ten O.26 Aefjans van Hierop was in
1580 eigenaresse van dit pand.
R. Over het erf is alleen bekend dat Arent Claasz. wordt genoemd als belending aan beide kanten in 1591
en 1594-

ERF,D
K. MadeleentjeMichiels, van Haarlem, is eigenaresse van een huis en erf tot de Raemsloot welke zij ver-
koopt op 18 september 1580 aan Jan Philipsz., eertijds schout van Schagen, voor 110 gulden. Belendend
met Cornelis Cannius ten O. en Aefjans van Nierop ten W. De vroegere eigenaar was Claasjacobsz., die koster
was27.

Jan Philipsz. verkoopt het pand op 24 april 1589 door aan Alit Gerrits voor 500 gulden. Bij die verkoop
heeft men het recht van een vrije waterlozing achter in de Raemsloot, de vrijdom van de secreet (W.C.)
die aan het eind van het erf staat, te legen door de steeg van J. Philpsz. tussen zijn twee nieuwe camers op
het oude Raemveld28.
R. Een van de twee 'camers', de westerlijke, verkoopt J. Philpsz. op 16 december 1591 aan Maritje Louris,
de wed. van ArentJansz., voor 437 gulden. Het is een vrije camer met halve gevel ten O. en ten W. Geza-
menlijke muren met de buren. Belendend met Jan CornelisKnol ten O. en Arent Claasz. ten W. De volgende
dag is het pand doorverkocht aan Lobbrich Fransen voor 500 gulden29. Als weduwe vanjorisjorisz., groot-
schipper, verkoopt zij het pand op 24 mei 1594 aan Hark Jansz. van Houten secr. der stede, met dezelfde
belending en conditie. Geen koopsom bekend30. Hark Jansz. van Houten is inner van de lakenexcijns in
1573-15742.

ERF, E
K. Uit 1580 is bekend dat Mr. Cornelis Cannius eigenaar is van dit erf. Zijn vrouw als weduwe in 1581 en de
voogd van zijn kinderen, Maarten Pietersz., verkopen op 27 april 1583 een vrije camer en erf aan Lijsbeth
Willems voor 220 gulden. Belendend met Hectorde Vlesmaeker ten O. en Jan Philipsz. ten W3'. Als weduwe
van Wouter Cornelisz. van Antwerpen verkoopt Lijsbeth Willems het pand op 28 februari 1589 aan Cornelis
Jansz. Vosgen voor 500 gulden. De koper heeft het recht van een waterloop over het erf van haar nieuwe
camer tot in de Raemsloot. Hij mag de secreet legen door de steeg die hij heeft samen met J. Philipsz.32.
R. E. Willems heeft dus de tweede camer van J. Philipsz.gekocht, maar een koop of verkoop door haar
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is niet aangetroffen. Wel verkoopt GerritPietersz., linnenwever, op 10 januari 1590 aan Jan Cornelisz. Knol,
schipper, een camer, erf en halve steeg met een put voor 480 gulden. Belendend met Jan Philipsz. ten W.
en Vrerik Sijmonsz. ten O. Door de belending is bekend dat dit het pand van E. Willems is geweest33.

ERF, F
K. De oudst bekende eigenaar is Cornelisjaspertsz. Hij verkoopt op 14 februari 1581 nnnjochem Freriksz.
voor 148 gulden een vrije camer en erf tot de Raemsloot. Met conditie dat de pet(put) zal blijven staan
tot gezamenlijk gebruik met de buren ten O34.
Op zijn beurt verkoopt J. Freriksz., linnenwever, het pand op 13 maart 1581 door aan Hector Pietersz.,
'vlesmaecker' voor 170 gulden. Belendend met Cornelisjaspertsz. ten O. en de wed. van mr. Cornelis Can-
mustenW35.
Op 29 december 1588 wordt over dit pand weer iets bekend, dan verkoopt Frederich Sijmonsz., uit de
Streek, aan Dirk Lourisz., messemaker, een huis en erf met een vrije watergang over het erf van Fredrich
Sijmonsz. dat achter het verkochte pand ligt. Belendend met E. Willems ten W., Claas Maartsz. en Willem
Jansz. ten O. enFredrich Sijmonsz. ten Z. De koopsom wordt betaald in twaalf termijnen van 51 gulden in 't
jaar36. De koopsom is in zeven jaar aanmerkelijk gestegen.
R. Fredrich Sijmonsz. van Grotebroek verkoopt op 10 januari 1591 op deze plek een camer en erf aan Dirk
Lourisz., messenmaker, voor 400 gulden. Deze camer is ter wederzijde op gemeenschappelijke muren
gebouwd. Belendend met Lucas Claasz. van Hoorn ten O. en Jan Cornelisz. Knol ten W37.
Voor dezelfde prijs wordt het pand doorverkocht aan Sijmon Gerritsz., van Spierdijk, op 19 augustus 1592
met conditie dat D. Lourisz.het recht van de watergang over dit erf behoudt. De koper heeft de verplich-
ting tot onderhoud van straat en van de schoeiing van de Raemsloot. Hij moet ook mee betalen aan
het onderhoud van de houten brug van 't Raemveld over de Korte Nieuwesloot. Verder mag de koper
de twee ramen in de zuidkant van het slijphuis of schuur van Dirk Lourisz., die nog aan de Koningsweg
woont, niet versperren. Hij moet ook goedvinden dat D. Lourisz. en zijn vrouw, zo lang zij leven, of eige-
naars van het pand aan de Koningsweg zijn, hun wasgoed mogen bleken op hetbleekveld van deze ver-
kochte camer. Zij kunnen dit bleekveld betreden door de deur aan de zuidzijde van de schuur zonder
dat het hun geweigerd kan worden38. Het erf van D. Lourisz. is blijkbaar helemaal vol gebouwd.

ERF,G
K. Op 3 januari 1588 verkoopt Jacob Jansz., linnenwever, een huis en erf aan Willem Jansz., koperslager,
en Claas Maartsz., timmerman voor 525 gulden. Belendend met Pieter Jacobsz., schoolhouder ten O. en
Fredrich Sijmonsz. ten W39. Op zich niets aan de hand, maar op 5 juni 1589 verkoopt Cornelisjaspertsz., vlas-
koper, aan Jacob Jansz. een huis en een camer daar bezijden met dezelfde belending. Fr. Sijmonsz. had in-
middels zijn pand verkocht aan D. Lourisz.40. Het zou kunnen zijn dat het pand bestaat uit een voor- en
achterhuis of dat deze twee panden achter elkaar staan. Op de kaart van C. Drebbel uit 1597 is een huis
getekend achter een van de panden aan de Koningsweg. Hoe het ook zij, het blijft verwarrend.
R. Bij de verkoop van het eerste pand, op 3 januari werd tevens een erf verkocht gelegen achter het huis
op het oude Raemveld, groot 17 roe en 6 voet, en een halve gevel op het erf waar de kopers aan mogen
timmeren. Alles te samen voor de prijs van 575 gulden. De kopers bouwen ieder een camer op het erf
welke zij tot borg stellen als zij hun huis op de Koningsweg verkopen aan Pieter Aeriaensz. Thoorenburch
voor 500 gulden op 5 januari 1589. Daarbij inbegrepen een vrije halve put en vrije watergang over 't erf
van de verkopers tot in de Raemsloot41.
Het erf wordt uiteindelijk in drieën verdeeld bestaande mede uit de erven H en I.
1. Willem Jansz.verkoopt zijn camer en erf op 4 mei 1590 aan Lucas Claesz.van Hooren voor 500 gul-
den. Belend met Fredrich Sijmonsz.ten W. en Lenert Claesz.ten O. Over het erf van L. Claesz.heeft P. A.
Thoorenburch en anderen een vrije watergang.42

2.ERF.H
ClaesMaertsz. heeft zijn camer en erf, en een erf ten O. al aan Lenert Claesz., metselaar, verkocht op 20 juli
1589 voor 512 gulden. Belendend met Willem Jansz. ten W. die samen met Pieter Jacobsz., schoolmeester,
en Pieter Aeriaensz., passementwerker, beiden van de Koningsweg, een vrije watergang hebben over dit
erf tot in de Raemsloot. Ieder moet een ijzeren rooster op zijn erf stellen. Doen zij dit niet dan mag L.
Claesz. hun water schutten (tegenhouden)43.
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Het pand wordt op 2 januari 1592 doorverkocht aan Augustijn Aeriaensz. aliasBrederoede, voor 572 gulden.
Belendend met Lucas Claesz. ten W. en Almer Willemsz., bierdrager ten O. Met conditie dat Lucas Claesz., de
wed. van Pieterjacobsz. en Garbrantjansz., hoedemaker en de achterhuizinge van Almer Willemsz. elk een
vrije watergang hebben over het erf van deze camer lopende onder de huizinge van voorz. Almer Wil-
lemsz. die het moet gedogen44.
3.ERF.I
K. P. Jacobsz., schoolmeester, is alleen vermeld in de belending van de panden ten O. en W.
R. Lenen Claesz. moet op het lege erf een camer hebben gebouwd. Op 26 januari 1590 verkoopt hij aan
Bastiaan van Kempen, metselaar, voor 14 gulden, 10 stuivers een halve oostergevel van een camer en acht
duim erf buiten de gevel. Belendend met Willemjansz. ten W. die over de acht duim erf een vrije water-
gang heeft net als P.Jacobsz. de schoolmeester en ThijmonJacobsz.Burgeren de verkoper45.

ERFJ
K. Een van de oudst bekende in deze buurt is Neeltje Frederiks. Zij betaalt aan de stad over het vierde en
vijfde jaar negen ponds gulden pacht van de stede Ramen, verschenen Sinte Pieter ad cathedram anno
1574 stilo communio46. NeeltjeFrederiks heeft een vrije camer en erf op de Koningsweg. Dit pand is tot
borg gesteld op 1 februari 1589. Belendend metP.Jacobsz., schoolmeester, ten W. en WillemJansSoetmondig
ten O47. Dit pand verkoopt Neeltje op 28 februari 1590 aan Heyndrick Cornelisz., snijder, voor 400 gul-
den48.
Op 24 januari 1591 wordt het pand doorverkocht aan Augustijn Gerritsz., linnenwever, voor 465 gulden.
Aan beide zijden zijn de eigenaars overleden en wonen hun weduwen daar49.
R. Ook hier heeft Neeltje Frederiks een vrije camer met een erf uitkomend op het Raemveld belendend
met Willemjansz. Soetmondig ten O. en Claes Maertsz. ten W. Deze camer verkoopt zij, met goedvinden van
Jochem Vredricxsz. haar broer, aan Albert Willemsz., schoenmaker, voor 185 gulden op 1 februari 1589. De
koper is verplicht het erf te betimmeren voor mei 159OS°. Op 30 april 1590 verkoopt Albert Willemsz. een
vrije camer en erf aan Bastiaan van Kempen voor 215 gulden. Belendend met Willemjansz. Soetmondig ten O.
en Cl. Maartsz., timmerman, ten W5'.

ERF,K
K. Op 15 juni 1582 verkopen Jan Willemsz., van Limmen, en Remjansz., van Heiloo, aan Willem Arisz. een
vrije camer, erf en halve put. Geen koopsom bekend. Belendend met Neeltje Vrericxs ten W. en Philps
Jacobsz. ten O. en de Raemen te Z. De koper 'komt de muur van de camer ten westen toe, neffens het
huis, en van de heiningmuur de halve muur, aan de oostzijde van de camer. Doorgaans half en half zo
neffens de camer als 't erf. Het Raemveld is hier dus nog in takt. Men spreekt ook niet over het oude
Raemveld52.
R. Willemjansz. Soetmondig wordt genoemd in 1589 en Guurt Willems, de weduwe van Jan Jacobsz. Ketel, in
1590 en 1591 als belending van de wederzijdse panden.

ERF,L
K. Cornelisjans Michielsz. zwaait hier de scepter sinds hij op 20 mei 1586 van Guyert Aerians, die geassi-
steerd werd met haar broer Jan Aeriansz., schipper, een vrij huis en erf heeft gekocht voor 660 gulden.
Belendend met A rent Claesz. ten W. en Reyerjansz., linnenwever, ten O53.
R. Dit huis stelt C.J. Michielsz. tot borg als hij op het oude Raemveld een vrije camer met halve gevel en
met een halve muur aan het noordeinde van het erf verkoopt op 5 januari 1591 voor 450 gulden aan Tho-
mas Jansz., linnenwever. Belendend met Guurt Willems de wed. vinjanjacobsz. Ketel ten W. en hij zelf met
zijn steeg ten O. De verkoper is verplicht een rooster te stellen op 't zuideinde van zijn erf en op 't einde
van de watergang bij 't secreet. Ook de koper is dit verplicht54.
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ERF.M
R. Neeljans de wed. van C.J. Michkls verkoopt op 6 februari 1592 voor 979 gulden aan Gerrit van Berken-
roede, tinnengieter, een vrije camer, of huis, en erf. Dit erf heeft een vrije uitgang onder de zolder van de
huizinge van ThomasJansz. tot in de Raemsloot. In de uitgang staat een secreet 'lopende met een pomp
te water'. Daar heeft deze verkochte camer zijn waterlozing in, net als twee andere staande aan de Ko-
ningsweg dat nu door de wed. zelf bewoont is. Belendend met Reyer Jansz. ten O. en de camer waar Alit
Verlaen in woont ten W55.

K. Na de dood van Neeljans verkopen de kinderen op 24 februari 1593 met de hulp van de voogden, Pieter
Jansz. van Langedijk die nu in het verkochte pand woont en Pieter Lourisz. wonend te Warmenhuizen, het
huis voor 840 gulden aan Lijsbethjans wed. van Aerian Thonisz., van Sijbekarspel, die geassisteerd wordt
door Sijmon Lourisz., koehouder. Dit pand is belendend met Jan Arentsz., metselaar, ten W. en Reyer Jansz.
ten O. Het huis heeft een vrij e uitgang onder de zolder van de camer van Thomas Jansz. tot de Raemsloot,
met een secreet staande op de kelder gemeen met TH. Jansz. en M. Jansz., metselaar, ieder met een se-
creet. In de kelder hebben alle drie een watergang. Als de pomp, die daar staat, kapot is moeten zij die
gezamenlijk repareren56.

ERF,N
K. Hoewel Reyer Jansz., linnenwever, verschillende keren wordt genoemd in een belending is er over
hem weinig te vertellen. Op 3 januari 1588 stelt hij zijn huis en erf tot borg voor zijn broer Jacob Jansz.,
linnenwever, zie erf G. Het huis is belendend met C.J. Meech ten W. en Sijmon Boykes ten O57.
R. Dit erf loopt zeker door tot de Raemsloot want daar wordt ReyerJansz. genoemd als belending ten W.
(Deze akte is op 9 juli geschreven, daarna gecasseerd en in de kantlijn op 3 januari gesteld.

ERF, O
K. Op 7 februari 1587 verkoopt Jacob Jacobsz., het weeskind van Jacob Cornelisz., met assistentie van zijn
voogd Aeriaen Heyndricxsz. Rabby, aan Sijmon Boeyckes, van Barsingerhorn, een huis en erf staande bij de
brugge op de Koningsweg, nu door hem zelf bewoond, voor 400 gulden. Belendend met Reyer Jansz. ten
W. en de Heerestraat naar de Raemen ten Os8.
R. Op de hoek van de Raemstraat verkoopt Arent Claesz. op 31 december 1593 voor 500 gulden aan Arts
Jansz., timmerman, een huis en erf met grond en plaatsje ten westen en een halve noordergevel van het
huis waarvan de wederhelft hem toebehoord. Belendend met hem zelf ten N. de steeg van Reyer Jansz.
ten W. en de Raemstraat ten Z. en N.
Het huis van Reyer Jansz. en de drie camers van de verkoper staan benoorden dit verkochte huis, die een
vrije watergang hebben over de plaats, of erf, van dit verkochte huis tot in de Raemsloot. Tot borg wor-
den de twee camers gesteld benoorden dit verkochte huis. Belendend met de verkoper zelf ten N. en dit
verkochte huis ten ZS9. Reyer Jansz. verkoopt zijn camer, ter wederzijde op gemene muren, op 5 februari
1596 aan Jan Jansz., linnenwever. Belendend met Arent Claesz. ten Z. Gerrit Michielsz. ten N. en de Korte
Nieuwesloot ten O60.

Opmerkelijk is dat bij de huizen aan de Koningsweg die een steeg hebben, deze allen naar de
Raemsloot lopen. De gegevens uit deze verkopen geven een aardig beeld van de toestand uit
die tijd (vergelijk de kaart van C. Drebbel uit 1597).

Noten
1. G. Boomkamp,/!/&maaren desselfsgeschiedenis, z. pi. 1737-1750, pag. 119.
2. Regionaal Archief Alkmaar (RAA), Collectie Aanwinsten (CA), inv. nr. 54, bundel 62, deel 6. Aan-

tekeningen betreffende Alkmaar verzameld door P. Rooze Krz. (1751-1829). NB: het meeste uit Ei-
kelenberg en onder anderen: een fragment van de kroniek van J. D. Wijnkoper, burgemeester van
Alkmaar, overl. 1599.

3. C.W. Bruinvis, De molens van Alkmaar, z. pi. 1905, pag. 34 en 35.
4. RAA, Stadsarchief Alkmaar (S. A.), inv. nr.. 676, kasboekje van de verkochte lakens.
5. RAA, CA, inv. nr.. 54, bundel 62, deel 6.
6. RAA, S.A., inv. nr.. 38, fol. 4. Stadsresolutie'n en andere zaken. Memorieboek, afschrift door Joa-
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chim Bontius de Waal van een door hem in 1717 gemaakt uittreksel van een handschrift in de
Librije, met eigen aantekeningen, 1739. De 25', 40' penning etc. is een gradatie in de hoogte van de
belasting die moet worden betaald aan de collecteurs, belastinginners.
RAA, S. A., inv. nr.. 38, fol. 14 en 16.
RAA, S.A., inv. nr.. 38, fol. i6v. en 17, ook RAA, S. A., inv. nr.. 92, fol. 17V. Drapenier of lakenreder:
koopman die in de late Middeleeuwen wol invoerde, die aan de handwerksters ter verwerking gaf
en het laken uitvoerde.
RAA, S. A., inv. nr.. 92, fol. 111. Stadsresolutiën.
RAA, S. A., inv. nr.. 1950, Verklaring van de Engelse lakenen, 1569.
P.C. Molhuysen e.a., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 2, Leiden 1912, kol. 946-947.
Zie ook A.A. de Reus-Vredenburg, A.C. Stierp-Impink en C.R. van der Veer, Het Gulden Vlies, van
herberg tot stadscafé, Schoorl 1999.
RAA, S. A., inv. nr.. 93, fol. 191V en 192, Stadsresolutiën.
RAA, CA, inv. nr.. 16, fol. 1159 (2614), Aantekeningen van uiteenlopende aard door S. Eikelenberg,
overl. 1738.
RAA, Oud Recht Alkmaar (ORA), inv. nr.. 132 en 133, Transportregisters van verkoop van landerijen
en huizen beginnende 1580. Voor die tijd werden de verkopen niet geregistreerd.
RAA, CA, inv. nr.. 38, fol. 22 en 41.
RAA, S. A., inv. nr.. 326, telling bewoners der huizen, 15 maart 1519.
RAA, S. A., inv. nr.. 342, stadsrekeningen.
RAA, S.A., inv. nr.. 93, fol. 249V.
RAA, ORA, inv. nr.. 132 tot 136, waarin verkopen op datum zijn terug te vinden.
RAA, CA, inv. nr.. 54, bundel 72, fol. 10.
Kerkarchief van de Grote of St. Laurentiuskerk van voor 1573, inv. nr.. 1, fol. 24 en 85. Ook RAA, CA,
inv. nr.. 54, bundeltje 72, fol. 3.
RAA, ORA, inv. nr.. 133, fol. 232.
RAA, ORA, inv. nr.. 133, fol. 219V.
RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. 48V.
RAA, ORA, inv. nr.. 135, fol. 257.
RAA, ORA, inv. nr.. 133, fol. 47V.
RAA, ORA, inv. nr.. 132, fol. 2V.
RAA, ORA, inv. nr.. 133, fol. 219.
RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. 206V.
RAA, ORA, inv. nr.. 135, fol. 269V.
RAA, ORA, inv. nr.. 132, fol. 103V.
RAA, ORA, inv. nr.. 133, fol. 197.
RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. 41V.
RAA, ORA, inv. nr.. 132, fol. 12V.
RAA, ORA, inv. nr.. 132, fol. 17.
RAA, ORA, inv. nr.. 133, fol. 166.
RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. 130.
RAA, ORA, inv. nr.. 135, fol. 65.
RAA, ORA, inv. nr.. 133, fol. 144.
RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. 4V.

41. RAA, ORA, inv. nr.. 133, fol. i68v.
42. RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. 87V.
43. RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. i6v.
44. RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. 210.
45. RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. 50.
46. RAA, S.A., inv. nr.. 342, stadsrekeningen.
47. RAA, ORA, inv. nr.. 133, fol. 184.
48. RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. 6iv.
49. RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. 135V.
50. RAA, ORA, inv. nr.. 133, fol. 184.
51. RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. 83V.
52. RAA.ORA, inv. nr..i32, fol.76.
53. RAA, ORA, inv. nn.133, fol. 7.
54. RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. 126.
55. RAA, ORA, inv. nr.. 134, fol. 221V.
56. RAA, ORA, inv. nr.. 135, fol. 104V.
57. RAA, ORA, inv. nr.. 133, fol. 144.
58. RAA, ORA, inv. nr.. 133, fol. 39.
59. RAA, ORA, inv. nr.. 135, fol. 192V.
60. RAA, ORA, inv. nr.. 136, fol. 206.
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kwartierstaat van Joan Pieter Geus
(1919-2001)

te Koedijk

door G. Kalverdijk en M.C. Sluis

Inleiding bij het eerste gedeelte van de Kwartierstaat
De redactiegroep, gevormd door leden van de NGV-afdeling Hollands Noorderkwartier te
Alkmaar, die het speciale '750 jaar Alkmaar-stad'-nummer mede voorbereidde, heeft niet al-
leen aandacht willen geven aan families die verdienstelijk waren voor handel en nijverheid in
Alkmaar, maar ook aan personen die op bestuurlijk of kerkelijk gebied in deze stad of regio
een zekere betekenis hadden.

Unaniem werd besloten, dat de aandacht, die daarmee
geschonken werd aan 'notabelen' in balans zou moeten
worden gebracht door ook het zoeklicht te plaatsen op de
familiegeschiedenis van een 'gewone' burger door het pu-
bliceren van de kwartierstaat van Joan Pieter Geus, geboren
te Koedijk (thans gemeente Alkmaar) in 1919. Zo 'gewoon'
was Jo Geus nu ook weer niet, omdat hij zijn leven in dienst
stelde van historie en genealogie en buitengewoon be-
reidwillig was om iedereen te helpen, die met een serieus
probleem worstelde. Toen hij in 2001 op 81-jarige leeftijd
was overleden te Rotterdam, nabij zijn woonplaats Capelle
aan den IJssel, beseften velen in Westfriesland, met name in
Koedijk en het Geestmerambacht, dat ze hun betrouwbare
vraagbaak zouden moeten missen. Aan de reeks historische
en genealogische publicaties (in boekvorm en in tijdschrif-
ten en kronieken) was definitief een einde gekomen.

Algemeen werd zijn deskundigheid, nauwgezetheid en
veelzijdigheid geroemd, die niet alleen gebaseerd waren op zijn sterke geheugen, maar ook
op zijn uitgebreide kaartsysteem (begonnen in 1934), waarin de gegevens van zo'n tiendui-
zend personen en zaken snel gevonden konden worden. Informatie die voor iedereen die een
beroep op hem deed, toegankelijk was. Hij was erelid van de Historische Vereniging Koedijk
en door de Stichting Coördinatie Onderzoek Oud Geestmerambacht werden met zijn hulp de
eerste twee veldnaamboeken (uit een geplande serie van zes) met indexen op toponiem- en
persoonsgegevens uitgegeven. Het lukte hem om droge kost smakelijk op te dienen door zijn
detailkennis en heldere stijl van schrijven en spreken. Jo Geus zei wel eens dat hij de volgende
uitspraak van zijn vader als leidraad in zijn leven beschouwde: 'Wie veel praat, moet heel veel
weten of heel veel liegen'. Was het daarom, dat hij gewetensvol het vele, dat hij wist, bij voor-
keur schriftelijk voor het nageslacht vastlegde?

J.P. Geus (1919-2001)
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Biografie
Joan Pieter Geus werd geboren op de Kanaaldijk 87 te Koedijk op 13 oktober 1919, als vierde kind
van Pieter Geus en Trijntje Otto. Na de lagere school in zijn geboortedorp ging Jo op zijn 13e jaar,
zoals gebruikelijk in de crisistijd van de jaren dertig, bij zijn vader werken 'op de bouw', dat
wil zeggen in de vollegrondstuinbouw van de grootste vaarpolder van Nederland, het Geest-
merambacht. Volgens zijn oudere zusters Corry Vries-Geus (1912) en Aagje van Zandbergen-Geus
(1915) vond zij n moeder hem 'veuls te iel om 's murgens om 5 uur al van wal te gaan', maar net
als zijn zusters werd hij niet gespaard om gemiddeld een uurtje met de kloet (= vaarboom),
dus op 'elleboogstoom' zoals hij het zelf wel noemde, door een wirwar van sloten naar één
van de (circa vijftienduizend) akkers in het 'Rijk der Duizend Eilanden' te varen. Vanuit de
'kobus', een zware draagmand om de nek, drukten de kinderen dan zo'n zesduizend kool-
planten per dag in de achterwaarts gestrekte hand van vader, die ze in een gestrekt drafje
voorwaarts in de grond plantte. In de herfst werd de kool van het land gehaald, in de karakte-
ristieke koolschuur (met mansardedak) verzorgd en later per schuit gebracht naar de veiling
van Broek op Langedijk (thans museum), hetgeen per week wel een dag varen kostte. Als de
veilingklok menigmaal 'doordraaide', dus de kool niets waard was, dan was de vaartocht,
maar ook een halfjaar werk, voor niets geweest... Toen zijn vader in de oorlog door ziekte
moest stoppen, zette Jo met zwager Dirk Vries (1906-1991) het werk in het bedrijf voort tot 1946.
Een paar gebeurtenissen en ontwikkelingen uit het verleden deden hem toen besluiten zijn
leven een andere wending te geven.

Op de lagere school was Jo Geus door een onderwijzer enthousiast geworden voor Espe-
ranto, de kunstmatige wereldtaal, met later een blijvende invloed voor hem, omdat hij tijdens
een reis naar Engeland van de Esperantobeweging zijn toekomstige vrouw Janna Komduur
(1923-1997) ontmoette. Ze vestigden zich op het eiland 't Veer, tegenover het overzetveer in

Twee mannen die koolplanten zetten. Het aangeven werd vaak door kinderen gedaan
Uit:P. Glas, M.Kool en J.Zeeman,Het dorpsleven van de Langedijk vroeger en nu,U.-M.Westfriesland,Hoorn 1971
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het Noord-Hollands Kanaal. Naast het zware werk op de akker had Jo zich door jarenlange
avondstudie intussen voorbereid op een nieuw beroep. Aanvankelijk volgde hij de Alkmaarse
avondambachtschool en andere cursussen om met veel doorzettingsvermogen de studie voor
belastingambtenaar te voltooien. Op 15 maart 1946 benoemde men hem tot hulpcommies der
Directe Belastingen te Alkmaar, waarna de carrière volgde, die eindigde toen hij in 1981 als
hoofdcommies bij de Registratie en Successie te Rotterdam in verband met het bereiken van
de VUT-gerechtigde leeftijd ontslag aanvroeg, dat hem eervol werd verleend.

Na 1981 kwam er tijd vrij voor de geschiedenis van onder meer zijn geliefde Koedijk en West-
friesland, waarmee de banden nooit verbroken waren geweest, ondanks alle overplaatsingen
bij de belastingdienst naar Broek op Langedijk, Den Helder, Den Haag, Rotterdam en Capelle
aan den IJssel. Volgens zijn dochter Rikie was hij al vanaf zijn vijftiende jaar 'vaak en veel' be-
zig geweest met zijn hobby, maar 'hij kwam altijd tijd te kort'. Zij vertelde onder meer dat de
belangstelling voor geschiedenis al jong was gewekt door zijn opa Jan Otto, de schuitenmaker
van het Smidspad te Koedijk. Grootvader Otto had onder andere door correspondentie met
professionele historici en door het bestuderen en verzamelen van oude folianten (bijvoor-
beeld een origineel exemplaar van 'De Nederlandse Historiën' van RC. Hooft) bekendheid
gekregen. De erfenis die Jan Otto aan zijn kleinzoon naliet, was weliswaar de grondslag van
het werk van Jo Geus, maar werd door 65 jaar studie en toenemende frequentie van bezoeken
aan de archieven in voornamelijk Den Haag, Alkmaar, Haarlem, Rotterdam en Schiedam uit-
gebouwd tot een indrukwekkende nalatenschap.

Zo heeft Jo talloze rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer (1532-1723) in de archieven
te Den Haag en Haarlem bestudeerd, getranscribeerd en in een aantal boeken weergegeven,
die zich bevinden in het rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem en in het Regionaal Ar-
chief Alkmaar. In Alkmaar zijn ook zijn aantekeningen en fiches bewaard in de 'collectie
Geus'. In 'Koedijk meer dan vier eeuwen water- en veldnamen'1 en 'Sint Pancras, Zuideinde en
Oudorp, meer dan vier eeuwen water- en veldnamen'2 (de agrarische geschiedenis van Geest-
merambacht en haar landeigenaars tot de ruilverkaveling van circa 1970) is een groot deel van
zijn gegevens verwerkt.

J.P. Geus over Koedijk
In zijn bekendste boek 'Uit de historie van Koedijk en Huiswaard'3 heeft Geus het dorpsleven
van 1300 tot 1974 beschreven van het dijkdorp Koedijk, waarvan schertsend wordt gezegd
dat 'de pannenkoeken daar aan één kant gebakken worden', omdat de huizen maar aan één
kant liggen van de vroegere getijdegeul de Rekere, nu het Noord-Hollands Kanaal. De Rekere
vormde de strategisch belangrijke grens van Westfriesland met Kennemerland en er is dan
ook heel wat krijgsrumoer geweest. Het riviertje verbond de Schermer met de Zijpe, mondde
aldaar uit in de Noordzee, maar overstroomde vaak het tussenliggende gebied. Ter beteuge-
ling werd aan het einde van de 12e eeuw onder andere de Rekerdijk aangelegd, waarop Koe-
dijk ligt, om in de 13e eeuw een onderdeel van de grote Westfriese Omringdijk te worden.
Uiteindelijk is de Koedijker Vaart, die met sluizen in de 16e eeuw in het Rekeretracé werd aan-
gelegd, tussen 1819 en 1824 opnieuw vergraven tot een deel van het Noord-Hollands Kanaal
onder leiding van Waterstaatsingenieur Jan Blanken. De vlotbrug van Koedijk in dit kanaal,
zijn vinding, is gespaard gebleven als monument.

Koedijk is ontstaan nadat het oostelijker gelegen Vrone (het latere Sint Pancras) in 1297
verwoest was als straf voor de opstand der Westfriezen tegen de Graaf van Holland. In de slag
van Vrone zouden drieduizend Westfriezen gesneuveld zijn. De rest van de bevolking werd
toen, na in beslagneming van ongeveer 75% van hun grond, verbannen naar de 'Coedijc' zoals
afschriften van twee oorkonden uit 1324 vermelden. Deze geesten en kleigronden van Vrone,
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Fragment uit een kaart ontworpen door Mr. G.deVriesAzn, die zich baseerde op de kaart van] oost ]ansz. uit 1575 en
terugwerktetot1288. Deze reconstructie geefteen mogelijkevoorstellingvan watersedert 800 in Westfries iand was

gebeurd. Nummers 1 t/m 5: grafelijke dwangburchten, nr. 6: Vrone (St. Pancras); Koedijk ligt op de Rekerdijk
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Koedijk, Oudorp en omgeving, de zogenaamde Vroonlanden, werden door de Rentmeester
van Kennemerland en West-Friesland te Alkmaar verpacht en later ook verkocht aan de bewo-
ners van het gebied. Omstreeks 1530 werden alle percelen opgemeten onder andere door de
monnik Pieterjacobsz. van het klooster Thabor bij Sneek, zichtbaar op twee forse kaarten van
2,10 x 1,20 m. en 1,45 x 0,58 m., aanwezig op het Nationaal Archief te Den Haag.

In genoemd jaar 1324 werd in opdracht van Graaf Willem de Derde, bijgenaamd 'de Goede',
een kerkje met een koe als windwijzer gebouwd, dat men rond 1500 verving door de in 1947
gesloopte kerk. Van oudsher werd in Koedijk het Sinterklaasfeest op 31 december gevierd en
men sprak dan van de viering van de Gouden Engel. Grootvader Jan Otto beschouwde Willem
de Goede als de Gouden Engel, maar kleinzoon Jo Geus noemt ook andere verklaringen voor
dit bijzondere folkloristisch gebruik. Bekendheid kreeg het kerkje in het begin van de 17e
eeuw, toen de Contra-Remonstrantse Alkmaarse predikant Cornelis van Hil gedwongen werd
daar te preken, aangezien zijn Remonstrantse 'broeders' hem in de stad niet duldden. Elke
zondag zwoegden zo'n drieduizend geloofsgenoten met hem over de toen nog onbestrate
Westfriese Zeedijk, waardoor ze al spoedig bespot werden en de bijnaam kregen van 'Slijk-
geuzen'.

Koedijk was vaker toneel van twist en strijd, zoals in 1799 bij de oorlog der Engelsen en
Russen tegen het Frans-Bataafse leger, maar ook later bij de aanleg van het Noord-Hollands
Kanaal. De bewoners, oorspronkelijk voornamelijk veehouders, vissers en kleitrekkers (voor
de steenbakkerijen) legden zich steeds meer toe op de vollegrondstuinbouw in de polder
Geestmerambacht. Het Geestmerambacht was in de vorige eeuw de duurste ruilverkaveling
van Nederland omdat de waterrijke polder (circa 6.500 hectare) met zijn vele sloten, brug-
gen en eilanden werd omgezet in een prozaïscher rij polder, waarin veld- en waternamen niet
meer nodig waren. De eerste droogmakerijen van Nederland ontstonden in het Geestmeram-
bacht, bijvoorbeeld: Dergmeer vóór 1542, Cromwater 1546, Costverloren 1546, Kerkmeer 1547
en Oude Greb 1547. Octrooi werd daarbij verleend door Graaf Lamoraal van Egmond. Het nog
niet beschermde Kerk- en Dergmeergemaal (1916) met molenaarshuis (circa 1840) vormen de
belangrijkste herinnering aan het waterrijke Geestmerambachtverleden (de verder geïnteres-
seerde lezer verwijzen we graag naar de literatuurlijst).

Literatuurlijst
Boeken van J. P. Geus, op de laatste twee na in eigen beheer en in samenwerking met het Regi-
onaal Archief te Alkmaar uitgegeven, in chronologische volgorde:

- De erfpachten van de Vroonlanden bij Alkmaar voornamelijk Sint-Pancras, Koedijk en Oudorp (1531-

1716), 1983,85 pagina's;
- Schouten, secretarissen, schepenen en weesmeesters van Koedijk (1580-1811), 1984,23 pagina 's ;

- De geldleningen van Karel Ven Philips II als genealogische bron (Rentebetalingen van 1533-1723), 158

pagina's, 1985;
- De Vroonlanden bij Alkmaar: Grafelijkslanden in de bannen St.-Pancras, Koedijk, Oudorp, Broek op

Langedijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude, Oudkarspel, Kalverdijk en Hensbroek. Delen I en

II (1531-1724), 1986;

- Personen en instellingen genoemd in de registers van: Haardstedengeld 1493, Enqueste 1494, Informa-

tie 1514, 10'penning 1543,1553 en 1558, betreffende Koedijk, 1988,31 pagina 's ;

- Uit de historie van Koedijk en Huiswaard van 1300 tot 1972, uitg. Pirola, Schoorl 1990,160 pagi-

na's;
- Transporten en Hypotheken Koedijk (1580-1811) en index op persoonsnamen (inv. nr. 6218-6232 en

6243) z.j.;
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Het Rijk derDuizend Eilanden bij Broek op Langedijk.Bron:'Het Geestmerambacht, rapport over de oorzaken van de
ongunstige economische toestand in dit tuinbouwgebied en de mogelijkheden tot verbetering', uitgave van het Minis-

terie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Den Haag 1955

- Allerhande Schepenakten van Koedijk (1638-1811) (oud- rechterlijk archief, inv.nr. 6233-6239),

1991,93 pagina's;
- Het weeskamerarchief van Koedijk (1627-1809) (oud-rechterlijk archief, inv. nr. 6242-6246),

1992,146 pagina's;
- CollateraleSuccessie van Koedijk (1640-1811), 1995;
- J. P. Geus, e.a., Koedijk, meer dan vier eeuwen water- en veldnamen, Stichting Coördinatie On-

derzoek Oud- Geestmerambacht, uitg. Geneaboek, Sint-Pancras 1996,140 pag., kaarten,
foto's en indexen;

- J. van Beek, e.a., Sint Pancras, Zuideinde en Oudorp, meer dan vier eeuwen water- en veldnamen,
met inleiding van J.P. Geus, Stichting C.O.O.G., uitg. Geneaboek, Sint-Pancras 2002,285
pag., kaarten, foto's en indexen.
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Bij de kwartierstaat vanj. P. Geus
Dirckjacobs (die) Geus ofDirckjacobsz. alias Gues zou volgens Jo Geus de stamvader van zijn fami-
lie kunnen zijn. Of zijn grootouders van vaderskant, Vrouwtje de Geus en CornelisGeus uiteinde-
lijk dezelfde afkomst hebben, is twijfelachtig.

Interessant is de uit Hessen (Duitsland) afkomstige kleermakersfamilie Otte of Otto, waar-
uit zijn moeder Trijntje Otto voortkwam. Jacob Otto kwam in 1843 van Broek op Langedijk naar
Koedijk voor zeeschepenherstel aan het Breed, op de helling die in 1426 ten tijde van Jacoba
van Beieren door gestrafte Hoeksgezinde Niedorpers in opdracht van de Kabeljauwse Graaf
was gebruikt om een kaperschip te bouwen. In hetzelfde jaar 1843 werd deze helling door Wa-
terstaat afgebroken, zodat hij houten binnenvaartuigen ging maken. Jo Geus heeft behalve
zijn kwartierstaat en die van zijn vrouw Janna Komduur ook genealogieën geschreven over
onder meer de families Diepsmeer, De Moor, Hilles, Tol, Madderom, Rus en Rijpland.

Tenzij anders vermeld, zijn in de kwartierstaat Geus alle dopen gereformeerd dan wel
Nederlands-hervormd en alle huwelijkspartners 'j.d.' of'j.m.' Geus heeft van elk gezin ook
de gegevens van de kinderen verzameld, maar die heeft de redactie van GensNostra vanwege
plaatsingsruimte niet kunnen overnemen. Die gegevens zijn uitgebreid en bij navraag wel
beschikbaar bij de afdeling Hollands Noorderkwartier (waar de kwartierstaat Geus is gedepo-
neerd; de rest van zijn archief is bij het Regionaal Archief Alkmaar gedeponeerd).

De kwartierstaat uit de nalatenschap van J. P. Geus is, wat betreft de gegevens, zoveel moge-
lijk gehandhaafd. Wij danken alle personen, die bereidwillige medewerking verleenden, in
het bijzonder: mevr. C. Vries-Geus te Koedijk, mevr. R. Hecke-Geus te Rotterdam, de heren Jan
Bijpost te Koedijk en Kees Bakker te St. Pancras.

Hierna volgen de eerste zes generaties van de kwartierstaat van J.P. Geus. Later volgen de
overige generaties.

Schuitenmakerij van jan Otto
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kwartierstaat J.P. Geus (eerste deel)

GENERATIE I

1 Joan Pieter (Jo) Geus, geb. Koedijk 13-10-1919, overl.
Rotterdam 7-4-2001, tr. Barsingerhorn 25-7-
1949 Janna Komduur, geb. Stadskanaal 5-6-1923,
kantoorbediende, overl. Capelle aan den IJssel
12-9-1997, dr. van Roelf Komduur en Hendrika
Norder.
Janna woonde tot 1940 te Stadskanaal en kwam daarna
met haar ouders naar Kolhorn. Ze werkte voor haar
huwelijk als kantoorbediende te Kolhorn, Winkel
en Schagen en na haar huwelijk op het Girokantoor
te Den Haag en bij de Coöperatie Nederland te Rot-
terdam. Uit dit huwelijk twee kinderen, geboren te
Langedijk.

J.P. Geus in hetveerbootjeop het Noordhollands Kanaal
nabij café 'De Bontekoe', circa 1938

GENERATIE II

2. Pieter Geus, geb. Oudkarspel (Noordeinde van Koedijk) 27-9-1880, tuinbouwer, overl. Bus-
sum 5-4-1965, tr. Koedijk 28-5-1908
Hij was tot 1943 zelfstandig tuinbouwer op een bedrijf van circa vier hectare en verbouwde hoofd-
zakelijk rode en witte kool en vroege aardappelen. Hij was gedurende vele jaren bestuurslid van
de Dieps- en Moorsmeerpolder en secretaris van de Commissie tot wering van Schoolverzuim.
Het echtpaar woonde tot 19 februari 1965 in hun huis aan de Kanaaldijk te Koedijk en is later op-
genomen in het verpleeghuis Sinnehoek te Bussum. Beiden zijn na hun overlijden te Bussum in
Koedijk begraven.

3. Trijntje Otto, geb. Koedijk 16-8-1882, huisnaaister, overl. Bussum 9-12-1965.

GENERATIE III

4. Cornelis Geus, geb. Oudkarspel (Noordeinde van Koedijk) 10-2-1848, tuinbouwer, overl.
Koedijk 8-3-1923, tr. Warmenhuizen 16-5-1874
Hij was tuinbouwer en verbouwde meestal kool, uien en wat graan. Op het grote erf van de boer-
derij van zijn ouders werd voor hem een tuindetswoning gebouwd. Het noordelijke gedeelte van
Koedijk behoorde voorheen tot de gemeente Oudkarspel. De bewoners van dat deel behoorden dus
tot Oudkarspel waardoor geboorte en overlijden steeds te Oudkarspel moesten worden aangege-
ven. Kerkelijk behoorden zij tot Koedijk en de dopen vonden dan ook steeds in de Hervormde Kerk
te Koedijk plaats. Met ingang van 1 januari 1907 werd dat deel van Oudkarspel bij de gemeente
Koedijk gevoegd4.

5. Vrouwtje de Geus, geb. Warmenhuizen 6-5-1852, overl. Koedijk 12-6-1935.
Na het overlijden van haar man woonde zij samen met haar zoon Klaas (1887-1941), die ongehuwd
is gebleven en aanvankelijk het tuinbouwbedrijf voor zijn moeder heeft gevoerd.
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6. Jan Otto5, geb. Koedijk 2-2-1855, schuitenmaker, overl. ald. 27-11-1951, tr. Bergen (NH) 2-6-
1881
Jan Otto was vrijgesteld voor de Nationale Militie wegens broederdienst. Hij had een eigen bedrijf
en maakte uitsluitend houten schuiten, zoals akkerschuitjes, halve en driekwart pramen voor de
tuinders en pramen voor het vervoer van vee en hooi, voor de veehouders. In zijn actieve leven
heeft hij circa 800 pramen gemaakt en de omschakeling van veeteelt naar tuinbouw meegemaakt.
Verder was hij bekend als dorpshistoricus.

7. Aagtje Houtkooper, geb. Bergen (Bergermeer NH) 8-1-1859, overl. Castricum (Duin en Bos)
9-7-1936.

Het gezin van Jan Otto en Aagtje Houtkooper met links vooraan de oudste dochter Trijntje, moeder vanjo Geus

GENERATIE IV

8. Jan Geus, geb. Koedijk 25-4-1824, veehouder, overl. Oudkarspel (Noordeinde van Koedijk)
6-4-1892, tr. Koedijk 17-5-1846
De boerderij van Jan Geus stond op het Noordeinde van Koedijk in de gemeente Oudkarspel. Zijn
land lag achter de boerderij en liep tot benoorden de Kleimeer met als laatste stuk het Kromweidje.
Hij liet in 1861 een nieuwe boerderij bouwen. Deze stolp, die de hoogste was aan de Kanaaldijk,
werd in 1983 gesloopt.

9. Cornelisje (Keetje) Butter, geb. Koedijk 13-11-1822 (haar vader was bij haar geboorte al over-
leden), overl. Oudkarspel (Noordeinde van Koedijk) 24-2-1891.

10. Arie de Geus, geb. Warmenhuizen 18-2-1820, veehouder, overl. ald. 24-9-1906, tr. Warmen-
huizen 25-4-1841
Hij was veehouder, maar deed ook aan handenarbeid. In zijn bloementuintje had hij twee van
hout gemaakte spreuken staan. De teksten luidden: 'Voert bloemen van gezondheid aan, die fris
en vrolijk open gaan' en 'Wenscht gij gezondheid, levenskracht, Uw tijd dient werkzaam doorge-
bracht'. De grafzerk van hem en zijn vrouw is op het oude kerkhof bij de Ursulakerk aanwezig.

11. Dieuwertje de Moor, geb. Warmenhuizen 11-5-1818, overl. ald. 24-12-1891.
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12. Jacob Otto, geb. Broek op Langedijk 14-4-1817, schuitenmaker te Koedijk (vanaf 1843), overl.
Koedijk 16-12-1896, tr. Koedijk 14-5-1843

13. Trijntje Kliffen, geb. Heerhugowaard 20-8-1819, overl. Koedijk 10-4-1891.
14. ArieHoutkooper, geb. Bergen(NH) 13-5-1821, veehouder, overl. ald. 1-9-1885, tr. Bergen (NH)

4-5-1845
Hij was voor de Nationale Militie ingelijfd bij het Regiment Dragonders en had vijfjaar gediend.

15. Aagje Kooijman, geb. Bergen (NH) 6-4-1816 (haar geboorte komt in de geboorteregisters
niet voor doordat verzuimd was daarvan aangifte te doen; door vier getuigen werd bij
haar huwelijk voor de Kantonrechter te Alkmaar haar geboorte bevestigd), overl. Bergen
(NH) 30-11-1893.

GENERATIE V

16. Cornelis Geus, geb./ged Oudkarspel/Koedijk 23/30-8-1795, veehouder, overl. Oudkarspel
(Koedijk) 27-6-1844, tr. Koedijk 1-1-1819
Hij werd als enige zoon vrijgesteld van de Nationale Militie. Hij woonde van 1820 tot 1828 te Koe-
dijk nr. 32 en daarna op nr. 2. Dit laatste huis was eerder bewoond door zekere Cornelis IJfs.

17. Stijntje Hart, geb./ged. Koedijk 22-11/3-12-1797, overl. ald. 22-7-1863. Zij tr. (2) Koedijk 5-6-
1845 Jan Lammerschaag, geb./ged Koedijk 24/25-11-1804, overl. ald. 15-7-1862, zn. van Hil-
lebrand Lammerschaag en Grietje Stam.

18. Cornelis Butter, geb. Koedijk 12-1-1795, landbouwer, winkelier, overl. ald. 6-8-1822, tr. Koe-
dijk 31-12-1820

19. Aagje Madderom, geb. Broek op Langedijk 20-12-1794, dienstmaagd, winkelierster, overl.
Koedijk 2-4-1884. Zij tr. (2) Koedijk 26-6-1828 Jan Commandeur, weduwnaar, ged. Zwaag
(r.-k.) 18-8-1787, landbouwer, overl. Koedijk 8-7-1834, zn. van Klaas Jacobsz Commandeur en
LijsbetChasBeers.
Ze kwam met kerkelijke attestatie op 10 juli i8zo van Oudendijk naar Koedijk. Na het overlijden
van Cornelis Butter hertrouwde ze met Jan Commandeur, die bij haar eerste huwelijk getuige was ge-
weest als goede vriend van de bruid.

20. Jan de Geus, geb. Warmenhuizen 14-12-1793, landman, overl. ald. 3-5-1872, tr. Warmenhui-
zen 17-12-1815
Hun grafsteen is te vinden op het oude kerkhof bij de Ursulakerk.

21. Vrouwtje Kroon, geb. Warmenhuizen 15-2-1795, overl. ald. 28-8-1868.
22. Martinus de Moor (de Jonge), geb. Warmenhuizen 9-6-1795, veehouder, hoofdingeland

van het Geestmerambacht, voorzitter van de banne Warmenhuizen en wethouder der
gemeente, overl. ald. 5-7-1868, tr. Warmenhuizen 27-4-1817
Zijn testament is op 9 februari 1864 en op 22 maart 1865 voor notaris A.P. de Lange te Schoorldam6

waarbij al het onroerend goed tegen geldelijke inbreng werd gelegateerd aan zijn zoon Cornelis.
Zijn vrouw en hij hadden afzonderlijke testamenten en waren blijkbaar buiten gemeenschap van
goederen gehuwd.

23. MaartjeWonder7,geb. OudeNiedorp 4-8-1796,overl.Warmenhuizen 31-7-1877.
24. Hendrik Otto, geb. Broek op Langedijk 5-2-1772, schuitenmaker, overl. Broek op Langedijk

3-2-1836, tr. ca. 1810
Zijn vader was kleermaker en hij zal het schuitenmakersvak dus elders geleerd hebben. Op 31 juli
1794 kwam hij met kerkelijke attestatie van Alkmaar weer naar Broek op Langedijk. Op 16 maart
1808 kocht hij aldaar een huis in het midden van het dorp, belend met de 'agterburgsloot' ten oos-
ten. In het Registre Civique wordt hij beschreven als 'charpentier de bateaux'. In zijn testament
van 15 december 18218 wordt hij genoemd 'schuitemakersbaas'.

25. BregjeBink, geb. Broek op Langedijk ca. 1788, overl. Broek op Langedijk 16-3-1847.
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26. Jan Kliffen, geb. Broek op Langedijk 8-8-1782, boerenbedrijf, overl. Heerhugowaard 10-8-
1827, tr. Zuid-Scharwoude 24-4-1808
Hij had een boerenbedrijf aan de Westdijk in de Heerhugowaard.

27. Trijntje Kom, geb. Zuid-Scharwoude ca. 1784, overl. Heerhugowaard 6-7-1846.
28. Klaas Houtkooper, geb. Bergen (Bergermeer NH) 17-2-1794, landbouwer, overl. Bergen

(NH) 13-9-1825, tr. Bergen (NH) 15-2-1818
29. Maartje (Martje) Orts (On, Ors), ged. Texel (De Koog) 24-1-1790 (get. MartjeJooste Breker)9,

overl. Bergen (Bergermeer NH) 31-5-1832. Zij tr. (2) Bergen (NH) 4-6-1829 Dirk Lek, geb.
Schagen 6-2-1799, overl. Bergen (NH) 8-12-1856, zn. van Pieter Jacobsz Lek en Antje Sij-
mons Dekker.
Blijkens de successieaangifte van Maartje Orts (verklaring van onvermogen) liet ze de volgende
minderjarige kinderen na: Dirk, Lourens, Arie en Aaltje Houtkooper. Hun voogd was Willem
Boon.

30. PieterKooijman, geb./ged. Bergen (NH) 10-1/5-2-1786 (get. Aafje Over), landman, overl. Ber-
gen (Westdorp NH) 15-5-1847, tr. Bergen (NH) 1-12-1804 (impost)

31. Maartje deBoer, ged. Bergen (NH) 6-4-1783, overl. Bergen (Bergermeer NH) 3-6-1837.

GENERATIE VI

32. Pieter Claasz Geus, ged. Koedijk 2-9-1742, geb. Noordeinde Koedijk in de banne van Oud-
karspel, veehouder, overl. Koedijk 2-7-1817, tr. (1) Koedijk 28-2-1768 (impost dd 13-2-1768
ƒ 6,- voor beiden) Maartje Joost Verwer, ged. Koedijk 18-3-1742, begr. ald. 11-10-1778 (impost
ƒ 3,-); tr. (2) Oudkarspel 15-4-1785 (impost ƒ 12,- voor beiden)
Hij kocht in 177010 een huis en erf, op het Noordeinde van Koedijk in de banne van Oudkarspel,
van de erfgenamen van zijn oudoom Jan Pietersz. Stam, voor ƒ 664,-. Als pas beginnende boer bezat
hij in de winter van 1769/1770, ten tijde van de veepest, twaalf stuks rundvee, oud en jong. Alle
twaalf beesten werden ziek. Er stierven er negen en drie werden weer beter. Hij woont in 1785 op
het Noordeinde van Koedijk, in de banne van Oudkarspel en alleen zoon Klaas is nog in leven. Van
1795 tot 1802 was Pieter Geus administrerend voogd over de effecten en vaste goederen van de min-
derjarige kinderen van Arie Volder en Lijsbeth Slootemaker. Zelf huurde hij daarvan een stuk weiland
gelegen ten noorden van Koedijk, voor de som van ƒ 125,-. Na zijn overlijden werd op 1 december
1817 voor notaris Jacob Nuhout van Veen te Alkmaar zijn nalatenschap geïnventariseerd. Die be-
stond onder andere uit: een huis en erf onder de banne Oudkarspel, met negen morgen wei- en een
morgen zaadland, zestien melkkoeien, twee vaarzen, vijf hokkelingen en een paard. Verder twee
melkschuitjes, een praam, een mestwagen en een speelwagen. Tot de voorraad behoorden onder
meer 78 zevenponds zoetemelkse kazen.

33. Neeltje Bouwman, ged. Zijpe 30-1-1763, overl. Oudkarspel (Noordeinde van Koedijk) 21-12-
1829.
Ze kwam in februari 1782 met attestatie van Uitgeest naar Noord-Scharwoude en vertrok vandaar
met attestatie op 30 oktober 1783 naar Koedijk. In mei 1830 is er een boedelscheiding voor notaris
A. P. de Lange te Alkmaar.

34. Jan Hart, ged. Koedijk 29-1-1769, overl. ald. 21-5-1806, tr. Koedijk 15-1-1797 (impost)
35. Grietje Boldewijn, ged. Koedijk 25-8-1776, overl. ald. 25-3-1852. Zij tr. (2) Koedijk 25-5-1807

Frederik Dirksz Sluis, geb. Sint Maarten 17-1-1780, schepen, landbouwer, overl. Koedijk 26-
10-1841, zn. van Dirk Hendriksz Sluijs en Catharina (Kaatje) Louwris (Smit).

36. Cornelis Butter, ged. Koedijk 15-5-1746, veehouder, overl. Oudkarspel (Noordeinde van
Koedijk) 8-8-1803, tr. Oudkarspel 12-1-1782 (impost)

37. Neeltje Kuiper, geb. Oudkarspel ca. 1760, overl. Koedijk 28-9-1826.
De overlijdensaangifte geschiedde door haar twee zoons Jacob en Dirk Butter die verklaarden
dat hun moeder 66 jaar was, in Oudkarspel zou zijn geboren als dochter van Pieter Kuiper. De
naam van de moeder was niet bekend. Haar doop of geboorte werd daar niet gevonden. Mogelijk
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Kerk te Koedijk in 1787
(tekeningvan Hendrik Tavenier)

kwam ze uit een r.-k. familie. In het trouwboek van Oudkarspel komt wel een Pieter Kuiper voor die,
wonende in de Diepsmeer, op 15 mei 1774 als weduwnaar trouwde. Neeltje zou dan een kind uit
een eerder huwelijk geweest kunnen zijn. Vanuit de Diepsmeer kan het kind ook te Noord-Schar-
woude of Warmenhuizen gedoopt zijn. In Noord-Scharwoude wordt op 5 januari 1759 een Neeltje
gedoopt als dochter van Pieter Pieterse en Haartje Crelis, maar het is niet duidelijk of het om deze
Neeltje gaat. Het weesboek van Oudkarspel verschaft geen informatie. Een andere mogelijkheid is
dat de leeftijd niet correct is opgegeven. Op 30 januari 1763 werd te Oudkarspel een Neeltje Pieters
gereformeerd gedoopt als kind van Pieter IJjz. en Antje Claas Kuijper. In dat geval zou het kind de
naam van de moeder gevoerd hebben.

38. Nanning Madderom, geb. Broek op Langedijk 2-2-1760, diaken te Broek op Langedijk,
overl. ald. 11-12-1830, tr. vóór 2-5-1784

39. Grietje Bink, geb. Broek op Langedijk ca. 1760, overl. Broek op Langedijk 25-2-1830.
40. Jan de Geus, ged. Sint Maartensbrug 6-8-1747, broodbakker, overl. Warmenhuizen 11-1-

1818, tr. (1) Sint Maarten 18-12-1768 Trijntje Cornelis Krul; tr. (2) Warmenhuizen 25-1-1783
(impost)
Hij kwam 4 februari 1781 met attestatie uit de Noord-Zijpe te Warmenhuizen.

41. Haartje Tol, ged. Warmenhuizen 23-7-1758, overl. ald. 10-9-1821.
42. Klaas Jansz Kroon, geb. Warmenhuizen 12-2-1771, schipper, boer, veehandelaar, overl./

begr. Bergen (NH)/Warmenhuizen 27/31-7-1816, tr. Warmenhuizen 27-4-1794
Op 25 april 1794 zijn de huwelijksvoorwaarden opgemaakt", waarin Klaas Jansz Kroon, minderja-
rige j.m., is geassisteerd met zijn voogd Jacob Bregman (die tevens optreedt voor de medevoogden
ArienKroon enjan deGeus) en GeertjejansSijpheer, minderjarige j.d., is geassisteerd met haar voogden
Jacob Sijpheer, Cornelis Metselaar en ReijerRoos, wonende te Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude en
Harenkarspel.
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Als veehandelaar genoot Klaas, blijkens onderstaande opdracht, regionale bekendheid. 'Op 9
juli 1813 was de Maire van Alkmaar vertrouwelijk aangeschreven dat de stad in geval van nood, 40
koeien tegen contante betaling zou moeten leveren ter proviandering van het fort Lasalle (thans
Erfprins) bij Den Helder. Op 20 november 1813 werd de vordering daartoe ontvangen, waarop de
Maire, aangezien de meeste eigenaars alhier hun vee op de afgelopen najaarsmarkt verkocht had-
den, aan Klaas Kroon te Warmenhuizen opdroeg het vee op de markt te Hoorn te kopen. Kroon
schreef op 22 november uit Hoorn dat hij ze gekocht had'".

KlaasKroon overleed in 1816. Zijn lijk werd op 28 juli 1816 's morgens om 6 uur gevonden in de
Koedijkervaart bij het Koedijker tolhek. Hij was op 27 juli, na afloop van de markt in Alkmaar,
gelijk met zijn zwager Cornelis Pie verdronken. Zijn overlijden werd aangegeven te Bergen. Het
Koedijker tolhek stond in de gemeente Bergen bij de plek waar nu de Koedijker vlotbrug is.

43. Geertje Sijpheer, ged. Noord-Scharwoude 25-9-1774, overl. Warmenhuizen 7-10-1838. Zij
tr. (2) Warmenhuizen 13-9-1818Jan Blom, wednr. van Trijntje Kalverdijk, ged. Zuid-Schar-
woude 2-10-1766, veehandelaar, zn. van Klaas Blom en Sijtje Wit.

44. Martinus de Moor (Senior), geb./ged. Warmenhuizen 19/21-10-1764, veehouder, overl. ald.
14-3-1829, tr. Warmenhuizen 10-2-1787 (impost)
Hij was tevens lid van het dijkbestuur van Geestmerambacht en de Raaxmaat. Wordt ook genoemd
als weesmeester. Van hem is in de familie enig knip- en tekenwerk bewaard gebleven.

45. Maartje Wognum, ged. Warmenhuizen 14-10-1764, overl. ald. 26-2-1852.
Zij maakt 21 juli 1817 een testament voor notaris Theunis Waagmeester te Warmenhuizen en 27
mei 1830 voor notaris Jan Roggeveen te Nieuwe Niedorp. Dit laatste ten gunste van haar zoon Mar-
tinus.

46. Pieter Cornelisz Wonder, ged. Oude Niedorp 1-4-1771, veerschipper, broodbakker, overl.
ald. 4-12-1847, tr. (2) Harenkarspel 7-11-1819 Grietje Francis, weduwe, ged. Dirkshorn 15-2-
1767, broodbakkerin, overl. ald. 10-1-1825, dr. van Cornelis Pieter Francis en Adriaantje
Willems Keele; tr. (1) Oude Niedorp 24-1-1796
Hij was veerschipper op Alkmaar en woonde aan het Verlaat. In 1811 was hij te Oude Niedorp Pro-
visioneel Maire en President van het Gemeentebestuur. In 1798 werd hij rekenmeester van het
Abram van der Meer Fonds. Na zijn tweede huwelijk was hij broodbakker te Dirkshorn.

47. Dieuwertje Kant, ged. Nieuwe Niedorp 17-8-1777, overl. Oude Niedorp 19-8-1816.
48. Johannes Melchior (Jan Otto) Otte '3, overl. voor 15-10-1807, mr. kleermaker (1794), otr. Broek

op Langedijk 9-6-1767
Hij kwam in december 1753 met kerkelijke attestatie uit Hessen (Duitsland) naar Broek op Lange-
dijk. In de kerkelijke administratie bleef hij bekend als 'Joan Melchior Otto'. De laatste vermel-
ding is op 12 januari 1794 als meester kleermaker te Broek op Langedijk. Overigens was hij ter
plaatse al spoedig bekend als 'Jan Otto'. Als Jan Otte kocht hij op 10 mei 1761 een huis te Broek op
Langedijk voor ƒ 205:5:0. Hij werd blijkbaar geheel in de dorpsgemeenschap opgenomen want in
1777 en 1781 werd hij gekozen tot diaken en in latere jaren stond hij enkele keren op de nominatie
voor ouderling. Omdat hij kleermaker was, wilde men vanuit Koedijk een gealimenteerd kind,
dat voor kleermaker moest worden opgeleid, bij hem uitbesteden. De Koedijker predikant Philip-
pus Verbrugge, getuigde van Jan Otto dat hij op Langedijk te goeder naam en faam bekend stond en
de diakenen verkaarden dat Jan en zijn vrouw hen voorgekomen waren als zeer ordentelijke en
geschikte mensen, die hun kinderen een zeer goede opvoeding gaven. Door onenigheid tussen
diakenen en de predikant is de plaatsing echter niet doorgegaan.

Na het overlijden van Jan en zijn vrouw, werd hun boedel volgens akte van 19 februari 1808 ge-
deeld door hun beide zoons. Jan verkreeg huis en erf in 't midden van Broek op Langedijk, genum-
merd 65, getaxeerd op ƒ 140,-. Hendrik verkreeg contant geld en huisraad met een gezamenlijke
waarde van eveneens ƒ 140,-.

49. Maartje Jans Hovenier, ged. Winkel 6-11-1735, komt op 16 september 1767 met attestatie van
Winkel naar Broek, overl. Broek op Langedijk 15-10-1807.
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50. Dirk Bink, begr. Zuid-Scharwoude 3-4-1794 (impost), tr. ca. 1782
Hij werd op 6 mei 1781 voorgesteld als lidmaat van de Gereformeerde kerk te Broek op Langedijk
en zal wellicht tussen 1755 en 1760 geboren zijn. In januari 1793 stond hij op de nominatie voor
diaken te Zuid-Scharwoude.

51. Fijtje Balder, geb. ca. 1764, overl. Broek op Langedijk 26-12-1853. Zij tr. (2) Broek op Lange-
dijk 12-10-1794 (huwelijkse voorwaarden; scheiding tafel en bed Broek op Langedijk 14-
4-1797)Jan Jansz Winter, ged. Oudkarspel 25-11-1770, overl. Broek op Langedijk 18-1-1840,
zn. van Jan Winter en Jantje Bruin.
Op 17 april 1794 verscheen Fijtje Balder met de voogden van haar vier kinderen voor de weesmees-
ters te Zuid-Scharwoude om vast te leggen dat ieder kind uit hun vaders nalatenschap ƒ 125,- zal
genieten en hun vaders kleren, goud, zilver en verder sieraad14. Uit de nalatenschap van hun groot-
ouders PieterMiesz. Bink en NeeltjeHensbroek, wordt op 30 april 1807 voor de kinderen nog f660,- ter
weeskamer geboekt.

Fijtje ging op 6 oktober 1794 huwelijkse voorwaarden aan met Jan Jansz. Winter. Hij bezat onder
andere een 'horlogie en zilveren tabaksdoos, een zilver mesheft en een wollen hembt met zilvere
knoopen'. Ze trouwden op ïz oktober in Broek op Langedijk en maakten op 20 oktober een testa-
ment waarbij de huwelijkse voorwaarden weer teniet werden gedaan15. Op 14 april 1797 passeerden
zij voor de schepenen te Broek op Langedijk een akte wegens scheiding van tafel en bed. Jan Winter
krijgt wat hij heeft ingebracht: 'zijn kleederen' van linnen en wollen goed, en zilver tot zijn lijf
behorende, een bed, een zilver zakhorloge, een lessenaar, een partij bouwgereedschap en in con-
tante penningen tien gulden. Fijtje behoudt verder alle roerende en onroerende goederen met alle
schulden16.

Blijkens de kerkenraadsnotulen wonen zij in augustus 1798 weer samen maar zijn ze in maart
1800 weer gesepareerd. Jan Winter overleed in Broek op Langedijk in 1840. Volgens de overlijdens-
akte was hij toen ongehuwd, doch in de tienjarentafel op de overlijdensakten is hij genoteerd als
echtgenoot van Fijtje Balder.

52. JanKliffen, (doopsgezind), groenteschipper, overl. vóór 1801, tr. ca. 1768
53. Klaasje van Straten, overl. Broek op Langedijk 24-10-1819.

Zij testeerde 6 mei 1806 voor schepenen te Broek op Langedijk en stelde de volgende legaten: haar
zoon Cornelis de halve boeier met zeil en treil zoals door hem bevaren, met nog vijfenzeventig
gulden, haar zoon Jan de halve boeier met zeil en treil, zoals door hem is en wordt bevaren, met
nog vijftig gulden, haar dochter Trijntje al haar halve klederen en de helft van haar sieraden goud
en zilver en nog vijfenzeventig gulden. Het overige moet in der minne door haar kinderen gedeeld
worden'7.

Tekening met daarop deSlicgues
(Collectie A tlas van Stolk, Rotterdam)
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54- Tennis Kom, geb. Broek op Langedijk ca. 1749, overl. Zuid-Scharwoude 15-3-1825, tr. ca.
1780
Volgens zijn overlijdensakte zou zijn moederMaartjeBouwens geweest zijn. Blijkens het weesboek
van Broek op Langedijk was zijn vader, PieterKorn, van tenminste 1747 tot zijn overlijden in 1751/
1752 gehuwd met Trijntje Teunis. Mogelijk is MaartjeBouwens zijn pleegmoeder geweest.

55. Neeltje Ridder.
56. Dirk Houtkooper, geb. Noord-Scharwoude 12-3-1746, landbouwer, overl. ald. 29-4-1829, tr.

(1) Noord-Scharwoude 28-3-1766 (impost) Lijsbeth Aarjens Heeman, begr. Bergen (NH)
25-12-1781 (impost); tr. (2) Bergen (NH) 13-6-1784
Volgens het weesboek van Bergen worden op 2 april 1783 voogden aangesteld over de kinderen
Grietje, 14 jaar, Arie 9 jaar, en Maartje, 4 jaar, en op 25 augustus 1784 vastgesteld dat de kinderen
voor moeders bewijs ieder vijfhonderd gulden zullen ontvangen18. Dirk was landbouwer en ver-
huisde in mei 1781 met zijn gezin van Noord-Scharwoude naar Bergen. Hij overleed in 1829 en
zijn nalatenschap bestond onder andere uit: een huismanswoning genaamd 'Het Veldhuis' in de
Bergermeer met 19 hectare land aan de Krommesloot bij de Spanjaards of Kwakersbrug met nog
vier hectare daarbij. De boerderij en het land lagen aan de oostzijde van de weg van Alkmaar naar
Bergen (vergelijk de kaart van Bergen van Blaeu uit 1662 en de topografische kaart van 1909).

57. Aaltje de Graaf, ged. Zuid-Scharwoude 19-3-1758, overl. Bergen (NH) 11-1-1817.
58. Matthijs Orts, geb. Hessen (Duitsland) Gerstdorf Stift Hersvelt ca. 1742, boerenarbeider,

begr. Texel (De Koog) 10-5-1803 (impost), tr. (1) kerk Texel (De Waal) 12-1-1772 Neeltje Jans,
van Eys, het tegenwoordige Nes bij Oosterend, begr. Texel (Bargen, een buurt tussen De
Waal en Oosterend) 18-10-1785 (impost); tr. (2) kerk Texel (De Waal) 27-8-1786
Uit het oud rechtelijk archief van Texel en de notulen van de municipaliteit blijkt dat het gezin
van Matthijs in 1796 in bittere armoede verkeerde". Enkele kinderen zwierven tussen 1795 en 1801
bedelend rond over het eiland.

Getuigenverklaringen op 20 april 1801 van vijf inwoners van Oude Schild. Stijntje, een dochter
van Matthijs Ort wonende op De Koog, oud naar schatting 12 jaar, verbleef drie jaar terug te Oude
Schild als een zwervelinge in een wanhopige armoedige staat en sliep menige nacht in een paarde-
stal. De buren hadden Matthijs daarover aangesproken maar die antwoordde dat hij haar niet mee
kon krijgen en liet haar aan haar lot over. Tenslotte overleed ze in een boet.

In april 1801 zwierf een dochter (waarschijnlijk Antje) rond van omstreeks 16 jaar. Zij zocht
nachtverblijf in een schuur en zij zei dat zie niet thuis durfde komen vanwege de 'meu' die bij haar
vader woonde20.

Op 7 mei 1801" is Matthijs Ort gevangen genomen en verhoord. Hij is 59 jaar en tweemaal ge-
trouwd geweest. Zijn laatste vrouw is al zeven jaar dood en hij heeft nog acht kinderen in leven.
Hij verdient de kost met arbeid bij boeren en zij n huishouding wordt gedaan door een dochter van
Harrij Kroon. Hij geniet van de diaconie vrij wonen en zij hebben ook twee van zijn jongste kinde-
ren uitbesteed. Hij geeft toe dat zijn kinderen over het eiland lopen te bedelen en zwerven en zegt
dat het voorgevallene met Stijntje geen drie maar circa vijfjaar geleden gebeurd is. Het kind dat nu
rondzwerft, is wel al een week of zeven van huis. Hij zegt haar verleden maandag met een kruiwa-
gen naar huis te hebben gehaald. Hij wist niet dat het kind ziek was.

Tweede verhoor op 5 juni 1801: Stijntje was naar hij meent bij haar overlijden 12 jaar en de doch-
ter die hij met de kruiwagen van Oosterend heeft gehaald is ongeveer 15 jaar oud.

Vonnis 5 juni 1801": de gevangene wordt veroordeeld om binnenskamers aan een paal gebon-
den, strengelijk met roeden te worden gegeseld. Tevens wordt hij veroordeeld tot de kosten van
het proces. Hij heeft echter geen bezit waarop de kosten kunnen worden verhaald.

59. Neeltjejoost Breker, begr. Texel (De Waal) 17-3-1794 (impost).
Neeltjes ouders zijn vermoedelijk degenen die genoemd zijn bij de kwartieren 118/119 wegens haar
kindAlbert.

60. Jacob Pietersz Kooijman, ged. Obdam 25-12-1739 (als Japik), overl./begr. Bergen (NH) 10/12-
2-1810 (impost), otr./tr. Bergen (NH) 10/25-4-1784 (impost)

61. Antje Joost de Wolf, begr. Bergermeer 10-6-1803 (impost).
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62. Gerrit de Boer, ged. Noord Schermer Stompetoren 11-4-1748, arbeider, woonde kort voor
zijn huwelijk te Wimmenum en later te Bergen, overl. Bergen (NH) 19-2-1827, tr. Bergen
(NH) 30-4-1780

63. Aagje Pieters Hanne, geb./ged. Oterleek 5/10-1-1751, overl. Bergen (Roosloot NH) 4-7-1825.

Noten
1. J. van Beek, e.a., Sint Pancras, Zuideinde en Oudorp, meer dan vier eeuwen water-en veldnamen, uitg. Stich-

ting COOG, Sint-Pancras 2002.
2. J.P. Geus, Uit de historie van Koedijk en Huiswaard, uitg. Pirola, Schoorl 1990.
3. J. P. Geus, e.a., Koedijk, meer dan vier eeuwen water- en veldnamen, uitg. Stichting COOG, Sint-Pancras

1996.
4. Wet van 7 juli 1906, Staatsblad 175.
5. J. P. Geus, Schuitenmakersfamilie Otto, in: WestfrieseFamilies 7 (1966), pag. 10.
6. Nieuw Notarieel Archief Schoorldam, inv. nr. 28a, respectievelijk 29a.
7. J. P. Geus, Familie Wonder, uitg. nr. V in de serie Westfriese Geslachten, uitg. Westfries Genootschap,

Hoorn 1966.
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12. C.W. Bruinvis, Historisch Gedenkboek der herstelling van Neerlands Onafhankelijkheid in 1813, deel II,
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Jo Geus en zijn vader Pieter Geus
met kool in de schuit (1937)

J254 - 200A
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Alkmaar 1652 door). Blaeu
(collectie Regionaal Archief Alkmaar)
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Caspar Josephus Martinus Bottemanne
(1823-1903)

DOOR TH. J. SlNNIGE EN A.C. STIERP-lMPINK

Alkmaar heeft in zijn historie diverse beroemde personen voortgebracht. Veel van hun namen
zijn terug te vinden op de voor ons onmisbare straatnaamborden. In het dagelijkse gebruik
staan we doorgaans niet stil bij hun betekenis. Op een van die borden staat: Bisschop Bot-
temannestraat. En een Bisschop Bottemanneplein ligt daarnaast. Waar komt die naam van-
daan? Wie kent hem nog?

Het blijkt te gaan om Casparjoseph Martinus Bottemanne. Wij hebben van hem een biografie
samengesteld zonder te pretenderen volledig te zijn. Na zijn biografie volgen een stamreeks
Bottemanne en de genealogie van de Alkmaarse Bottemanne.

Caspar is geboren te Alkmaar op 14 augustus 1823 in wijk A nr. 66, op de Oude Vest, nu be-
kend als de Oudegracht in het centrum van de stad, als zoon van JohannesJosephus Bottemanne,
steenhouwer, en Clara Susannna Straatmans. Dezelfde dag nog wordt hij gedoopt in de St. Do-
minicuskerk met MartinusjosephusBottemanne en Maria Lievendagals getuigen.

Tot zijn zevende jaar is Caspar in weelde opgegroeid. Zijn vader en oom bezaten een steen-
houwerij die aanvankelijk goed floreerde. Dan overlijdt zijn vader en hij is nauwelijks dertien
jaar als ook zijn moeder overlijdt. Mogelijk was hij toen al op het seminarie om gehoor te ge-
ven aan zijn roeping om priester te worden.

Caspar Bottemanne studeerde aan het bisschoppelijke seminarie Hageveld en dat van War-
mond. Op 15 augustus 1844 ontving hij de vier kleine wijdingen en op 21 december daarop-
volgend de wijding tot subdiaken. Op 20 december 1845 vond de wijding tot diaken plaats en
op 15 augustus 1846 werd hij tot priester gewijd door Mgr. Petrus Matthias Snickers. Hij bleek
een goede student te zijn1. Een week later al, op 22 augustus, werd hij door de Aartspriester
Everardus Stephanus van derHaagen benoemd tot kapelaan in Zoeterwoude, gevolgd door een
aanstelling tot deservitor in Den Burg (Texel) op 22 september 18522. Op 11 september 1853
aanvaardde hij een aanstelling als professor in de
Moraal Theologie aan het Groot Seminarie te War-
mond. Van 14 augustus 1861 tot 30 november 1876
was Bottemanne aangesteld als deken en pastoor
van Zoeterwoude, als opvolger van Van der Haagen,
die sinds het herstel in 1853 van de bisschoppelijke
hiërarchie, deken en pastoor was van de parochie
Zoeterwoude. Op verzoek van de bisschop volgde
de aanstelling van Bottemanne als pastoor van de
St. Catharina kerk te Amsterdam.

Op 21 augustus 1877 werd hij president van het
Seminarie Warmond en professor in het Kerkelijk
Recht als opvolger van de pas benoemde bisschop
Mgr. Snickers. Op 5 mei 1878 volgde zijn aanstel-
ling tot kanunnik van het Kapittel van het bisdom
Haarlem, waarna op 10 augustus 1883 zijn benoe-
ming volgde tot bisschop van Haarlem, waarvan de Priester C.J.M. Bottemanne
inwijding op 30 september 1883 op het Seminarie te (foto B. van Hemannez)
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Warmond plaats vond'3. Kort daarna bericht de Maasbode over de plechtigheid van de bis-
schopswijding4:

'Voor de derde maal binnen een tiental jaren zijn we in het heiligdom van het Seminarie te
Warmond getuigen geweest van het heerlijk en hartverheffend schouwspel ecner Bisschops-
wijding. Gisteren werd de door Z.H. Leo XIII uitverkoren priester, de Hoogwaardige Heer
Caspar Joseph Martinus Bottemanne gewijd tot Bisschop van Haarlem. Ten Tien ure begon
de plechtigheid. De Doorluchtige Wijdeling, tusschen de H.E. Assistent-Bisschoppen: Mgr.
H.van Beek, Bisschop van Breda en Mgr. A. Godschalk, Bisschop van 's Hertogenbosch, ingeleid
door Z.D.H, den Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. P.M. Snickcrs, die de Consecratie verrichten
moest, trad de met bloemen getooide kapel binnen en schreed in de schaduw van het Aartsbis-
schoppelijk kruis ten altaar voort. In de kapel hadden reeds plaats genomen: de HoogEerw.
Heeren Mgr. P.G. Schagt, Protonotarius Apostolicus, a.i.p. en Mgr. dr. Th. Borret, Kamerheer
van Z. H. den Paus; de HoogEerw. Proost J. M. Ijzermans en de HoogEerw. Kanunniken van het
Kathedraal Kapittel van het Bisdom van Haarlem Mgr. J.F. Vregt, Mgr. H. Poppen, G.F. Drabbe
en J. A. v.d. Akker; de HoogEerw. Vicaris-generaal van het Aartsbisdom van Utrecht, Mgr. H.J.
Smïdt en Mgr. F.P. van de Burgt, Proost van het Metropolitaan Kapittel; de Hoogeerw. Proost
van 't Kathedraal Kapittel van 't Bisdom van Roermond Mgr. F. Boermans en Mgr. P.J. Hoefna-
gels, Kanunnik en president van het Groot-Seminarie te Roermond; de HoogEerw. Provincia-
len van de Orde der EE. Paters Predikheeren, Redemptoristen en Augustijnen; een groot getal
priesters met hunne ZeerEerw. Dekens; de gelukkige familie en cenige bijzondere vrienden,
waaronder de commandeurs van de Gregorius-orde, De Bruijn, Leesberg en Lux; een groot
getal studenten van 't Seminarie en een nog grootcr aantal lecken - allen de dankbare getuigen
van de verheffing van Hem, die tot Bisschop van Haarlem zou worden gewijd. De H.E. kanun-
nik van Haarlcmsch Kapittel, N. Frink, de professoren en de kwcckelingen van het Seminarie,
wier hooggeachte president Mgr. Bottemanne geweest was, zouden de Doorluchtige Bisschop-
pen bij de toediening van het hooghcilig Sacrament assisteeren.'

Dan volgt een beschrijving van de plechtigheid. De taal en zinsbouw doen ons tegenwoordig
wat overdreven aan, maar geven daarmee wel een indruk van de tijdgeest en de gevoelens van
die tijd1-4.

Als bisschop diende Bottemanne een zegel te heb-
ben. Als er geen familiewapen was, dan moest er een
gekozen worden. Het wapen wordt omgeven met de
bisschoppelijke attributen het kruis, de mijter en staf
en de bisschopshoed met tien kwasten. Zijn keuze is de
volgende: Het wapen is horizontaal doorsneden. Het
bovendeel van azuur beladen met een zespuntige ster.
Het onderdeel van keel, beladen met een gouden zeven-
puntige oosterse koningskroon, op de rand versierd met
rode edelstenen. Bij zijn bisschopswijding koos als wa-
penspreuk: 'Omnia in Charitate' (alles in liefde). Dit was
de leidraad in zijn leven. Hij liet blijken niet alleen een
voorliefde te hebben voor zijn historische studies, maar
ook oog voor de mens om hem heen'5.

De kleuren en symbolen verwijzen naar zijn naam Caspar, een van de drie wijzen uit het
oosten, bekend van het kerstverhaal.
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Reeds als student aan het seminarie Hageveld viel hij op door zijn studiezin. Koning Willem
III stelde een drietal studiebeurzen ter beschikking: twee voor het seminarie Warmond en
een voor Hageveld. Voor Hageveld was C. Bottemanne voorgedragen. Echter daar het bisdom
vreesde door acceptatie van de beurzen haar onafhankelijkheid te verliezen, werd hiervan
geen gebruik gemaakt6. Ook bij zijn latere aanstellingen blijkt hoe hoog zijn superieuren
hem inschatten. Zijn aanstelling van een jaar als 'deservitor' in Den Burg kwam voort uit het
feit dat de toenmalige pastoor in conflict was met de kerkelijke reglementen het geen voor
onrust zorgde in de parochie. Door zijn benoeming verwachtte men een spoedige oplossing
van het probleem.

Bottemanne raadde drastische maatregelen aan. Opheffen van de statie Den Burgh, waar-
door alle betrokkenen buiten spel zouden worden gezet. Dit ging de bisschop echter te ver2.
Na een jaar stelde Mgr. Franciscus van Vree hem aan als professor in de moraal-theologie te War-
mond. Het valt in zijn loopbaan op dat hij in de voetsporen treedt en de functies bekleedt van
de latere aartsbisschop van Utrecht Mgr. P. M. Snickers.

Bottemanne heeft zich bij verschillende gelegenheden laten zien als een fel verdediger van
het gezag van de rooms-katholieke kerk en de paus. Als deken te Zoeterwoude schreef hij in
1870 een artikel in het maandblad 'De Katholiek' ter verdediging van de eer van paus Hono-
rius III (1216-1227) die beschuldigd werd te weinig krachtdadig de Monotheleten te hebben
veroordeeld. (Monotheleten geloven dat Jesus maar één wil en één natuur heeft gehad, na-
melijk de goddelijke en verwerpen de menselijke wil en natuur). Uit de discussie die volgde,
bleek zijn kennis van zaken en eruditie en kreeg hij waardering vanuit het bisdom, zoals in
zijn nagelaten correspondentie is te zien'.

Hij publiceerde regelmatig. In een schrijven van 8 januari 1881 aan de heer C.W. Bruinvis,
voorzitter van de Commissie van toezicht over het Stedelijk Museum te Alkmaar, bood Bot-
temanne niet alleen een exemplaar van zijn werk 'de Honorii Papae epistolarum corruptione'
aan, waarvan hij als echte Alkmaarder vindt dat dit in de bibliotheek daar thuishoort, maar
verklaarde tevens het jammer te vinden dat hij geen exemplaren van zijn overige werk kan
aanbieden. Hierbij noemt hij de artikelen die hij schreef in 'De Katholiek', jaargang 1870,
betreffende de Honoriuskwestie; zestien artikelen over Berengarius van Tours, jaargang
1858-1863; een beoordeling, in vier artikelen jaargang 1876, over de 'Kerkgeschiedenis van
Nederland voor de hervorming' van prof. W. Moll; 'Over de invloed der valsche Dekreten op
de Pauselijke magt', jaargang 1880, en meer andere kleinigheden, zoals hij zelf zegt7. Na zijn
artikelenreeks in de Maasbode handelend over de Kerkgeschiedenis, waarin zijn kennis van
zaken indruk maakte, kwam zijn aanstelling in 1877 als professor in het Kerkelijk recht dan
ook voor weinigen als een verrassing.

Als bisschop heeft Bottemanne door zijn kennis van zaken een belangrijke plaats ingenomen
in het dagelijkse bestuur van de Nederlandse kerkprovincie. De aartsbisschop Hendrik van de
Wetering, zelf een weinig belezen man, zocht en waardeerde zijn opvattingen. In 1888 werd
in het bisdom Haarlem door middenstander W.C.J. Passtoors de R.K. Volksbond opgericht.
Alle katholieke mannen van 18 jaar en ouder konden lid zijn, arbeider en werkgever. De leden
dienden binnen de organisatie hun belangen te behartigen en dienden hiertoe de medewer-
king van de hogere standen te zoeken. Aan de laatstbedoelde categorie viel veelal de leiding
toe. Dit alles gebeurde onder de openlijke protectie van het episcopaat, waarin Bottemanne
sterk domineerde. Het toezicht en kasbeheer viel toe aan een raad van geestelijken. Botteman-
ne liet duidelijk blijken geen politiek te willen in de Volksbond en zag de bond dus duidelijk
niet als een arbeidersvereniging'.
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Schaepman

Uit zijn correspondentie blijkt zijn invloed op de gebeurtenissen van zijn tijd. Vaak werd een
beroep gedaan zijn invloed uit te oefenen op de kiesverenigingen en dringende aanbevelin-
gen te doen ten voordele van bepaalde politieke figuren, iets waar hij wars van was. Botteman-
ne was van mening dat politiek niet thuis hoorde in de rooms-katholieke kerk. In dit opzicht
was hij zeer conservatief en gebruikte hij zij n gezag en macht zijn opvattingen te verwezenlij-
ken. Tekenend in dit opzicht is zijn verhouding met de priester, voormalig professor aan het
groot-seminarie Rijsenburg, de politicus dr. H.J.A.M. Schaepman'.

Nadat onder anderen de pauselijke internuntius meer dan eens de wenselijkheid van een
Nederlandse Centrumpartij te kennen had gegeven, kwam Schaepman in 1883 met de bro-
chure 'Een Katholieke Partij. Proeve van een Program'. Daarmee was het perspectief voor een
partij van uitsluitend katholieken, die echter geen'kerkelijke' partij mocht zijn, getekend. In
een schrijven van aartsbisschop Van de Wetering vraagt hij aan Bottemanne zijn visie te geven
op de hem toegezonden stukken betreffende 'Een Proeve van een Program' met de opmer-
king dat 'dit een gelegenheid is om de zoo zeer gewenschte eenheid te herstellen'. Hij duidt
hier op de gevoelens voor politieke veranderingen, welke zij niet wensten'.

In de nagelaten stukken is een ontwerpbrief van 16 april 1894 waarin Bottemanne het
machtswoord spreekt en Schaepman verbiedt zonder zijn schriftelijke toestemming op bij-
eenkomsten zijn politieke visie uit te dragen:

'Ik betreur het dat U H. Geleerde het Manifest der Kath. Oud Kamerl. niet hebt onderteekend,
maar nog veel meer, dat Gij U heilzame werking daarvan in het openbaar belemmert. Daar God
de leiding van Bisdom van Haarlem aan Mij heeft toevertrouwd en eens aan Mij daarvan reken-
schap vragen zal, mag ik in geweeten niet toelaten, dat door uwe veelvuldige toespraken de
eendragt in mijn Bisdom verstoord wordt (en een verkeerde geest van wederspannigheid tegen
mij inzonderheid word en de geloovigen tot wederspannigheid tegen mij, als is het op bedekte
wijze aangespoord worden). Met het oog daarop verbied ik U in den naam van den Almagtigen
God, voortaan zonder mijn schriftelijk verlof binnen de grenzen van mijn Bisdom (als spre-
ker) op te treden in kiesvergaderingen, leesvereenigingen vergaderingen van den Ned. R.K.
Volksbond en dergelijke: en ik durf vertrouwen, dat gij mij niet doet noodzaken tot openbare
maatregelen, die ik in geval van overtreding, zonder twijfel nemen zal. Ik vertrouw daarop zoo
zeker, dat ik vriendelijk van U het berigt vraag, dat gij niet tegen mijn verbod handelen zult.
Hoogachtend verblijf ik Uw dienaar in O. H. + CJM Bottemanne'.1

Schaepman antwoordde:

'Aan het door Uwe Doorl. Hoogwd in Haar schrijven van 16 april 1894, no 713, uitgesproken
verlangen zal ik in de gegeven omstandigheden ongetwijfeld voldoen. Met de meeste eerbied
verblijf ik van Uwe Doorl. Hooghd de onderdanige dienaar. D: Schaepman'.1

Hierop volgt een correspondentie om uitleg van de woorden 'in de gegeven omstandighe-
den'. Zelfs telegrammen worden gewisseld. Bij verschillende gelegenheden wordt Schaep-
man opgedragen zich te onthouden van optreden in kiesvergaderingen, veelal op aanvraag
van bestuurders welke 'beroeringen' verwachten, onder meer in Amsterdam, Harmelen en
Breukelen.

In de nagelaten stukken is een brief van 18 december 1890 van de rooms-katholieken van
Amsterdam welke de bisschop verzoeken een politieke lezing van dr. Schaepman te verbie-
den. In Hulst en Gouda hebben deze lezingen al veel weerstand opgeroepen en te verwachten
valt dat dit hier 'aanleiding zal geven tot ergernis verwekkende toneelen op de lezing zelve'1.

Op 26 februari 1896 vraagt Schaepman hoe hij 'met de lezingen handelen moet. Ik heb de
eer gehad U in de vorigen zomer mijne meening daarover te zeggen. Telkens word ik voor
moeilijkheden geplaatst. Vooral door sommige afdeelingen van den Volksbond'. Het ant-
woord is kort en bondig: 'Mgr. wil geen politiek in de Volksbond'1.
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Kalligrafie uit het gedenkboek bij het 50jaar priesterschap in 1896,
getekend door Theodorus van Kempen
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In een schrijven van 2 maart 1896 verklaart Schaepman stellig nimmer van politiek gespro-
ken te hebben in de bijeenkomsten van de Volksbond en zich daarvan te onthouden gezien de
wensen van Zijne Doorluchtigheid. Hierop werd geantwoord dat Mgr. zich tevreden stelt met
deze stellige verzekering, zodat er niets meer tegen is dat hij in de Volksbond optreedt1.

Pas in 1897 slaagde Schaepman erin het eenjaar eerder - in grote lijnen naar zijn zin - vast-
gestelde program van de katholieke Tweede-Kamerleden door de katholieke kiesverenigin-
gen in den lande te laten onderschrijven. Correspondentie met kamerleden en redacteuren
van de rooms-katholieke pers laten zien dat Bottemanne zich zeer behoudend opstelt'.

Sociaal en bewogen
Als pastoor en deken in Zoeterwoude hield Bottemanne een 'Liber memorialis' bij. Een boek
waarin hij al het geen hij de moeite waard vond, optekende. Aan het einde van het jaar 1872
schreefhij:

'Had zich in het jaar 1871 de op vele plaatsen heerschende kwaadaardige pokziekte ook in deze
parochie vertoond, er waren echter slechts drie katholieken aan bezweken. Maar het volgende
jaar brak zij in januari met nieuwe heftigheid uit en sleepte zestien katholieken ten grave.
Maar dat jaar 1872 was bovendien een zeer ongunstig jaar met betrekking tot de sterfte: de
sterfgevallen van katholieken dezer parochie klommen toch in dat jaar op tot het ongehoorde
cijfer van 69. In dat jaar 1872 had het heerschen der pokziekte bij sommige gemeentenaren het
plan doen ontstaan om eene liefdadige vereeniging in het leven te roepen, welker doel zoude
zijn, behoeftige huisgezinnen in geval van ziekte te ondersteunen. Op mijner raad werd dat
plan eenigszins uitgebreid; en, met mondelinge goedkeuring van Z.H. den Bisschop, alhier
eene afdeeling gevormd der Vincentius vereeninging, welke den 8 september 1872 door den
heer Mr. J. A. F. Leesberg, notaris te 's Gravenhage, hiertoe door het hoofdbestuur dier Vereeni-
ging gemagtigd, officieel werd opgerigt. Het praesidium dezer afdeeling werd opgedragen aan
den heer P. J. A. Boonekamp, secretaris der gemeente'.8

Een semi-kerkelijke instelling met onder andere als doel het lenigen van geestelijke en licha-
melijke nood in arme huisgezinnen; bestrijding van armoede zag hij als zijn taak. Hij laat
zich zien als een sociaal en bewogen zielenherder.

Ook het onderwijs kreeg zijn aandacht. Als pastoor van Zoeterwoude stichtte hij zijn eigen
rooms-katholieke parochiale school. Niet in de nabijheid van de kerk, zoals veelal de gewoon-
te was, maar dichter bij het dorp, omdat daar de meeste behoeftige arbeiders woonden. De op
4 januari 1869 geopende school is inmiddels gerestaureerd en is nog steeds te bewonderen
in Zoeterwoude. Treffend is ook het volgende: bij zijn 25 jarig priesterfeest hield hij zelf een
toespraak tot de gemeente, bevreesd als hij was teveel lof toegezwaaid te krijgen als een ander
de feestrede hield. Hij had iets beters bedacht voor dit feest. Voor 570 gulden kocht hij twee
koeien die hij door de slager liet slachten en verdelen onder de behoeftigen in de parochie,
zowel katholiek als protestant. Een geste die hem geliefd maakte bij zijn parochianen en bij
anderen8.

Later, als bisschop, ontstonden onder zijn bisschoppelijk bestuur in alle parochies in zijn
diocees rooms-katholieke scholen. Hij stelde priesters aan als inspecteurs om toezicht te hou-
den op het onderwijs. Op 18 december 1896 verleende Bottemanne toestemming tot aankoop
en inrichting van een perceel te Hoorn tot kweekschool voor rooms-katholieke onderwijzers,
echter onder voorwaarde dat een geestelijk directeur zou worden aangesteld en dat deze bis-
schoppelijk toezichthouder een eigen woning zou krijgen en eenzelfde salaris als de directeur
van de school9.

Op 30 december 1896 werd de Vereniging tot bevordering van Katholiek Bijzonder Onder-
wijs, gevestigd te Haarlem, eigenaar van een herenhuis met tuin en erf aan de Gouw in Hoorn.
Hier vond de kweekschool onderdak met een leerplan, lesroosters en extra leervakken boven
de wettelijke verplichtingen10.
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De bouw van de nieuwe school in Beverwijk, een bastion oprijzend uit het vlakke tuinders-
land, heeft Bottemanne niet meer mee mogen maken. Het instituut was voorzien van een
internaat, om 'de kwekelingen' uit het bisdom te kunnen huisvesten. Dit internaat werd ver-
zorgd door de zusters Ursulinen. Een kapel voor de dagelijkse geestelijke verzorging was aan
de school verbonden, eveneens het huis, waar de regent, de bisschoppelijke toezichthouder,
woonde. Vele generaties rooms-katholieke leerkrachten kregen een gedegen opleiding op de
Bisschoppelijke Kweekschool Beverwijk, zoals dit instituut genoemd werd".

De vorming van de jeugd werd gezien als een belangrijke zaak. Hiervoor werden de patro-
naten ingesteld. Verenigingen met als doel de jeugd aan zich te binden en allerlei activiteiten
te ontwikkelen, feesten, spelen en lezingen. De leken die actief waren bij de organisatie,
stonden onder directe toezicht van de geestelijkheid. Aan het einde van zijn bisschopsambt
verschenen de eerste patronaatsgebouwen, waar deze activiteiten zich afspeelden.8

Ook maakte Bottemanne zich sterk voor het stichten van een rooms-katholiek ziekenhuis in
Alkmaar. Op 27 juni 1888 gaf bisschop Bottemanne zijn toestemming tot oprichten van de
congregatie van de Zusters Augustinessen van Barmhartigheid in Delft met als doelstelling
de verpleging van zieken zonder onderscheid van geloof of stand. De congregatie floreerde
en kreeg in 1895 een eigen bestuur namelijk de St. Hippolytusverening. In 1894 sprak Botte-
manne de wens uit de ziekenverzorging uit te breiden. Alkmaar leek hem de meest geschikte
plaats voor een nieuwe vestiging. In 1896 werd door deken Spoorman een terrein aan de Em-
mastraat aan de rand van de stad aangekocht. En op 27 december 1897 opende het St. Elisa-
beth gesticht haar deuren. Van de start af bleek hoe groot de behoefte aan verpleging was en
groeide jaarlijks het aantal patiënten en verpleegsters12.

De waardering voor zijn werk wordt bevestigd door Z. H. paus Leo XIII als hij op 23 februari
1889 Mgr. Bottemanne benoemt tot 'Huisprelaat en Assistent-bisschop bij den Pauselijken
Troon en tot Romeins Graaf. Ook de Nederlandse regering erkende de vele verdiensten van

Detail uit de brief aan de Vereniging totBevorderingvan Katholiek Bijzonder Onderwijs
van 18 december 1896
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de bisschop en benoemde hem op 10 mei 1889 tot Ridder der Orde van den Nederlandsche
Leeuw op voordracht van de toenmalige minister van Justitie Jhr. Mr. G.L.M.H. Ruijs van
Beerenbroek en in 1896 tot Commandeur in de orde van Oranje Nassau'.

Bij gelegenheid van zijn gouden priesterfeest op 15 augustus 1896 schreef de 'Nieuwe
Haarlemse Courant' in een feestnummer: 'Voorzeker kunnen wij zeggen, dat Mgr. CJ.M.
Bottemanne is de RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE. De Katholieke Kerk telt onder hare
bedienaren in hem een grooten Kerkvoogd. Z.D.H, mag zich verheugen in de kinderlijke
liefde en gehechtheid der geloovigen van zijn diocees, rijk aan godsdienstige instellingen en
godsdienstzin'.

In het rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem vinden we nog enige documenten die een
indruk geven van zijn grootse jubileumfeest. Naast gelden voor de bouw van een viertal ka-
pellen en priestergewaden, schenkingen van de geestelijkheid en de R.C. Volksbond, vinden
we van de Aartsbroederschap van de H. Familie met zijn twaalfduizend leden een gecalligra-
feerd jubileumboek met dankbetuigingen vanuit elke afdeling in het Bisdom, felicitatiebrie-
ven en gelukstelegrammen. Een Feestcantate werd gecomponeerd en uitgevoerd'.

De grote giften welke hij ontving bij zijn gouden priesterfeest bestemde hij voor de kerk
waar hij trots op was: de St. Bavokathedraal aan de Leidsevaart in Haarlem, waarvan de bouw
in 1895 was begonnen naar ontwerp van J. Cuypers. Alleen al van de geestelijkheid ontving hij
30.000 gulden voor de bouw van een Sacramentskapel. Ook de giften van de Aartsbroeder-
schap der H. Familie, waarvan het prachtige jubileumboek, aan hem geschonken, nog is in te
zien in het rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, evenzo de giften van de R. K. Volksbond
en die van de patronaten en broederschappen waren bestemd voor de inrichting van zij n kerk.
Maar ook de inwoners van de gestichten in Haarlem werden door hem onthaald en zijn eigen
inkomen werd aan hen besteed. Voor zichzelf had hij niets nodig1'3.

H. Bloed Mirakel
'Een schoon mirakel 't welck ghebuert is tot Alckmaer int jaer anno 1429 den eersten dach May
weesende St. Philipus ende Jacobsdach'. Als op die dag Folkert van Alkmaar als priester, na
een geweldadig bestaan als soldaat, zijn eerste H.Mis in de toen nog katholieke St. Laurens-
of Grote Kerk opdraagt morst hij van de witte wijn. Een heiligschennis! Verwijdering van de
besmeurde plek resulteert in een stukje gewaad met drie rode druppels. Het wordt weggebor-
gen. Als daarna tijdens een storm een Alkmaarse schipper wordt gered van de verdrinkings-
dood op de Westerschelde verklaart deze dat een engel hem vertelde het stukje gewaad op te
zoeken en te vereren. Het geen geschiedde.

Bottemanne bevestigt de verering van het H. Bloed Mirakel van Alkmaar in 1897 en geeft
een gezegelde oorkonde af waarin officieel de echtheid van het reliek, een stukje misge-
waad met drie bloeddruppels, wordt erkend. Het reliek in een gouden doosje met de tekst
'Het Allerheiligst Miraculeus Bloed van Alkmaar' wordt uitgestald in een monstrans in de
St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord. Net als in Amsterdam keerde ook in Alkmaar de
aloude processie in de vorm van een 'Stille Omgang' terug. Die werd in Alkmaar voor het eerst
weer gehouden op 1 mei 1917 om 5 uur 's ochtends113' ' \

Testament'
Verschillende malen liet Bottemanne een testament maken. Enerzijds vanwege zijn gelofte
van armoede, anderzijds vanwege zijn gezondheid die hem op latere leeftijd regelmatig in de
steek liet.

Op 28 september 1860 voor Mr.J.F.A. Leesberg, notaris te Den Haag (testament nr. 2697). Bot-
temanne was professor aan het Seminarie te Warmond. Hij legateert aan zijn zusters Gertruda
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^

Detail uitBottemanne's laatste wil van 29 november 1897

Maria en Antoinetta Maria, beiden religieuzen te Amersfoort, elk vijfhonderd gulden, bij over-
lijden van een van beiden duizend gulden; aan zijn neef en nichtjohannesjosephus en Hendrina,
de minderjarige kinderen van zijn broer JacobusSimonjosephusBottemanne en wijlen Alida Ma-
ria Walraven te Den Helder ieder duizend gulden, bij overlijden van één tweeduizend gulden
voor de overblijvende; voor de rest nnnjohannes Franciscus Vregt, r.-k. priester, secretaris van de
Bisschop te Haarlem, tevens executeur.

Op 8 april 1864 voor Mr. J.L. Klaverwijden, notaris te Leiden. Bottemanne was pastoor te
Zoeterwoude en Deken van dat district en woonde aldaar. Hij benoemt als enige en algehele
erfgenaam de Hoogeerwaarde Heer JohannesFranciscus Vregt, kanunnik van het Kathedrale Ka-
pittel van Haarlem en secretaris van Z.D.H, de Bisschop van Haarlem; bij vooroverlijden aan
de Weieerwaarde Heer Cornelisjoannes van de Laar, pastoor te Hazerswoude.

Aan de Pri ns Hendrikkade num mers 74 tot en met 77 te Amsterdam werd de St. Nicolaaskerk
gebouwd naar een tekening van bouwmeester A. Bleijs. 'In februari 1887 was de bouw zo ver
gevorderd dat de wijding kon plaatsvinden. Deze geschiedde door Mgr. Petrus Matthias Snic-
kers, aartsbisschop van Utrecht, daar Mgr. Bottemanne, bisschop van Haarlem door ziekte
verhinderd was'.15

Als zijn gezondheid te wensen overlaat, noteert zijn secretaris het volgende: 'Eenige be-
schikkingen door Mgr. Bottemanne betreffende zijne nalatenschap mij op 4 maart 1887 - voor
zijn operatie - opgegeven: 1. zijn bibliotheek; 2. de weinige Meubelen die ZDH van Warmond
hier heeft medegebracht; 3. zijn lijfsieraden een gouden horloge (...) Zijne nicht moet al die
meubelen hebben, mits zij ze nooit verkoope. Al het overige is reeds door ZDH weggeven.
Verder heeft ZDH mij als zijn uitdrukkelijke verlangen te kennen gegeven dat er bij zijne uit-
vaart niet zal gepreekt worden. Aldus naar waarheid hier opgekregen J. F.Vregt'.

Op 9 maart 1892 voor M.A. van der Maden, notaris te Haarlem: Zijne Doorluchtige Hoog-
waardigheid Monseigneur CJ.M. Bottemanne, Bisschop te Haarlem: ik benoem tot eenige
erfgenaam mijner nalatenschap het Roomsch Katholiek Bisdom van Haarlem. Getuigen zijn
Frans Alphons van Wijnhoven, kandidaat notaris en Hendrik Johannes Scholte, kleermaker, beiden
wonende te Haarlem.

Op 29 november 1897 op een notitie van zijn hand in zijn nalatenschap: 'Nota voor mijn
erfgenaam en executeur. Het volgende bevat mijn uitdrukkelijken wil: 1. Mijn uitvaart moet
behoorlijk zijn, eerste klasse, maar overigens zeer eenvoudig ons gelijk; de Gregoriaansche
Requiem, zonder meer; 2. Noch bij uitvaart, noch bij begrafenis mag eene predikatie, toe-
spraak of iets dergelijks gehouden worden; dit blijve voorbehouden aan mijn opvolger; 3.
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Geen bloemen etc. op de doodskist; 4. Mijn lijk worde regelregt van de Kathedraal naar het
kerkhof te Overveen gebragt, zonder de Kerk van Overveen aan te doen. Ik wil geen groote
lijkstatie: geen koetsen volgen mijn lijk, behalve die, waarin de Kanuniken van Haarlem en
mijn sekretarissen gezeten zijn. Wat volgt zijn slechts wenschen: Hoogstwaarschijnlijk is
mijne nalatenschap niet toereikend om de begrafeniskosten te dekken: in dat geval hoop ik,
dat het bisdom daarin zal voorzien. Ik wensch, dat van mijne nicht te Soeterwoude worden
ter hand gesteld: de pendule met coupes en het vuurscherm mijner woonkamer, als mede de
familieportretten. Haarlem 29 november 1897. + CJM Bottemanne'.

Op 29 mei 1903 is door A.J.C. Daamen, notaris te Haarlem, een inventaris opgemaakt. Het
testament van 9 maart 1892 wordt valide verklaard en de boedelbeschrijving opgemaakt. 'In
de woonkamer: een zwart marmeren pendule met coupes, een geborduurd vuurscherm, een
tabakspot en een pijpenstandaard en een paar albums. In de secretarie in een lade links: een
gouden horloge en een dito met stalen ketting - twee bankbiljetten elk van tweehonderd
gulden, vijf bankbiljetten elk van honderd gulden, drie bankbiljetten van zestig gulden,
een bankbiljet van veertig gulden, een bankbiljet van vijf en twintig gulden en twee munt-
biljetten elk van tien gulden. Aan specie in een portemonnee acht gulden zes en dertig cents
- Benevens enige oude quitantien - In de slaapkamer: drie kleine familieportretten, paraplu,
twee wandelstokken en enige boven- en onderkleederen een brevier en een rozenkrans - De
erflater had op den dag van overlijden te vorderen van het rijk wegens reeds verschenen trak-
tement negen honderd twee en veertig gulden twee en tachtig cents en van onderscheidene
personen vijf en twintig gulden - Tot het passief behoren: de begrafeniskosten, de rekening
van den dokter en van Professor Pel - pro memorie. Niets meer te beschrijven zijnde, zoo heb-
ben de getuigen onder ede verklaard, niets verzwegen of verduisterd te hebben en wordt de
boedelbeschrijving gesloten'. Voorwaar weinig aardse zaken.

Bisschop C.J.M. Bottemanne
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Het diocees van Haarlem telt aan het einde van de benoeming van Z.D.H. Mgr. Bottemanne
47 kerken (andere bronnen noemen meer dan 50) meer dan voorheen, welke door hem wer-
den geconsacreerd; verder wijdde de Bisschop 170 priesters en diende 122.000 gelovigen het
H. Vormsel toe en worden tijdens zijn bestuur 25 nieuwe parochies opgericht3.

In december 1902 gaat zijn gezondheid achteruit. Bisschop Bottemanne overlijdt te Haar-
lem op 22 mei 1903 in het bisschoppelijke paleis aan de Nieuwe Gracht en is begraven op 27
mei 1903 in de bisschoppelijke grafkelder op het kerkhof te Overveen. Bij zijn heengaan ver-
loor het bisdom een groot bestuurder en bewogen mens. Hij heeft zijn naam eer aangedaan
door, zoals zoveel van zijn voorvaderen bouwers waren in steen, zelf een bouwer en vormge-
ver te zijn van de gemeenschap in zijn bisdom en daarbuiten.

Genealogie Bottemanne
CasparBottemanne stamt uit een familie van steenhouwers, welk beroep zijn grootvader, vader
en drie ooms uitoefenden. Grootvader, CasparJosephus Bottemanne vestigt zich in Alkmaar in
1798 samen met vrouw en vijf kinderen, die allen in Rotterdam zijn geboren, alwaar.Caspar is
gehuwd met Geertrui Rivet.

Grootvader zelf is geboren in België, in Ecaussinnes, gelegen tussen Brussel en Mons (Ber-
gen), in de provincie Henegouwen. Daar liggen de plaatsen Ecaussinnes d'Enghien en Mar-
chez-lez-Ecaussinnes en Ecaussinnes-Lalaing. Uit de laatste, meestal kortweg Ecaussinnes,
stamt de familie Bottemanne. Het is een streek waar veel steengroeven zijn te vinden. Deze
streek werd in een akte van Karel de Grote, uit 775, Scaucia genoemd wat Kalkoven betekent.
Ecaussinnes, is uit het Latijn daarvan afgeleid en betekent zandsteen. De overbekende blauwe
steen uit Ecaussinnes, ook genaamd 'petit granit', is een 'crinoïde kalksteen' met een speci-
fieke blauwe kleur, gevormd zo'n 300.000.000 jaar geleden in het Carboon, en wordt sinds de
16e eeuw ontgonnen. De blauwe steenlaag komt slechts in Ierland, zogenaamde Erinstone, en
in Ecaussinnes dicht aan de oppervlakte en is dus alleen daar te ontginnen. De blauwe steen
siert paleizen en monumentale gebouwen in België en bijvoorbeeld ook het Koninklijk paleis
op de Dam in Amsterdam, maar is ook gebruikt als grafsteen en stoep.

De steengroeven zijn niet meer in bedrijf. Zij moesten wijken voor de chemie-industrie. Op
één na, heeft men alle groeven geïnundeerd. Dit is de beste methode om kwalijke stoffen te-
gen te gaan. De streek rond Ecaussinnes is nu een schitterend landschap van heuvels en dalen
met veel groen en waterplassen.

Verschillende voorvaderen van de bisschop zijn steenhouwer geweest, wat blijkt uit de
stamreeks, die ons is bezorgd door abbé Leon Jous, pastoor van de St.Aldegonde kerk in
Ecaussinnes-Lalaing en secretaris van de plaatselijke historische vereniging, auteur van een
tiental historische en genealogische werken. Uit de stamreeks blijkt dat de naam Bottemanne
al een aantal eeuwen bestaat. Deze naam komt in België veel voor.

De Henegouwse F. N. Botteman(ne) gaat terug op Boytack16.1498 Johan Boiteman, Naast; 1513
Jehan Boiteman, 's Gravenbrakel, 1566 Lion Boiteman, ibid; ca.1600 Jean Botteman, ibid; Jean Bot-
teman; ibid..

De gemeente-archivaris Le Kok, te Nijvel, suggereert dat een verklaring van de
naam kan zijn; mannen die de Botte dragen, draagkorf van de korfdrager, korvenmaker.
Waarschijnlijk zijn de Bottemannen van oorsprong steendragers geweest, mannen die in hun
'botte' de stenen versjouwden in de steengroeve.
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Stamreeks Bottemanne
I. FrancoisBottemanne, steenhouwer in Ecaussinnes-Lalaing ca. 1623.

II. Remy Boetman ofBottemanne, schepen te Ecaussinnes-Lalaing ca. 1681, overl. 28-1-1684 wo-
nend in Wattiamont, een gehucht bij Ecaussinnes-Lalaing, tr. ca. 1642 Cecile Desmoulins, geb. in
Doulers (Frankrijk), overl. Ecaussinnes-Lalaing 19-4-1699.

III. Antoine Bottemanne, ged. Ecaussinnes-Lalaing 4-3-1650; schepen van Ecaussinnes-La-
laing (1693), overl. ald. 25-3-1718, tr. 1685 Anne Cloquet, overl. Ecaussinnes-Lalaing 21-10-1713.

IV. Guillaume Thomas Bottemanne, ged. Ronquières 21-12-1683, boer, overl. Ecaussinnes-La-
laing 22-2-1723, tr. Ecaussinnes-Lalaing 30-5-1713 Jeane Claire Clairfayt, ged. Taisnière sur Hon
(provincie Nord de Pas de Calais, Frankrijk) 14-6-1681, overl. Ecaussinnes-Lalaing 9-4-1733, dr.
van Thomas de Clairfayt en Barbe Picry.

V. ]acques Joseph Bottemanne, ged. Ecaussinnes-Lalaing 1-4-1723, meester steenhouwer te
Wattiamont, overl. Henripont 22-10-1778, tr. Ecaussinnes-Lalaing 30-10-1749 Marie Francoise
Carière, dr. van Géry Carière of Quairiére en Claire Paul.

Uit dit huwelijk:

1. Marie Joseph (meisje), ged. Ecaussinnes-Lalaing 25-1-1751 (get. Pierre Joseph Dejean, Ma-
rie-Agnes Carière), overl. ald. 7-6-1795.

2. ]ean Joseph, ged. Ecaussinnes-Lalaing 6-3-1752 (get. Jean-Baptiste Lebrun, Marie-Anna
Carière), tr. Johanna Barbara 'van den Zanden.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Francisca, ged. Alkmaar 20-12-1786 (get. Johannes Caspares Bottemanne).
b.johannesjosephus, ged. Alkmaar 18-11-1789 (get. Johanna Jansen).

3. Jacques Philippe, ged. Ecaussinnes-Lalaing 17-9-1753 (get. Jacques-Philippe Lanniau, Ma-
rie-Jeanne Termolle), overl. 29-7-1762.

4. Philippe Joseph, ged. Ecaussinnes-Lalaing 9-10-1755 (get. Philippe-Joseph Taminiau, Ma-
rie-Beatrice Scouvemont).

5. Gaspar Joseph, ged. Ecaussinnes-Lalaing 2-5-1757 (get. Gaspard Micheaux, Jeanne-Marie
Williot), volgt VI (= I in de Alkmaarse tak Bottemanne).

6. Francois Joseph, ged. Ecaussinnes-Lalaing 17-2-1759 (get. Jean-Francois Carrière, Caroline
Termolle).

7. Pierre Félix, ged. Ecaussinnes-Lalaing 19-5-1761 (get. Pierre-Jaques Tilman, Jeanne Joseph
Leckim).

8. Marie Reine (meisje), ged. Ecaussinnes-Lalaing 16-5-1762 (get. Bauduin Adam, Marie-Jo-
sephSirjacque).

9. Bauduin Joseph, ged. Ecaussinnes-Lalaing 6-11-1763 (get. Bauduin Adam, Marie-Joseph
Sirjacque), overl. Henripont 13-5-1769.

10. Marie Andriénne, ged. Ecaussinnes-Lalaing 6-10-1766 (get. Jean Joseph Bottemanne, Ma-
rie-Joseph Bottemanne).

11. Barbe Joseph (meisje), ged. Ecaussinnes-Lalaing 27-2-1769 (get. Nicolas-Joseph Termolle,
Marie-Barbe Levévre).

12. Marie Valentine (meisje), ged. Henripont (een dorpje in de buurt van Ecaussinnes-Lalaing)
31-8-1770 (get. Gaspard-Joseph Bottemanne, Marie-Joseph Carière), overl. Brussel 5-6-
1833-
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DeAlkmaarse takBottemanne
VI = I. CasparusJosephusBottemanne, geb. Ecaussinnes-Lalaing (Henegouwen) 2-5-1757, steen-
houwer, overl. Alkmaar 16-4-1812, tr. Rotterdam 17-10-1774 (pro Deo, hij afkomstig uit het
Hannoversche, Botman genoemd) Geertruidajohanna Rivet (Revet), geb. Rotterdam 24-12-1758,
overl. Alkmaar 21-4-1817, dr. van Jacobus Rivet en Johanna van Bettenray.

Op 6 april 1798 tekent CasparBottemanne, wonend in Rotterdam, een schuldbekentenis ten gunste
van Willem Bekker, steenkoper, wegens rest van koop van alle materialen behorende tot de steen-
houwerij van Bekker voor f4.080.-. Willem van Traa Nz. wonend te Rotterdam staat in voor de beta-
ling. De overdracht is gepasseerd voor notaris C. van Oostveen'7.
'Aan C.J. Bottemanne inwooning verleend. Aan Caspar Joseph Botteman, gebooren in Henegou-
wen, doch laatst gewoond hebbende te Rotterdam, is, na het inleveren van eene behoorlijke akte
van Indemniteit, een akte van inwooning verleend, en is door denzelven de poorters eed afgelegd'.
Met deze woorden is in het Vroedschapsbesluit van juni 1798 de komst van CasparJosephus Botte-
manne naar Alkmaar opgetekend'8.

Op 28 juni 1798 koopt C. Bottemanne het huis nr. 66 aan de Oudegracht voor duizend gulden, ook
van Willem Bekker, hij woont dan al in de stad. Het pand mag worden verbeterd, maar niet uitge-
breid. Het is gelegen naast Hendrik Wigmans ten westen en W. Bekker ten oosten'9.

Al snel nadat Bottemanne zich in Alkmaar heeft gevestigd, krijgt hij opdrachten van de gemeen-
te. In 1799 ontvangt hij als steenhouwer 246 gulden 19 stuivers en 12 penning. Hij heeft dertien col-
lega steenhouwers. De drie met het hoogste loon zijn de heren Kok, DeBoer en Brouwer. De laagste in
de uitbetaling is de weduwe van Dirk Boot. Voor geleverde steentjes ontvangt zij vijftien gulden20.
Voor de stad verrichtte Bottemanne in 1801 werkzaamheden aan de Boekensluis, de Vismarkt, de
sluis bij de Kooltuin, de Stads Timmerwerf, de brug bij de St. Annastraat, de Paardenmarkt en
Accijnstoren. Bij de koster van de Grote Kerk plaatste hij twee Naamse tegels van drie duim dik.
Totaal verdiende hij 103 gulden, 9 stuivers en 4 penning, door de stads thesaurier J.A. Harenkarspel
uitbetaald op 16 november 1802 na goedkeuring door Bekker,Jacobus Verhoeve eajanjantjes ".

Detail grafsteen in de Grote Kerk te Alkmaar 1812
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Ook buiten de stad had Bottemanne zijn werk. Hij werkte onder andere aan de sluis te Nauerna
(gereed gekomen 1803). Op een hardstenen gedenkplaat in de zuidwand leest men: Bouwmees-
teren / Deezer Hernieuwde Sluis/ Aris Blauw en Pieter Kuyper/ Metselaarsbaazen/ Muus Kuyt en
Pieter Haanraad/ Steenhouwersbaas/ Caspar Botteman/1800".

C.W. Bruinvis schrijft later in 190323: 'Bottemannen waren welgestelde lieden. Caspar Botte-
manne vestigde zich in Alkmaar, waar het steenhouwersvak hem een flink bestaan gaf, door zijn
steenhouwerij uitgeoefend aan de Oudegracht en op een naburig erf met steenhouwers hamer op
het hek - naast het huis van de heer Vonk - de enige van betekenis was benoorden het IJ. De tweede
zoon was horlogemaker en muziekmeester, eerst te Purmerend vervolgens in Krommenie. De
oudste zoon Johannes Josephus te Alkmaar, die de zaak van zijn vader overnam en voortzette met
een en twintig knechts werkende en welvaart genietende tot deze omstreeks 1830 verloren ging
door een proces hem door twee compagnons te Ecaussinnes aangedaan en waarin, vermoedelijk
door de toenmalige staatkundige gebeurtenissen, nimmer uitspraak is geschied' en verder: 'Clara
Straatmans (zie Ha) vader was een der eersten die na de omwenteling van 1795 alhier een roomse
school vestigde'.

Voor notaris Gerrit de Heer te Alkmaar maken C.J. Bottemanne en G. Rivet op 6 juli 1805 een testa-
ment op de langstlevende. Zij benoemen elkaar over en weer tot voogd en voogdes over hun kinde-
ren, met uitsluiting van de Weeskamer24.

Op 5 december 1816 maakt Geertrui Rivet als weduwe opnieuw een testament. Alle voorgaande
testamenten worden herroepen en zij verklaart haar vijf kinderen tot erfgenaam. Jan CasparWitte,
bierbrouwer, wordt executeur van haar testament en voogd over haar kinderen, samen met Corne-
UsAdrianusRelie, timmerman, beiden van Alkmaar25.

Elf dagen later, op 16 december, stapt Geertrui Rivet naar notaris Michiel Johan de Lange in de
Langestraat en regelt: 'Ik legateer aan mijn zoon Martinus ƒ 75,- en Anthonius ƒ 150,- beiden voor-
uit en boven hun erfdeel. Daarmee is gelijkgesteld wat de andere kinderen reeds genoten hebben.
Aan Johannes en Martinus te samen de keuze van vrijheid om mijn huis, erf en achterhuis, ge-
schikt tot een steenhouwers affaire, en thans door mij bewoond in eigendom aan en over te nemen
voor ƒ 900.-, alle gereedschappen, voor ƒ 200.- en de verplichting alle voorraad steen, gemaakt en
bewerkt, zo wel de ruwe en onbewerkte steen, over te nemen volgens de inkoopsprijs op taxatie
naar de aard der zaak'26.

Als de ouders overleden zijn, tekenen op 5 december 1817 Martinus ]osephus en Johannes josephus
Bottemanne een schuldbekentenis vanwege de erfenis van hun ouders en overname van het bedrijf,
huis en erf aan de Oudegracht27.

Na zijn overlijden wordt CasparBottemanne begraven in de Grote- of St.Laurenskerk te Alkmaar
in de Zuidergang in graf nr. 238. Een grafzerk, vervaardigd door zijn zonen, dekt het graf, waarop
de volgende tekst is vermeld:
'Hier ligt begraven /Caspas/ Josephus Bottemanne/ in leven mr. Beeld en steenhouwer/ te Alk-
maar/ geboren te Escausinnes/ in Braband den 2 Mey/1757/ Overleden te Alkmaar/ den 16 April
1812/ Alsmede des zelfs huisvrouw/ Geertruda Maria Rivet/ geboren te Rotterdam/ den 24 Decem-
ber/ 1758/ en te Alkmaar overleden den 21 April 1817/ Een vijftal zoonen/ Dekt met deezen steen het
graf/ van 't oudrenpaar,/ wiens deugd hun 't loflijkst voorbeeld gaf.

Uit dit huwelijk:

1. kind, begr. Rotterdam 9-4-1785 (L. Roosant hoek Spinhuiswater).
2. Johannesjosephus, volgt Ha.
3. Jacobus Josephus, volgt Ilb.
4. Joannajacoba, ged. Rotterdam (r.-k. Kerk Steiger) 15-9-1790 (get. Franciscus Josephus Bot-

teman en Jacoba Rivet), overl./begr. ald. 23/27-4-1791 (Franse water naast Meniste kerk).
5. Franciscusjosephus, volgt lic.
6. Maria Antoinetta, ged. Rotterdam (r.-k. Kerk Steiger) 24-3-1794 (get. Joanna Jansen,

Maria Antonetta Botteman), overl./begr. ald. 17/20-8-1796 (pro Deo, Delfsevaart boven
Hooijkaas).

242 Gens Nostra 59 (2004)



7. Joanna, ged. Rotterdam (r.-k. Kerk Steiger) 1-8-1796 (get. Cornelis Bellekom, Valentina
Bottemanne).

8. Martinus, volgt lid.
9. Anthonius, ged. Alkmaar 5-10-1799 (get. Anthoinette Botteman), overl. ald. 9-1-1800.

10. Anthonius Josephus, ged. Alkmaar 29-1-1802 (get. Adriana Duin, Johanna Bottemanne),
steenhouwer te Amsterdam, tr. Maria Westerdorp. Uit dit huwelijk is een dochter Antoinette
geboren.

11. Wilhelmus Josephus, ged. Alkmaar 9-11-1803 (get. Christina Schrander pro filia Bottemanne,
Anna Inquit), overl. ald. 16-5-1804.

Ha. Johannes Josephus Bottemanne, ged. Rotterdam (r.-k. Kerk Steiger) 13-6-1786 (get. Joannes
Josephus Bottemanne en Catharina Rivet), steenhouwer te Alkmaar, steenhouwersbaas, overl.
Alkmaar 9-1-1831, tr. Alkmaar 25-7-1813 Clara Susanna Straatmans, geb. Alkmaar 8-10-1791 (get.
Clara Catharina Straatmans, Susanne Ruel), overl. Alkmaar 31-8-1836, dr. van Simon Petrus
Straatmans en Engelberta Kissing.

Uit de boedelinventaris Bottemanne/Rivet (hoofdstuk 6, punt 7) blijkt een tegoed te staan van
de stad voor werkzaamheden verricht door Johannes Josephus Bottemanne voor leverantie en
arbeidsloon aan de Boompoort, volgens bestek nog ƒ 30,50 en voor nog te doen leverantie en ar-
beidsloon ƒ 30,- en (punt 17) uitstaande boekschulden aan de stad ƒ325.-28.

De firma Bottemanne heeft een bloeiend bedrijf met 21 knechts. J.J. Bottemanne was in het bezit
van een paard en wagen, volgens een brief van zijn zoon, de bisschop (die brief hebben wij gezien
tijdens ons bezoek aan de heer Abbe Jous in Ecaussinnes). Na het overlijden van hun vader, wordt
de zaak gerund door J.J. en M.J. Bottemanne. De bloei blijkt ook uit het aantal naburige panden
die in de loop der tijd door de heren zijn aangekocht of gehuurd. Dit zijn29:
1. wijk A nr. 61 op 6-2-1824 gekocht voor ƒ 275.- van Arisjansz. Baart, de jonge, landbouwer. Het huis
een boerderij op de Oudegracht, uitkomend in de binnenbanen met het erf voor aan de straat30;
2. wijk B nr. 2 op 6-2-1826 gekocht voor ƒ 250.- van Gerrit Watervis, dagloner, een huis en erf en een
erf vroeger een leerlooierij aan de oostzijde van de Baangracht31;
3. wijk A nr. 67 heeft Anthonius Bottemanne voor twee jaar in huur tot 1832.
De boedelscheiding die gemaakt is na het overlijden van J.J. Bottemanne geeft inzicht in het reilen
en zeilen van de firma. Acht zittingdagen waren nodig om alles te inventariseren. Men begon 11
februari 1831 en eindigde 31 maart. Soms werkte men twaalf uur per dag, zoals de derde dag die
begon om elf uur 's morgens en duurde tot elf uur 's avonds. Johan Willem Westerman, zaakwaar-
nemer, beoordeelde de meubelen, huisraad en aanverwante zaken. Hendrik Witte, steenhouwer,
de toeziend voogd van de kinderen, nam de afdeling materialen van de steenhouwerij onder
zijn hoede. Anthonius, de toeziend voogd en oom van de kinderen, was ook aanwezig. De hele
inventaris omvat 51 geschreven bladzijden. Een kleine greep: het woonhuis nummer 66 bestaat
uit twee kantoortjes, een winkel, gang, slaapkamer met bedstee, koepelkamer, keuken, grote vaste
kast. Achterkamer, bedstee, meidenkamertje waarin één oude stoel en bank, zolder en kantoor.
Boven in 't voorhuis stond een bank Schotlandse steen. Op 't erf aan de Baangracht lagen onder
andere Sosijnsche tegels en blauwe Ecaussinsche hardsteen, marmer en rommeling. Op 't erf van
het woonhuis lagen enige gezaagde Sosijnsche stukken Bordielje, witte Naamsche en Fransche
marmer.

De titels en papieren waren voor de derde dag en bevat (letterlijk overgenomen): 'een kopie
van conservatoir arrest op 12 januari 1820 door deurwaarder Caspar Brooksmit ten verzoeke van
Philippe Derideau, koopman in steen, wonend in Ecaussinne Henegouwen. In op daartoe bekome
premissie van mijnheer den president der rechtbank van eerste aanleg zitting hebbende te Alk-
maar. Gedaan van de daarbij vermelde meubelaire en verdere dergelijke tierende goederen, mits-
gaders van eene partij steen ten huize van de erflater J.J. Bottemanne. ten einde daaraan te kunnen
verhalen de vorderingen, welke dezelve heer Philippe Derideau en compagnon volgens die akte
had tegen de hiervoor gemelde compagnieschap van J.J. Bottemanne, is dat zijnde de gemelde J.J.
Bottemanne aan het slot der zelve akte, gesteld tot bewaarder der alzoo in beslag genomen goede-
ren. Waarmede hij zich alzoo heeft belast'.
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Voornoemde compagnon van Bottemanne is ene B&tard, mede wonend in Ecaussinne. Derideau is
meester van een steengroeve in Feluy, een dorp in de buurt.

Verder volgt een nota van in voorraad liggende, blauwe Ecaussinsche hardsteen, dat eigendom
is van Anthonius Bottemanne. De vijfde tot de achtste dag zijn gebruikt voor alle schulden. Dan
blijkt dat er in verschillende boeken bladzijden uitgesneden zijn. Uit één der boeken die van
schaapsleer, blijkt de samenwerking die er bestond met de firma Schotel uit Dordrecht. Op de eer-
ste bladzijde is 'de gewerkte tijd van knechts te Purmerend in 1820' aangegeven. Het blad daarvoor
was uitgesneden.

Op de zevende zittingsdag komt de heer Derideau nog even om de hoek kijken. Het betreft de
schulden 'aan Philippe Derideau te Ecaussinnes voor geleverd steen waaronder begrepen een post
van ƒ 7.930,18 voor geleverde steen voor het badhuis te Scheveningen, met conditie dat de heer De-
rideau zou delen in winst en verlies. Totalen schuld ƒ 57.386,28'/2'. Op de laatste dag van de inventa-
risatie, 31 maart 1831, vervolgen de schulden: aan Jacob Bottemanne voor geleverd horloge ƒ 73,10 en
aanJ.S. Manheim voor geleverde loterijbriefjes ƒ 410,50. Totale schuld ƒ33.535,4532. Voorwaar geen
kleinigheid, naar de maatstaven uit die tijd.

Uit dit huwelijk, geb./ged. te Alkmaar (wijk A nr. 69):

1. Geertruida Maria, geb. 11-12-1813, ingetreden in een klooster te Amersfoort, overl. Amers-
foort 13-8-1872.

2. Jacobus Simonjosephus, volgt lila.
3. CasparjosephusMartinus, geb./ ged. 14-8-1823 (get. Martinus Josephus Bottemanne en Ma-

ria Lievendag), RNL (1889), CON (1896), bisschop over het bisdom Haarlem (1883-1903),
overl. Haarlem 22-5-1903.

4. Antoinette Maria, geb. 25-4-1827, religieuze te Amersfoort, overl. Amersfoort 25-7-1882.
Als de beide ouders overleden zijn, woont Antoinette in bij Adriana Johanna Slootmans,
winkelierster op de Oude Vest te Alkmaar.

Ilb. Jacobus Josephus Bottemanne, ged. Rotterdam (r.-k. Kerk Steiger) 15-5-1788 (get. Philip-
pus Josephus Botman, Elizabeth Rivet), horlogemaker, fabrikant muziekinstrumentmaker,
eerst te Purmerend, later in Krommenie, overl. Krommenie 14-4-1852, tr. De Rijp 30-10-1813
CatharinaDekker, geb. Velsen 28-4-1784, dienstmeid, overl. Krommenie 13-2-1866, dr. van Klaas
Jansz Dekker, tuinman te Beverwijk, en Henderijntje Rudolfs.

Uit dit huwelijk, geb. te De Rijp:

1. Jacoba Coenradina, geb. 21-12-1817, tr. Purmerend 14-11-1847 Pieter Poel, geb. Obdam 20-2-
1822, zn. van Jacob Poel en Maartje Wit.

2. Gasparusjosephus, geb. 19-4-1815, overl. De Rijp 25-4-1815.

lic. Franciscus Josephus Bottemanne, ged. Rotterdam (r.-k. Kerk Steiger) 25-3-1792 (get. Fran-
ciscus Josephus Botteman, Jacoba Rivet), timmerman te Bergen, overl. Bergen 9-9-1829, tr.
Alkmaar 16-10-1817 Catharina Maria Droog, ged. Velsen 12-7-1795, overl. Haarlem 6-1-1849, dr.
van Jan Droog en Trijntje Bosman.

Volgens het kadaster koopt Franciscus J. Bottemanne op 2 januari 1825 een timmerwerkplaats
aan de Oudegracht van H. van Tellingen.

Uit dit huwelijk:

1. doodgeboren dochter, geb. Alkmaar 10-7-1823, begr. ald. 13-7-1823.
2. Casparus Josephus, geb. Alkmaar 10-7-1823, fabriekswerker, overl. Haarlem 24-12-1873, tr.

Haarlem 3-3-1858 Janke WillempiePieters, geb. Haarlem 10-3-1834, overl. ald. 30-1-1897, dr.
van Lodewijk Pieters en Jacomina Kroese.
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Uit dit huwelijk, geb. te Haarlem:
a. Casparus]osephusFranciscus, geb. 21-10-1858, overl. Haarlem 2-11-1858.
b. CasparLodewijk, geb. 2-8-1860, overl. Haarlem 20-8-1860.
c. CasparLodewijk Franciscus, geb. 18-9-1861, overl. Haarlem 8-10-1861.
d.Jacomina Geertruida, geb. 21-9-1862, overl. Haarlem 4-3-1863.
e. DirkLodewijk, geb. 21-12-1863, marinier tweede klasse aan boord van het stoomschip Z.M. Band-

jermasin, overl. op de Noordkust van Atjeh 18-2-1889.
f. jacomina Geertruida, geb. 28-11-1865, overl. Haarlem 4-8-1882.
g. DanielPieter, geb. 15-9-1868, overl. Haarlem 11-10-1868.
h. Casparusjoseph, geb. 5-11-1869, werkman, overl. Amersfoort 8-6-1943, tr. Haarlem 31-3-1897 Wil-

helmina Wasterval, geb. Haarlem 18-2-1874, overl. Zeist 6-10-1954, dr. van Willem Wasterval en
Adriana Brinkman.

i. Josina, geb. 21-7-1872, overl. Haarlem 14-8-1872.

j . josina, geb. 27-6-1874, overl. Haarlem 20-9-1874.

3. johannesjosephus, geb. Alkmaar 28-8-1826, overl. Bergen 20-5-1829.

lid. Martinus Bottemanne, ged. Rotterdam (r.-k. Kerk Steiger) 15-1-1798, steenhouwer te Dor-
drecht, overl. Velp 11-1-1863, tr. Alkmaar 6-6-1827 Grietje Heeres, ged. Alkmaar 6-5-1800, overl.
Dordrecht 12-3-1843, dr. van Jan Heeres, meester broodbakker, en Maria van der Grift, regen-
tes van het R. K. Wees- en Armenhuis te Alkmaar.

Martinus woont op 15 oktober 1847 in Uden. Mogelijk is hij identiek aan Martinus Bottemanne, in
1848 gedaagde voor het Gerecht van 's Hertogenbosch, vanwege overtreding van diverse wettelijke
voorschriften; met name hondenbelasting en de drankwet33.

Uit dit huwelijk, geb. te Dordrecht:

1. Maria Petronella Cecilia, geb. 24-6-1828, ongehuwd, woonde in Alkmaar onder andere in de
Langestraat en Fnidsen.

2. Casperjozephus, volgt Illb.
3. johannes, geb. 20-4-1832, overl. Veghel 8-3-1850.
4. Maria Elisabeth Geertruida, geb. 7-3-1834, overl. Amsterdam 19-1-1913, tr. Alkmaar 16-11-

1862 Bernardus Josephus Paping, geb. Groningen 9-1-1836, winkelier in Alkmaar, zn. van
Petrus Arnoldus Paping en Anna Catharina Smiers.
Bernardus Paping is op 4 oktober 1862 finaal vrijgesteld van de dienst voor de Nationale Militie (li-
chaamsgebreken) en vertrekt in 1868 naar Montfoort. Uit dit huwelijk is een dochter geboren.

5. Helenajacoba, geb. 12-5-1836, overl. Dordrecht 15-5-1837.
6. Helenajohanna, geb. 4-9-1838, overl. Dordrecht 6-12-1838.
7. johannajacoba, geb. 21-2-1843, overl. Dordrecht 15-5-1843.

lila. jacobus Simon josephus Bottemanne, geb./ged. 19/20-6-1815 (get. Jacoba Maria Rivet, ge-
huwd met Alida Maria Walraven), steenhouwer, overl. Gent (België) 31-12-1877, tr. (1) Hoorn
17-10-1841 Alida Maria Walraven, geb. Alkmaar 7-9-1818, overl. Hoorn 2-11-1848, dr. van Petrus
Adrianus Walraven, goudsmid, koffiehuishouder, en Hendrina van de Kamer; tr. (2) Hoorn
25-11-1849 josina Catharina (Rosina) Goutier, geb. Hoorn 24-1-1823 (op het Noordeind), overl.
Hoorn 21-5-1855, dr. van Johannes Goutier, bakker, en Maria Goutier.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes josephus, geb. Utrecht 22-6-1842, brood en banketbakker te Alkmaar, overl. Alk-
maar 17-3-1912, tr. Alkmaar 23-5-1866 Magdalena Ulderink, geb. Zaandam 16-3-1837, winke-
lierster (1876), modiste (1882) te Alkmaar, overl. Alkmaar 23-1-1900, natuurlijke dochter
van Catharina Ulderink, tr. Caspar Jansz van Veen, doch welke reeds sedert 1832 afwezig
is. Uit dit huwelijk zij n zes kinderen geboren te Doesburg en Alkmaar.
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2. Hendrina Maria, geb. Hoorn 5-7-1843 (aan het Hoofd), overl. Naaldwijk 7-4-1921.
Zij wordt samen met haar broer wonend in Den Helder, als erfgenaam genoemd in het testament
van 1860 van bisschop Bottemanne.

3. Clara Susanna, geb. Hoorn 21-10-1846, overl. Hoorn 7-3-1847.

4. PetrusAdrianusjosephus, geb. Hoorn 24-2-1848, overl. Hoorn 28-10-1849.

Uit het tweede huwelijk:

5. Johannes Gautier, geb. Hoorn 28-4-1853 (op het Noord), overl. Hoorn 29-11-1855.

6. Maria Gautier, geb. Hoorn 4-1-1855 (op het Noord), vertrekt 17 mei 1899 naar Leiden, tr.
Hoorn 17-5-1878 Johannes Antonius Renckens, geb. Hoorn 10-12-1847, zn. van Reinerus Hu-
bertus Renckens en Rachel Warmoeskerke.

Illb. Caspar(us)Josephus Bottemanne, geb. Dordrecht 27-11-1829, matroos, kapitein der koop-
vaardij, commandeur der walvisvangst, hoofdopzichter der visserij, overl. Haarlem 20-5-
1906, tr. Zierikzee Krijna Sophia de Neve, geb. Zierikzee 16-6-1840, overl. Haarlem 16-10-1906, dr.
van Pieter Hendrik de Neve, apotheker, en Maria van der Grift, dr. van Willem Dominicus van
der Grift, timmerman, en Johanna van den Bosch.

Casper voer onder andere naar Oost-Indië. Hij behaalde het Nederlandse stuurmansdiploma voor
de Grote Vaart. In 1865 bracht hij als schipper van de Nederlandse schoener de 'Jan en Albert' een
lading steenkool naar IJsland, bestemd voor de schepen van Roys. Na het lossen van de kolen in de
Seydisfjord koos de schoener zee, raakte in een storm en dreef op de kust van IJsland. Daar leerde
hij de nieuwe wijze van walvisvangst kennen met name met behulp van de vuurpijlharpoen. In
1866 was hij in dienst van Roys en in 1866/1867 w as hij weer in Nederland. Hij vatte in 1869 het plan
op een maatschappij op te richten voor de nieuwe wijze van walvisvangst op IJsland, waarvoor hij
een kapitaal van tachtigduizend gulden nodig had; nadat hij de financiering rond had (door onder
andere Rotterdamse reders Veder en Van Vollenhoven) was in 1870 de 'N.V. De Nederlandsche Wal-
visvaart' een feit, zij het voor korte tijd, want in 1872 werd het bedrijf weer geliquideerd. Nadien
was Bottemanne hoofdopzichter der visserij op de Schelde en de Zeeuwse Stromen en werd hij
benoemd tot Ridder in de Danebrogorde (Denemarken)34.

Casparusjosephus Bottemanne huwt zijn achternicht Krijna Sophia de Neve, dochter van Pieter Hen-
drik de Neve, apotheker te Zierikzee en van Maria van der Grift. Laatstgenoemde was een dochter van
Wilhelmus Dominicus van der Grift enjohannajacoba van den Bosch. Deze Willem van der Grift, meester-
timmerman te Alkmaar, was een broer van Casparus grootmoeder van moederszijde, te weten:
Maria van der Grift. Maria was gehuwd met Jan Heeres.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Sophia Elisabeth, geb. Leiden 26-11-1867, overl. ald. 11-12-1867, oudste van een twee-
ling.

2. MargarethaMariaJohanna, geb.Leiden 26-11-1867,overl. Utrecht 28-5-1940,ongehuwd.
3. Maria Elisabeth Sophia, geb. Leiden 24-12-1868, overl. Haarlem 14-4-1927, tr. Bergen op

Zoom 25-3-1896 Hendrik Adelink, geb. Edam 2-6-1872, overl. Haarlem 4-7-1947, zn. van
Johan Philippus Adelink en Clazina Paling.

4. Martinusjosephus, geb. Leiden 23-3-1870, overl. ald. 4-7-1870.
5. Josephus Martinus, geb. Leiden 10-7-1871, overl. Den Haag 15-4-1936, tr. Wilhelmina Klercq,

geb. Zwollerkerspel 2-5-1874, overl. Den Haag 4-8-1929.
In 1924 tot Waterschout van Amsterdam benoemd, gewezen Inspecteur der Visscherijen te 's Gra-
venhage. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren te Velsen.
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Noten
1. Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem: toegangsnummer 306 inv. nr. 1687: Bottemanne; stuk-

ken betreffende correspondentie aangaande het bisdom, kiesverenigingen en politieke partijen;
getuigschriften, jubileum gedenkboek, dankbetuigingen, gelukstelegrammen, testamenten,
begrafenis. Zie verder bijvoorbeeld: A.H.L. Hensen, Bottemanne, in: P.C. Molhuysen e.a., Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 2, Leiden 1912, kol. 231-233.

2. Regionaal Archief Alkmaar: H.N.P.J. Berkhout, C.J. Gonnet, J.J. de Graaf e.a., Bijdragen voordege-
schiedenis van het Bisdom van Haarlem, deel 45, Haarlem 1928, pag. 241.

3. C.W.Bruinvis, C.J.M. Bottemanne, in:AlkmaarscheCourant 105 (1903), no. 65, van 27-5-1903; aanwe-
zig in Regionaal Archief Alkmaar, bibliotheek, AK 2B 2IJ.

4. De Consecratie van Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Monseigneur C.J.M. Bottemanne, in: De Maasbode
15 (1883), nr. 2274, van 2-10-1883, pag. 1, kol. 2-3, met een beschrijving van de plechtigheid van de
bisschopswijding.

5. L. J. A. Braakenburg, Het Wapen van den tegenwoordigen Bisschop van Haarlem, Mgr. C.J. M. Bottemanne,
in: De Nederlandsche Leeuw 5 (1884), blz. 31.

6. Regionaal Archief Alkmaar: H.N.P.J. Berkhout, C.J. Gonnet, J.J. de Graaf e.a., Bijdragen voordege-
schiedenis van hetBisdom van Haarlem, deel 41, Utrecht 1923, pag. 132.

7. Regionaal Archief Alkmaar, Collectie Aanwinsten, inv. nr. 510, brief Bottemanne aan archivaris
C. W. Bruinvis te Alkmaar.

8. H.J.C. Paardekooper, Van Patronaat tot Muziekcentrum, in: Suetan, tijdschrift Stichting Oud Zoeter-
woude, december 1983, nr. 50, pag. 10 e.v. en H. van der Post, Conferentie van St.Jans Onthoofding, in:
Suetan, tijdschrift Stichting Oud Zoeterwoude, mei 1994, nr. 92, pag. 27 e.v..

9. Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, toegangsnummer 314, inv. nr. 15.
10. Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, toegangsnummer 314, inv. nr. 66.
11. H.N.P.J. Berkhout, C.J. Gonnet, J.J. de Graaf e.a., Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van

Haarlem, deel 37, Utrecht 1917, pag. 75.
12. G.N.M.Vis,650jaarziekenzorginAlkmaar 1341-1991,Hilversum 1991.
13. F. Dr. Willibrord Lampe, O.F.M., Alkmaria Eucharistica. Ter gelegenheid van het Vijfde Eeuwfeest van het

Eucharistisch Wondervan Alkmaar, Alkmaar 1929.
14. H.N.P.J. Berkhout, C.J. Gonnet, J.J. de Graaf e.a., Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van

Haarlem, deel 22, Haarlem 1897, pag. 410.
15. Idem, deel 31, Leiden 1908, pag. 272.
16. Abbé Leon Jous, pastoor van de St. Aldegonde Kerk en historicus te Ecaussinnes-Lalaing. Verdere

bronnen zijn te vinden in het Regionaal Archief Alkmaar.
17. Notarieel Archief Alkmaar, inv. nr. 765.
18. Stadsarchief Alkmaar voor 1815, inv. nr.151, fol. 26.
19. Oud Recht Alkmaar, inv. nr. 180, fol. 202V, akte 107.
20. Stadsarchief Alkmaar, inv. nr. 538, stadsrekeningen 1799.
21. Stadsarchief Alkmaar, inv. nr. 619, stadsrekeningen.
22. J. Belogne, "DeSchermeer" 1633-1933, Wormerveer 1933, pag. 53.
23. In de Alkmaarsche Courant van woensdag 27 mei 1903 heeft C.W. Bruinvis een artikel geschreven,

gewijd aan het overlijden van Bisschop Bottemanne. Daarin schenkt de auteur tevens aandacht
aan het steenhouwersbedrijf van de familie.

24. Notarieel Archief Alkmaar, inv. nr. 946, akte 463.
25. Notarieel Archief Alkmaar, inv. nr. 967, akte 113.
26. Notarieel Archief Alkmaar, inv. nr. 887, akte 269.
27. Notarieel Archief Alkmaar, inv. nr. 889, akte 206.
28. Notarieel Archief Alkmaar, inv. nr. 889, akte 207.
29. De panden die tot 1832 in bezit zijn geweest van de Bottemannen zijn bij het Kadaster te Alkmaar

te vinden in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels artikel nr. 126 ten name van: Bottemanne J.J.
en M.J. te Alkmaar. Aan de Oudevest, nu geheten Oude Gracht, de volgende percelen:
- A1021 Oudevest 68, huis en erf, opp. 0,0050 ha. Kl.22 kio ƒ 0,15 kig ƒ 36.-.
- A1022 Oudevest 67, huis, opp. 0,0033 ha. Kl.22 kio/f 0,10 kig ƒ 36.-.
Deze panden zij n in 1832 verkocht aan Pieter Wigtman Hz. Verwer te Alkmaar.
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- A1023 Oudevest, steenhouwerij, opp. 0,0062 ha. Kl.12 kioƒ0,19.
- A1024 Oudevest 66, huis en erf, opp. 0,0282 ha. Kl.12 kio ƒ 0,76 kig. F132.
Deze twee panden zijn in 1832 verkocht aan Petrus Walraven, Goudsmit en Koffiehuishouder te
Alkmaar.
- A1027 Oudevest 61, werkplaats opp. 0,0282 ha. Kl.6 kio ƒ 0,85 kig/45.
- A1028 Oudevest, huis en erf opp. 0,0062 ha. Kl.25 kio ƒ 0,19 kig/18.
- B 942 Baangracht 8, erf opp. 0,0552 ha. Kl.i kio 1,66.
Deze panden zijn in 1832 verkocht aan JJ. de Lange, procureur te Alkmaar,
(kio = belastbaar inkomen van het perceel ongebouwd),
(kig=belastbaar inkomen van het perceel gebouwd).
(Kl. = klasse, tariefaanduiding voor de belasting).

30. Notarieel Archief Alkmaar, inv. nr. 1104, akte 70.
31. Notarieel Archief Alkmaar, inv. nr. 1114, akte 80.
32. Notarieel Archief Alkmaar, inv. nr. 1141, akte 46.
33. Rijksarchief van Noord-Brabant te 's Hertogenbosch, toegang 24, inv. nr. 23 rol 106, jaar 1848, de-

lict 61, overtreding van diverse wettelijke voorschriften; met name van hondenbelasting en drank-
wet.

34. De informatie omtrent Casparjoseph Bottemanne is afkomstig van de heer Olivier Mertens te Cad-
zand, waarvoor onze dank. Hij verwees ons naar het artikel van drs. C. de Jong, 'Twee scheepsjour-
nalen van C.J. Bottemanne als laatste Nederlandse commandeur ter walvisvangst, in: Economisch Historisch
Jaarboek 30 (1963/1964), pag. 77-117.

Uit Antwerpse Bron (122)

xxiij marty 1470; Peter de Deckerjanssjan Symoensz, Symoen Pauwelss vore hem ende vore Adriane
ende Cornelise Pauwelss zynen brueders die hy vervinge, Macharijs Cornelyss vore hem ende vore
Cornelysjanss zynen vzderjanjanss zynen oem ende Wivene (?) Bertelmeeusdochter zynre nichten
die hy verving, woonende alle 't Capellen in Zuytbevelant ende tsamen wert vore alle die
van svaders zyde daer aencleven moege die zy vervingen,
Jan Janss vore hem ende in den name van zynen wittige kynderen ende Beden Clausdochter
moeye der voirs. kynder die hy vervinge, DibboutJanss vore hem ende in den name van zynen
zusteren die hy geloefde te vervane, wonende oic t Capellen voirs., deselve ij [= 2] personen
voort in den name van Cornelyse Coelsdochter huer nichte ende voort vore alle d gene die vand.
moeder zyde daer aencleven die zy vervingen, schouden quyte Witten Wittensone meester van
den veehove t Sinte Michiels van allen den goede[re]n ende versterffenis van haven ende van
erven merende ende onruerende die hen als erfgenamen bleven zyn van Jacomynen Eeuwout
Symoensdochter huer nychte des voirs. Wts [= Wittens] wyf was ende van den selven Eeuwoute
hueren vader, mids dat hy hen daeraf wtgecocht ende betaelt heeft ende van allen anderen
saken die sy hen tydende mochte zyn van allen voerleden tyde totte dage van huyden.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 77, f. 35sverso] [M.V-K]
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schoolmatressen in Alkmaar
1806-1857

DOOR EMMY REIJNGOUD-POSTHUMA

Geertje de Leur is een zus van mijn voorvader en werd gedoopt op 27 september 1786 in Enkhui-
zen. Zij trouwde in Alkmaar 16 februari 1812 met bakker Willem van Buijtenen. Willem stierf 2
april 1829, Geertje moest daarna haar gezin onderhouden. Zij had twee zonen en drie dochters
thuis en zij was zwanger. Haar zoon Willem werd in Alkmaar geboren op 20 september 1829. In
zijn geboorte-akte staat dat zijn moeder, Geertje deLeur, 'schoolmatres' was.

Ik was benieuwd, hoe het kleuteronderwijs toen georganiseerd was en heb dit onderzocht.
Er is niet zo veel over bekend, maar toch heb ik mij een beeld kunnen vormen, hoe het kleuter-
of kleine kinderonderwijs in die tijd functioneerde. Ik kwam veel namen tegen en omdat het
onderwijzersvolkje uit het hele land afkomstig is, heeft u er misschien ook iets aan.

In 1806 trad een nieuwe onderwijswet in werking. Doel van het onderwijs was 'Gepaste en
nuttige kundigheden aanleren, verstandelijke vermogens ontwikkelen en opleiden tot alle
Maatschappelijke en Christelijke deugden'. Dit moest leiden tot een geciviliseerde samenle-
ving, waarin naar beleefdheid, zedigheid en braafheid gestreefd werd.

Het toezicht op het onderwijs werd
gecentraliseerd. In de nieuwe wet
kreeg het onderwijs op de kleine kin-
der-, vrouwen-, of matressenschool-
tjes echter, dat beschouwd kon wor-
den als voorbereiding op het lager
onderwijs, geen plaats. Toch stond er:
'Lager Onderwijs zou de benaming
zijn van scholen voor de jeugd van
allerlei ouderdom'. Als men wilde,
kon men hieruit besluiten: 'dus ook
voor de kleine kinderen'. In Alkmaar
dacht men zo en deed men pogingen
ook dit onderwijs te regelen.

Een schoolmatres
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Vermelding in't Rapport van de Schoolcommissie in 1809

In 1806 werd de Plaatselijke Schoolcommissie van de Gemeente Alkmaar, die toezicht hield
op het Lager Onderwijs, ingesteld. Zij bracht verslag uit aan de Districtsschoolopziener. In
1806 en in 1807 waren er tien kleine kinderschooltjes. Graag zag de Commissie dat getal ver-
minderen, omdat men de hoop had, met vervulling van vacatures door bekwamere mensen de
kwaliteit van de kleine kinderschooltjes verbeterd te krijgen.

Op de schooltjes waren matressen werkzaam. De matressen waren particuliere onder-
neemsters en over het algemeen behoorlijk op leeftijd. Als zij toestemming kregen van de
Plaatselijke Schoolcommissie, begonnen ze een schooltje of namen er één over als zij weduwe
werden en inkomsten nodig hadden. Er was geen opleiding. De toekomstige matressen wer-
den geacht enige tijd bij een collega in de klas mee te lopen en zo het vak te leren. Die collega
zou hen dan voor hun hulp in de stagetijd iets betalen.

De volgende matressen waren hier in 1806-1807 werkzaam:
- Marritje Pijnburg, schoolmatres sinds 12 december 1801, getrouwd met Lammert de Nijs,

turfdrager;
- GeertruyMus, kinderschoolhoudster sinds 1795 of 1796, getrouwd met Barend Poelman;
- MietjevanBeyeren, schoolmatres sinds 1 mei 180?, weduwe van P. Gunter;
- Everina vanKalkhoven, 'zo januari 1794 geautoriseerd door de schoolarchen tot het houden

van een kinderschool', weduwe van Arie Zilver;
- Petronella Pothof, in 1806 was zij kinderschoolhoudster, getrouwd met Daniël Gertsen,

kleermaker. In 1807 had zij geen kinderen;
- GrietjeSchuilenburg. kinderschoolhoudster sinds 18 februari 1799, weduwe van Kintes;
- Anna CatharinaDonkmeyer, weduwe van J. Schretzmeyer;
- ElsjeTwisk, weduwe van C. Rood;
- Catharina Peers, getrouwd met Pieter Metz, kleermaker;
- Hijman Levie, was kinderschoolhouder en zorgde voor de kleine joodse kinderen, ge-

trouwd met Judikje Jochems.

In de volgende jaren daalde het aantal schooltjes. De Commissie bezocht de schooltjes min-
stens eens per jaar en kwam dikwijls tot de conclusie dat de schooltjes meer waren ingericht
om de ouders een veilige plaats voor hun kleintjes te bieden, dan dat zij onderwijsinstituten
waren. In 1817 waren er nog vijf matressenschooltjes met ongeveer tachtig kinderen.

'De Matressenschooltjes zijn en blijven alhier in stand, meest om de kinderen van de straat
te hebben dan wel tot het leeren der eerste beginselen. Slechts twee gaven eenige voldoende
proeven (bewijzen), dat de kinderen eenige nuttige vorderingen maken konden'.
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De matressen in 1817 waren:
- Anna CatharinaDonkermeijer, 61 jaar, weduwe, hebbende slechts zeven kinderen;
- Maria Beijeren, 55 jaar, geboren in Katwijk aan de Rijn, weduwe van Pieter Gunter,

dertig kinderen;
- Petronella Pothof, 51 jaar, huisvrouw van Daniël Gerrits, hebbende 30 of 40 kinderen;
- Aagje Bos, 45 jaar, weduwe van S. P. Belzer, had één kind;
- Sophia Prins, had geen kinderen in de school.
Alleen Petronella Pothof was een werkende vrouw.

met

Een aquarel van een bewaarschool van 'tNut(i828)

In 1821 waren er vier matressenschooltjes, twee hadden er een gering aantal en twee waren er
talrijker bezet. Ze hadden samen ongeveer veertig kinderen. Johanna Geertruida de Geus-Breu-
ker, 62 jaar, weduwe van Cornelis Jansz. de Geus, was toegelaten. In 1827 waren er nog twee
schooltjes over, maar omdat de kleine meisjesschool van mej. Arnoldina Christina Frêse in deze
rubriek werd ondergebracht, waren er weer drie. Zij gaf de kleine meisjes wat 'Fransche les'.
In 1829 waren er nog steeds drie schooltjes met ongeveer 120 kinderen. In dit jaar werd Geer-
tje de Leur, 42 jaar, weduwe. Zij nam waarschijnlijk een schooltje over, want het aantal bleef
hetzelfde. Toen haar tienjarige zoon Pieter van Buijtenen in december van dat jaar stierf, was
haar beroep schoolhouderesse.

De rapportage aan de Schoolopziener veranderde in 1829. Alle namen van onderwijsgevenden
in het lager onderwijs werden in een overzicht ondergebracht. Voor het Lager Onderwijs in
Alkmaar waren er:

- de Stads Fransche Kostschool voor jongens, met Gerritjan Gersen, onderwijzer istc rang, hij
verdient ƒ150:- en heeft 22 jongens in de school;

- de Stads Fransche kostschool voor meisjes, met Adriana Petra Vrolijk, geen rang, ƒ500:-,
24 meisjes;
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- de Stads Armenschool, met Casparus Gerardus Krijt, eerste onderwijzer, 3e rang, ƒ600:-
248 jongens en 181 meisjes, slechts geholpen door Johannes Hermanus Nieuwendt, 3° rang,
ƒ400:-;

- bijzondere school in het r.-k. Weeshuis met Johannes Obdam, 3' rang, ƒ150:-, vijf jongens en
zes meisjes;

- bijzondere school voor de Joden met Abraham EmanuelLenson, scra.ng, twaalf jongens en
acht meisjes;

- bijzondere school 2C klasse, met Dirk Zeegers, onderwijzer, geen rang, 50 jongens en 35
meisjes, geholpen door ondermeester Willem Harmeijer, ondermeester, 3= rang;

- bijzondere school 2eklasse, met Pieter de Wit, onderwijzer 2erang, 60 jongens en 28 meis-
jes, geholpen door J.M. Kragt, ondermeester 3erang;

- bijzondere school 2e klasse, met Johannes Carlier, onderwijzer 3erang, 72 jongens en 50
meisjes, geholpen door Jan van Amstel, ondermeester 4crang en Christiaan Keisper, onder-
meester 4C rang;

- bijzondere school 2e klasse, met Hermanus Johannes Prosman, onderwijzer 3erang, 50 jon-
gens en 33 meisjes, geholpen door AlbertusdeRooij, ondermeester 4erang;

- bijzondere school 2eklasse, metPieterDaniè'lAnslijn, onderwijzer 3erang, 40 jongens en 30
meisjes, geholpen dootJacobusJohanAnslijn, 3erang en CornelisSandbergen, 4crang, secon-
dant is A.L.Schmidt,? rang.

'Behalve deze scholen bestaan er nog drie Kleine Kinderscholen, waaronder dat van Me-
jufrouw Frêse, waarin ook eenig onderwijs in de Fransche taal gegeven wordt. Het getal der
kinderen aldaar onderwijs genietende zal ongeveer 120 bedragen'.

In de jaren daarna veranderde er niet veel. In 1835 werd het schooltje van mej. A.C. Frêse op-
geheven, ze ging terug naar Hoorn. Johanna Geertruida de Geus en Geertje de Leur gingen samen
door met gemiddeld zestig kinderen, die voornamelijk bij Geertje in de school waren, omdat
weduwe De Geus al erg oud was.

In 1841 kwam Riemke Vlam-Westra met haar kinderen, Hitje en Jan Vlam vanuit Warmenhui-
zen in Alkmaar wonen. Ze was 'aankwekeling' bij weduwe De Geus. Al gauw vroeg ze aan de
Schoolcommissie of ze zelf een schooltje mocht beginnen. Deze commissie liet haar examen
doen en ze kreeg toestemming, mede omdat weduwe De Geus weinig kinderen meer in de
klas had en het schooltje van Geertje deLeur te wensen over liet. Weduwe De Geus stierf 4 febru-
ari 1844 op 84 jarige leeftijd. Er waren weer twee schooltjes met ongeveer zeventig kinderen.

In 1847 startte het Alkmaarse Departement van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen
een procedure om een bewaarschool te beginnen. Zij hield zich bezig met het ontwikkelen
van sociaal zwakkere groepen, de armen in de stad. De kinderen uit die groep kregen meestal
hun opvoeding op straat. Het departement schreef onder andere:

'Is het wonder, dat zij worden verhard van harte, onbeschoft en ontembaar? Daarvoor kan
hen eene goede bewaarschool behoeden.— Het zijn vooral voorbeelden, die ten goede of ten
kwade den meesten invloed hebben op de vorming van het kinderlijk gemoed en karakter'.

De school kwam er en werd geopend op 17 juli 1848 met 27 behoeftige kinderen van arme
ouders. Mej. Margaretha Maria Schwarze uit Amsterdam, was met zorg uitgekozen om het
goede voorbeeld voor de kinderen te zijn, ze op te voeden en les te geven. Hitje Vlam was haar
hulp. Helaas bleek het voorbeeld van mej. Schwarze toch niet wat het zou moeten zijn, want
anderhalfjaar later werd ze op staande voet ontslagen, omdat zij aan de drank verslaafd bleek
te zijn. Ze werd vervangen door Jacomina Petronella Phajf uit Zierikzee.
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Het kleine kinderonderwijs kreeg eindelijk meer aandacht. Het besef dat dit onderwijs be-
langrijk was, begon door te dringen. In 1851 kwamen de kleine kinderscholen en de Bewaar-
school voor het eerst met een beoordeling in de rapportageschema's voor. Alkmaar had toen
10.148 inwoners, elf lagere scholen met 1.241 schoolgaande kinderen. Op de Bewaar- en kleine
kinderscholen zaten 338 kleine kinderen.

Geertje de Leur kwam in de nadagen van haar carrière. Ze had op 15 januari van dat jaar nog
zes jongens en zeven meisjes in haar schooltje. Haar bekwaamheid was matig en haar gedrag
zeer goed. De staat van het onderwijs was matig, alsook de staat van het schoolvertrek. Riemke
Vlam-Westra had in januari 29 jongens en 26 meisjes. Haar dochter Hitje Vlam had examen ge-
daan en kon een eigen schooltje beginnen. Zij had in januari 44 jongens en 22 meisjes en in
juli al 63 jongens en 41 meisjes, en dat zonder hulpjuf.

Matres laat kinderen spelen

Volgens het rapportageschema werkten er in 1853 inclusief de onderwijzeressen van het
kleine kinder- of bewaarschoolonderwijs in het Lager onderwijs:

- op de Fransche Kostschool voor Jonge Jufvrouwen: Marie Francina Boogaart, geholpen
door Cath. Engelina Sophia Smitt, Theodora Geertr. van Doorn enjohanna Theodora Boogaart;

- op de Fransche Kostschool voor Jonge Heren: Johannes Goedhart, onderwijzer 2C klasse,
geholpen door Johannes FranciscusCaspers, ondermeester 2e klasse;

- op de Stads Armenschool: Jan Willem vanAmerongen, onderwijzer 2eklasse, geholpen door
Christiaan Keijsper, ondermeester zc klasse, Willem Schut, ondermeester 2° klasse, Arend
Storm, ondermeester 3e klasse, Jacob Smet, ondermeester 4C klasse en Frederik Bijvoet, kwee-
keling;

- op de Buitenschool aan de Omval: CornelisDammes, onderwijzer 2eklasse;
- op de Nederl. Israëlitische School: Philip LeviFrenkel, onderwijzer 3eklasse;
- op de zes Gewone Burgerscholen:
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1. Gerritvan Doesburg, onderwijzer zeklasse, geholpen door Hendrik Theunis Pastoor, onder-
meesters'klasse;

2. Karel Willem Bakker, onderwijzer 3e klasse, geholpen door Gijsbertus Rijkenberg, onder-
meester 3'klasse en HermanusSlingerland, kweekeling;

3.]acobLiekeles Oebles, onderwijzer 2C klasse, geholpen door Hendrikus Schröder, onderwij-
zer 3cklasse;

4. Willebrordus Stalenhoeff, onderwijzer 2cklasse;
S.PieterNederkoorn, onderwijzer 2eklasse, geholpen door JohannesHenning, ondermeester

2e klasse;
6.Hartgie de Vries Wz., onderwijzer 2eklasse, geholpen door Hendrik Regter, ondermeester

2C klasse, Jan Es, ondermeester 2e klasse en Cornelis Pehus van Haaien, ondermeester 4C

klasse.
- op de Bewaarschool der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: Henriètte Louise Roelofs,

geholpen door Gesina Praalder, Dorothea Adriana Ringers, Johanna Magdalina Hofmeester en
Maria Margaretha Bruijn;

- op de drie Kleine Kinder- of Bewaarscholen:
ï. Geertje deLeur, met in januari zes en in juli zeven kinderen in haar school.
z.Riemke Vlam-Westra's school bestond nog, hoewel ze in 1853 geen kinderen in haar

school meer had.
3. Hitje Vlam, geholpen door Clasina de Way, met in januari 101 en in juli 107 kinderen in

haar school.

In 1853 trouwde bewaarschoolonderwijzeres Jacomina Phaff met Jacob Stokkink, leerlooier,
geboren en getogen in Alkmaar. Zij stopte met haar werk op de Bewaarschool. In haar plaats
werd Henriëtte Louise Roelofs aangesteld, tot dan toe hulponderwijzeres in Rotterdam.

In 1855 deed Theodora (Dorothea) Adriana Ringers examen, met goed gevolg. Zij was hulpon-
derwijzeres op de Bewaarschool van het Nut en kreeg toestemming een schooltje te starten,
mede omdat Geertje de Leur op 18 oktober 1854 was gestorven. In juli 1856 had Theodora 19 jon-
gens en 22 meisjes in haar klas en Johanna Letzke was haar hulponderwijzeres. Hitje Vlam had
dit jaar wat minder kinderen dan in 1853: in juli 34 jongens en 27 meisjes. De school van haar
moeder Riemke Vlam-Westra was wegens gebrek aan leerlingen opgeheven.

De Bewaarschool draaide goed. In januari had zij 114 jongens en 69 meisjes, in juli 108 jon-
gens en 54 meisjes. Henriëtte Roelofs had nog drie hulpen.

In 1857 trad een nieuwe onderwijswet in werking. Minister Van Rappard had de wet samenge-
steld naar aanleiding van Thorbeckes grondwetsherziening in 1848. De voornaamste punten
waren: De gemeenten zullen het openbaar onderwijs financieren, de rangen van de onderwij-
zers vervallen en vrijheid van onderwijs is mogelijk.

Helaas werd ondanks beloften van minister Van Rappard het bewaarschoolonderwijs wéér
niet geregeld, tot verdriet van allen die met dit onderwijs te maken hadden. De Plaatselijke
Schoolcommissie van Alkmaar liet vanaf 1857 de rapportage van de bewaar- en kleine kinder-
scholen uit de jaarlijkse overzichten achterwege.

Landelijk gezien was de toestand niet best. Thorbecke, die het bewaarschoolonderwijs
graag goed geregeld zag, benoemde Elke van Calcar tot inspectrice. Zij maakte in 1864 een in-
spectiereis door Nederland en concludeerde dat er over het algemeen nog treurige toestanden
op hygiënisch en pedagogisch gebied waren op de bewaarscholen.

Toch was in de eerste helft van de negentiende eeuw het bewustzijn gegroeid: 'Het kleine
kind is te goed voor bewaren alleen'. En dat bewustzijn werkte door, nieuwe wet of niet!
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De kleuterschoolvan het Nut van het Algemeen in de Doelenstraat in Alkmaar,
nu gebruikt door de Kunstuitleen

Geraadpleegde bronnen en literatuur
Regionaal Archief Alkmaar, Gemeentelijke Commissies: Plaatselijke Schoolcommissie van de Gemeen-
te Alkmaar, 1806-1920, A. Stukken van Algemene aard en B. Stukken van bijzondere aard.
Dr. N.L.Dodde, Een speurtocht naar samenhang. Het rijksschooltoezicht van 1801 tot 2001, Utrecht 2001.
J.J. deGelder, De Oude Scholen, uitg. H. Costers, Alkmaar 1886.
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genealogie Kroon
Noord-Holland, Amerika

DOOR DR. P. BOS

Inleiding
In 1983 en 1984 publiceerde ik samen met mevrouw P.J.C. Elema in GensNostra vijf generaties
van mijn moeders familie, de familie Kroon uit de provincie Groningen1. Het jaar daarop vol-
tooide ik de genealogie van deze familie Kroon in tien generaties vanaf i653z. Een exemplaar
van mijn boek over Kroon is aanwezig in Salt Lake City, in de bibliotheek van de Mormonen.
Een uit Nederland afkomstige familie Kroon in de Verenigde Staten van Amerika raadpleegde
dit boek, maar moest constateren, dat hun familie er niet in stond. Dat was geen wonder, want
er wonen vele families Kroon in verschillende delen van ons land, die in het geheel niet aan el-
kaar verwant zijn. De Amerikaanse familie schreef mij en verzocht mij naspeuringen te doen
naar hun familie. Begin negentiger jaren van de vorige eeuw heb ik aan dat verzoek voldaan3.

De Amerikaanse familie Kroon stamt af van Albertus Kroon, schoolmeester in Akersloot (NH),
en diens tweede vrouw Grietje de]ong uit Ouddorp (ZH), die respectievelijk in 1849 en in 1865
naar Amerika vertrokken. Pas eind 2001 heeft de Amerikaanse familie Kroon gevonden wan-
neer en waar zij met elkaar trouwden, namelijk 29 maart 1867 te Jackson County (Missouri).
Reden waarom de tijd thans rijp lijkt te zijn de genealogie in het Nederlands te publiceren.
Daarbij wordt dan tevens gehoopt, dat iemand suggesties heeft om verder terug te komen
met deze familie.

Het Bikkerseiland, detail van de kaart van Amsterdam
(collectie Gemeentearchief Amsterdam)
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Gehoopt werd, uiteraard, dat uit het onderzoek zou blijken, dat mijn Groningse Kronen
en de voorouders van genoemde Albertus Kroon te Akersloot uiteindelijk familie van elkaar
zouden blijken te zijn. Dat is echter niet gebleken. Bepaalde overeenkomsten waren er wel:
de vader van Albertus Kroon was omstreeks 1810 goud- en zilversmid in Alkmaar en de oudst be-
kende leden van Groningse familie Kroon hadden hetzelfde beroep in Delfzijl, maar dan wel
150 jaar eerder. De overgrootvader van Albertus was zeevarend en woonde in Amsterdam en in
Den Helder, en contact met de havenplaats Delfzijl leek niet geheel onmogelijk. Maar ook in
de namen (behalve het algemene Pieter) werden geen overeenkomsten gevonden.

De hier beschreven familie Kroon woonde aanvankelijk 1700 in Huisduinen en in Den
Helder, later tijdelijk in Amsterdam, tot in het begin van de 19e eeuw in Alkmaar en vanaf
1849 in Amerika. In Den Helder en omgeving woonden verschillende andere families Kroon,
maar verwantschap daarmee kon niet worden aangetoond. De oudste beschreven Kroon was
waarschijnlijk een van elders komende zeevarende, zijn kinderen zijn vermoedelijk ook niet
in Huisduinen of Den Helder geboren. De spelling van de familienaam was meestal Kroon,
aanvankelijk soms ook Croon. In Nederland waren allen 'gereformeerd'.

Ik dank mevrouw A. Lefeber4 en de heer A.P. Vlam, beiden te Den Helder en de heer A. van
der Laan te Heiloo voor hun waardevolle bijdragen.

Genealogie
I. PieterJansz. Croon, woont in Huisduinen of in Den Helder, overl. vóór 6-11-17325, tr. Den
Helder 16-5-1700 (impost6 27-4-1700:6 gld.) Lysbethjansdr. van Sameren, ged. Huisduinen 1-12-
1669, overl. Huisduinen (impost Den Helder 7-8-1732:3 gld.), dr. van Jan Hendricksz., wever,
enEtjeDirksTwisk.

Een oom van Pieter Jansz. Croon zou kunnen zijn de schipper PieterAriaansz. Croon, tr. Den Helder
3-12-1684 Reijntje Reijers Schol, die hertr. Den Helder (impost 23-11-1698: 3 gld.) Sander Thomas Brak
te Enkhuizen; uit dit huwelijk Aarjen en Adriaan, ged. Den Helder respectievelijk 2-8-1685 en 22-
8-1688. Deze Pieter Ariaansz. Croon verkoopt 14 april 1687 aan Jan Cornelisz. Quack te Huisduinen een
huis aldaar staande op het Schodtmoer, voor 760 gulden. Hij verkoopt 3 december 1688 aan Theunis
Pietersz. Pay, wonende aan 't Oude Schild op Texel, een kaagschip met toebehoren, voor 230 gul-
den.7 Hij wordt 2 maart 1689 in Amsterdam vermeld als schipper uit Den Helder.

Eveneens een oom zou kunnen zijn ClaasAarjens Croon, tr. Den Helder 6-2-1684 Maartje Pieters,
waaruit ged. Den Helder 15-8-1688 Adriaan. Hij bekent 9 februari 16877 aan HarckHarmens, wonend
aan de Schagerbrugge in de Zijpe, 342 gulden en 10 stuivers schuldig te zijn als restant van koop-
penningen ten bedrage van 685 gulden van een huis en erf, staande op Den Helder op de Conijns-
bergh, belend Pieter Jansz. Metselaar ten noorden en Thijsjans Pal ten zuiden, en waarvan de helft
contant is betaald. Op dezelfde dag koopt hij van Harck Harmens voor 400 gulden een kaagschip
met zijlen, touwen, want en verder toebehoren, en betaalt daarvan eveneens de helft contant. Bor-
gen zijn PieterRensz. Kuyten enjacob Pieters Toppis, opgezetenen van de landen Huisduinen.

Een NeelPietersKroons (met een s) is 6 november 1667 peet bij de doop te Huisduinen van Marijtie
Aeriens; de vader wordt niet genoemd, hij was kennelijk afwezig.

Ui t dit huwelijk (volgorde niet bekend):

1. DieuwerPieters Kroon, begr. Den Helder 16-3-1785 (impost 3 gld.), tr. (impost Den Helder 10-
8-1731:6 gld.) Pieter Aarjensz. Korff, ged. Den Helder 13-1-1704, begr. ald. 24-9-1749 (impost
6 gld.), zn. van Aarjen Pieters Korf(f), scheepstimmerman, en Neeltje Pieters Bakker.
Een van hun kinderen (Lysbet, ged. Den Helder 20-7-1732) trouwt met Jacob Gerrits Adriaan, com-
mandeur op de groenlandvaart met de 'Vrouwe Hendrina', een andere dochter (Maartje, ged. Den
Helder 16-10-1740) met CornelisJacobusRuijg, eveneens commandeur op de walvisvaart op Groen-
land (beiden eind 18e eeuw).

2. Pieter, volgt Ha.
3. Jan, volgt Ilb.
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4. Esje (ook gelezen als: Etje) Pieters Kroon, begr. Den Helder 11-3-1779 (impost 6 gld.), tr. Den
Helder 11-3-1736 (impost 12-2-1736:12 gld.) Tjeerd Abrahamsz. Schoon, te Schagen, bakker,
begr. Den Helder 10-6-1781 (impost 6 gld.).

5. kind, overl. Den Helder/Huisduinen (impost 21-7-1712:3 gld.).
6. Lijsbeth Pieters Kroon, overl. Den Helder/Huisduinen (impost 22-11-1720:3 gld.).

Ha. Pieter Pietersz. Kroon, geb. ca. 1706 (26 jaar oud in 1732), in 1732 ingeschreven in het
Poorterboek van Amsterdam8 als varensman uit Den Helder, woont op het Bickerseiland te
Amsterdam, later schipper, kapitein, te Den Helder (1748), vanaf 1750 winkelier in ijzerwaren
('iserkremer') te Alkmaar, wonende aldaar eerst op 't Zeglis, later in 't Fnidsen, begr. Alkmaar
(middelgang nr. 87) 9-5-1769, otr. (1) Amsterdam 6-11-17329 Grietje Booij, als Maregrete ged.
Amsterdam (Eilandskerk10) 11-7-1706, begr. Amsterdam 27-1-1742, dr. van Sijmon Cornelisz.
Booij, scheepstimmerman op het Bickerseiland in Amsterdam, en Giertie Cornelis; tr. (2) Den
Helder 21-7-1748 (impost 30-4-1748:12 gld.) Ariaantjejonker, ged. Den Helder 5-12-1717, begr.
Alkmaar (Grote Kerk, middelgang nr. 87) 25-10-1781, dr. van Dirk Jansz. Jonker en Martje Sie-
wers Admiraal. Ariaantje was eerder gehuwd Den Helder 18-8-1743 (impost 15 gld") met Dirk
Keern, uit welk huwelijk zij een zoon Dirk Keern had, ged. Alkmaar 10-1-1745.

Pieter Kroon wordt 20 april 1734 lidmaat te Amsterdam. Na het overlijden van zijn eerste vrouw
woont hij weer in Den Helder: Pieter Kroon, kapitein, heeft 25 juli 174812 in Den Helder 'wegens
absentie en uijtlandigheijt' verzuimd overeenkomstig het placaat van 12 september 1747 een 'libe-
rale' gift te doen, maar hij zal alsnog een gift in de daartoe geapproprieerde kisten werpen, zoals
hij 'uijt hoofde van sijn qualiteijt en gegoetheijt verpligt is te doen'. Hij zegt dat hij 'wederom
gereet is een reijse ter zee te doen' en hij machtigt zijn tegenwoordige huisvrouw Ariaantjejonkers
namens hem te mogen kopen, verkopen, verhuren, enz.

Op 17 september 1750 gaat Pieter Kroon met kerkelijke attestatie van Amsterdam naar Alkmaar.
Ariaantjejonker krijgt 3 juni 1750 haar attestatie van Huisduinen naar Alkmaar. Zij wonen (blijkens
een vermelde belending in Alkmaar13), op 't Zeglis buiten de Stadsboompoort, en blijkens een an-
dere akte14 bezitten zij ook een tuin.

Pieter Croon enArentKok worden 4 april 1757 aangewezen als executeurs testamentair van Hendrik
van Nek15 en Elisabeth Copius, waarvoor zij ieder 150 gulden uit de boedel zullen genieten1 .

PieterKroon koopt 22 september 175917 van Hendrik van Neck een huis en erve aan de zuidzijde van
't Lutticq Oudorp, belend met de erve Baseroij ten oosten en Derk Franken Out ten westen, voor 1.000
gulden.

In 1761 is PieterKroon vermeld bij de verkoop van een pakhuis aan de noordzijde van 't Fnidsen
als belending ten oosten1 . 'Op versoeck van Pieter Croone, ijserkramer alhier, als staande zigh
sterk makende en de rato caverende voor de Erven van Hendrik van Nek en Elisabeth Copius'
wordt 29 september 1765 graf nr. 87 in de Grote Kerk, aan het middenpad, op zijn naam gesteld19;
in dit graf werd reeds 14 april 1759 een kind van PieterKroon begraven.

Pieter Croon koopt 24 november 176720 van Arie Beek voor 2.175 gulden een huis en erve 'in de
Kooltuyn, met een kelder of pakhuys en een steeg agter uyt komende op 't Toornburg', belend ten
noorden aan Jacob Hooving, ten zuiden aan Klaas Moot.

Blijkens de inventaris van 2 oktober 1769" liet PieterKroon na zijn overlijden na:
- een huis met pakhuis in de Kooltuin, tijdelijk bewoond door Dirk Keern, gewaardeerd op 2.175
gulden,
- een huis bestaande uit twee woningen onder één dak aan het Fnidsen (verhuurd),
- een pleziertuin op't Zeglis,
- een vierde deel22 van een huis in de Bikkerstraat te Amsterdam, ter waarde van 500 gulden (zie
hieronder bij de dochter Elisabeth).

De drie eerstgenoemde items gaan bij erfscheiding23 naar Ariaantjejonker en de zoon Pieter.
Ariaantjejonker, 'weduwe en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest zijnd met Pieter

Kroon, de eigendom bekomen hebbende van 't nagenoemde huys en erve bij acte van uitkoop we-
gens de boedel en nalatenschap van haar man, gepasseerd voor notaris Pieter de Lange in dato 29-
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Kaart van het noordoostijke deel van Alkmaar. Onderaan, even links van het midden, de Waag. Rechts boven, de
FrieschePoort.De noord-zuid lopende straten vanafde Nieuwe Vaart, waaraan de Waagligt.zijnv.t.n.r.Voordam,
Achterdam, Kooltuin, Toornburg. Dwars op de Kooltuin loopt de Spanjaardstraat. Onderaan, van west naar oost

lopend, Findsen. Ten noorden daarvan Luttik Oudorp. HetZeglis, dat ook in de tekst wordt genoemd, is op deze kaart
niet zichtbaar; het ligt rechts even buiten de grachten, aan de randvan de kaart van Alkmaar op blz. 228

6-1770', verkoopt voor 230 gulden aan Assuerus van Munster twee woningen onder cén dak, aan de
noordzijde van 't Fnidsen, belend ten noorden aan Jan Petten en ten westen aan Dr. Hummelen 24.

In bovengenoemde inventaris worden onder 'effecten' nog genoemd een hypotheek of'schee-
pene kennis' ten laste van Paulus jans te Polanen, groot 100 gulden onder verband van een huis en
erve te Polanen op Rijnlands grond, aan de Spaarndammcrdijk, d.d. 17 mei 1743, en een dito ten
laste van Pieter Dircksz. Schuur te Schermeer, groot 350 gulden onder verband van een huis en erve
in de Schermeer, in de Kerkbuurt aan de Noordervaart op de hoek van de Oterleeker weg. Aan drie
personen was 'ter goeder trouwe' geld geleend zonder rente, onder andere 177 gulden aan Dirk
Keern.

In deze inventaris van 1769 volgt dan een lange lijst van 'Inschulden of te goed sijnde Boek-
schulden', lopend vanaf 1754, in totaal voor ƒ 4.494:16:14, verdeeld over 243 personen.

Aan contanten is ƒ 459:18:-. aanwezig en aan goud, zilver en juwelen ƒ 680:15:-, namelijk onder
andere een paar 'oirlietten' met 10 stenen, een 'boot met 7 stenen', een 'goud ijser'. De winkelvoor-
raad25, aanwezig in de achterkamer, de voorzolder, het voorhuis en in het pakhuis in de Kooltuin,
wordt getaxeerd op ƒ 3.506:15:-. Aan meubilair, huisraad en verdere inboedel2 is in de boven-ach-
terkamer, de beneden-achterkamer, de binnenkamer, h et achterkamertje, de keuken, op de plaats,
in de gang, op het portaal en de voorzolder en in de tuin voor ƒ 1.690:0:- aanwezig. Behalve de nor-
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male doodskosten (f 207:7:-) zijn er aanzienlijke andere schulden onder andere wegens geleverde
ijzerwaren, in totaal ƒ 5.7i8:-:4, waarvan ƒ 2.000 in 1748 beloofd aan de dochter Elisabeth, en ƒ 300
beloofd aan Dirk Keern.

Van de erfenis van Pieter Kroon krijgt zijn vrouw de helft, verder gaat 1/6 naar zijn vrouw, 1/6
naar zijn dochter Elisabeth een 1/6 naar de zoon Pieter, waarbij Ariaantjejonker het meubilair, de kle-
ding, het goud en zilver enz. accepteert voor het in de inventaris genoemde bedrag. De tegoeden,
vermeld onder de 'boekschulden', beschouwt men als oninbare 'desperate restanten', wat van de
bijna ƒ 4.500 nog binnenkomt, blijft onverdeeld. De twee hypotheken worden wel verrekend27.

DirkKeern en Pieter Kroon (III.2) verkopen 7 september 180228, als erfgenamen vanAriaantjeJonker,
het huis en erve in de Kooltuin (ten zuiden: Dirk Kegten, ten noorden: Timon Steenbeek) en het pak-
huis daarachter, uitkomende in de Slijksteeg, aan YffBoot.

Uit het eerste huwelijk29:

1. Elisabeth (ook: Lysbeth) Pieters Kroon, ged. Amsterdam (Westerkerk) 28-3-1738, overl. Den
Helder (impost 8-8-1782: 6 gld.), tr. Den Helder 4-2-1770 (impost 30 gld.) Jan van 'tHoff,
geb. Huisduinen/Den Helder ca. 1735, overl. Huisduinen (impost 12-3-1800: pro deo).
Trijntje Zeeman, weduwe van Jacob Cornelis de Jong, wonend in de Bickerstraat te Amsterdam bij het
plein van de Eilandskerk, vermaakt 27 mei 175730 aan Elisabeth Kroon geld en een granaten ket-
tinkje met daarin zeven diamanten, en een ring met negen diamanten in goud gezet.

TrijntjeZeeman was namelijk de tweede vrouw van Jacob Cornelis de Jong31, scheepstimmerman, en
laatstgenoemde was een broer van Symon Cornelis Booy (de schoonvader van Pieter Kroon) en een zoon
van CornelisJans (Booy) te Uitdam en Grietjejacobsdejong.

Elisabeth Kroon verschilt van mening23 met haar stiefmoeder inzake de erfenis32 van haar groot-
moeder Booy, zijnde 2.000 gulden en de rente over zes jaar (Ariaaantje beschouwt de rente als
kostgeld). Zij erft echter behalve van haar vader33 ook van TrijntjeZeeman 34. Van laatstgenoemde:
een huis in de Binnen Visserstraat, westzijde, tweede huis vanaf de Haarlemmerdijk, de helft van
een huis in de Bikkerstraat naast de smid en enkele obligaties, handschriften, huren, renten, etc,
ter waarde van 1881:19:5, waarvan ruim 514:1:1 door Ariaantje wordt betwist. Het verschil wordt
gedeeld. Elisabeth verwerft het vierde deel van het huis in de Bikkerstraat te Amsterdam.

Jan van 'tHoff en Elisabeth Kroon laten drie kinderen dopen in Huisduinen: Pieter van 'tHoff, ged.
28-5-1771, Maartje van 't Hoff, ged. 19-10-1773 en Grietje van 't Hoff, ged. 4-12-1774 (tr. Alkmaar 28-2-
1798 Jan Slagter). Maartje van 't Hoff is ongehuwd als ze in 1799 te Huisduinen een dochter krijgt,
genaamd Elisabeth Kroon4. Omdat ten tijde van de geboorte in de 'Franse tijd' een invasie in Noord-
Holland plaats vindt van Engelsen en Russen, vlucht Maartje met haar kind, vóórdat het gedoopt
kon worden, naar de Wieringerwaard. Naderhand wordt het kind alsnog gedoopt, en wel op 3 mei
1800 te Huisduinen. Daarbij wordt als vader Jacob Jansz. Zonneveld vermeld, met wie Maartje niet
gehuwd was.

Bij het huwelijk van Elizabeth in 1824 was zij 'buiten staat om hare ouderdom te doen blijken'.
Er wordt een verklaring van bekendheid opgesteld3S met zes getuigen, waaronder haar moeder,
Maartjejansvan 'tHof, die geassisteerd wordt met 'haar echtgenoot' CornelisSchrieken 36.

Bij het huwelijk van Elisabeth Kroon in 1824, was zij daardoor 'buiten staat om hare ouderdom
te doen blijken'. Er wordt een verklaring van bekendheid opgesteld met zes getuigen, waaronder
haar moeder, Maartje van 'tHof, die geassisteerd wordt met haar echtgenoot Cornelis Schrieken.

Elisabeth Kroon, overl. Den Helder 8-6-1848, tr. Wieringerwaard 23-5-1824 Gerardus Everhardus
Vink, timmerman, geb./ged. Delft (Luthers) 8/9-9-1799, overl. Den Helder 2-1-1859, zn- van Johan-
nes Jacobus Vink en Johanna Maria Poelman. Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren.
Gerardus Everhardus Vink hertr. Den Helder 16-11-1848 Klaasje Schagen, ged./ged. Medemblik 8/23-9-
1810, dr. van Nies Schagen en Antje Man, uit welk huwelijk nog drie kinderen werden geboren.

Uit het tweede huwelijk, ged. te Alkmaar:

2. Pieter, volgt lila.
3. Adrianus Kroon, ged. 6-8-i752,begr. Alkmaar (Grote Kerk) 1-10-1765.

4. Marijtje Kroon, ged. mrt 1757, begr. Alkmaar (Grote Kerk, middelste gang, nr. 8737) 14-4-

1759-

260 Gens Nostra 59 (2004)



Ilb. ]an Pietersz. Kroon, overl. Den Helder (aangifte door de zoon Pieter, impost 5-2-1791: pro
deo), tr. Den Helder 11-3-1736 (impost 24-1-1736:12 gld.; namens de bruid aanwezig: Aarjen
Pieters Backer, haar 'behuwde broeder') Maartje Comelisdr. Admiraal(s), ged. Den Helder 3-4-
1712, overl. Den Helder (impost 23-4-1775: 3 gld.), dr. van Cornelis Sicuwertsz. en Duijfje Jelis
van Selden.

Uit dit huwelijk, ged. Den Helder:

1. Cornelis Kroon, ged. 21-10-1736, overl. Den Helder (impost 22-4-1783: 6 gld.; aangegeven
door Aarjen Corff), tr. Den Helder 22-1-1769 (impost 7-1-1769:12 gld.) Grietie Wijdenes, ged.
Schagen 19-8-1725, overl. Den Helder (impost 17-9-1808), wed. van Hendrik Pouwer, dr.
van Jacob Cornelisz. Wijdenes en Diewertje Cornelis.
Uit dit huwelijk werden geen kinderen gevonden. CorndisKroon geeft 7 juli 1778 re Den Helder het
lijk aan van Ernst Willems deBruyel van Suriname, die op een schip is overleden.

2. Lijsbeth Kroon, geb. Den Helder 1742 (tussen febr. en sept.), tr. Den Helder 24-7-1768 Sijmon
Jansz. Springer, van Huisduinen, begr. Den Helder {impost 3 gld.), zn. van Jan Jans Sprin-
ger en Martje Sijmons Kooter.

3. Pieter, volgt Illb.
4. Duijjje Kroon, ged. 15-2-1750, overl. Den Helder (impost 7-1-1795: pro deo; aangifte door

Jan Bengeling).

Rechts boven deKennemerpoort en rechts de wegnaar Haarlem.In het midden oost-west lopend/t Patvan Sessen,
aan de linkerkant uitkomend op Ropies Kuyl
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lila. Pieter (Pieters) Kroon, ged. Alkmaar 5-11-1750, stadsportier, vanaf 1794 knecht van een
zilversmid, begr. Alkmaar 17-8-1809, tr. (1) Alkmaar 2-4-1780 Aaltje Schoof, ged. Alkmaar 29-5-
1757, begr. Alkmaar (middelgang nr. 134) 3-9-1788, dr. van Arie Schooff en Geertje Planteijt; tr.
(2) Alkmaar 21-8-1796 Maria Kraffert, overl. Alkmaar 22-7-1803 (als Maria Kravet), ws. dr. van
Willem Kraffert en Geertruy Zomer.

Pieter Kroon Pieterszoon testeert 31 augustus 1775 , 'schoon niet volmaakt gezond, egter in staat om
testamentair te disponeren'. Hij nomineert zijn moeder A Haantje Jonker tot zijn enige en algemene
erfgename. Pieter Kroon, ziek te bed, en Aaltje Schoof, gezond, beiden 'gelijk uitwendig bleek' volko-
men bij hun verstand, stellen 8 mei 178039 een testament op de langstlevende op. Zij verkopen 7
mei 178540 het huis van Aaltjes overleden vader aan de zuidzijde van de Laat, aan Hendrik Melk, die
er naast woont.

Pieter Kroon Pieterszoon koopt 31 januari 178641 van (de erfgenamen va.n)IsaacusPorcinus enNicolaas
Beel te Haarlem de helft van de grond van 24 tuinen buiten de Kennemerpoort te Alkmaar op Rop-
jeskuijl, in de Bockelaan, het Lusthofpad en in de Laan Egelenburg, voor 1.215 gulden. De andere
helft bezat hij reeds sinds 1785. Hij verkoopt deze grond 19 maart 179042 aan Jan Regter Schagen voor
1.850 gulden.

Pieter Kroon Pietersz. en Aaltje Schoof verkopen 3 januari 178743 aan Hendrik Schutt te Alkmaar het
huis en erf genaamd 'De Zon' op de Voordam, belend met Simons Bucerus ten zuiden en Barend Groe-
nendijk ten noorden, dat toebehoord heeft aan Ariaantjes moeder, van wie zij algemene erfgename
was. Tevens verkopen zij een pakhuis en een tuin. Zij verkopen 7 mei 178844 aan Derk den Hout een
huis en erf op 't Heilige Land, voor 400 gulden.

Pieter Kroon wordt in 1788 en 1789 genoemd als diaken van de gereformeerde gemeente te Alk-
maar.45

Hij is 5 december 1790 weduwnaar en erfgenaam van AaltjeSchoofi zijn gevolmachtigden verko-
pen4 aan Jacob Best te Grotenbroek:
- een huis en erf aan de zuidzijde van het Lutiq Oudorp (ten oosten: GerritSlesken, ten westen: de

erfgenamen van Anna Stuurman),
- een kaarsenmakerij in 't Fnidzen,
- eenazijnmakerij aan de zuidzijde van't Fnidzen,
- twee pakhuizen onder één dak naast de genoemde kaarsenmakerij, door Arie Schoof verkregen op
1 december 1755.
Namens Pieter Kroon Pietersz. wordt 30 april 1791 verkocht47 aan Mr Cornelis van Foreest de grond van
een tuin in 't Pad van Zessen van Ropjeskuijl buiten de Kennemerpoort, aan de stad doende jaar-
lijks zeven gulden erfpacht, voor 135 gulden.

Op 23 september 1794 wordt PieterKroon ingeschreven als leerling bij de zilversmid Willem Duijn;
na diens overlijden treedt hij 23 november 1795 in dienst bij de zilversmid Arie van Schagen om zijn
vier leerjaren af te maken.

Uit het eerste huwelijk, ged. te Alkmaar:

1. kind, begr. Alkmaar (Grote Kerk) 2-3-1781.
2. kind, begr. Alkmaar (Grote Kerk) 10-11-1781.
3. Pieter, volgt IV.
4. GeertjeKroon, ged. 11-7-1784, begr. Alkmaar (Grote Kerk, middelgang nr. 87) 18-4-1796.
5. AriaantjeKroon, ged. 5-2-1786, begr. Alkmaar (Grote Kerk) 1-8-1786.
6. AaltjeKroon, ged. 5-2-1786 (tweeling met het vorige kind), begr. Alkmaar (Grote Kerk) 15-2-

1786.
7. ArieKroon, ged. 17-6-1787, begr. Alkmaar (Grote Kerk) 30-8-1788.
8. Ariaantje Kroon, ged. 17-8-1788, overl. Alkmaar 19-10-1842, tr. Alkmaar 17-2-1811 Johan

Hendriks de Wit, geb./ged. Alkmaar 24/28-7-1785, kapper, overl. ald. 7-11-1845, zn. van Jan
Pieters de Wit en Petronella Margaretha van Loo en een zwager van Pieter Kroon (zie IV).

Uit het tweede huwelijk, ged. te Alkmaar:
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9. Elisabeth Kroon, ged. 21-6-1797, overl. Alkmaar 19-2-1819.
10. GeertruijdKroon, ged. 10-6-1801, waarsch. overleden vóór 1808.

Illb. Pieter jans Kroon, ged. Den Helder 21-8-1746, overl. ald. (impost 9-10-1804), tr. Callants-
oog 1-5-1774 (impost ald. 16-4-1774:3 gld.) Vrouwtje Krijns dejongh, ged. Callantsoog 11-10-1739,
begr. Den Helder 1776, dr. van Crijn Pietersz. dejongh en Trijntje Jans Broers.

Uit dit huwelijk:

1. PieterKroon, geb./ged. Callantsoog 15-7/1-8-177348 (bij huw. ouders erkend), boerenknecht,
overl. Den Helder 28-11-1836, tr. Den Helder 28-5-1818 Fenne Cornelis de Jong, wed. van An-
dries Scheffer (overl. in Enkhuizen), geb./ged. Harlingen (Grote Kerk) 4/21-11-1775, overl.
Den Helder 25-8-1818, dr. van Cornelis Hendriksz. en Vrouwtje Lieuwes.

2. TrijntjeKroon, ged. Den Helder 25-2-1775, begr. ald. 15-3-1775.

IV. Pieter Kroon, ged. Alkmaar 12-1-1783, goud- en zilversmid, overl. ald. 26-6-1818, tr. Alk-
maar (stadstrouwboek nr. 11) 10-6-1810 Francina de Wit, geb. en ged. Alkmaar 11-8-1791, overl.
ald. 5-5-1854, dr. van Jan Pieters de Wit en Petronella Margaretha van Loo. Zij hertr. Alkmaar
28-12-1820 Johan Reinhardt Muller, geb. in 1799, pruikmaker, overl. Alkmaar (Boterstraat) 16-9-
1852, zn. van Johan Philip Muller en Catharina van der Meer.

Uit dit huwelijk, geb. te Alkmaar:

1. Jan, volgt Va.
2. Petrus Kroon, geb. 3-7-1812, goud- en zilversmid in de Boterstraat te Alkmaar,

PKoverl. Alkmaar 20-4-1841 (ongehuwd).
3. AlidaPieternellaKroon, geb. 28-5-1814, overl. Alkmaar 2-5-1815.
4. Albertus, volgt Vb.
5. Alida Kroon, geb. 25-2-1818, overl. Alkmaar 16-4-1818.

Va. Jan Kroon, geb./ged. Alkmaar 13/14-1-1811, eerst kapper te Alkmaar, mede in verband met
een gebrek aan zijn voeten vanaf 5-12-1859 verblijvend in de Ommerschans, overl. Ommer-
schans 28-1-1861, tr. Alkmaar 29-7-1855 Johanna Elisabeth Caspers, geb. Alkmaar 15-3-1825, naai-
ster, overl. ald. 5-5-1859, dr. van David Caspers en Helena Catharina Ploeger.

Zijn signalement bij de opname in de Ommerschans (1859) luidt: lengte 1,74 meter, ovaal gezicht,
blond haar, blauwe ogen, grote neus, grote mond, brede kin, loopt gebrekkig.

Uit dit huwelijk:

1. Ida Maria Kroon, geb. Alkmaar 27-5-1856.

Vb. Albertus Kroon, geb. Alkmaar 8-2-1816, schoolmeester in Akersloot (wonende tot 6-7-
1842 in Noord-Schermer (onder Stompetoren), daarna in (Zuid-)Schermer (gem. Akersloot),
vertrekt in 1849 naar de VS, woont aldaar eerst in New York en Trenton (New Jersey), vanaf
circa 1859 in (de omgeving van) Chicago, eerst leraar aan de eerste officiële school aldaar in de
wijk 'Calumet' (= vredespijp)49, tevens eerste gekozen 'Township Clerk' aldaar, tr. (1) Alkmaar
4-10-1846 Trijntje Couwenhoven, geb. Koog aan de Zaan 5-11-1816, dr. van Adriaan Couwenhoven
en Jannetje Ton; tr. (2) Jackson County (Missouri) 29-3-1867 Grietje de Jong, geb. Ouddorp (ZH)
5-12-1838, vertrekt 25-11-1865 naar de VS, dr. van Wouter de Jong en Jannetje Witte. Zij tr. (1)
Ouddorp 3-3-1865 Aren Heerschap s ° , geb. ald. 15-2-1831; tr. (3) Chicago, Cook County (Illinois)
ca. 1875 Adrianus van Nes, geb. 'in oktober in Holland', begr. Mt. Greenwood, Chicago, Cook
(Illinois) 13-1-1916.
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Blijkens zijn keuringsrapport voor de militaire dienst is Albertus Kroon 1,69 m lang, heeft hij een
rond gezicht, een hoog voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, een ronde kin, blond haar
en blonde wenkbrauwen.

In de lijst Landverhuizers 1849 wordt hij vermeld als 33-jarige gereformeerde onderwijzer der
j eugd te Akersloot, en hij vertrekt met een vrouw naar New York; als doel wordt aangegeven: 'tot
verbetering van bestaan'.

Grietje de]ong had uit haar huwelijk met Aren Heerschap een zoontje Wouter Heerschap, geb. Oud-
dorp 13-9-1865, dat tegelijk met haar naar Amerika vertrok. Uit haar huwelijk met Adrianus van Nes
had zij drie kinderen, geb. Chigaco, Cook (Illinois), namelijk: Francina Maria van Nes, geb. 16-3-1878
(ged. 'Holland Reformed' Hooge Prairie, Illinois, 9-6-1878, overl. Chicago, Cook (Illinois) 14-9-
1964, tr. Jan Vander Meide, ook: Myde, bij wie vijf kinderen), Corneliajannetje van Nes, geb. 16-3-1878 en
ged. als het eerste kind 9-6-1878) en Adrianus Reinen John van Nes, geb. 6-4-1880, overl. 1-2-1967.

Uit het eerste huwelijk:

1. Vieux, geb. Schermeer (gem. Akersloot) 4-10-1847, overl. ald. 10-10-1847.
2. Pieter, geb. Schermeer (gem. Akersloot) 7-1-1849, overl. ald. 24-6-1849.
3. Johanna Kroon, geb. New York dec. 1852, tr. Kaw Township, Jackson County (Missouri) Cor-

neliusBreen, geb. maart 1850 in Nederland.
4. Maria Kroon, geb. Trenton (New Jersey) 31-8-1856.
5. Sophia Mary Kroon, geb. Trenton (New Jersey) 31-8-1856, overl. 15-9-1939, tr. in 1876 George

Albert Brennan, geb. Mount Vernon, Westchester County (New York) 1-4-1855, overl. 4-3-
1934, zn. van John Brennan en Sohia Freeman.

6. AlbertKroon, geb. Trenton (New Jersey) 1857.

Uit het tweede huwelijk:

7. Waker, volgt Vla.
8. Thomas, volgt VIb.

Vla. Waker Kroon, geb. Chicago, Cook County53 3-2-1868, overl. Chicago, Cook County (Il-
linois) 2-9-1937, tr. Roseland49, Cook County (Illinois) 16-11-1888 Maike de Braak, geb. Eli (Lim-
burg, Ned.) 8-3-1869, dr. van Albert de Braak en Anje Buwalda.

Uit dit huwelijk, geb. te Chicago, Cook (Illinois):

1. AlbertPeter, volgtVII.
2. Anna Kroon, geb. 1891, overl. Chicago, Cook (Illinois) 20-8-1894.
3. Ann Kroon, geb. 15-10-1895, overl. South Holland, Cook (Illinois) 25-5-1967, tr. Herman van

Eek.
VIb. Thomas Kroon, geb. Kansas City, Wyandotte County (Kansas) 1-3-1873, overl. Chicago,
Cook (Illinois) 11-8-1942, tr. EffieKroon, geb. jan. 1877, overl. Chicago, Cook (Illinois) 1957.

Uit dit huwelijk:

1. UaKroon, geb. Chicago, Cook (Illinois) juli 1893.
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VII. Albert Peter Kroon, geb. Chicago, Cook (Illinois) 15-11-1889, overl. Sauk City (Wisconsin) 1-
3-1978, tr. Crown Point (Indiana) RuthAmelia Walstrum, geb. Eau Claire (Wisconsin) 14-6-1894,
overl. Tomah (Wisconsin) 15-9-1952, dr. van Herman Wahlstrom (deze Zweedse naam werd in
de VS verengelst tot Walstrum) en Anna Nelson.

Uit dit huwelijk, geb. te Chicago, Cook (Illinois):

1. Waker Albert Kroon, geb. 1-6-1915, overl. Columbus (Wisconsin) 5-8-2000, tr. Chicago, Cook
(Illinois) 25-12-1939 LucilleKatherine Marie Stumpf, geb. ald. 18-4-1917.

2. AlbertHermanKroon, geb. 20-10-1916, overl. Addison, DuPage (Illinois) 27-3-1984, tr. Gladys
Helen Chapman, geb. Lexington (Kentucky) 23-7-1922.

3. Heimer Edward Kroon, geb. 1-11-1918, tr. (1) 15-11-1941 Norma Ruth Stump, geb. Chicago, Cook
(Illinois) 26-11-1921, overl. ald. 21-7-1978; tr. (2) 3-2-1979 June Louise Elsie Stump, geb. Des
Plaines, Cook (Illinois) 18-6-1923.

4. ThomasJay, volgt VIII.
5. Marjorie Anna Kroon, geb. 7-8-1924, tr. Roy DonaldMoore, geb. Bloomington (Illinois) 30-4-

1921.

VIII. Thomas Jay Kroon, geb. Chicago, Cook (Illinois) 2-4-1920, tr. 1-8-1942 Mary Ann Koch, geb.
Chillicothe, Ross (Ohio) 19-9-1919, dr. van Eduard Koch en Lulu Daily.

Uit dit huwelijk:

1. Patricia Ann Kroon, geb. Chillicothe, Ross (Ohio) 8-9-1943, tr. Lambard, DuPage (Illinois)
22-6-1963 RonaldAlfred Winter, geb. Chicago, Cook (Illinois) 6-5-1942.

2. Thomas Jay Kroon, geb. Chillicothe, Ross (Ohio) 22-11-1949, tr. (Episcopal Church) Downers
Grove, DuPage (Illinois) 6-9-1970 MarianneMarguriteHruschka, geb. Englewood (New Jer-
sey) 12-11-1949.

3. Robert Allen Kroon, geb. Columbus, Franklin (Ohio) 28-7-1954, tr. Longmont (Colorado) 30-
7-1988 LindaKayMoore, geb. Callaway, Custer (Nebraska) 27-5-1952.

4. Mary Lou Kroon, geb. Chicago, Cook (Illinois) 9-4-1957, tr. Marquand, Madison (Missouri)
4-9-1982 MichaelBryan Sullivan, geb. 24-8-1956.

Noten
1. P. Bos en P. J. C. Elema, Genealogie Kroon, in: GensNostra 38 (1983) pp 363-376 en 39 (1984) pp 52-60.
2. P. Bos, DrieEeuwen Kroon, Mijdrecht 1985,192 pag. inclusief 21 pp uit GensNostra, vorige voetnoot.
3. De genealogie werd in het engels opgesteld met financiële bijdragen van mevrouw Patricia Win-

ter-Kroon te Genova (Illinois) (VIII-i in deze genealogie) en haar familie; de gegevens van de Ame-
rikaanse families Kroon zijn afkomstig van haar vader, Thomas J. Kroon.

4. Mevrouw A. Lefeber stamt af van Elisabeth Kroon, geb. Huisduinen 1799, genoemd bij Ila-i.
5. Volgens de aantekening 'ouders doot' bij de inschrijving van het huwelijk van de zoon Pieten
6. Impost Den Helder steeds inclusief Huisduinen.
7. Transportregister Huisduinen-Den Helder (beide akten). Informatie met dank ontvangen van

mevrouw A. Lafeber te Den Helder.
8. GA Amsterdam, Poorterboek 17/419A.
9. PieterKroon is daarbij geassisteert met zijn 'moije' Trijntje Zeeman, de bruid met haar vader Simon

Booij. Trijntje Zeeman was echter voorzover bekend geen tante van Pieter maar van Grietje Booij, zie
bij Elisabeth Kroon, Ila-i.

10. KerkophetBickerseiland.
11. Het hoogste, in die tijd slechts zelden betaalde tarief.
12. Den Helder, Notaris Adriaan Wentel; mede ondertekend door Jan Croon en Abraham Wentel.
13. O. R. Alkmaar 173, fol. 172 d.d. 8-8-1754.
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14. O. R. Alkmaar 174, fol. 61, d.d. 13-3-1758.
15. Hendrik van Nek overleed in 1760,66 jaar oud, hij was geboren in Amsterdam. Elisabeth Copius kwam

1-6-1746 van Amsterdam naar Alkmaar. Hendrik van Nek en Elisabeth hadden één kind; Elisabeth
had twee voorkinderen.

16. Not.Arch. Alkmaar 642.
17. Not.Arch.Alkmaar 174,fol. 115.
18. Not. Arch. Alkmaar 174, fol. 185, d.d. 2-2-1761.
19. Grafboek Grote Kerk. Vide acte van indemnite Nr. 1442. Vervallen in 1801.
20. O.R.Alkmaar 175,fol. 170.
21. Not. Arch. Alkmaar 675.
22. Zijn dochter Elisabeth bezat de helft, Kornelis Klip een kwart.
23. Not. Arch. Alkmaar 681, notaris Pieter de Lange, 3-2-1770.
24. Not. Arch. Alkmaar 176, fol. 37.
25. Het is interessant te zien wat er zoal in de winkel in voorraad was: strijkijzers, allerlei landbouw-

en tuingereedschappen, blaaspijpen, koffiemolens, lampen, sloten, vele tienduizenden spijkers
en schroeven van allerlei soort, timmermansgereedschap, kettingen, enz.

26. Bijna overal zijn bedsteden, hangen er spiegels en schilderijtjes aan de muren. Drie schilderijen
worden nader omschreven: een 'watergesicht na Rotterdam', één 'verbeeldende de inrijding van
Christus in Jerusalem' en één 'verbeeldende Diana en Acteon'. Er is veel serviesgoed, onder andere
Japans porcelein. Slaapmutsen ontbreken niet en er is een koperen bedpan. Men heeft een goud-
vink in een kooitje, en in het water ligt een hengelschuitje. De manskleren bestaan onder andere
uit bruine, blauwe en zwarte 'rokken' en rode gestreepte hemdrokken. De vrouwenkleding is ge-
maakt van sits, zijde, katoen, damast en grijn in allerlei kleuren, en er horen keuvels en een mofje
bij. Aan boeken bezit men behalve een kerkboek met zilverbeslag en vijf kerkboeken ook twaalf
theologische werken.twee delen van Bioloo 'De ondergang van 't Joodse Volk' en nog enkele boe-
ken 'van weinig consideratie'.

27. Not. Arch. Alkmaar 676, d.d. 29-6-1770.
28. O.R.Alkmaar 183,fol.52V.
29. Van deze, of van één van de talrijke andere personen met de naam PieterKroon in deze tijd, zijn kin-

deren begraven te Amsterdam op 10-1-1734,25-5-1735 en 26-4-1740.
30. Not. Arch. Amsterdam 358, nr. 11932 voor notaris Jan Verley. Trijntje Zeeman vermaakt 500 gulden

aanJanZyp in de Beemster, 150 gulden aan ClaasZeeman, 150 gulden aan Pieter Zeeman, 150 aan de
kinderen van BregjeZeeman en het overige aan Elisabeth Kroon.

31. Gehuwd Amsterdam 21-10-1728. Hij testeert 11-1-1729 (Notaris Dirk Blok, nr. 267) en woont dan in
de Goudsbloemstraat aan de zuidzijde, het derde huis voorbij de eerste dwarsstraat. Jacob de Jong
was eerder gehuwd (als scheepsbouwer, 29 jaar oud, van Uitdam, wonend in de Bickerstraat) met
Marieke van Es (30 jaar oud, wonend in de Binnenbrouwersstraat). Laatstgenoemde wordt bij het
huwelijk in 1728 per abuis vermeld als Van Nes.

32. Akte d.d. 19-12-1732 voor notaris Cornelis Spekman te Den Helder.
33. Krachtens de testamenten d.d. 19-12-1732 voor notaris Cornelis Spekman te Den Helder, d.d. 6-5-

1748 voor notaris Hermannus de Wolff te Amsterdam (Not. Arch. aldaar 308, nr. 8984) en testa-
ment d.d. 16-7-1748 voor notaris Jan Rij pland te Amsterdam (Not. Arch. aldaar 362, nr. 12171).

34. Vonnis van Schepenen te Amsterdam, R.A. 980, nr. 5061, d.d. 5-6-1767; verwezen wordt naar een
akte van 11-1-1729 voor notaris Derk Blok te Amsterdam (R.A. 267) en een van 27-5-1757 voor nota-
ris Jan Verleij te Amsterdam (Not. Arch. 358, nr. 11932).

35. Proces verbaal d.d. 5-5-1824 voor Gerrit Blaauwboer, eerste suppleant Vrederegter van het kanton
de Zijpe, district Alkmaar, provincie Noord Holland, en de Heer Griffier, zitting houdende aan de
Schagerbrug in de Zijpe.

36. Een huwelijk met deze Cornelis Schrieken werd echter evenmin gevonden als met Jacob Jansz. Zonne-
veld.

37. Dus al voordat Pieter Kroon het graf 29-9-1765 overneemt. In hoeverre de families Kroon en Van Nek
verwant aan elkaar waren, werd niet duidelijk.

38. Not. Arch. Alkmaar, 681, fol. 94, notaris Pieter de Lange.
39. Not. Arch. Alkmaar, 709, fol. 18.
40. Not. Arch. Alkmaar, 178, fol. 231.
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41. Not. Arch. Alkmaar, 178, fol. 249V.
42. O.R. Alkmaar 179, fol. 133. Zie ook id. fol. i68v d.d. 30-4-1791.
43. O.R. Alkmaar 179, fol. 25 en 25V, voor de Heeren Scheepenen Mr Joan Groot en Willem Adriaan

Boon.
44. O.R.Alkmaar 179,fol.67.
45. O. R. Alkmaar 179, fol. 71 d.d. 28-7-1788 en fol.102 d.d. 19-6-1789.
46. O.R.Alkmaar 179,fol. 155V.
47. O. R. Alkmaar 179, fol. i68v en 169.
48. Als 'zoon van Vroutie de Jong, in onegt geteelt bij Pieter Kroon. De moeder heeft de vragen van het

doop formulier zelvs beantwoord'.
49. Een school bestaande uit één lokaal, op de hoek van de i03rd Street en Michigan Ave. Het gebied

lag in 'De Hooge Prairie', was later een deel van de stad Roseland, welke plaats thans een deel is van
Chicago.

50. Hij is volgens het bevolkingsregister van Goedereede niet met zijn vrouw en kind vertrokken naar
Amerika, maar - zonder vermelding van een datum - vertrokken naar Hoorn. In het bevolkingsre-
gister van Hoorn is hij echter niet aangetroffen. Zijn overlijden werd niet gevonden.

51. RA Haarlem, 'Landverhuizers' (provincie Noord-Holland). AlbertusKroon werd ingeschreven 'in de
klasse van ƒ 3,50'.

52. Volgens de U.S. Census van 1860 zou Albertus Kroon behalve zijn tweede vrouw en drie kinderen
ook een 52 jaar oude zuster MaryAnne Kroon bij zich hebben. Naar deze zuster (onder verschillend
gespelde namen en ook als schoonzuster) is uitvoerig gezocht, ook als eventueel kind van Francina
de Wit vóór haar huwelijk met Pieter Kroon, maar tevergeefs, zodat aangenomen moet worden dat de
vermelding onjuist was of verkeerd werd gelezen.

53. Volgens de 'census' van 1900, maar dat is waarschijnlijk onjuist. Kan zijn in Illinois of in Kansas.

o
1254 - 2004

Uit Antwerpse Bron (123)

xxx marty anno LXX [1470]; Merten van Wissenkerken wonende te Middelborch, machtichde
Joize Willems ende Willeme Spyker en eiken bysondere om te vervolgene alsulken zaken, questie
ende geschille als hy te doen heeft jegens Gielys Butoer amman t Antwerpen.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 77, f. 373verso] [M.V-K]

Uit Antwerpse Bron (124)

zonder datum [9 febr.] 1470; Claus en Jan Baers gebrueder wittige sonen IJsbrantBaers wilen ma-
ken machtich Fredericke Baers ende IJsbrandeBaers wittige sonen GheertBaers tsamen ende eiken
bysonder omme van voirs. hueren wegen te vervolgen optebuerene ende t ontfane alle alsul-
ken achterstellege renten, hueren ende pachtinge als hen verschenen zyn ende noch verschi-
nen selen van alsulken lande als zy liggende hebben tot Apkoude in de Sticht van Utrecht by
Amsterdamme, tselve lant om te moegen vercopen, wtgaen, regeren, verhueren ende ver-
pachten ten meesten oirboere ende prouffite, de coeperen daerinne te goeden ende vestigen
hetzy met brieven oft anders in der besten formen recht te geven en te nemen.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 77, f. 372] [M.V-K]
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archiefnieuws

Historisch Archief gemeente Dinkelland open
Vanaf 1 april 2003 is het Historisch Archief van
de gemeente Dinkelland voor het publiek open-
gesteld. Het gaat om de archieven van de voor-
malige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en
Weerselo. Ondanks de samenvoeging van de ge-
meenten hebben de archieven hun eenheid be-
houden, wat ook belangrijk is. Het complete
archief is in een kelder ondergebracht. Voor raad-
pleging is een aparte ruimte aanwezig.

Het Archief moet gerekend worden tot cultu-
reel erfgoed, dat we moeten koesteren. Met dat
doel voor ogen heeft de nieuwe gemeente eind
vorig jaar het project historische archieven ge-
start, waarvan schrijver dezes de coördinator is in
zij n functie van gemeentearchivaris. De komende
tijd worden de archiefonderdelen, waar nodig,
geschoond en opnieuw geordend, waarna ze zul-
len worden beschreven, zodat bezoekers weten
welk soort archieven er in het Historisch Archief
Dinkelland zoal te vinden zijn. Voor raadpleging
van het archief moet vooraf een afspraak worden
gemaakt met Sandra Nijkamp, medewerkster bij
het archief, tel. (0541)654118.
['t Onderschoer, jg. 25, nr. 2, zomer 2003, pag. 10]

Regionaal Archief Rivierenland
Culemborg tijdelijk gesloten
In verband met de aanwezigheid van een te
hoge concentratie schimmels in het depot heeft
het dagelijks bestuur van het Regionaal Archief
Rivierenland besloten het archief in Culemborg
voorlopig te sluiten. Inmiddels is in het oude ge-
meentehuis aan de Markt een ruimte ingericht,
waar de archieven na reiniging kunnen worden
ondergebracht en beschikbaar gesteld. Spoedig
zullen berichten over de openstelling volgen.
Tielse Couranten de Teisterbanderop microfiche
In de studiezaal te Tiel zijn nieuwe microfiches
bijgeplaatst. Het gaat om twee kranten:
- De Tielse Courant 1979-1981;
- De Teisterbander 1942-1945.
Microfiches Culemborgse Courant tijdelijk in studiezaal
Tiel raadpleegbaar
In verband met de tijdelijke sluiting van de stu-
diezaal in Culemborg zijn de microfiches van de
Culemborgse Courant 1861-1990 tot nader be-

richt te raadplegen in de studiezaal te Tiel.
Nieuwe archieven, o.a.:
- Documentatieverzameling Volleybalvereni-

ging BSC te Tiel, 1959-1970
- Aanvulling op de collectie ir. CE. van Kraai-

kamp, 1938-1995
- Aanvulling op het archief van de Hervormde

Gemeente Ophemert en Zennewijnen, 1870-
1994

- Aanvulling op het archief van de PvdAafdeling
Tiel, 1964-1997

- Collectie Formijne (pachtcontracten boerderij
Oosterwaard te Kapel-Avezaath), ca. 1820-1942

- 'Landrecht van Buuren', aankoop. Het 18e
eeuwse handschrift omvat 201 bladzijden, met
afschriften van allerlei rechten, ordonnanties
en regelingen van het oude graafschap uit de
13e tot en met de 18e eeuw.

[Hist. Kring Kesteren&O, nieuwsbrief 21e jg.,
nr. 3, aug. 2003, pag. 42,43]

Nogmaals Rijswijk
In reactie op het bericht in Gens Nostra 59 (2004),
pag. 21/22, zond de heer W. Smeulders - in
overleg met het Gemeentearchief van Rijswijk
- ons het officiële persbericht van de Gemeente
Rijswijk:
Studiezaal Rijswijk
In Rijswijk blijft een Studiezaal bestaan en wel
in het nieuwe stadhuis, gevestigd in gebouw
Hoogvoorde, Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk.
De Studiezaal is geopend van dinsdag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en is ook bereik-
baar via mail

ga@rijswijk.nl
of telefoon 070-3261648 en via onze website

www.rijswijk.nl
In deze Studiezaal blijven de fotokopieën van
de Burgerlijke Stand (BS), Doop-, Trouw- en
Begraafboeken (DTB) raadpleegbaar, plus de
digitale bestanden in AskSam, zoals het Bevol-
kingsregister en de Burgerlijke Stand. De Oude
Bestuursarchieven en het Notarieel Archief zijn
beschikbaar via microfiches.

De documentaireverzamelingen zoals de topo-
grafische-historische atlas met duizenden prent-
briefkaarten, tekeningen, foto's, kaarten, dia's en
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videofilms blijven in Rijswijk.
Evenals de bibliotheek met o.a. de Rijswijkse

kranten vanaf 1918, gedrukte gemeenteraadsno-
tulen vanaf 1921, adresboeken etc.

Ook blijft het beheer en de uitgave van diverse
publicaties (zoals de Rijswijkse Historische Reeks
en de GAR-reeks) in Rijswijkse handen.
Voor verdere vragen: tel. 070-3261648.

Kermis site
Voor liefhebbers van de geschiedenis van de
kermis en de kermisattracties als dierentuinen,
circus, bioscopen is kortgeleden de site

www.kermiswereld.net
gelanceerd. Een site waar iedereen kennis kan
maken met de internationale geschiedenis van
de kermis. Er is een aparte afdeling voor kinderen
waar met veel illustraties en bondige teksten de
geschiedenis van de kermis verteld wordt.
[Alledaagse Dingen, jg. 9, nr. 4, dec. 2003, pag. 28]

Databank TUiN
Groene monumenten als tuinen, parken, kerk-
hoven en buitenplaatsen zijn belangrijk cul-
tuurhistorisch erfgoed. Om dit erfgoed beter
toegankelijk te maken voor onderzoekers, maar
ook voor tuinliefhebbers heeft de bibliotheek van
de Universiteit Wageningen haar TUiN collectie
op het web gezet. De collectie bevat ongeveer
50.000 documenten uit 25 archieven van belang-
rijke Nederlandse landschapsarchitecten. Er zijn
tekeningen, ontwerpen, prenten en foto's van de
familie Zocher, Dirk F. Tersteeg, Hendrik Copijn,
L.A. Springer, Jan T.P. Bijhouwer, Wim Boer en
Mien Ruys. Op de site staat ook biografische in-
formatie over de architecten en beschrijvingen
van monumentale tuinen. Informatie:

library.wur.nl/tuin
[Alledaagse Dingen, jg. 9, nr. 4, dec. 2003, pag. 28]

Affichemuseum
In Hoorn, recht tegenover het West Friesmu-
seum, bevindt zich het eerste Postermuseum
van Nederland. De collectie bestaat uit ongeveer
7.500 exemplaren waarvan 5.000 theateraffiches.
Het is de bedoeling van het museum nauw samen
te werken met andere musea en instellingen met
een grote affichecollectie, zoals het IISG, Theater-
instituut, Stedelijk Museum Amsterdam en het
Filmmuseum. Het museum wil de geschiedenis
van het affiche in beeld brengen. Veel affiches lig-
gen nu nog ongebruikt en kelders en depots.
Affichemuseum, Grote Oost 2-4, Hoorn;

info@affichemuseum.nl
[Alledaagse Dingen, jg. 9, nr. 4, dec. 2003, pag. 26]

Nieuwe genealogische website
Sinds kort is een deel van de stamboomgegevens
van de voormalige bewoners van het Kromme-
Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug te raadple-
gen via de website

www.genealogiezuidoostutrecht.nl
Dankzij de inspanningen van Hans van der Lin-
den, zijn vrouw Rina, zijn schoonzuster Corrie
Schellings en zijn beide neven Jeroen en Martijn
Pardoel, is een groot aantal indexen gedigitali-
seerd. Het betreft met name de Doop-, Trouw- en
Begraafboeken (tot 1811) van de kerken en gerech-
ten en de registers van de Burgerlijke Stand (van-
af 1812) van de huidige gemeenten Amerongen,
Bunnik, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Houten,
Maarn, Leersum, Rhenen en Wijk bij Duurstede.
Deze negen gemeenten zijn aangesloten bij
het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied -
Utrechtse Heuvelrug. De originele bronnen kunt
u vanaf 5 januari 2004 op de studiezaal van deze
archiefdienst in Wijk bij Duurstede raadplegen.

Sinds de publicatie van de nieuwe genealogie-
site begin november groeit het aantal bezoekers
gestaag en de vele positieve reacties geven aan dat
de website in een grote behoefte voorziet. De site
oogt sober: alles op deze website draait tenslotte
om de gegevens. Door middel van een zeer uitge-
breid maar makkelijk te hanteren zoeksysteem,
verschijnen de gezochte gegevens razendsnel in
beeld. Naast een pagina met links naar andere
interessante websites op dit gebied, wordt de
bezoeker ook geïnformeerd over recentelijk toe-
gevoegde gegevens en over werkzaamheden die
nog zullen plaatsvinden in de toekomst. Kortom,
er is en wordt nog hard gewerkt aan deze site, Be-
zoekt u 'm eens en laat via het contactformulier
uw aan- of opmerkingen achter bij de makers. Zij
zullen deze gegevens graag gebruiken om de site
te optimaliseren. (Marieke van Nimwegen)

[Het Kromme-Rijngebied, jg. 37 (2003),
nr. 4, pag. 82]

Archiefverhuizing en internet
Op donderdag 27 november 2003 heeft de 'grote
archiefverhuizing' plaatsgevonden. Ruim een
jaar na de overstroming van de gemeenschap-
pelijke archiefbewaarplaats en studiezaal van
het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied
- Utrechtse Heuvelrug in Wijk bij Duurstede
in oktober 2002 keerde een deel van de stukken
terug naar de geheel herstelde en vernieuwde
ruimten. Het ging daarbij om de ongeveer 200
strekkende meter die droog is gebleven en op
het Gemeentearchief Rotterdam ondergebacht,
en om de circa 115 strekkende meter die al geheel
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of gedeeltelijk hersteld is. Deze laatste categorie
was tijdelijk ondergebracht bij de gemeente
Rhenen. In de week voor de verhuizing zijn de
stukken door archiefmedewerkers en vrijwil-
ligers in 48 rolcontainers verpakt. Dankzij de
goede voorbereiding en de medewerking van alle
betrokkenen lukte het om alles in één dag op zijn
plaats te krijgen. Vanaf december 2003 brengen
de restauratiebedrijven de gedroogde archieven
direct naar Wijk bij Duurstede. Zoals eerder ge-
meld, duurt het nog tot september 2005 voordat
(bijna) alles droog en terug is.

Vanaf 5 januari 2004 zijn bezoekers weer van
harte welkom op de nieuwe studiezaal. Op de
gezamenlijke website van de archiefdiensten in
de provincie Utrecht

www.utrechtsarchiefnet.nl
is, in het gedeelte waar de archieven van het
Streekarchivariaat Kromme-Rij ngebied -Utrecht
se Heuvelrug te vinden zijn, precies te zien welke
archieven en collecties of welke bestanddelen
daaruit al te raadplegen zijn en welke nog niet.
Bent u op zoek naar iets en van plan om hiervoor
langs te komen in Wijk bij Duurstede, kijkt u dan
vooral eerst op deze website om te voorkomen
dat u voor niets komt. Uiteraard wordt de infor-
matie op de site steeds bijgewerkt. Beschikt u niet
over internet, neemt u dan telefonisch contact op
met onze studiezaalmedewerker, telefoon: 0343-
595517. (Ria van der Eerden)

[HetKromme-Rijngebied,jg.37(zoo3),
nr.4,pag.82/84]

Historische steekproef
Levensgeschiedenissen als bron
Historisch onderzoek naar het verhuisgedrag van
de inwoners van een grote stad. Of een onderzoek
naar personen die in Nederlands-Indië hebben
gewoond: hoeveel waren het er, waar hebben ze
gewoond en hoe lang? Voor dergelijk statistisch
onderzoek is een groot bestand met gegevens
van personen noodzakelijk. Omdat het aanleg-
gen van zo'n bestand een tijdrovend karwei is,
hebben verschillende onderzoekers vanuit de
sociale en historische wetenschappen de stich-
ting Historische Steekproef Nederlandse bevol-
king (HSN) opgericht. De HSN wil een bestand
aanleggen met zo compleet mogelijke levensge-
schiedenissen voor een representief deel van de
negentiende- en twintigste-eeuwse bevolking.
Verschillende onderzoekers kunnen van het be-
stand gebruik maken. De steekproef is gebaseerd
op de geboorteregisters van de periode 1812-1922.
Van de geselecteerde personen wordt op basis van
geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten en de

bevolkingsregisters getracht hun levensloop te
reconstrueren. Voor de niet-openbare gegevens
geldt een specoaal privacy-reglement.

De Drentse basisgegevens zijn enige jaren gele-
den al ingevoerd. Een van de HSN-medewerkers
verzamelt momenteel de aanvullende informatie
uit de bevolkingsregisters (op microfiche) in het
Drents Archief.

De HSN maakt deel uit van het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Am-
sterdam. Voor meer informatie:

www.iisg.nl/-hsn
[Drents Archief, nieuwsbrief

winter 2003-2004, pag. 2]

Nieuw in de studiezaal in Assen, o.a.:
Overheidsarchieven
- Arrondissementsrechtbank Assen, tijdsvakken

1950-1959, 1960-1969 en 1970-1979 (beperkt
openbaar).

- Militair Gezag betreffende Drenthe, 1944-1946
(beperkt openbaar).

Archieven van families en personen
- Familie Barels De Boer te Roden, 1810-1974
- Familie Meulman te Eelde, 1800-1952 (nadere

toegang op akten)
- W.E. Germs, gevangenispredikant te Veenhui-

zen, 1889-1963
Archieven van instellingen op het gebied van onderwijs,
cultuur, sporten recreatie
- Stichting Circuit van Drenthe en voorgangers

(T.T.) te Assen, 1925-1989
- Christelijke Basisschool Drogteropslagen,

1920-1978
- Stichting Rooms-Katholiek onderwijs, voor-

heen schoolcommissie van de R.K.Parochie
Assen, 1915-1995

- LTS, voorheen ambachtsschool te Assen, 1901-
ca. 1980

Archieven van vrouwenorganisaties
- Drentse vrouwenraad, 1970-1989
- Regionale vrouwenadviescommissie Zuid-

west Drenthe, 1986-1998
Archieven van kerkelijke instellingen
- Gereformeerde kerk Nieuw-Weerdinge, 1874-

1985
[Drents Archief, nieuwsbrief

winter 2003-2004, pag. 2]
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boeken
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NG V:
Papelaan 6,1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend.

Genealogie

D.M. Annokkec, Hanoke, Annocque, Annokkee. De
geschiedenis van een hollands geslacht 1384-1984, Haren
2001,328 pp + ca. 100 pp. bijlagen, ill. + index.

Door en vergissing is dit bock wel in 2002 in de
bibliotheek opgenomen, maar niet in de recen-
sentenkast beland. Vandaar een wat ouder bock in
deze rubriek. En wat voor een bock. Niet vaak is het
mogelijk om een volledig bewezen stamreeks op te
voeren tor in de veertiende eeuw. Zoals prof. Dick
de Boer in de inleiding ook al schrijft: de naam geeft
veel houvast en de familie had baantjes, waardoor
ze in de verschillende oudere bronnen worden
vermeld. Zo was één van de voorvaderen (Pieter
Annoque) rentmeester van Zuid-Holland en heb-
ben meerdere voorvaderen het ambt van stadsklerk
bekleed. Daarnaast is in Delft een vicarie van deze fa-
milie, die reeds sinds de vijftiende eeuw een familie-
lid als vicaris heeft. In de bijlagen zijn verschillende
bronnen met vermeldingen opgenomen, zodat ook
anderen de gegevens nog eens kunnen nazien.

CdG

A.D. Drewes e.a., Het nageslacht van Fredrik Dre-
wes (1/51-1824), waagdrager en bakker te Amsterdam,
Lcrtele/Uithoorn 2003,30 pp., ill., index.

De stamvader van de Nederlandse Drewessen,
Fredrik Drewes, kwam vanuit het Duitse Son-
neborn (Lippe) naar Amsterdam, waar hij in 1781
trouwde met Berendina van Singeling. Aange-
zien de kerkboeken van Sonneborn in 1719 ver-
brand zijn, kan de familie slechts met nog twee
generaties terug in de tijd opgevoerd worden.

Naar het heden toe zijn er nu elf generaties. Van
de vrouwelijke leden van de familie worden het
huwelijk en de kinderen nog opgenomen. Het
is een goed verzorgd boekje geworden met veel
bijzonderheden en een overzichtelijk schema.

ABB

Genealogie Drijdijk Driedijk, Zuid-Beveland 2003,100
pp.ill. + index.

De werkgroep Blasijntje Danckaerts heeft als deel
16 degenealogie van de familie Drijdijk/Driedijk het
licht doen zien. De naam is eigenlijk een toponiem,
daar waar drie dijken bij elkaar komen. Stamvader
is Jan Leynssen, die in 1595 te 's-Hecr Arendskerke
trouwde met Neeltgen Huybrcchts van Oosten.
Diens kleinzoon Adriaen Leynsse komt voor als
Drijdijck en van hem stammen alle nu levende
Drijdijken/Driedijkcn en Drydyken af. Deze laatste
variant is een schrijfwijze die in de Verenigde Staten
voorkomt.

C.J. van Goor-Doorn (t), Hetverhaalvan Commerina de
Gruyter 1807-1876 en haar voorouders in Brielle, Nieuwen-
hoorn en 's-Gravendeel, Boyl 2003, ill. + index.

Voor het verschijnen van dit boek overleed de
schrijfster. Haar man, Ad van Goor, heeft het boek
afgemaakt en nu gepubliceerd. Hij schrijft in het
voorwoord, dat zijn vrouw nog dingen had willen
verbeteren, uitzoeken en dergelijke, maar dat hij
het nu heeft gepubliceerd zoals het op dat moment
was. Misschien niet perfect, maar de zoektochten
zouden nu niet voor niets zijn. En het resultaat is
zeker de moeite waard met mooie gekalligrafeerde
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overzichten, nier alleen van de familie De Gruytcr,
maar tevens van de families De Wit, Van der Ban,
Naters, Van den Brande, Droogcndijk, Torreman,
Kluifhoofd, Van der Weyde(n) en de Jong(h).

J.A. van der Heijden, Genealogie van de tak Heesch van
de familie Van Griensven/Grinsven/Grunsven, Gelccn
2003,199 pp (+ ca. 100 pp. ill.), ill. + index (verkrijg-
baar a € 40 bij de auteur, Vermeerstraat 5, 6165 AH
te Gcleen).

De tak Heesch van de rooms-katholieke familie
Van Gricnsven etc. vangt aan met Rembout Jacob
Rembouts van Grinsven, die omsrrecks 1635 moet
zijn geboren. Van hem zijn echter nog acht genera-
ties voorouders bekend, waaruit zich andere takken
hebben ontwikkeld, die in dit boek niet worden be-
sproken. De tak uit Heesch is echter al een heel boek
geworden met honderden nazaten over de gehele
wereld. In het bock zijn vele afbeeldingen opgeno-
men, variërend van oude akten tot foto's.

A. Kamphorst (red.), Kamphorst. Een Veluws en een
Twents geslacht, Wageningen 2003, 455 pp. ill. +
index.

De genealogische werkgroep Kamphorst heeft
in 2003 het resultaat van diverse jaren speurwerk
in boekvorm uitgegeven. Het bock ziet er buiten-

gewoon goed verzorgd uit met vele mooie afbeel-
dingen. De Veluwsc familie stamt af van een zekere
Johan ten Kampcshorst die rond het midden van de
16e eeuw moet zijn geboren. Zijn nageslacht is in
verschillende takken beschreven. Helaas is er voor
gekozen om telkens weer opnieuw te beginnen
te nummeren, maar gelukkig heeft men bij elke
generatie wel de code van de voorgaande generatie
genoemd. De tweede familie Kamphorst betreft een
geslacht dat teruggevoerd kan worden tot Lambcrt
op die Camphorst, geb. circa 1600 in de omgeving
van het Twentse Hengelo.

T. Kooi, HetgesiachtKooiovcr300jaar, Apeldoorn 2003,
130 pp., il!. +index.

De oudste generaties zijn woonachtig te Lccns in
de provincie Groningen. Daar liet stamvader Tho-
mas Arcnts zich op belijdenis dopen op 22 april 1707.
Volgens de inschrijving was hij toen 20 jaar oud.
Helaas gaat de auteur niet in op de reden waarom
iemand van 20 zich liet dopen in de Nederlands Her-
vormde Gemeente. Was hij wellicht van doopsge-
zinde huize? Hoe het ook zij, in de derde generatie
nam Popkc Thomas de familienaam Kooy (wat later
Kooi werd), terwijl diens broer Arcnt en zus Geertje
de naam Kraai aannamen. In dit bock is alleen de tak
Kooi vervolgd.

O. Louw en M. Louw-Ris, Wouda uit Krommeniedijk,

Schoorl 2003, 392 pp., ill. + index; ISBN 90 6455

415 3.
Hoewel de familienaam Wouda een Friese

afstamming doet vermoeden, is dat bij het onder-
havige geslacht niet het geval. Wel een West-Friese
afstamming overigens. De familie is zoals aangege-
ven in de titel afkomstig uit Krommeniedijk. In de
derde generatie komen voor Pieter Jans Wouda, Jan
Jans Wouda en Jan Claes Wouda, die allen leefden
rond het jaar 1700. Over hun gemeenschappelijke
afstamming worden wet vermoedens geuit, maar
zoals de samenstellers zelf al aangegeven, zijn die
niet geheel zeker. Het boek is mooi verlucht met vele
afbeeldingen.

P.J.A.T. Loijson, F.J.G.J. Dergent, J.W.H.G. Loyson,
Geschiedenis van het geslacht loijson. 500 jaar leven en
werken in de landen van Overmaas, Wassenaar 2003,160
pp., ill. + index; ISBN 90 9016 902 4 (verkrijgbaar bij
de eerste auteur: loyson (<?> planet.nl).

Stamvader Simon der Ghaent overleed tussen
1495 en 1499, zodat de familie met recht mag spre-
ken over een reeks van 500 jaar. Deze Simon was
rentmeester van het Land van Daelhem. In latere ak-
ten komt hij ook voor onder de naam Loison. Zoon
Warnier de Genestrc werd de stamvader van de
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Loijson's. Diens broer Frcdcrik werd de stamvader
van de tak Dergent, waaruit de tweede auteur stamt.
Deze tak Dcrgcnt krijgt helaas wat weinig aandacht,
maar wellicht zal daar in de toekomst nog een aparte
publicatie aan gewijd kunnen worden. Het boek
ziet er mooi verzorgd uit.

is derhalve ergens in die weck begraven. Indien de
begrafenis in het begin van die week was, dan zal
die persoon wellicht al in de voorgaande weck zijn
overleden. Is het bock dan zo slecht? Nee, dat niet,
maar bronnenkritiek is wel erg belangrijk.

W. van Riet, Vier eeuwen het geslacht Van Riet, Schoorl
2002,424 pp., ill. + index; ISBN 90 6455 3913.

De aanvankelijk protestantse, maar later voor-
namelijk rooms-katholieke familie Van Riet heeft
zijn oorsprong in het plaatsje Son, waar stamvader
Aelbcrt van Riet in de 17c eeuw het ambt van vor-
ster uitoefende. Aangezien hij vermeld wordt als
een burgerzoon van Bommel, zou hij wel eens van
Zaltbommel afkomstig kunnen zijn. Naast vorster
(inner der belastingen en soort veldwachter) was
Aelbert ook herbergier en koster. Zijn zoon Macrtcn
volgde hem niet alleen op als herbergier, maar even-
eens als vorster. Een mooi verzorgd boekwerk.

A. Prein-van Commenée en D. van Commenée, Vier
eeuwen van Commenée, Schoorl 2002, 304 pp., ill. +
index; ISBN 90 6455 407 2.

De wat vreemde familienaam Van Commenée
lijkt cen toponicm te zijn en wellicht is de herkomst
van de familie dan ook Comines (of Komen) op de
grens tussen België en Frankrijk. Hoe dan ook, de
stamvader Gerrit Laurensz. van Commene was
metselaar en portier te Woerden. Als portier volgde
hij zijn schoonvader Dielof Gijsbertsz. op in 1644.
De naam Diclof komt in het nageslacht veelvuldig
voor, ook in de verfraaide vorm Dilovardus. Van de
vrouwelijke familieleden zijn veelal de kinderen
ook in het boek vermeld.

B.A.H, de Ras,DeRa5 in het Nederlands taalgebied, Ber-
Hcum 2003,150 pp., ill. + index.

Deze publicatie is eveneens voor familieleden
verschenen op CD-Rom. De oudst bekende voor-
vader was de te Hoffkerkcke bij Calais in Frankrijk
geboren Pierre de Rasse, die in 1651 in Leiden in
ondertrouw ging met Jeacquemijne Bouleyn. De
nakomelingen zijn werkzaam in de Leidse textiel-
nijverheid met beroepen als kalanderknecht of
greinwerkcr. Helaas zijn de Lcidsc gegevens slordig
vermeld. Zo zijn dopen in de Marckerk, Loodskerk,
Hooglandsche Kerk en Pieterskerk geen waals-gcrc-
formeerde dopen, maar 'gewone' nederduits-her-
vormde dopen. Diverse gegevens over geboortedata
(die volgens dit boek samenvallen met de doopdata)
en de begraafgegevens van Leiden zijn niet cor-
rect weergegeven. De Lcidsc bcgraafbocken geven
namelijk geen begraafdata (laat staan overlijdens-
data), maar begraafperiodes van cen week. Iemand

Maartje van Riet
(ca. 1805-1883)

B.VmgeiYmg, Familieboek Dekker, Amstelveen 2003,
134 pp., ill. + index.

Nadat in 1994 en 2001 eerdere versies zijn ver-
schenen, komt er nu een uitgebreidere versie. De
hoofdmoot van dit eenvoudig uitgegeven werk
bestaat uit de genealogie Dekker, aanvangend
met de omstreeks 1530 in of rond Ridderkerk ge-
boren Pieter Claessen. Pas in de vierde generatie
wordt de beroepsnaam Dekker gebruikt, aan-
gezien dat ook het daadwerkelijk uitgeoefende
beroep was. Het tweede gedeelte van dit werk
betreft stamreeksen van diverse voormoeders
(gehuwd met Dekkers). Hierin komen onder
meer de namen Leenvaer, Van Loenen, Van Vliet,
Van Duijn, Outgelt, Van der Lee, Noordervlieten
Van S parwoude voor.
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C. de Schutter, Stamboom Broo-i-ij-y-mans. Brussel (1405-
1593) !555'2OO3 België - Nederland, Rijnsburg 2003,414
pp., ill. +index.

De stamreeks te Brussel beginnend met Johannes
Brooman is niet te koppelen aan de latere Neder-
landse tak, zodat de eigenlijke genealogie begint
met een zekere Lambertus Broomans, die midden
16e eeuw zal zijn geboren. Zijn naam is eigenlijk
slechts bekend uit het patroniem van zijn zoon, die
eveneens Lambertus heette. Ook van de vrouwe-
lijke leden van de familie worden de kinderen (en
kleinkinderen) vermeld. Aan het eind van het boek
worden nog diverse niet geplaatste naamgenoten
vermeld.

R. Stotemarlóhmeijer, Stamboek Hogenes, Purmerend
2003,70 pp., 111,+index.

Een eenvoudig uitgegeven, maar zeer rijkelijk
(met kleurenafbeeldingen) verlucht boekje over een
familie Hogenes, afkomstig uit Kamerik en Zegveld.
Stamvader is Cornelis Huybertsen Hogenes, die
begin 18e eeuw met zijn echtgenote Geertje Fransen
van Rooyen een zoon Hendrik Hogenes kregen. Van
veel familieleden, met name ook de jongere gene-
raties, zijn verhalen in dit boek vermeld, die je in
archieven niet kunt vinden. Een bock wint op deze
manier enorm aan waarde.

J. Woudstra, Siderins. De familie en het Handschrift, En-
gelum 2002,587 pp., ill. + index; ISBN 90 9015705 o.

Niet elke familie bezit een telg van de familie in
de 17e eeuw, die zich heeft toegelegd op het verza-
melen van gegevens van zijn voorouders. Hij heeft
hierbij zelfs kwartierstaten opgemaakt. Het aardige
is, dat het handschrift Sidcrius tot in de negentiende
eeuw is bijgewerkt. Voor de oudste generatie van het
geslacht Siderius (een vergrieksing met Latijnse uit-
gang van het beroep Ijzerman) is het handschrift de
voornaamste bron. Wel is het gelukt om veel nadere
gegevens over deze lieden te vinden. Stamvader is

Mathijs Noldus, die vóór 1500 zal zijn geboren te
Rcmagcn. Zijn zoon Nolles Mathijs Iserman ver-
trok omstreeks 1535 naar Leeuwarden, waar hij zich
vestigde bij zij n oom Hendrick Isercramcr. De naam
Siderius duikt op in de vierde generatie met ds.
Arnoldus Mathiae Siderius (1595-1642). Tweemaal is
de naam in vrouwelijke lijn doorgegeven. Een groot
pluspunt van dit boek is ook, dat het gehele hand-
schrift in afschrift en afbeelding is opgenomen. Erg
mooi!

Kwartierstaten
H. Leenes, Een klein chronologisch overzicht opgeschre-
ven in jaartallen en namen van een aantal nakomelin-
gen van een man die omstreeks 1800 leefde, woonde en
werkte in Windeweer. Otte Geerts de Graaf Hooge-
zand 2003,52 pp. index.

Hoewel de titel anders doet vermoeden, is het
belangrijkste deel van dit eenvoudig uitgegeven
boekje een kwartierstaat en wel van de kleinkin-
deren De Graaf van de samensteller. In de eerste
hoofdstukken komen enkele stamreeksen aan
de orde, die echter later in de kwarrierstaat weer
terugkomen. De familie De Graaf stamt af van
een zekere Otte Geerts de Graaf, die in 1S00 een
kind Jan liet dopen in Windewecr, provincie Gro-
ningen. Het leeuwendeel van de kwartierstaat is
te vinden in de noordelijke provincies, terwijl een
enkel kwartier richting Zuid-Holland (Leiden) en
Duitsland gaat.

J.M.G. Leune, Kwartierstaat van johannes Marinus
Gommert Leune, Capclle a/d IJssel 2003, 470 pp. ill.
+ index.

Het is altijd moeilijk een kwartierstaat te
bespreken. Zeker een kwartierstaat van dit for-
maat. Opvallend aan deze kwartierstaat is, dat
er kleine biografieën worden gemaakt van de
voorouders, waarbij telkens de bronnen per ge-
zin worden aangegeven. Handig in verband met
het terugzoeken. Alle kinderen van het echtpaar
(voor zover bekend) worden in de lopende tekst
vermeld. Het grootste deel van deze kwartier-
staat is afkomstig uit Zeeland. De familienamen
van de betovergrootouders van de probandus
zijn: Leune/de Jonge; Van Iwaardcn/Oostdijk
(2x); Suurland/Neele; Felius/Lokerse; Zandee/
Moerman; De Jonge/Muller; De Jonge/Bolicr. De
hoogste generatie is XXV, waarin slechts Philips,
heer van Wasscnaer, vermeld 1200, voorkomt.
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Stam reeks
}.M.G.Leune,HetgeskiditLeunevanGoeree-Ovetjlakkee
en Tholen, Capclle a/d Ijssel 2003,228 pp. ill.

Van de heer Lcunc verscheen een uitgebreide
stamreeks van het geslacht Leune, dat Adriaen
Arcnsz. Lonc als stamvader heeft. Deze stamvader
leefde in de tweede helft van de zestiende eeuw in
Goedereed en overleed daar voor 1608. Bij diens
kleinzoon Arien Cornelisz. Leune wordt de naam
definitief Leune. Het eerste deel wordt in beslag
genomen door de stamreeks, die zeer uitgebreid
en rijkelijk geïllustreerd is. Het tweede deel betreft
een genealogie Leune, waarbij derhalve ook an-
dere takken zijn vervolgd, doorlopend tot diep in
de twintigste eeuw. Een index ontbreekt, omdat de
genealogie ook digitaal bij de auteur verkrijgbaar is.
Wellicht begrijpelijk, maar met alleen een boek voor
jchclptdatnictccht.

Biografie

De herkomst van Anlhonla Anna
(192»-1988}

J.M.G. Leune, De herkomst van Anthonia Anna Felius
(1923-1988), Capclle a/d IJsscl 2003,196 pp., ill. + in-
dex.

Veel gegevens (ook door middel van foto's)
waarbij de moeder van de auteur centraal staat.
Begonnen wordt met een stamreeks, teruggaand
tot een niet in de bronnen aangetroffen Joost, wiens
kinderen uiteraard het patronicm Joossen voerden
en deels de toenaam Felius. Deze Joost zal begin
17c eeuw zijn geboren. Aan het eind van het boek is
nog speciale aandacht aan de stamreeks van Anto-
nia's moeder Geertruida de Jonge, afstammelinge
van Joris de Jonghe (gcb. ca. 1575) en grootmoeder
Anthonia de Jonge, afstammelinge van een andere
familie De Jonge met als stamvader Paul us Paulusse
{geb.ca.1555).

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis
L. Appel, Overzicht van de bevolking van Monnickendam

in 1850, Monnickendam 2002,117 pp., ill. + index.

Dit overzicht geeft de totale bevolking van Mon-
nickendam ten tijde van de invoering van het Be-
volkingsregister in 1850. De huisnummers van toen
waren niet identiek aan de huidige nummering
van de huizen. De nummering wijzigde geregeld,
zodat het buitengewoon lastig is om na te gaan
wie waar woonde. Door gebruik te maken van de
kadastergegevens konden de gegevens wel worden
'vastgepind' op de bestaande adressen anno 2002.
Een zeer nuttig stuk werk voor geïnteresseerden
in Monnickendam en wellicht een voorbeeld voor
andere plaatsen.

J. Crcuscn en B. Grothues, Rondom de kleine St.-Jan
van Hoensbroek, Hoensbroek 2002,64 pp. ill. + index;
ISBN 90 802858 6 2 (verkrijgbaar door overmaking
van € 17 (incl. porto) op giro 9357600 t.n.v. Rondom
KleineSt.-Jan te Hoensbroek).

In die aardig geïllustreerd boekje komen diverse
onderwerpen met betrekking tot de geschiedenis
van de kleine St. Jan te Hoensbroek aan de orde.
Zo wordt uitgebreid ingegaan op de bouwhistorie,
het kunstbezit en diverse verhalen met betrekking
tot de kerk. Voor de genealoog is het hoofdstuk met
grafmonumenten van belang.

J.S.A. Huiz ing , Boerderijen in het kerspel Vriescheloo,

Zuidlaren 2002,749 pp. ill. + index; ISBN 90-77088-
04-0.

Hoe gek moet je zijn om een bock van zo'n 750
pagina's te schrijven over de bewoningsgeschiede-
nis van alle boerderijen in een kerspel in Groningen
of waar dan ook. Het antwoord krijgt u hier niet
van mij, want dat weet ik niet. Wel weet ik dat het
verschijnsel zich in een bepaalde populariteit mag
verheugen, zoals blijkt uit soortgelijke boeken
van voorgangers in Groningerland, Anderen (Dr.),

Boerderijen

in hot kerspel

Vriescheloo
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Wagcningen, en andere. En telkens als je een der-
gelijk bock in handen hebt, valt je mond eigenlijk
open van verbazing. Verbazing dat mensen het voor
elkaar krijgen om al die gegevens kloppend onder
het juiste adres te krijgen; verbazing dat mensen
zoveel tijd en moeite in een dergelijk project steken;
verbazing dat er zoveel mooie foto's te vinden zijn.
Kortom, een hele grote pluim voor de makers van
dit (en andere soortgelijke) boeken. Niet voor niets
was de eerste druk na een week al uitverkocht!

U. M. Ubbcns,Fragmentarisch boerderijenboek Uithuizer-
meeden voor 1768, Sneek 2003,142 pp., ill.+index.

Van de heer Ubbens ontvingen wij in de afge-
lopen jaren meerdere boeken met betrekking tot
geschiedenis van Groningse dorpen. In dit werk
worden enkele boerderijen in Uithuizermccdcn
nader onderzocht en uitgeplozen. De genealogische
informatie over de bewoners van de boerderijen is
bij vlagen zeer uitgebreid. Het geheel wordt ver-
lucht met vele afbeeldingen van oudere kaarten,
waarop de boerderijen staan vermeld.

Overig

A.M.L. Hajcnius

H. Ellenbroek, Kartrekkers en doordouwers, z.pl. 2003,
144 pp., ill.

In 2003 bestond de GMB (Groep Midden
Betuwe) 40 jaar en dat was aanleiding tot het
schrijven van een gedenkboek. De GMB houdt
zich vooral bezig met bouwprojecten en is in die
40 jaar uitgegroeid van een klein familicbedrijfje
naar een groot bedrijf met diverse vestigingen en
takken. Centraal staan leden van de familie Van
de Pol, die de zaak hebben opgericht en die heden
ten dage nog steeds werkzaam zij n bij het bedrij f.
Achterin is een genealogie opgenomen met als
stamvader Jan Gcrrirsz. op de Pol (vermeld 1650).

A.M.L. Hajenius, Dopers in de Domstad. Geschiede-
nis van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht 1639-19$$,
Hilversum 2003, 303 pp-, ill. + index; ISBN 90-
6550-740-X.

De geschiedenis van de dopersen in Utrecht
begint in de 16e eeuw. De bronnen zijn dan nog
negatief, want het betreft verhoren en vonnissen
van doperse 'ketters'. Rond 1600 lijken zich ver-
schillende geloofsgcmccntcn te hebben ontwik-
keld (de Jonge Vlamingen, de Oude Vlamingen
en de Frieze-Hoogduitse dopersen) die zich in
1639 verenigden tot één gemeente. Dat is dan ook
het startpunt van de geschiedenis van de doperse
gemeente zoals dat in dit boek is begrepen. Het
is een boek waar velen nut van kunnen hebben,
uiteraard wanneer zij doopsgezinde voorouders
hebben. Veel namen staan er in de lijsten achter-
in. Voor vele geïnteresseerden in de kerkhistorie
is dit boek eveneens 'een must'. CdG

R. Couwenhoven, Het Olieslagerscontract, Oliemo-
lens in de Zaanstreek, Zaandam 2002,144 pp., ill.,
index; ISBN 90-806650-3-7 (verkrijgbaar voor
€ 18,15 incl. verzendkosten via rek.nr. 411470078
t.n.v. Stichting Archief Ron Couwenhoven, Zaan-
dam).

In de Zaanstreek werden in de loop der eeuwen
zeker 218 oliemolcns gebouwd, waarin kool-,
hennep- en lijnzaad werd verwerkt tot olie. Deze
industrie was daar tussen 1600 en 1900 de belang-
rijkste bedrijfstak. Het olieslagcrscontract da-
teert uit 1727 en was oorspronkelijk opgezet als
onderlinge brandverzekering, maar groeide al-
lengs ui t tot werkgeversbond. Behalve alle details
over dit contract geeft het boek ook bijzonder-
heden over belangrijke molens, bedrijven, olie-
slagers families, arbeidsomstandigheden, lonen
en rampen. Eerder zijn door dezelfde Stichting
uitgegeven de boeken 250 Zaanse Molens en Zaanse
Molenbranden en drie maal per jaar verschijnt Het
Molenmagazine. ABB
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t?

Xïlö?
Van in deze rubriek vermelde artikelenvcalsboklvan vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be-
stellingen, p/a Papelaan 6,1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen-
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken
worden niet uitgeleend.

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), ark. = afkomstig, afl. = aflevering, corr. =
correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen. = generatie(s), jg. = jaargang,
kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg.

Nederland
Alledaagse Dingen, jg. 9, nr. 4, dec. 2003. Conflict en geweld in de vaderlandse geschiedenis [Derde
Nationale Geschiedenisdag]; Vlaamse amateurkunsten; De relatie tussen persoonlijk verleden en alge-
mene geschiedenis; Een folkloristische volksdansreis door Nederland; De uien van Kampen.

AmstelMare.jg. 14, nr. 4, dec. 2003. P. van Schaik: De fabriek aan de Fabriekssteeg [gebouwd in 1836 i.o.v.
Heinrich Friedrich Glusenkamp (uit Bramschij/Hann.); lederlakfabriek en leerlooierij, later sigarenfa-
briek]; Interview met de heer M. den Admirant [geb. Vlaardingen 1917]; P. van Schaik: Melk voor Amster-
dammers; Advertenties van vroeger [firma Koudijs]. Nieuwsbrief, dec. 2003.

Amstelodamum, jg. 90, nr. 4, juli/aug. 2003. De omgeving van het Olympisch stadion; F. Loomeijer:
'Kaatje'. Het oefenschip voor de zeilvaart vertrekt na 215 jaar uit Amsterdam [naar Enkhuizen); Het
Stationspostgebouw op het Oosterdokseiland wordt afgebroken. Idem, nr. 5, sept./okt. 2003. N.E.
Middelkoop: Een kleinfigurige bijdrage aan de iconografie van P.C. Hooft. Idem, nr. 6, nov./dec. 2003.
J.C.A.Schokkenbroek: Een Duitse gravure in Amsterdam. J.C. Konsé (1700-1758) en zijn plaquette voor de
VOC [Johan Christoffel Conse, geb. Frankfurt a.M. 1700, otr. Amsterdam 1730 Geertruy van der Haar];
R. Daalder. Het Noordzeekanaal in boeken [in gedenkboeken en andere publicaties]; De Amsterdamse
Openluchtschool van Jan Duiker.

ItBeaken.jg. 65 (2003),nr- 1/2.J.R.G. Schuur: De grafelijkheid in Westerlauwers Friesland in de na-saksi-
sche tijd (1101-ca. 1130) [reactie op het in 2002 in It Beaken verschenen artikel van DJ. Henstra].

De Bewaarsman. 9e jg., no. 3, dec. 2003. G. Raven: Wie liggen er begraven in de kapel van Coelhorst? [fa-
milie Van Tuyll van Serooskerken]; Idem: De familie Smitt in Hoogland [Andreas Smitt, burgemeester
van Hoogland, zoon van Jan Wilhelm Smitt (geb. Amsterdam 1754), ontvanger directe belastingen; de
weduwe Coenraad Smitt geb. Putman Cramer]; De familie Van Hamersveld (aanv./corr.).

Burgerzaken & Recht. 10e jg., nr. 9, sept. 2003. Idem, nr. 10, okt. 2003. Recente ontwikkelingen in het
Europese recht [o.a. namenrecht]; Meer keuze en vrijheid bij naamskeuze. Idem, nr. 11, nov. 2003. Re-
cente ontwikkelingen in het Europese recht. Naschrift [naamrecht]; Een bijzondere geboorteaangifte!
Of toch niet [wat en wie er bij een koninklijke geboorteaangifte komt kijken]. Idem, nr. 12, dec. 2003.
Jongste ontwikkelingen. Over 'dubbelen' van de registers van de burgerlijke stand.

Computergeneaal, ie jg., nr. 6, nov.-dec. 2003. Nieuwe versie Aldfaer: 3.2 [wijzigingen t.o.v. 3.1.2.; http:
//www.aldfaer.nl; <help@aldfaer.nl>];JW. Koten: Korte beschouwing over GP/familie; Genlias-gegevens
nu direct in te lezen in GensDataPro; Werken met REUNION 8 op Macintosh (3); Het publieksucces van
beeldbank.amsterdam.nl; RHC Tilburg integreert informatie; J. Boerema: Gratis programma's startpa-
gina; Programma Transcriptie (laatste wijziging).

Drents Archief, nieuwsbrief, winter 2003-2004. Het verleden binnen handbereik. Virtueel verleden en
digitale dorpsgezichten [www.drenlias.nl; www.drentsarchief.nl]; Snuffelstage in het Drents Archief.
Een scholier tussen doopboeken en roestige nietjes [Robbert-Jan Joling].
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Eigen Perk. 23e jg., nr. 4, dec. 2003. K. Abrahamse: Plannen voor het dorp. 'Stadsvernieuwing' in Hil-
versum, 1900-1970; R. Leenders: Hilversum: slopen en bouwen 1971-2003 [met een fotogalerij van ver-
dwenen panden en straatgezichten]; Voorts korte bijdragen met persoonlijke herinneringen van o.a.
bekende Hilversummers.

Gelders Erfgoed. 2003-4. M. van Driel/N. Ruitenberg: Project Gelderse Huis- en Familiearchieven; Het
praalbed op Paleis Het Loo; Huis Bergh en IGEM [Internet Gelderse Musea; www.IGEM.nl]; M. Ofte:
Planten en bloemen in het museum. Geschikt of ongeschikt?

Idem. 2003-5. Gelderland BinnensteBuiten. Een digitaal onderwijsproject over wonen en woon-
omgeving [www.gelderlandbinnenstebuiten.nl]; Educatieve activiteiten in het Gemeentemu-
seum [van Elburg]; W. van Norel: De familie Hoefhamer in beeld [op voornoemde website; stamboom,
notarispand, bezit op de Noordwest-Veluwe]; W. Geerdink: Visserijschepen, de trots van Elburg
[www.botterselburg.nl]; Een roggebroodbakkerij in de Achterhoek [te Wisch].

Genealogie zonder grenzen, nr. 60, dec. 2003. Verv. Huwelijksregisters van de Hervormde Gemeente
van Venlo [1747-1750]; Verv. Register van familiearchieven [RA Hasselt]; P. Bertram: Die Pachten und Zin-
sen von Einrade zwischen ca. 1320 und ca. 1396; Antw. Dobbelstein [te Gemmenich] en (De) Bettonville
[Betteviel, Bettomvielle].

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee. nieuwsbrief, 8e jg., nr. 4, dec. 2003. LJ. Karels: De Wielhou-
wers kwamen uit Zwitserland [Pietertje Wielhouwer (geb. Sommelsdijk 1829, tr. 1863 Simon Karels) was
achterkleindochter van Johann Ulrich Willauer/Wellauer, uit Wetzikon, overl. Wouw 1766]; Archivaria
(1) [voorproefje van uittreksels uit het Rechterlijk Archief: Abeele t/m Buitenmichiel; met o.a. Baars,
Bloeme, Boeser, Breesnee]; Archivaria (2) [Maatje Kreeft werd in 1794 in het doopregister ingeschreven
als Jacomijntje; verklaring te Stellendam 1817].

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jg. 19, nr. 1, jan. 2004. Sj. Stalpers: De nakomelingen van
schoolmeester Aert Cottereels [ook: Catereels, Coutereels, Cotereels, Cortreels, Katreels, Catreels; afk.
van Kernyl bij Borgloon; i7e-begin 19e eeuw]; Oost-Brabanders voor de rechtbank te Eindhoven (8)
[1833; o.a. Joh. van der Kruissen (uit Mill), Theodorus van der Willigen (uit Gemert), Geertruida van
Kampen (uit Grave)]; Verv. Brabanders op het spoor [1560-1564; o.a. Jan Surmonts, Wouter Jan Scha-
voirtssen, Pauwels Abseloens, Linneken Hollen Willemsdr., Roelof Wageman, Aart Mathyssen de Witte,
Jan Bruisten Barniers]; Verv. Fragment-genealogieën uit Oerle; H. van den Brink: Kwartierstaat Bressers
[Ida Cornelia Bressers, geb. Oirschot 1918, tr. Best 1946 Marinus van Osch; —, Leijten, Van Aarle, Van
Laarhoven, Louwers/Lauwers, Blankers, Van de Sande (te Hulsel, Lagemierde), Jansen (te Hoogeloon,
Casteren)]; E Vlemmings: Nogmaals Van Doormalen; L. van Minderhout: Wat is een familie? [het is de
auteur opgevallen, dat het woord 'familie' in genealogische publicaties soms in verschillende beteke-
nissen gebruikt wordt; voorbeelden, kritische analyse van genealogische termen en een advies]; A. van
den Houdt: Fragmentgenealogie Van Hou(d)t te Uden (1600-1760) [oudst bekende: Walterus Michaelis tr.
Catharina NN; zij lieten te Uden 1638-1651 kinderen dopen].

Gens Data. 20e jg., nr. 6, nov.-dec. 2003. Codenaam: Panter [Apple Macintosh]; GedCom 5.5 EL-Initi-
atief; J. deRooij: Werkgroep Ontwikkeling en Presentatie; JW. Koten: LINUX en Genealogie; B. Wilschut:
Ontwikkelingshectiek GensDataPro; Ervaringen met Family Tree Maker.

Gens Germana. jg. 29, nr. 4, nov. 2003. H. Merckens: Het register van akten
van de burgerlijke stand [in Duitsland]; O. Prinz zu Bentheim: Het archief
van Huis Bentheim [samenvatting van een lezing]; De afstamming van
Z. K. H. de Prins van Oranje uit het oeradellijke geslacht Von Köckritz.
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Geschiedenis van Ursem in een ringband, 2003. J^Mienis: Een schokkende moord te Ursem [1601; deal in
een kroeg leidde tot het neersteken van Pieter Sijmonsz]; 25 jaar natuur inventarisaties in de polder
Mijzen; Noorddijk en zijn bewoners, deel IX [o.a. Man (1746), Koppes, Knijn, De Lange, Rijkes; woon-
wagen: Schilder, Bel, Klaver, Leek; Koppes, Knijn, Droog, Boots, Biersteker; Out, Koelemeij; Zoet, Prins,
Ursem; Stam, Schaap, Paauw, Berkhout, Root; Ettes, Van der Poel, Van der Linden van Sprankhuizen,
Spijkerman, Heilig; Mienis, Knijn, Overboom; veel wisselingen in bewoning - vaak slechts enkele ja-
ren].

Hasselt Historiael. jg. 20,3e kw. 2003. Lijst van burgers van Hasselt over de periode 1535-1557; Predik-
beurten 1933 (II) [advertenties uit de krant]; Verv. Genealogie Kragt [met Stadhouder en Netjes]; Uit de
Meppeler Courant van 1953.

Idem. At kw. 2003. A.P. Ouweneel: Vroege bewoners van Hasselt [o.a. lijst van burgers 1551-1572]; Joodse
grafstenen opnieuw beletterd; E.W. Schmidt: Ds. Spies, een frauderende dominee [door blikseminslag in
1725 brandde de kerk af; ds. Zacharias Spies (geb. 1675) zou geld inzamelen voor herbouw]; G. Rooseboom:
Het motorschip 'Rival' [gebouwd 1931 bij scheepswerf Gebr. Bodewes in opdracht van H. Rooseboom,
vader van de auteur (geb. 1920), die zelf schipper op de Rival was tot 1998].

Heemkunde Hattem. nr. 96, sept. 2003. Werkgroep Geschiedenis: Kerkstraat 1 of wel 'Het Vosje' [op een
schilderij van Albert Barendsen; geschiedenis van het pand en eigenaren tot 1832 (o.a. drie generaties
Boeve)]; A. Scheper: Luilekkerland voor snoepkousen sluit deuren. In gesprek met Rina Koele-van Gel-
der, beter bekend als 'Mevrouw Jamin'.

Idem, nr. gy, dec. 2003. J. van Vegchel: De rooms-katholieke Sint Andreaskerk te Hattem. Een histori-
sche verhandeling bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan 31 augustus 2003. Deel I.

Heraldisch Tijdschrift, jg. 8, nr. 2 + 3, april-sept. 2002. Thema: Heraldische filatelie. R. van Dijk: Heral-
diek op postzegels [wat is thematische filatelie; opbouw van de verzameling; heraldiek in de middel-
eeuwse, beeldende kunst op gebruiksvoorwerpen; zeer ruim voorzien van afbeeldingen]; A.C. Zeven:
Exphimo 2002 te Mondorf (Luxemburg): Heraldiek;J. Hoogendijk: Dorpswapens op regiopostzegels.

Idem, nr. 4, okt./dec. 2002. H.M. Lups: Heraldiek op het dak? [trotseerloodjes]; R.K. Vennik: De een-
hoorn in de heraldiek; H. Beijers: Het gemeentewapen van Almelo. Geschiedenis van 1394 tot heden; A.C.
Zeven: Drie gevelstenen te Bolsward; J.F. van Heijningen: Wapen van J. Spaans, Oud-katholieke kapittel-
deken; Wapenregistratie.

Here Nicolaas III (Gen. Ver. 'Ruwaard van Putten'), jg. 4, nr. 2-2003. NN. Kraak: Genealogie Van Kralin-
gen. Deel 1 [Dammis Ariens van Cralingen, overl. Spijkenisse 1648, tr. (1) Hilleken Hendricks, tr. (2) Sij tie
Reijers; nageslacht te Spijkenisse en Hoogvliet]; F.Rip: Voorgeschiedenis genealogie Vincent Ferdinand
Tromer [Christoffel Tromer sinds 1673 secretaris van Hans Willem Bentinck]. Idem, nr. 3-2003. Verv. Ge-
nealogie Van Kralingen; Verv. Genealogie Tromer [kwst. Vincent Ferdinand Tromer, 1775 Rhoon 1842,
maire, notaris; —, Braet, Boogaard, Balkenende].

Historische Kring Eemnes. jg. 25, nr. 3, sept. 2003. W. van Yken: Het kerkhof der gemeente Eemnes [aan-
gelegd 1828; o.a. de aantekenboekjes van doodgraver Jacob Pureveen]; H. van Hees: Het levensverhaal van
Roelof ter Braake, de laatste schippersknecht van Eemnes [1898-1988, tr. (1) Steenwijk 1925 Jantje Veen
(1904-1950), tr. (2) 1950 Johanna de Leeuw (1902-1992); verteld door mevr. Bep Smit-van der Splinter].

Idem, nr. 4, dec. 2003. H. van Hees: Bij het overlijden van Zuster Humiliana (Cor van Wijk) 1906-2003
[Cornelia Adriana van Wijk, geb. Eemnes, overl. Brunssum]; J. Out: De Zusters Franciscanessen en hun
werkzaamheden in Eemnes [o.a. scholen, gezondheidszorg; lijst van zusters]; R. van der Schaaf: Daatje
van Dijk van Laarderweg 43 [interview met Ida Maria van Dijk-van Wijk, geb. Eemnes 1910, dr. van Roe-
lofvan Wijk en Grietje van der Wardt, tr. ald. 1937 Joannes van Dijk, geb. Hilversum 1906; bewoners van
het huis 1887-2003]; M. van Kleinwee: Interview met mevrouw Eugenie van Ogtrop-barones van Voorst
tot Voorst [geb. Den Haag 1913, tr. 1937 P. A. L. van Ogtrop, 1936-48 burgemeester van Eemnes].
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Historische Kring Laren, nr. 85, 2003-3. Verv. Wichman, Floris, erfgooiers en schaarbrieven, appels
en peren?, deel III; Het bouwkundig erfgoed van de Larense agrariër en de veranderde maatschappij.
Idem, nr. 86,2003-4. A. Meulenkamp-van den Brink: De opkomst en ondergang van de Larense kolenhan-
del [Teus van Crelis van Nel van den Brink tr. Jansje de Boer: kregen vier dochters en vijf zoons, waarvan
vier kolenboer werden; de oudste was Cor (tr. 1940 Gijsje Calis)]; R. Neijmeijer: De protestantse bewaar-
en naaischool te Laren; E. de Groot: Huize 'De Werken' [in 1904 ontworpen door architect J.W. Hanrath
voor de schilder Hein Kever (1854-1922)].

Historische Kring Loosdrecht. nr. 141, 30e jg., herfst 2003. A. de Kloet: Brand in Loosdrecht... (1) [het
brandweerwezen in Loosdrecht tot ca. 1950]; De blekerij van Oudshoorn [het gezin van Maarten Ouds-
hoorn en Trijntje van Ginkel omstreeks 1922]; Enige grepen uit het Loosdrechtse verleden; Vertrouwde
zeilschepen. 10. De Valk.

Idem, nr. 142, winter 2003J.Mol: Zeilmakerij Vreeken,deel 1 [Arie Cornelis Vreeken,geb. Sassenheim
1924, begon in 1948 in Loosdrecht zijn eigen bedrijf; de zeilmakerij in Warmont werd door zijn oudste
broer voortgezet]; J. van derMeulen-Kuhn: Pieter van Velzen, beeldend kunstenaar [geb. Weesp 1911, overl.
Loosdrecht 1990, tr. Secunda Langehenkel; glazenier (glas-in-lood), schilder, leraar tekenen en kunst-
geschiedenis]; Van Altena vertelt-2 (1938). Jacob Floor, 1887, Nieuw-Loosdrecht.

De Indische Navorscher, jg. 16 (2003), nr. 4. U. Kerrebijn: Indische kranten als bron voor familieonder-
zoek [de auteur wijst erop dat bepaalde details uit familieberichten (relaties, data, woonplaatsen) niet
in de Regerings Almanakken zijn terug te vinden; met vele voorbeelden als verkopen, vergunningen,
vermiste, gesneuvelde en gewonde personen, passagierslijsten, nieuwjaarswensen en studieresulta-
ten!!]; L.M. van der Hoeven: Familieberichten uit DeSumatra-Bode van 1925 [uit een steekproef bleek dat
vrijwel alle gegevens een aanvulling zijn op al bekend materiaal].

Krommenieër Kroniek, no. 31, sept. 2003. Verv. Krommenieër Vermaning 300 jaar oud [i9e-2oe eeuw];
Kleuterschooltje te Krommeniedijk (1926); Krommenie(dijk) in de 19e eeuw. Enige losse mededelingen
uit die tijd [o.a. deserteur Klaas Jordan, lichtmatroos, in 1858 aangehouden]; Foto van de Eersteklas
ULO-school Krommenie 1948.

Idem, no. 32, dec. 2003. J. Rem: Historische objecten in de Hervormde kerk [o.a. familie Oosterhoorn];
J. Schots: De 'Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank' [opgericht in 1904 door 14 personen; directeur
werd Adriaan de Ruyter];}. Emmerig: E.K.R.C. Eerste Krommenieër Radio Centrale [1926-1971];). Rem:
De snuifmolen; Reacties Tolhuis.

Idem, speciale uitgave, dec. 2003.J. Emmerig: Van Kruispad naar Kruisstraat en omgeving in de 20ste
eeuw [plattegronden van de bewoning ca. 1900 en ca. 1950; bespreking van de huizen met hun bewo-
ners, foto's en herinneringen]. Nieuwsbrief HGC, jg. 8, sept. 2003; dec. 2003.

Het Kromme-Rijngebied, jg. 37, nr. 3, sept. 2003. De Nederlands-hervormde begraafplaats aan de
Leemkolkweg te Werkhoven. Bijlage: Overzichtstabel dd. 23 mei 2003 van graven met nummering en
data [naamlijst]; W. Thoomes: Rumoer in het Kromme-Rijngebied rond de Belgische afscheiding; A. van
Schip/F. Landzaat: Marckenburg: heb je 't al gehoord van die vreselijke moord? [te Schalkwijk na een bele-
gering]; Heropening Streekarchivariaat.

Idem, nr. 4, dec. 2003. A.A.B, van Bemmel: Wat verbergt zich achter én onder 'Cothen'? [naamsverkla-
ring]; C. van Schaik: De tiendverkoping in 't Goy en het menu in de herberg De Roskam te Houten in 1656
[lijst van kopers en een afbeelding van de 'caerte vande thienden over 't Goy ende Houten, anno 1640'];
D. R. Klootwijk: Iets over de vroege geschiedenis van boerderij De Brakel op de grens van Bunnik en Zeist
[Emont van Brakel 1328]. Nieuwsbrief, nr. 2, okt. 2003; nr. 4, jan. 2004.

Leids Jaarboekje. 95e deel (2003). W. Fock: Theodoor Herman Lunsingh Scheurleer, 22 juni 1911 's-Gra-
venhage — 22 augustus 2003 Warnsveld; M. Damen: Tussen stad en land. Bourgondische ambtenaren
en Leiden in de 15de eeuw [zeventien van de 175 ambtenaren in de Bourgondische periode (1425-1482)
in Den Haag waren Leidenaar; Boudijn van Zwieten, Jan Rose; Geschoolde Leidenaren, Patronage en
makelaardij, Belangenconflicten]; S. van de Velde: Gerritgen Ysbrantsdochter van Rietwijk. Weldoenster
en laatste priorin van klooster Mariënpoel [overl. 1572; o.a. afkomst en familie (dochter van Margaretha
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Florisdr. van Alkemade)]; M. Wijsman: 'Prince van Letterrijck'. De Leidse gebuurten in de 17de eeuw
[buurtverenigingen; een gebuurte omvatte vaak één blok huizen of enkele straten met steegjes. Bon-
nen en schutterswijken waren groter en bovendien bestuurlijke eenheden. De bonnen waren door
de overheid ingesteld voor brandbestrijding en belastinginning. Het Gerecht stelde de heer van een
gebuurte aan - waarbij mogelijk sprake was van patronage. Zij moesten o.a. het buurtregister (inko-
mende en vertrekkende personen) bijhouden (1564-1657). Eén van de belangrijkste functies van de ge-
buurten was de begeleiding bij sterven en begraven; De sociale zorg (armen, wezen, zieken), De rol van
vrouwen]; H. Endhoven: Opsporing verzocht [in 1681 van Johannes du Forest, 40 jaar, ex-student, onder
voogdij geplaatst i.v.m. simpelheid; ouders en familie, financiële omstandigheden]; W. Otterspeer. Rus-
sische studenten aan de Leidse universiteit. De broertjes Koerakin en hoe het hun te Leiden verging [de
brieven en verslagen van vorst Alexander Koerakin (1752-1818) geven 'een bijna dagelijks verslag van het
leven van een student, de organisatie ervan, de sociale omgeving... juist door hun overdaad aan detail
zijn deze documenten een van de beste bronnen voor het studentenleven van de Europese adel aan het
eind van de 18de eeuw']; L.Ph. Sloos: Kort maar krachtig. Uitgeverij-boekhandel Du Mortier en Zoon
in Leiden (1754-1854), dé schoolboekenuitgever van Nederland [David du Mortier (ged. Leiden 1718,
exm. Jannetje Lindenburgh), boekverkoper, tr. ald. 1753 Femmetje Wiegerink (1715-1786) uit Delden];
De Herensingelkerk te Leiden; De ballpointpen in Leiden [1948]; De priestergraven in de Nederlandse
hervormde kerk van Rij nsaterswoude.

DeMaasgouw.jg. 122 (2003), nr. 3. De kleipijp in Limburg; Maaslandse kunst in het Oude Rusland; B.
Eggen: Rechtskruisen, perroenen en schandpalen [de rechtsarcheologische aspecten van schepenbanken
en daaraan gekoppelde symboliek]; Het achttiende-eeuwse uurwerk van Blerick.

Idem. 2003, nr. 4. A.T.S. Wolters-van der Werf: Per diligence met het postveer langs Mook [Willem
Vleertman 1692; nieuwe postwagendienst 1745 (Martin Zimmerman en Michiel Hares); o.a. overleg tus-
sen Nij megen en Venlo, dure tijden en concurrentie]; PJ. Margry/H. te Velde: Kukurkampf in Limburg: de
strijd over religieuze rituelen in de publieke ruimte. Het pauselijk oppertoezicht in het Maasdal.

Mars et Historia. 37e jg., nr. 4, okt./dec. 2003. G. Casius: Brewster Buffalo's voor de militaire luchtvaart
KNIL; DAF fabriek bestaat 75 jaar; R. de Graaf: Terug naar Nieuwpoort [1600; van een andere kant
bekeken; leiding geven op het slagveld; de rol van Francis en Horatio Vere en Lodewijk Günther van
Nassau]; Generaal Winkelman; De organisatie van de Geneeskundige Dienst van de Zeemacht door de
jaren heen; J.P.C.M. van Hoof. De betekenis van het landschap voor de verdediging van het Nederlandse
grondgebied in de jaren 1600-1850, toegespitst op het noordoosten.

MetGansenTrou (Onsenoort), 53e jg., nr. 10, okt. 2003. Idem, nr. 11, nov. 2003. Verv. Begraafplaatsen en
grafstenen in de regio (3); C.H. van Spijk: Woontoestanden in onze omgeving tot ongeveer 1970 (1) [o.a.
Een onderzoek naar de woontoestanden in de Gemeente Vlijmen 1956-1958]. Idem, nr. 12, dec. 2003.
Beschermtegels op huizen in de Langstraat. Plekbord, 24e jg., no. 5, okt. 2003.

De Miedbringer (Stichting Ons Schellingerland-Terschelling; secr.: J. Smit, Lies 73, 8895 KS Terschel-
ling-Lies; e-mail: Sjoekedam@planet.nl), no. 159, jg. 42, maart 2003. Huishoudelijk Reglement; Jaar-
stukken. Idem, no. 160, juni 2003. Staatsbosbeheer en zijn werkers in het groen [in gesprek met Henk
Huising]. Idem, no. 161, sept. 2003. Idem, no. 162, dec. 2003. Tabe Dolstra en de stropers [geb. Leeuwar-
den 1948, tr. Doetje Terpstra; politieman op Terschelling; zijn verhaal speelt in 1980].

Nationaal Archief Magazine. 2003/3. S. Barbier: Exellentie, vindt u ook niet...? Burgerbrieven ui t het ar-
chief van minister-president Dries van Agt [1978]; Chr. van der Heijden: Business as usual. Joggli Meihui-
zen over hoe Nederland na de oorlog niet afrekende met de economische collaborateurs [een interview
met historicus Meihuizen, die de archieven over de bijzondere rechtspleging bestudeerde]; Op bezoek.
Het privé-archief van Thom Verheul, documentairemaker en journalist; Archieven opgenomen in het
Geheugen van de mensheid [VOC en UNESCO]; De Turkse capitulatie uit 1612.
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Old Ni-js. nr. 55, jg. 21, nov. 2003. Stokkum-nummer. De ontwikkeling van een nederzetting: Van plag-
genhut tot boerderij; W.Bwnkhorst: Bewoning eind 17e eeuw. Goederen in Stokkum in de verpondings-
registers van 1681 tot en met 1686. Bewoning 1753 [echtparen met trouwdatum, beroep]. Bewoners in
1832 [echtparen met trouwdatum, o.a. Bronkhorst, Ebbing, Gal, Meurs, Polman, Van Hum, Verstegen];
Oude Gilden; H. Harmsen: Oude banden tussen Stokkum en Zeddam; W. Bronkhorst: Op en rond de
boerderij van Bronkhorst [met stamreeks Bronkhorst; te Stokkum en Zeddam, i7e-2oe eeuw]; Enkele
families Derksen [groepsfoto's]; De bijenteelt; Boswerkzaamheden omstreeks 1920; J. Soeter: Stokkum
binnenstebuiten [in de jaren 50 en 60]; St.-Suitbertusschool 1960-2000; Geestelijk Erfgoed -13. Broeder
Autbertus Beijer [1844-1925; met 15 kwn.: Beijer(inck), Gamers, Gudden, Berentzen (te Etten)]. Zuster
Camilla Bod [1897-1998; 15 kwn.: —, Hermsen (te Beek), De Reus (te Didam), Lucassen (te Ellecom)]. Pa-
ter Gerard Menting [1902-191
(teMillingen)].

^fSchenning/-nink (te Dichteren), Evers (te Rees), Willemsen

't Onderschoen jg. 25, nr. 4, winter 2003. In Memoria Jan Zanderink [1930-2003] en Truus Neuhaus-Ber-
nink [overl. Nijmegen 2003; 86 jaar]; Sprokkelingen uit de raadsvergaderingen van de gemeente Dene-
kamp vóór 75 jaar; E.Jans: Jaar van de boerderij. Ontwikkeling landelijke bouwkunst rond Denekamp;
G. Wynia: De schilder Jongkind en zijn schaap [Johan Bartold Jongkind, geb. Lattrop 1819]; J. Gortemaker:
Evacuees in eigen woonplaats Denekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog [t.b.v. Rijksduitse vrouwen
en kinderen moesten 32 woningen in 1943 worden onruimd, w.o. van de ouders van de auteur Herman-
nus H. Gortemaker - Maria Johanna Hermelink]; Johan Horsthuis vertelt over de boerderij Pandoer
[geb. Lattrop 1911].

Ons Erfgoed. 11e jg., nr. 6, nov.-dec. 2003. JW. Koten: Het Hollandse muntgeld tijdens de Republiek in
genealogisch perspectief (1); A.Joseph: Familie-onderzoek in het voormalig N.O. I.; G. Verhoeven: Digitaal
huizenonderzoek in Delft; H.M. Lups: Het notariaat in Friesland; A. Verweij: Vrouw Maria [zeilschip,
in 1771 lekgestoten en gezonken bij Turku; schipper Reynoud Lourensz, eigenaar Coenraad Vissering
(geb. Leer 1746, overl. Amsterdam 1810); de lading, vaarroute en weerssituatie]; Beroepen van toen (on-
derkoopman - panneman); JW. Koten: Nogmaals de Franse conscriptie.

Ons Voorgeslacht. No. 553, 58e jg., nov. 2003. H.J.J. Vermeulen: De
kinderen van Jan III, heer van Arkel (1297-1324) en Kunigonda van
Virneburg (1314-1328) [met schema's en zegel- en wapenafbeeldingen];
Antw. Langstraat.
. . . Idem. No. 554, dec. 2003. K.J. Slijkerman: De oudere generaties van
een geslacht (Van) Moerkercken uit Zuid-Beveland (aanv./corr.) [ook:
Vlam]; A. van der Hoeven/?, van der Hoeven: Bier en water (aanv./corr. fa-
milie Van der Hoeven); Diverse aanv./corr.;J.B. Opschoon Een stamreeks
Opschoon Verkenningen; Qphier van de famijljen onder Rhoon DAo.
1674; Diakenen te Dubbeldam 1631-1728.

Idem. No. 555,59e jg., jan. 2004.
A.B. Maliepaard: De aantrekke-

ONS VOORGESLACHT \
lingen [huwde viermaal te Hen-

drik-Ido-Ambacht: 1644 Cornelis Ariens van Wingerden, 1649 Arijen Gielen Schipper, 1652 Jan Corne-
lisz Vinck, 1661 Cornelis Pleunen Gelder; Van der Leur, De Koning, Kooijman]; F.J.A.M. van der Helm: 10e
penning Valkenburg en de beide Katwijken 1544 [transcriptie]; Antw. o.a. Bothof, De Koning [Coninck,
teGorincheme.o.].
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Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek. jg. 20, nr. 4,4e kw. 2003. Verv. Kwst.
Jonkers; G. Reesink: Zinloos geweld: Hengelo (G) 1632 [Gerrit Resinck en zoon Jan eisten schadevergoe-
ding van Hendrik Branderhorst alias Boerviant]; Verv. Camperman (alias Sletterink) [Kamperman,
Kemperman]; A.W.A. Bruins: Pleunissen- of Pleuniswaard te Babberich. Genealogische aantekeningen
betreffende de bewoners van Pleunissenwaard [Groene, Bremer, Van de Sandt, Lensen, Poodt]; C. en I.
Tinbergen: Kwartierstaat van Lucas Christiaan ten Winkel [Zutphen 1749-Amsterdam 1810; to Winckel
(ook: Hassink en Veltmaet), Berg (Barghs), Hassink (later: te Winkel), Richolt]; H. Ruessink: De Evers-
familie van Aalten en Bredevoort [i6e-i7e eeuw]; Verv. Aantekeningen bij het Trouwboek van Borculo
1616-1631 (deel 2); Verv. Kwst. Kranenbarg; Aanv. Kwst. Eelink [Heezen, Heesen]. Jubileumkalender.

Oud Alkmaar, jg. 27 (2003), nr. 2. P. Smit: Ds. Petrus de Sonnaville (1765-1837). Een onterecht vergeten
Alkmaarder [arts, wetgever, bestuurder; ged. Breda, overl. Alkmaar; tr. ald. 1793 Johanna de Leeuw];
Een Alkmaars staand horloge uit de 18de eeuw [maker: Pieter Wijdenes, ca. 1723-1774, tr. Elisabeth
Koehouder].

Idem, nr. 3-2003. Interview met de Alkmaarse schrijfster Simone van der Vlugt [geb. Hoorn 1966;
historische romans]; E. Reijngoud-Posthuma: 'Te goed voor bewaren alleen'. Onderwijs voor kleine kinde-
ren in Alkmaar, 1806-1857 [Geertje de Leur (ged. Enkhuizen 1786) werd schoolmatres na het overlijden
in 1829 van haar man Willem van Buijtenen; o.a. in het archief Plaatselijke Schoolcommissie van de
Gemeente Alkmaar werd materiaal gevonden om een beeld te krijgen van het kleuter- of kleinekin-
deronderwijs]; Honderd jaar buitenreclame in Alkmaar, 1850-1950. Bijzondere uitgave: Tekeningen van
boerderijen in Koedijk door Gerrit Kooyman (1880/1958).

Oud Bathmen. 23e jg., nr. 2, juni 2003. W. Pakkert: Berend Pakkert als burgemeester en secretaris van
Bathmen. Het laatste deel van zijn ambtsperiode [geb. boerderij De Pakkerij te Bathmen 1806, overl.
1883, zoon van Jan Pakkert (schout van Bathmen en Holten, later burgemeester) en Harmina Groot
Bronsvoort; tr. (1) Willemken Schurink]; M.J. Nicasie: Bathmen in het Aardrijkskundig Woordenboek
van Van der Aa.

Idem, nr. 3, sept. 2003. In gesprek met: Jan Willem Lubbersen [geb. buurschap Neerdorp 1925 (exm.
Kers), tr. Marie Boode; landbouwvoorlichter]. Idem, nr. 4, dec. 2003. W. van Vaanholt: Een oude gevel-
steen op de 'Uitvlogt' [met initialen van Jan Lucas Arnoldus de Lande en Anna Aletta Rommenie (tr.
Deventer 1864); bewoners van de boerderij o.a. Wilmink/Willemink rond i8oo];J.B. Bleijenberg: Midwin-
terwandeling 2003. Langs de Schipbeek en in De Schoolt [met foto's van o.a. boerderijen in het grensge-
bied van de gemeenten Bathmen, Gorssel en Lochem].

Oud Hoorn (www.verenigingoudhoorn.nl), 25e jg., nr. 3, sept. 2003. In Memoriam Herman Lansdaal
(1930-2003). Bibliografie van zijn artikelen in Oud Hoorn; In Memoriam Hans Altorffer (1937-2993).
Idem, nr. 4, dec. 2003. R. deKnegt: De Diepmolen een vinding uit Hoorn. De ontwikkeling van de mod-
dermolen; Terugblik op 25 jaar kwartaalblad; Kerkmeijer-De Regtstichting en haar bezigheden; Het
documentatiecentrum van Oud Hoorn; F. Uiterwijk: Van Wijk, weer een Hoornse zaak die verdwijnt. Van
boenders en borstels tot leren tassen en ruiterspullen [Pieter Marinus van Wijk opende maart 1900 zijn
borstelfabriek, in 1911 ingeschreven in het Handelsregister onder de naam 'De Arend'].

OudMeppel.jg. 25, nr. 3, okt. 2003. E. Koetsier: De Meppeler vellenbloterij [het vel ontdoen van de wol];
J.Frank: Mijn eerste jaren bij drukkerij Huisman [in 1947 begonnen]; Schoolfoto's; S. Kingma: Mijn tante
Kla Miskotte (94): warme gedachten aan Meppel in de jaren rond 1916; W. Ponne: Begraven in Meppel
[i5e-2oe eeuw]; A. van der Werf: Herinneringen aan mijn jeugd in oorlogstijd [Albert van der Werf, geb.
1936]; Bart Hagedoorn op de praatstoel; Mijn oorlogsherinneringen [door Riek ter Braake].

Idem, nr. 4, dec. 2003. S. de Leeuw-Geerdes: De Ezingerbuurt; Resultaten van een opgraving achter de
Kruisstraat; Schoolfoto's; H.Jansen: Ambachtsonderwijs in Meppel (4) 1930-1940 [directeur Adrianus
Nicolaas Kruikemeijer, 1918-1951, geb. Rotterdam 1886, tr. Maria Bokhorst; o.a. arbeidsbemiddeling in
1930, werving van leerlingen, avondschool]; Begrafenisprivilege [1935]; Verv. De Werkhorst (2) [boer-
derij; erve in 1829 verkocht door Roelof Jans Werkhorst x Roelofje Hendriks Vierkant; in 1842 werd er
een houtzaagmolen gebouwd; Kleijenberg; veiling in 1902; Boverhof, Krabbe, Rijkmans, Stokhuijzen,
Pomp, Ten Oever, Van Setten, firma Nanno Timmer, Hilligjes]; Begrafenisrecht van grafnummer 264
[Sevenhuijsen, Lanting, Nijenhuis].
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OudNijkerk.jg. 22, nr. 3, sept. 2003. Peuter Kareltje omgebracht (2) [familie Spanjar in Vught en Sobi-
bor]; Kunstschilder Adam Voorn [geb. Amersfoort 1891, tr. Nijkerk 1924 Hubertine Buschenhenke); D.
van Hooren: De Schrassert- en Van Deelenfundatie [de zusters Brinckje en Margriet Schrassert legateer-
den in 1688, Anna Elisabeth van Deelen in 1725].

Idem, nr. 4, dec. 2003. H. van derFlkr. Groot Steenier. Een boerderij in de 16e eeuw [in 1565 overleed
Meus Elberts; zoon Elbert en de zes dochters, waarvan vier gehuwd (met resp. Gijsbert Snappers, Meijnt
Collert, Wulfert Peelen en Cornelis van Geijn) werden het niet eens over hun erfdeel, zodat in 1568/69
een proces volgde, waarvoor boedel en grondbezit beschreven werden]; Geschiedenis in steen gebeiteld
(27) [J.C. A.M. van Kluijve 25 jaar burgemeester (1910-1935)]; Winkelpand aan de Amersfoortseweg [van
familie Epskamp]; Raamkozijnen die verdwijnen, hebben soms hun geheimen [reparaties werden op
de belegstukken aangetekend: Van Korlaar]; Het zal je deur maar wezen [Gerrit Bosman stal in 1802 een
deur van de tabaksschuur van Willem Smit, molenaar in Soest]; Ariebuur [Arie van Middelaar, Arie van
der Hoef (1868-1940)].

Oud-Scherpenzeel. 15e jg., nr. 3, okt. 2003. E. Wolkswinkel: Brieven uit 'De Hole- VERBNtöMNQ
voet' [hotel te Scherpenzeel, in 1922/23 geschreven door Robbert Christiaan van
Ommering (1894-1980), huisarts, later tandarts]; J.C. Klesser. De laatste poort van
huize Scherpenzeel en Pieter Dixkes [met plattegrond van Scherpenzeel met
namen van bewoners volgens de belastinglijst van 1749]; Scherpenzeel crimineel
(7). XV. De bruiloftsgasten (1674) [van Thonis Hendricks van Colfschoten en Maria
Jacobs van Dashorst].

Idem, nr. 4, dec. 2003. J. Lagerweij: Uit de geschiedenis van een historisch pand
[kerkgebouw oud-gereformeerden aan de Holevoet, gebouwd in 1888; G. van Vel-
zen lerend ouderling 1887-1891; het pand werd in 1959 verkocht aan garagebedrijf Johan Velthuizen en
zonen]; Coöp 'Ons Belang' [1908-1977; bestuursleden, personeel, bedrijfsleiders, winkel, gebouw].

De Sneuper (Postbus 369, 9100 AJ Dokkum; sneuper@angelfire.com), nr. 69,17e jg., nr. 4, dec. 2003.
J.S. Heeringa: Vrouwelijke stamreeks Johanna Heeringa [geb. Hantumeruitburen 1988; moederreeks:
Kerkstra, Wierenga, Kingma, De Vries, Jouksma, Postmus, Wiersma, (patr.)]; D. Leij: Leij, onze familie uit
Veenwouden [18e eeuw]; M. Elsenga: Genealogie van Marten Jacobs [tr. Matsen Sijbes; zoon Jacob Mar-
tens Elzenga, geb. Lioessens 1738]; Beschrijving van de foto's [o.a. Gerrit Martens Kampstra (1826-1909),
Lammert Gerbens Miedema (1830-1879), Dirk Klases Boonstra en Riemke Gerrits Oosterbaan (tr. 1856)];
P. de Haan: Molen in de Holwerder Mieden [onderzoek in waterschapsarchieven; Pieter Jans de Haan,
geb. Holwert 1784/85, molenaar]; H.Zijlstra: Smeekschrift Dokkumer doopsgezinden aan Amsterdamse
broeders, anno 1787 [voorganger F. v.d. Ploeg liet zijn gezin en de gemeente in de steek]; J. Walda: De
skiednis fan it eigen doarp [Nijewier, de vroegere pastorieboerderij]; J. Paasman: Een Amelander brief
[geschreven in 1795 door Drewes Kempes (van der Laag), tr. 1784 Neeke Andries Das].

Streekmuseum Hoeksche Waard. Bulletin 93, dec. 03. Wat de kranten zeggen [schoolmeestersbenoe-
ming van Cornelis Druijt in 1770 (tot 1819); het schooltje aan de Oudendijk]; Genealogie [bestanden in
de computer].

De Terebinth (Vereniging voor funeraire cultuur; Terebinthbureau: Molenweg 2, 3911 SH Rhenen,
henkvanlaar@zonnet.nl; lidm. € 17,50; www.terebinth.nl), dec. 2003. Regionieuws: Regio Achterhoek
[grafsteen te Groenlo van Tonny Heiny Cohen 1939-1945]. Regio Limburg [familiegrafkelder Habets-
Willems te Valkenburg, gebouwd in 1892]; Drie funeraire variaties op een Doorns ontwerp [lijkenhuis-
jes, gebouwd door meester-timmerman Jan Koudijs uit Doorn].

Traditie, jg. 9, nr. 3, herfst 2003. De culinaire band met onze voorouders. Vergeten groenten zijn de
spiegel van onze eetcultuur; Winkels en bedrijven in de jaren vijftig; De geschiedenis van ijzersterk
speelgoed. Meccano; Het slechte imago van de molenaar en zijn molen; Een verguisd dier. Het varken
als cultuurverschijnsel.

Idem, nr. 4, winter 2003. De populariteit van de mega dansfestivals; Kolven, ooit een populaire sport;
Onnozele-Kinderdag. Herdenking van de kindermoord te Betlehem; Nieuwjaarsbrieven, prenten en
gedichten; Het ritueel van tabak kauwen. Pruimers op sterven na dood; Normen en waarden in de jaren
vijftig; Volkskunst van textiel en papier. Kleedjes voor over de klok.
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Tweestromenland. nr. 118,10.XII.2003. Verv. Het Huis te Druten (deel 2); C. van den Heuvel: Edenoord,
een bijzondere boerderij; Kwartierstaat van J.Th. Klabbers [geb. Overasselt 1931; —, Peters Sengers,
Leenders/Lenders/Linders (te Neerbosch), Bijmans].

Van Zeeuwse Stam, nr. 123, dec. 2003. P. Harthoorn: Een pastoor in de Oost Inkelsche Polder? [Kruinigen
1565; heer Adriaen van der Bulken eist van Olaert Corneliss (ca. 64 jaar), stamvader van de familie Van
Oostzee of Van Oosten) een getuigenverklaring]; M.P. Smallegange: Nogmeer Smallegange's in Zeeland
[drie fragmenten Smalleganck/-gange en losse gegevens]; K.P. ckBree: Een mirakel in Ritthem?? Het
oudste doopboek van Ritthem [bladzijden werden verkeerd ingebonden waardoor vreemde data ont-
stonden]; P.F. Poortvliet: Fragment Genealogie sGravenmoer op Noord Beveland [i7e-i8e eeuw]; Verv. Ge-
nealogie Remijn [Remijnse, Remeinse, Rom(e)ijnsen); Aanv./corr. CD-rom Zeeuws Kwartierstatenboek.

Vechtkroniek. nr. 19, nov. 2003. Een bekende Loenenaar: Ds. Balthasar Bekker (1634-1698) [predikant
te Loenen 1674-1678]; Verv. Heren en vrouwen van Kronenburg (2) [Van Cronenburch, Van Amstel van
Mijnden, Van Lynden]; J. Jonker-Duynstee/W. Mooij: De Stationsweg te Nieuwersluis [eind 1843 werd het
station geopend (gesloten in 1953); het duurde veertien jaar voordat het jaagpad een goede rijweg
werd]; Unieke verzameling foto's aangekocht door de gemeente Loenen; Z. HagenmanfW. Mooij: Verha-
len uit het doopregister van Loenen; Duinkerken in Vreeland [buurtschap]. Historische Kring Gemeente
Loenen (secr.: mevr. M. Lembeck, De Vliet 12,3633 EL Vreeland; www.vecht.nl/hkgl), nieuwsbrief aug.
2003; nov. 2003.

Veluwse Geslachten, jg. 28 (2003), nr. / \ ~ \ ~\\**%^ 4" ^ van 't^'nc^e: Schatten van gegevens [da-
tering]; Verv. Kwst. Isfordink [van- / ^ V A ^ ^ ^ ^ A N ^ ^ ^Cn ' ^ ' ^ ' VaU ̂ erren^urS: Vijftien
generaties Van Scherrenburg, Ede / \!f ^f ^ \ \ V ^ i 1550-2000; Corr. Van Ruler; Lidmaten
Veenendaal 1705-1719 [transcrip- ( L f i f e / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ijSSfesll c ' e ] ' ̂ anv- Kwst. Van den Born [voornl.
patroniemen]; Aanv. Blumink- \ \ ' * ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ T Jl^^jj Davids; Aanv. Genealogie Ploeg.

Idem, nr. 5, okt./dec. 2003. \ u l k J ^ / " O Verv. Lidmaten Veenendaal 1705-1719;
Aanv. Kwst. De Jonge [o.a. Koop- ^ Q ^ C / ï ^ f Y X W ^ man> Langenberg, Stijf, Buitenkamp,
Muis, Van Olst; te Heerde]; Beek- ^ ^ ^ f t j Ë ^ ^ bergen in oude stukken [o.a. Cruijmer,
Van Ugchelen, Ten Have; 16e eeuw]; E. de Jonge: Civiele hof: Beekbergen [uittreksels
uit civiele processen I7e-i8e eeuw]; A.J. van Overbeek: Dwaalspoor [Hermina Angenis Reinira
Beumer em haar zus Angenis Hermina; verwarring over hun huwelijken en partners (Wenink, Slijk-
huis)]; A. van Ooik: Kwartierstaat van Ooik [Antonie van Ooik tr. Zeist 1977 Ursila Ahilia Gajadin; Van
Ooik > Van Odijk; o.a. Van der Horst (te Arnhem en Loevenstein), Kruimer (te Hilversum), Van Leuver-
den (te Amersfoort), Visser (te Krommenie), Fontein (te Barneveld)].

Vrienden van het Gooi (secr.: drs. J.L. Vollers, Van der Helstlaan 2, 1412 HK Naarden; E-mail:
jvollers@dutch.nl; contr. min. € 12,50), 2003, nr. 1. D.A.Jonkers: Werkers in het groen: de ecoloog [Peter
van der Linden, 47 jaar, uit Hilversum]; E van Norren: Interview bij een afscheid [ir. Arnold Grijns]. Idem.
2003, nr. 2. Werkers in het groen: de greenkeeper [Peter Schalk, 38 jaar, Hilversumse Golf Club]; De be-
schermde schootsvelden van Naarden. Idem. 2003, nr. 3. L. Kornman: De Rijwielpadenvereniging Gooi-
en Eemland [opgericht 1914; volgens overlevering initieerde mevr. J. Pos-Greidanus het aanleggen van
speciale fietspaden]; Werkers in het groen: de imker [interview met Joop de Heer, 77 jaar, uit Bussum];
A. Aldenhuijsen: Vogels van boerderijen en hun erven. Idem. 2003, nr. 4. F. van Norren: Landschappelijke
ontwikkelingen in en rond Het Spiegel; T. Aldenhuijsen: Boerentuinen en boerderijtuinen.

Waardeel. jg. 23, nr. 4-2003. P. Brood: Vier eeuwen Drents bestuur; H.M. Luning: De varkensschouwer.
Een keuringsdienst als bijverdienste [het tijdens markten controleren op blaasjes onder de tong of
het varken 'vinnig/gortig/garstig' was]; O. Zoettnan: Jacob Cramer. Thuis in het oer-Hollandse Drenthe
[1899-1998, o.a. commissaris van de koningin]; Drenthe anno 1832 binnen handbereik; Een rode dorps-
wethouder [Jan Egberts Eleveld, overl. 1936].
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Westerwolde.jg. 24, nr. 4, dec. 2003. Th. Hofman: De Leestermeeden of Holtjerheerd in Blijham (voor-
malige kloosterplaats, zgn. beklemde plaats; bewoningsgeschiedenis; o.a. Huisinge, Edzart Oomkes
(te Winschoten, tr. ca. 1650), Hekman, Georgius (i8e-2oe eeuw)]; P. Scheper: De emigratie van Geert Huls.
Hoe een overlevering getoetst kan worden [geb. Veele 1895; exm. Tappers]; Verv. Geheimzinnige Poater-
börg te Onstwedde (VIII) [de parochiekerk aldaar]; J. Bont: Stamreeks Bont [Jan Bont, geb. Winschoten
1943 > Jan Berents (tr. Midwolda 1717 Frouke Tjakkes)]; Telefoonaansluitingen in 1950 (Onstwedde, Sel-
lingen, Bourtange en Boven Alteveer).

Westfriese families, 44e jg., no. 4, dec. 2003. J.G. Nap/M.]. Nap: Een familie Nap [nageslacht van Cornelis
Klaasz Nap tr. Oterleek 1761 Antje Pieters Wiering]; S. Kieft: Andijker [oudst bekende: Pieter Claasz tr.
Andijk 1696 Aaf Outgers; met vondsten uit het notarieel archief); Aanv./corr. Dekker, Koemeester; Verv.
Mislukte emigratie naar Brazilië [Kuijper].

Zeeuwse familiepraet. 18e jg., nr. 2, dec. 2003. K. deBree: Genealogische aantekeningen 6.a. De afstam-
ming van een Zeeuws-Vlaamse familie Cornelis. b. Problemen rondom Samuel Leijnse opgelost [geb. ca.
1716, overl. vóór 16-7-1766]; Het vervolg op een zoektocht [drie kinderen De Wijn voor de foto verkleed
in Zeeuwse dracht]; Verv. Levendale pakt uit (bewerkte extracten RAZE 2040) [Barbelken Meersmans,
geb. Hontenisse, overl. Hulst 1596; Hans van Leene, te Goes 1596; Lievin Rose, Gillis Goethals en een
speelhuis in Goes 1596; Cornelis Ponce 1597, schipper op Yersekendamme; Willem Jobssen Goeree 1597;
de heerlijkheid Hongersdijk].

Zicht op Haringcarspel. nr. 24,12e jg., dec. 2003. Een oude verrekening [van bouwkosten van een schuur
tegen boodschappen in de winkel van Hillebrand Dekker, 1906]; Een ongewone restauratie [boeren-
woning Oostwal nr. 139; eigenaar in 1771 Jan Pietersz Tesselaar, tr. 1768 Aaltje Kuilboer, die hertr. 1777
Arij Langedijk; koper in 1830 was Simon Jacobsz Ligthart]; Op poene van swaarder strafe [Reijer Jacobs
Breet, smid te Sint Maarten, 1732 in hechtenis en verbannen naar West-Indië]; J. Beemsterboer. Met een
vrachtschip naar Gouda met aardappelen en groenten. Warmenhuizen: de Firma Paarlberg; De buson-
derneming van J. Spaans, later wed. J. Spaans Kalverdijk [Jan Spaans (geb. Kalverdijk 1869) tr. ca. 1900
Anna Dekker (geb. Burgerbrug 1875)]. Nieuwsbrief, no. 19, febr. 2003; no. 20, sept. 2003.

Uit onze afdelingsbladen:
Apeldoorn e.o.. 2003, no. 4, Oranjetelg zweeg over opa-Willem III [Chris ten Bruggen Kate uit Nun-
speet, 1920-2003, zoon van Anna Helena van Leersum (geb. 1885)].
1340 (Rotterdam), jg. 17, no. 4, dec. 2003. A.J. van Reeken: Kwartierstaat Diederik [Anna Diederik, geb.
Rotterdam 1884, tr. Den Haag 1905 Johannes Anth. van Reeken; —, Schaaij, Helber(ich)s/Helperichs (te
Groningen), (de) Boer (te Zevenhuizen)]; De zaak van Wieldrecht (2).
Geneajogica (Flevoland), 19e jg., no. 4, dec. 2003. Roots in Flevoland -1 [van Arie Cornelis Kleijwegt, geb.
Hillegom 1942; kwartieren te Urk en op Terschelling: Hakvoort, De Boer, Van Dokkum]; Bloedverwant-
schap van Oeble Ypes Viersen naar Hessel de Vries [via Brouwer te Dokkum en Halbesma]; Kwartierstaat
van Mart Meijer [geb. Zwolle 2003; Meyer (te Gorinchem), Jaspers (te Oude Niedorp), Coebergh, Wilde-
boer].
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch-Tilburg), nr. 20, jg. 5, dec. 2003. Aanv. Personeel Brabantse Spoor- en
Tramwegmaatschappijen [Gerrit Stegehuis, geb. Amersfoort 1882]; Uit de protocollen van Veghel (14)
[1754-1767; Van Kilsdonk]; Aanv./corr. Kwst. Van Hassel [o.a. Hesius]; Archieven in de regio (17). Archief-
dienst Hoogstraten (B); Aanv. Kwartierstatenboek: kwst. Kafoe [ook: Caffou, Caffoe; generatie IX].
Hollands Noorderkwartier, afl. 56, jg. 17, nr. 4, dec. 2003. Verv. Genealogie Peetoom [kinderen van Jan
Dirksz Hoogvorst en Antje Jans Peetoom en hun gezinnen]; Verv. Latijnse uitdrukkingen; M. van Brenk-
Hoogeboom: Over de drempel... [oudste generatie Hoogeboom: Teunis Pieters (Hoogeboom) tr. Trijntje
Hendriks (van de Burgh); kinderen gedoopt te Enigenburgh en Tuitjehorn 1705-1725].
Koggenland.jg. 18,2003/4. }• Schenk: Wisselen van Loteling voor de Nationale Militie [Jan Ruijter, brood-
bakkersknecht te Blokker en Jan Fransen, schoenmakersknecht in De Rijp; 1833]; Herke [rk-doopnaam:
Herculinus]; G. Schrander. What is in a name [bijnamen]; Verv. Kwst. Doodeman [Schrander, Van Weel (te
Haarlem), Sijm (te Blokker)].
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Kwartier van Nijmegen, jg. 12, nr. 4, dec. 2003. De bibliotheek van het voormalige Canisius College van
de jezuïten te Nijmegen; W.H.]. Eijkman: Kwartierstaat kinderen Teunissen [Hendrikus Antonius Teu-
nissen tr. Nijmegen 1896 Drika Geurts; Teunissen (te Hatert, Neerbosch), Driessen (afk. van Geijsteren),
Geurts (te Groesbeek, Nijmegen), Wils (te Nijmegen); met Van Bebber (te Kranenburg)]; P.W.G. Peters: De
bidprentjesverzameling van Heiske van Aalst [voornl. uit Mook; Middelaar en Molenhoek]; J.F.W. Hek-
king: Lijst van dienstplichtigen [waarin aanvullende gegevens Hekking].
NoordKOPstukken. 18e jg., nr. 1, dec. 2003. Verv. Huwelijken Den Helder 1811-1833 van niet Helderse
Bruid of Bruidegom [Klimmer t/m De Pee]; L. Deugd/]. Kalf: Genealogie familie London [Jan Tomasz
London tr. Geertje Jacobs; kinderen gedoopt te Medemblik 1688-1701].
Oude Sporen (Gooiland), jg. 14, nr. 4, dec. 2003. jg. 14, nr. 4, dec. 2003. Resolutieboek Laren deel 3. Ge-
rechtigden tot gebruik van de Gemeentegronden 1708; B. Aries-Rootliep: Wetenswaardigheden -5. 'Het
aankleden' [op zoek naar vluchtgegevens en een foto van een vliegtuig in 1947].
Zaanstreek-Waterland, nr. 55, dec. 2003. N. Aten: Over de meest voorkomende jongensnamen in de
Zaanstreek in de 15e en de 16e eeuw;].G. Voortman: Uit het Artland, deel 1 [namen van horigen en de
plaats van hun boerderij]; J. van der Stok: Kwartierstaat van Jan Aten [1896-1979; —, Honigh, Boeken-
oogen, Van Gelder];J. Rep: Pieter Rep (1821-1867) [levensbeschrijving].

België
Bachten de Kupe. 45e jg., nr. 1, jan.-maart 2003. Idem, nr. 2, april-juni 2003. Verv. Geboorte en doop
[slaapjes, vondelingennamen (bijv. Indenganck, Conserve, Pekelharinck, Van Drempel, Trap, Linde-
boom, Rooms), geboortekaartjes, geschenken, doopritueel, kerkgang, enz.]. Idem, nr. 3, juli-sept. 2003.
Idem, nr. 4, okt.-dec. 2003. 'Hof ter Vrouwen' of'Vrouwenhof 's Heer Willemskapelle [i2e-i4e eeuw];
De koster [naamdragers De Coster(e) ne-ise eeuw]; Over de ommegang van Poperinge Of Hoe het kind
Jacob Vanhove een jaarlijkse Maria-verering op gang bracht [geb. 1479, zoontje van Rassoen Vanhove en
Jaquemyna Bayaert]. Die Chronyke Bachten deKupe, 36e jg., nr. 4,2003.

Heraldicum Disputationes. jg. 8, nr. 4, okt.-dec. 2003. R.A. Laing: Kaapse familiepenningen in de VOC-
periode [o.a. Bac(x), Six, Hinloopen, de fout met het wapen Van den Bempden]; A.H. Hoeben: Eén bron
voor Rietstap's ArmorialCénéralbekend; E.Peeten: Goed beslagen: het hoefijzer in de heraldiek; A.C. Ze-
ven: Een Brugs zegel in Wageningen [van Aelbert Brielle, 1712 te Brugge]; CE. Kuipers: Halve leeuwen; J.
Roelstrate: Hoefijzers in Poolse wapens: het wapen van de herb Dabrowa.

L'lntermédiaire/De Middelaar. No. 348, Ao. LVIII, nov.-déc, 6/2003. L. Diesbecq-Verstraete: Une branche
méconnue de la familie van Eesbeeck dit Vanderhaegen [te Grimbergen, Brussel en Ixelles; eind i6e-2oe
eeuw]; Verv. Familie Maitre Hins, devenue Met(h)ens [ook: Maitense, Maithens, Metense, Mintense,
Metrehins, Maitrehins]; Belges et Luxembourgeois mariés a Longwy au cours du XLXe siècle; Antw.
Straatman [te Bredevoort, Bergen op Zoom, Brussel; i8e-i9e eeuw].

Het Land van Nevele. jg. XXXIV, afl. 4, nov. 2003. Cyriel Buysse over
Emile Claus [schilder, overl. 1924]; Over de pastorie en de pastoors
van Landegem in vroegere tijden [o.a. Pieter Steurbaut, vermeld
i557-7i> had twee illegitieme dochters bij Isabelle Ledersnijders];
Twee getuigenissen over de Grote Oorlog: notities over de gebeur-
tenissen in Poesele tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetekend door
gemeenteambtenaar Jules De Meulenaere en pastoor Leonard De
Roo; A. Martens: Lag de middeleeuwse dorpskern van Hamsebeke
(Hansbeke) op de wijk Ham(me)?; Belastingbetalers van Landegem
in de cohier van de vijfde penning van 1577.

HEEMKUNDIGE KRING

"HET LAND VAN NEVELE"
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Le Parchemin. No. 348, 68e anncc, nov.-déc. 2003. D. de Kerckhove dit van der Varent/N, de Schaetzen: Les
Laminne. Genealogie portraics, cadre de vic [Laminia, (de) Laminne; te Luik; I7e-i9e eeuw; fragment
(de) Bex te Luik i7e-begin 19e eeuw (afk. van Maaseik)]; D. de Kerckhove dit van der Varent: Corrcctions a la
genealogie de la familie Van Marcke dit de Lummc alias de Lummene dit van Matcke a Audenarde [Van
Lummen(c), van Marcke/van Maarke; 13C-17C eeuw; te Oudenaarde, leper, Gent]; Héraldique vivante:
Frasca.

Vlaamse Stam. 39e jg., nr. 9, dec. 2003. Verv. Opzoekingen in het archief van het kadaster; J. Roelstrate:
Rubriek voor beginners. Hoe ver kunnen we opklimmen met onze stamboom?; Verv. Familie De Keyser
te Hombeek en Leest; Verv. Werkboekjes... Turnhout (1873-1882; o.a. Joanncs Gysbert Janssen, gcb. Den
Bosch 5-8-1847, marmermaker].

Duitsland
Computergenealogie, 18. Jg., 4/2003. G. Umger/K.-P. Wessel: Weltwcit und rund urn die Uhr prasent [waar
moet men op letten bij het maken van een genealogische website]; M. Christ: Der univcrsclle Code für
das Internet [wat is HTML; voor- en nadelen; tekstverwerker; cursus: http://selfhtml.tcamone.de];
B. Wendt (bw^computergenealogic.de): Webseiten 'in Nullkommanichts' mit PAF [met het gratis
gcncalogieprogramma PersonalAnccstry File kan men eenvoudig websites maken]; R. Penke: Eine Home-
page mit wenigen Mausklicks (Penkei@gmx.de); M. Christ (christm@christm.ch): Matègcschneiderter
Export für's Web. Ahnenforscher bietet einen variablen HTML-Generator; Neue Ideen aus Frankreich:
Heredis7.2;J. Bach: Der Stammbaum geht onlinc [PhpGedView; met dit gratis programma worden data
uit een Gedcom-bestand dynamisch en grafisch op internet weergegeven]; K.-P. Wesseh Grafiken für das
Weboptimicrcn.

Der Eisenbahner-Genealoge. Band 5, Jg. 20, Folge 12, Okt. 2003. H. Metzke: Genealogie und Öffentlich-
kcit; Gelegenheitsfunde im Kirchenbuch Haynau (Nicdcrschlesien); Die Ehestiftungendes Kirchspiels
Ilten [o.a. Behrbaum, Behre/Bahre/Behren(s), Bchrwehr/Bierwirth, Bckcdorf, Bergmann/Bargmann,
Bartram/Bertram, Bilms]; Personale der Eisenbahn-Vcrwaltungen und Stationen in Aachen 1887.

Familie und Geschichte. lfd. Nr. 47, Band IV, 12. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2003. J. Vogel: Wilhelm August
Lampadius - cin Nachkomme Karls des GroÊen [geb. Hehlen bij Bodenwerder 1772; via Niemeyer,
Wichmann, Ludewig, Helmold (te GÖttingen, i5e-i6e eeuw), Spccbotel, von Grone, von Bodendiek,
von Alvenslcbcn > graven van Ammensleben]; R. Friese: Das Epitaph der Familie v. Gadenstcdt in der
St. Sylvestri Kirche in Wernigerode [met 16 wapens]; Die Chemnitz-Bornaer Familie Hoffmann [17e-
19e eeuw]; Verv. Soldaten aus Thüringen in RuGland 1812; Christoph Siegel [1550 Eibenstock 1613];
War Dr. Caspar Amthor (1547-1619) cin Enkel des Grafen Wolfgang II von Hennebcrg?; Ein Pfarrer als
Familienforscher. Ein Bcitrag zur Kröben-Forschung im Aken burger Land [Abraham Avenarius, vanaf
1654 predikant van Zipsendorf, tekende een stamboom in de marge van de huwclijksintekening van
Peter Naumann (exm. Kröber) met Maria Kröber, verwant in de 4c graad]; Zufallsfundc zum Kirchspiel
Frankenberg/Sa (1573-1749).

Wernigerode, Rathaus zijkant
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Genealogie. Band XXVI, 52. Jg., Heft 11/12, Nov.-Dez. 2003. H. Metzke: Voren twurf der Bund/Lander-Ar-
beitsgruppe 'Reform des Personenstandsrechts' für ein Personenstandsrechtsreformgesetz (PStRG); W.
B/7% Johann Schönewald (1527-1565), Althessischer Pfarrer der Reformationszeit und seine Herkunft
[ook: Schonwaldt, Schon(n)ewaldt, Schonwelder]; Verv. Die Timpfe. Eine norddeutsche Münzmeister-
sippe [te Rostock, Königsberg; fragment Timpf, Timpke; eind i6e-i7e eeuw]; Verv. Die Abdecker von
Aschau im Chiemgau [familie Waltl].

Osnabrücker Familienforschung. Nr. 55, Jan.-Marz 2003. Website Museumdorf Cloppenburg: http:
//www.museumsdorf.de. Idem. Nr. 58, Okt.-Dez. [2003]. Hollandganger im Sommer 1656 aus der
Vogtei Merzen; Dinklager Namen aus dem Jahre 1657; Hollandganger in der Familie Beckebrede aus
Andorf, Kirchspiel Menslage; J.G. Voortman: Migranten aus Badbergen, Gehrde und Quackenbrück im
Poorterboek von Amsterdam; B. Volterman: Mein Weg zu Karl dem Grollen [afstammingsreeks van Ba-
rbel Volterman-Zeretzki, geb. Uphausen 1959, via o.a. Eberhard (te Gesmold en Sünsbeck), von Voss zu
Diek (geh. met von Münchhausen), von Nagel, von Grafschaft en verder een wat mager onderbouwde
reeks; via één der voorgenoemde families is mogelijk wel een beter te bewijzen reeks samen te stellen];

) . Hausfeld: Stammfolge Hof Elting in der Bauerschaft Vehs im Kirchspiel Badbergen; Soldatenehen im
Kirchenbuche der ev.-luth. St. Silvesterkirche zu Quackenbrück 1795-1820; M. Heilmann: Alte Meller
Bürgerfamilien. Die Familie Balcke (I. Teil).

Ostdeutsche Familienkunde. Band XVI, 51. Jg., Heft 4, Okt.-Nov. 2003. Bürgeraufnahmen der ost-
preufiische Stadt Frauenburg in den Jahren 1774 bis 1850; Hermann Brand - ein baptistischer Prediger
aus Königsberg i.Pr. und seine Familie [geb. Almke 1880 (exm. Winkelmann)].

Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde. Band 23, Heft 10, Juni 2003. M. Bastion: Die
Ahnen des Malers und Architekten Johann Christian von Mannlich (1741-1822) [kwartierstaat 13 gene-
raties; Manlich, Aberell, Strafi, Ro(u)gandt; met o.a. Drentwett, Lauginger, Rehlinger; kwn. voornl. te
Augsburg en Enkirch]; O.-G. Lonhard: Erganzungen und Berichtigungen zur Familie Volland in Mark-
gröningen [ise-i6e eeuw]; W. Caesar: Wappenverleihungen durch die Hofpfalzgrafen Paumgartner von
Paumgarten 1549 bis 1603; L. Schauwecker: Von den Herren von Schaubeck zur Familie Schauwecker.
Erganzungen und Nachtrage [ne-iöe eeuw].

Südwestdeutsche Blatter für
Familien- und Wappenkunde

Herausgegeben vom
Verein für Familien- und Wappenkunde

in Württemberg und Baden e.V.
Stuttgart

Verein für Familien-

2

Band 23 Heft 11 September 2003 ISSN 0172-1844

Idem. Heft 11, Sept. 2003. O.-G. Lonhard: Das Testament des Conrad Essich [1565, won. Rutesheim,
Gericht Leonberg, tr. ca. 1553 Maria Jacobe Ber]; J. Schlette: Die Familie Schlette. Spuren schweizerischer
Einwanderer im Herzen Württembergs [oudst bekende: Isaak Schlette tr. Boltigen 1696 Benedicta
Lutz]; C. Kluth: Scharfrichter Steinmayer - nicht Steinmann - in Triberg [tr. 1767 Josepha Seidel (Seid-
lin)].

Idem. Heft 12, Dez. 2003. Der Ahnenkreis Laux-Neuffer. Erganzungen zur Ahnenliste Schelling
[Neiffer, Neyffer, Nyffer, Neuffer; met schema I4e-i7e eeuw; schema met beroemde Gaisberg-nakome-
lingen (vier dichters en twee filosofen, w.o. Mörike en Hölderlin): Gaisberg(er)/von Gaisberg, Moser
v. Filseck, Heller, Hauff, Andier; Kwst. Laux/Lux i4e-i6e eeuw, met o.a. Angerer, Klein (te Stuttgart),
Gainsberger, Kreidweili, von Baldeck, Tegenhardt; kwn. voornl. te Esslingen].
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Luxemburg
Familjefuerscher. 20. Jk., Nr. 65, Juli 2002. Einwanderung aus dem alten luxemburger Raum in die
deutschen Pfarreien Bruschied, Bundenbach ... Sponheim [i7e-i8e eeuw; o.a. Kilian]; Die fragmenta-
rische Kirchenbuchüberlieferung der Pfarrei St. Paulus auf Burg Falkenstein [1779-1793]; Die Stamm-
baumsammlung der Franz Keilen (Teil III) [Schneiders alias Trausch, Promm alias Billen (met Weis),
Weisdorf]; In Memoriam Jean-Claude Loutsch, heraldicus (1932-2002). Bibliographie.

Idem, Nr. 67, Okt. 2002. R. Schumacher. Anmerkungen zur Liste der Meistbesteuerten des Walder-
departements [Luxemburg] von 1810 - Prosopographie der Notabelen von Hesperingen, Alzingen,
Fentingen, Itzig und Kockelscheuer - mit einem Exkurs über Michel Schumacher aus Niederanven
[geb. Senningen 1761, zoon van Petrus Schom(m)esch (= Schumacher) en Maria Hostert; o.a. Boch, Klein,
Puttinger/Pettinger, Steichen, Stiff{t); burgemeesters van Alzingen (1800-1823) en Hesperingen (1823-
1836)]; Erklarung der luxemburgischen Familiennamen. II. Rodange [Baillieux/Balieu t/m Weyerig].

Idem. Nr. 68, Dez. 2002J. Malget: Inhaber von kirchlichen Benefizien im Alten Luxemburg, vor allem
des 18. Jahrhunderts; Bibliographie Prof. Emile Krier (1949-2002).

Idem. Nr. 69,21. Jk., Marz 2003. Jean-Georges Gilsdorf et sa descendance [geb. Arlon 1663; Bour, Har-
gardt]; Das Feuerstattenverzeichnis. Die Marktvogtei Diekirch; Verv. Stammbaumsammlung Keilen
[burgemeesters van Bastendorf 19e eeuw; Wampach, Gralinger, Mertz, Goedert].

Verder ontvingen wij:
Arbeitsgemeinschaft für Saarlandische Familienkunde e.V.. Informationsdienst, Nr. 144, Aug. 2002; Nr.
146, Febr. 2003. Bijlage: Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft, Ihre Mitglieder, deren Forschungsge-
biete und Forschungsunterlagen, 37. Sonderband. Nachtrage für die Jahre 1997-2002; Nr. 147, Mai 2003;
Nr. 148, Aug. 2003; Nr. 149, Nov. 2003.
De Asperensche Courant, zonder datering [jg. 24 (2003), nr. 3/4]. Jubileumuitgave 1978-2003 [Herin-
neringen van (oud-)voorzitters; De krant van toen. Het nieuws van 70 jaar geleden (Luuk van Velzen te
Acquoy)].
Baerne. 18e jg., nr. 3, sept. 1994.
Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.V.. Informationsblatt, Band 4, Nr. 10, Marz 2002
[Nachlasse im Vereinsarchiv. Nachlafi Roth]; Nr. 11, Sept. 2002; Band 5, Nr. 1, Marz 2003; Nr. 2, Sept.
2003. Mitgliederverzeichnis Stand Aug. 2003; Nr. 3, Dez. 2003.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 17, nr. 1, maart 2003 [De Heus-berichten]; nr. 2-3, nov. 2003.
The Caledonian Society. Med., 27e jg., no. 4, dec. 2003 [R. Vennik: Margaret van Schotland (geb. Honga-
rije 1046, tr. Malcolm III); Idem: Schotse heiligen].
Delfland, jg. 12, no. 4, dec. 2003.
Devotionalia. periodiek van verzamelaars van devotionalia, 19e jg., nr. 114, dec. 2000; 20e jg., nr. 115,
febr. 2001; 22e jg., nr. 127, febr. 2003; 22e jg., nr. 132, dec. 2003.
Familienkundliche Nachrichten. Band 12, Nr. 5 (Jan.-Marz) t/m 8 (Okt.-Dez. 2003).
Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen, ie jg., nr. 8, nov. 2003 [W.Aknus: Godefridus ('Ireneus') Wendeli-
nus (addenda et corrigenda)]. Idem, nr. 9, dec. 2003.
Genealogische Vereniging Prometheus. Med., 12e jg., nr. 1, febr. 2003.
Groningen. Nieuwsbrief cultureel erfgoed (www.groningerarchieven.nl), jg. 3, nr. 2, zomer 2003. Idem.
nr. 3, herfst 2003 [Trots zijn op de eigen cultuur. Interview met Margriet Dijk en Henk Scholte, consu-
lenten van het Huis van de Groninger Cultuur]. Idem, nr. 4, winter 2003 [Een streekproduct maken is
meer dan het plakken van een etiketje. Interview met Willem Schaap van Het Compagniester Banket].
Haags Historisch Museumnieuws. nr. 3, dec. 2003 [Emotietrip voor vmbo-ers in de Gevangenpoort; 250
jaar hoger beroepsonderwijs van de Fundatie van Renswoude aan weesjongens].
Die Haghe. ledenbericht, 113e jg., nrs. 1 t/m 6, febr. t/m nov. 2003.
Le Heraut (Association Royale Office Généalogique et Héraldique de Belgique), No. 83, ïer trim 2003
t/m No. 86,4e trim. 2003.

M. Vulsma-Kappers
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vragenru
Deze rubriek staat uitsluiten(ften-dieriste~van leden^vanrdé'rNGV die met hun onderzoek op
genealogisch of heraldisavgebied:zijn vastgelopenrDoorgaans (is.net nuttig om eerst via de
Contactdienst te proberen van andere:gènealogen een a.ntwoordiïkrijgen alvorens vragen in
deze rubriek te stellen.><^ (J 7) /lV)) ^~^^C^

De vragen (met antwoordportoren-met vermelding-van uwJidmaatschapsnummer) en ant-
woorden dienen op aan één zijde^bescnreven^papier te worden toegezonden aan:
Mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbreé^z77i LH Boskoop.

antwoorden

437. IJSELSTEIN (58 (2003), pag. 370)
1. Elsje van IJsselstein, ged. Gouda 21-12-1794.
2. Isak IJsselstein, ged. Gouda 18-7-1770, overl. vóór 8-12-1810, tr. Gouda5-2-1792
3. Neeltje van Schenderen, verscheen 8-12-1810 als weduwe voor de Goudse weesmeesters.
4. Adrianus van IJsselstein, ged. Gouda 24-5-1720, tr. (1) Gouda 1741 Neeltje Jans Boon, tr. (2) Gouda

5-12-1745

5. Anna Zonnevelt, ged. Gouda 29-9-1726.
8. Arie Ariensz. van IJsselstein, van Gouda, overl. vóór 17-6-1763, tr. Gouda 10-4-1712
9. Sara Pieters van der Spelt, van Gouda, overl. Gouda ca. 17-6-1763.

10. Dirk Zonnevelt, tr.
11. Jannigie de Koning.

J. D. Lafeber, Gasselte

468. HO(O)GENDORP (59 (2004), pag. 36)
1. Lourens Claesz. Hogendorp, ged. Oud-Ade 12-8-1686, timmerman a/d Oude Ade, tr. Marijtje Theu-

nisdr. van Wieringen.
2. Claes Lourisz. Hogendorp, geb. ca. 1654, timmerman a/d Oude Ade, tr. Alkemade (rk) 12-1-1682
3. Neeltje Willemsdr. Stooffie alias van der Mij.
4. Louris Cornelisz. van Hogendorp, van Voorschoten, timmerman a/d Coppoel te Rijpwetering, otr.

Voorschoten 13-11-1645
5. Machtelt Cornelisdr. van Leeuwen, van Zevenhuizen onder Warmond.
6. Willem Dircksz. Stooff alias van der Mij.overl. vóór 30-10-1663,

10. Cornelis Claesz. van Leeuwen, tr.
11. Maritgen Henrickxdr.

20. Claes Cornelisz. van Leeuwen, overl. vóór 6-6-1644, tr.
21. Trijntgen Cornelisdr.

Th.J. van der Poel, Hillegom

vragen

48I.RUYCHAVER

Nicolaes Ruychaver, geb. Haarlem (?), overl. Amsterdam 1577, kapitein van de watergeuzen (1569-1572),
bevelhebber van Zierikzee (1575). Gevraagd: de namen van zijn ouders.

T. J. de Koning, Nieuwkoop
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482. DE VRIES
Johannes Coert wordt geref. lidmaat Andijk 28-4-1802, zijn (verm.) zus Hitje Coert in 1803. Johannes
tr. Andijk 28-12-1804 Pietertje Pieters Kort en noemt zich sindsdien De Vries. Uit dit huwelijk geb. 15-1-
1806 Pieter de Vries; vader Johannes was toen overleden, moeder Pietertje overleed in 1812. Pieter werd
opgevoed in het weeshuis te Grootebroek. Hij tr. ald. 1-5-1831. Voor toestemming werd gezocht naar de
grootouders, o.a. in Stavoren. Gevraagd: voorgeslacht van Johannes Coert / de Vries.

J. de Vries, Hoorn

483.GEER(D)IN(C)K
Willem Janssen, landbouwer, sinds 17-12-1707 leenman van erf en goed Geerdink in het richtersambt
Delden/buurtschap Woolde, overl. vóór 15-3-1729, tr. vóór 1700 Marijken Hendriksen. Hun kinderen,
verm. geb. te Woolde, voerden Geer(d)in(c)k als familienaam: Jan, landbouwer te Woolde; Henrick Wil-
lemsen (later Pallast), tr. Oldenzaal 1744; Gerardus Willemsen, tr. Woolde 1739; Maria, tr. Woolde 1730;
Hermina en Joanna. Gevraagd: voorouders van Willem en Marijken.

G. Geerdink, Velden

484. ENGELEN
Hendrik Engelen, zn. van Willem Engelen en Christina Nack, tr. Maria Agnes Wessels. Hieruit ged. r.-k.
Amsterdam 8-3-1770 Henricus Joseph, 14-1-1772 Joannes Henricus, 28-8-1775 Cornelius, 27-2-1778 Wil-
helmus. Te Amsterdam tr. 22-7-1798 Christina Engelen, 29 jr, geass. met haar vader Hendrik, met Gerrit
Huijsser. Is Christina een dochter van bovengenoemde Hendrik? Gevraagd haar doopgegevens.

M. van der Klaauw, Sassenheim

SJ(2Ju
1254 - 200A

Aan dit nummer werkten mee:

P.C. M. Blom, Rooseveltlaan 36,1902 DC Castricum.
Dr. P. Bos, Vrijheid 47,8814 XX Zwolle.
Anneke Bos-Bliek, Weegbree 7,2771 LH Boskoop.
C. E.G. ten Houte de Lange, Boulevard 15,3707 BK Zeist.
Jos Kaldenbach, Amstelstraat 18,1823 EV Alkmaar.
G. Kalverdijk, Van Merlenlaan 10,1852 CG Heiloo.
O.W.C. Mertens, Mariastraat 43,4506 AD Cadzand.
J. Muelink, Laanweg 32,1871BJ Schoorl.
G.H. Paetzel-Veenstra, Dokter P. Oosthoekstraat 51,7462 JR Rijssen.
Emmy Reijngoud-Posthuma, Kasteellaan 15,1829 BD Oudorp.
Th. J. Sinnige, Vredenoord 52,1852 WD Heiloo.
M.C. Sluis, Hulstlaan 101,1702 VK Heerhugowaard.
Arie Jan Stasse, St. Josephlaan 47,3551 VB Utrecht.
A.C. Stierp-Impink, H.C. Maatstraat 4,1829 BK Oudorp.
C.QC.M. Walschots, Haagweg 86-H, 2282 AD Rijswijk ZH.
P. J. M. Wuisman, Kazemat 14,5301JD Zaltbomtnel.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
Correspondentieadres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976,1000 AZ Amsterdam.
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