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Wat betekent de mens in de natuur? 
Een niets vergeleken bij het oneindige 
Een al vergeleken bij het niets houdt hij het midden tussen niets en 
alles 
Oneindig ver verwijderd van deze uitersten blijven het einde der dingen 
en hun begin voor hem een ondoordringbaar geheim 
Hij is evenmin in staat het niets te zien waaruit hij is voortgekomen, 
als het oneindige waarin hij verzwolgen wordt Wat kan hij anders doen 
dat wat schijngestalten waarnemen van daartussen gelegen dingen eeuwig 
wanhopend om ooit hun begin of einde te leren kennen? 
 
 
 
 
 
 
 
Citaat Blaise Pascal 1623-1662 
Franse beoefenaar van de wijsbegeerte, wis- en natuurkunde 
en godsdienstwetenschap. 
 
Boven de wetenschappelijke waarheid, door het verstand 
ontdekt, stelt hij de religieuze waarheid, die door het hart 
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(het gevoel) wordt gevonden.
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...wat echter eigenlijk is gebeurd, onttrekt zich aan de blik van de 
historicus, want het eigenlijke historische ge-beuren ligt diep 
verborgen, door allen geleefd en door nie-mand bespied... 
                                                   C.G. Jung 

Voorwoord 
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In het verleden ligt het heden  
en in het nu wat worden zal.... 
 
 
De geschiedenis van mijn voorgeslacht heeft mij altijd geboeid. 
Ik voel me verbonden met mijn voorouders, heb eerbied voor ze. 
De drang is er altijd geweest, ze beter te leren kennen: hun wel en wee, 
hun op- en neergang. De geschiedenis van mijn familie in de tijd en het 
midden waarin zij leefde. 
Het uitzoeken van mijn kwartierstaat werd dan ook een passievolle hobby. 
Hieruit vloeide voort van iedere grootouder ook de stamboom uit te 
zoeken. 
In dit werkje heb ik geprobeerd een beeld te geven van het voor- en 
nageslacht van mijn grootvader Pieter Veuger. Hij stierf op 11-1-1975 op 
78-jarige leeftijd. 
Opa Veuger was niet gemakkelijk, kon driftig uitvallen en was uiterst 
streng. Maar kon ook lief zijn, ik herinner me de momenten dat hij je 
vriendelijk toeknikte en een knipoog gaf, de vele momenten dat hij die 
ouderwetse kinderliedjes zong (vooral toen hij ouder werd). Ik herinner 
me de vele logeerpartijen aan de Stolpen, de smederij en de blaasbalg, 
waaraan ik mocht trekken als hij aan het smeden was en ik herinner me 
hem gebogen bij de paarden om ze van nieuwe hoefijzers te voorzien. 
Het was een fijne opa en aan hem draag ik dit familieover-zicht op. 
Eens zal het zijn dat wij elkaar weerzien..... 
 
 
 
                                    De schrijfster 
                                          
                                    
Julianadorp, september 1995. 
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Ter inleiding  enige ditjes en datjes 
 
Kwartierstaat: 
Dit familieoverzicht wil ik beginnen met de kwartierstaat, waarin mijn 
kinderen de kwartierdragers zijn. Weliswaar is de uitwerking hier op een 
zeer eenvoudige wijze weergegeven. De uitgebreide versie is te lezen in 
een apart boekwerkje "Mijn Kwartierstaat". 
 
Polder "de Zijpe": 
Vervolgens heb ik de geschiedenis van de inpoldering van de Zijpe willen 
weergeven, omdat deze polder voor zo'n lange tijd het woon- en 
werkgebied is geweest van de familie Veuger. 
 
De Zijper stamvader: 
Het familieoverzicht van het geslacht Veuger wordt begonnen in de vijfde 
generatie bij Hendricus Veuger, de in Meppel geboren koopman. Deze kwam 
als enigste uit zijn familie, naar de Zijpe en alle in dit overzicht 
genoemde "Veugers" behoren tot het nageslacht van deze Hendricus. Hij is 
dus de stamvader van de Zijper familie Veuger. 
Dat dit boekwerkje eindigt met het voorgeslacht van Hendricus, is 
vanwege het feit dat daar nog veel onduide-lijkheden in zitten. 
 
De nummering: 
Voor wat betreft de nummering: de in dit familieoverzicht gehanteerde 
nummering is niet de gebruikelijke, doch dit door mij gebruikte systeem 
bevalt mij het beste.  
Het eerste cijfer duidt aan welke generatie het betreft, het tweede 
cijfer geeft aan "het hoeveelste kind" het is in die generatie, en het 
derde cijfer staat voor "de hoeveelste jongen" het is in die generatie.  
Het tweede en derde cijfer is niet gebaseerd op volgorde van geboorte, 
maar op het feit dat iedere generatie begint met het nageslacht van de 
oudste zoon (van de stamvader) en eindigt met het nageslacht van de 
jongste zoon (van de stam-vader). De onder nummer 1 genoemde jongen in 
een bepaalde generatie kan dus best in een later jaar geboren zijn dan 
bijvoorbeeld de onder nummer 20 genoemde jongen.  
Het laatste cijfer achter de : geeft de volgorde aan van vermelding in 
dit overzicht, betreffende gehuwde jongens en hun gezinsgegevens. 
Het leuke van dit systeem vind ik, dat in één oogopslag is te zien, 
hoeveel meisjes en hoeveel jongens er in een bepaalde generatie zijn 
geboren en hoeveel jongens er van in het huwelijk traden.  
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Nemen we het laatste nummer in de achtste generatie als voorbeeld: 
nummer 8-16-10:8, dan zien we onder dat nummer de gegevens staan van 
Pieter Veuger. Pieter is in de 8ste generatie de 8ste getrouwde jongen. 
In deze generatie zijn totaal 16 kinderen geboren, waarvan 10 jongens. 
 
De gegevens van de jongens die op jonge leeftijd stierven of ongehuwd 
bleven (of dat op dit moment nog zijn), staan vermeld onder het nummer 
van hun ouders. Zo ook de gegevens betreffende de vrouwelijke Veugers. 
Deze laatsten worden één generatie gevolgd, dit in verband met de 
mogelijkheid dat eventuele kinderen ingeschreven kunnen staan met de 
fami-lienaam van de moeder, dus de naam "Veuger" dragen. 
 
Vergelijking van datums: 
In het leven liggen vreugde en verdriet vaak dicht bij elkaar. Zo ook in 
de familie Veuger. Door de datums met el-kaar te vergelijken, worden 
soms verrassende ontdekkingen gedaan, zoals dubbele bruiloften en 
verjaardagen op dezelfde dag. Maar ook verdrietige, zoals een overlijden 
op een ver-jaardag of huwelijksdag. Zulke gebeurtenissen zetten toch een 
stempel op de viering van zo'n verjaardag of huwelijks-dag in de 
navolgende jaren. 
Wanneer een gebeurtenis -als bovengenoemd- plaatsvond in de naaste 
familie, wordt dit bij de desbetreffende persoon ver-meld. 
 
"Bijzondere" dagen: 
Op "bijzondere" dagen als Nieuwjaarsdag en St.Nicolaas, vonden geen 
geboorten, huwelijken en/of overlijden plaats. Wel telt de familie 
Veuger één "Kerstkindje": Elisabeth (zie blz. 32). Zij werd echter 
slechts twee maanden oud. 
 
Tweelingen: 
Onze Zijper stamvader -Hendricus- was er één van een tweeling. Maar 
verder komen er onder zijn nakomelingen tot op de dag van heden geen 
tweelingen voor. Wel zijn er tweelingen geboren uit "vrouwelijke 
Veugers", maar die kinderen dragen niet de familienaam Veuger. 
 
Records: 
Gerrit Veuger (8-1-1:1) werd (tot nu toe) met zijn 86 jaren en 11 
maanden de oudste man in de familie en de oudste vrouwelijke Veuger werd 
Maartje Dekker-Veuger (blz. 39): op drie dagen na 87 jaar! 
Het record van de meeste huwelijksjaren staat op naam van Hendericus 
Veuger en zijn echtgenote Sijtje Schrieken (7-1-1:1): 60 jaar 
huwelijkstrouw! 
Over huwelijkstrouw gesproken: tot nu toe is er slechts één officiële 
echtscheiding geweest in de familie Veuger. 
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"Aankleed-materiaal": 
Een stamboom met alleen maar namen en datums is niet zo leesbaar. Om dat 
te bevorderen heb ik het geheel willen "aankleden" met foto's en 
"bijzonderheden" over verschillen-de personen. Ik was daarbij echter 
afhankelijk van wat fami-lieleden mij aanreikten. Wat dit laatste 
betreft was respon-sie helaas vaak teleurstellend. Zijn de "Veugers" zo 
be-scheiden? 
 
 
 
 
 
 
Reacties: 
Bij het samenstellen van dit familieoverzicht heb ik gepro-beerd de 
gegevens betreffende de nakomelingen van de Zijper stamvader, zo 
compleet mogelijk  en ook foutloos weer te  geven. Ik wil echter niet 
beweren, daarin te zijn geslaagd. 
Graag ontvang ik van U eventuele op- of aanmerkingen, verbe-teringen of 
aanvullingen. 
Daarom een dringend verzoek: heeft U reacties, stuur ze naar 
 
E. de Graaf-Hoornsman (Engelien) 
Parkstraat 21 
1786 AB Den Helder 
 
Tel. 02230-43121 
          Per 10-10-1995 wordt dit veranderd in: 0223-643121 
 
 
 
 
 
 
Verantwoording: 
Deze uitgave is gemakkelijk te kopiëren. U heeft mijn toe-stemming dit 
te doen, wanneer U meerdere exemplaren mocht willen hebben. 
Alle gegevens betreffende de familie Veuger heb ik ingevoerd in mijn 
computer en deze uitgave is tot stand gekomen met behulp van het 
tekstverwerkingsprogramma van Windows. 
Een diskette met de familiegegevens is eventueel bij mij te verkrijgen 
tegen betaling van de kosten. 
Ik draag echter geen verantwoording voor zelf gekopieerde of (met behulp 
van een diskette) uitgeprinte exemplaren.  
Daar er gemakkelijk gegevens kunnen worden weggelaten  of  toegevoegd en 
ook de lay out eenvoudig kan worden gewijzigd, ontstaat er misschien een 
uitgave waar ik niet achter sta. 
Daarom zijn alle via mij verkregen exemplaren genummerd, met de hand 
gesigneerd, voorzien van het aantal bladzijden en de naam van de koper. 
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KWARTIERSTAAT 

 

Kwartierdrager: 

 
   1. de Graaf, Johanna Hillegonda. 
        Geboren 18-12-1972 te Den Helder. 
   1. de Graaf, Monique. 
        Geboren 16-7-1975 te Den Helder. 
   1. de Graaf, François Henri Johan. 
        Geboren 21-12-1985 te Den Helder. 
 
Ouders: 
 
   2. de Graaf, François Henri Johan. 
        Geboren 18-11-1947 te Den Helder. 
   3. Hoornsman, Engelina. 
        Geboren 8-7-1949 te Den Helder. 
 
Grootouders: 
 
   4. de Graaf, François Henri Johan. 
        Geboren 24-9-1915 te Helder. 
   5. de Beurs, Jikke. 
        Geboren 26-3-1917 te Helder. 
   6. Hoornsman, Jan. 
        Geboren 8-12-1919 te Helder. 
   7. Veuger, Hillegonda Ida. 
        Geboren 18-2-1925 te Zijpe. 
 
Overgrootouders: 
 
   8. de Graaf, Cornelis. 
        Geboren 29-1-1883 te Helder. 
   9. Papo, Maria Magdalena. 
        Geboren 6-10-1883 te Helder. 
  10. de Beurs, Pieter. 
        Geboren 31-5-1882 te Helder. 
  11. Vader, Hendrika. 
        Geboren 4-6-1882 te Helder. 
  12. Hoornsman, Klaas. 
        Geboren 20-9-1893 te Callantsoog. 
  13. Smit, Trijntje. 
        Geboren 13-3-1895 te Helder. 
  14. Veuger, Pieter. 
        Geboren 24-12-1896 te Zijpe. 
  15. de Leeuw, Engeltje. 
        Geboren 12-5-1902 te Zijpe. 
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Betovergrootouders: 
 
  16. de Graaf, Cornelis. 
        Geboren 24-12-1837 te Dordrecht. 
  17. Muller, Johanna Adriana. 
        Geboren 2-7-1846 te Helder. 
  18. Papo, Jacob. 
        Geboren 5-9-1847 te Haarlem. 
  19. Duran, Maria Theodora Magdalena. 
        Geboren 21-3-1857 te Helder. 
  20. de Beurs, Gerrit. 
        Geboren 10-8-1838 te Helder. 
  21. Ramkema, Jikke. 
        Geboren 7-3-1850 te Enkhuizen. 
  22. Vader, Cornelis. 
        Geboren 5-2-1860 te Helder. 
  23. Lanser, Pietertje. 
        Geboren 25-1-1861 te Zijpe. 
  24. Hoornsman, Klaas. 
        Geboren 20-8-1856 te Helder. 
  25. de Leeuw, Vrouwtje. 
        Geboren 17-2-1860 te Callantsoog. 
  26. Smit, Jan. 
        Geboren 19-11-1863 te Helder. 
  27. Gorter, Maartje. 
        Geboren 9-8-1864 te Helder. 
  28. Veuger, Michiel. 
        Geboren 19-6-1866 te Zijpe. 
  29. Vos, IJtje. 
        Geboren 19-2-1863 te Barsingerhorn. 
  30. de Leeuw, Dirk. 
        Geboren 3-3-1874 te Zijpe. 
  31. Zeeman, Hillegonda. 
        Geboren 24-6-1879 te Zijpe. 
 
Oud-ouders: 
 
  32. van de Graaf, Adrianus. 
        Geboren 27-7-1813 te Dordrecht. 
  33. Sandman, Florida. 
        Geboren 14-6-1815 te Vreeland. 
  34. Muller, Cornelis Henricus. 
        Geboren 22-1-1820 te Delfshaven. 
  35. Vader, Martje. 
        Geboren 19-5-1821 te Helder. 
  36. Papo, Jacob. 
        Geboren 11-1-1818 te Amsterdam. 
  37. Brondert, Elisabeth. 
        Geboren 12-10-1818 te Amsterdam. 
  38. Duran, Johannes. 
        Geboren 4-7-1823 te 's Gravenhage. 
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  39. Blok, Elisabeth. 
        Geboren 13-2-1832 te Schoonhoven. 
  40. de Beurs, Jacob. 
        Geboren 29-4-1801 te Haringhuizen. 
  41. Bakker, Aafje. 
        Geboren 12-4-1807 te Zijpe. 
  42. Ramkema, Johannes. 
        Geboren 24-1-1817 te Enkhuizen. 
  43. Pekema, Elisabeth. 
        Geboren 13-6-1817 te Lemmer. 
  44. Vader, Pieter. 
        Geboren 29-5-1818 te Petten. 
  45. Nagelhout, Hendrika. 
        Geboren 30-10-1818 te Veen. 
  46. Lanser, Jacobus. 
        Geboren 22-5-1835 te Texel. 
  47. Keesman, Maartje. 
        Geboren 5-2-1837 te Wieringerwaard. 
  48. Hoornsman, Gerrit. 
        Geboren 29-12-1821 te Callantsoog. 
  49. Hoogvorst, Grietje. 
        Geboren 2-3-1825 te Schoorl. 
  50. de Leeuw, Dirk. 
        Geboren 10-3-1832 te Callantsoog. 
  51. de Groot, Vrouwtje. 
        Geboren 2-11-1832 te Zijpe. 
  52. Smit, Maarten. 
        Geboren 16-6-1831 te Helder. 
  53. Bakker, Jannetje. 
        Geboren 19-12-1837 te Helder. 
  54. Gorter, Jan. 
        Geboren 26-10-1825 te Zijpe. 
  55. Jes, Grietje. 
        Geboren 7-3-1829 te Winkel. 
  56. Veuger, Pieter. 
        Geboren 13-10-1832 te Zijpe. 
  57. de Jong, Elisabeth. 
        Geboren 19-1-1841 te Zijpe. 
  58. Vos, Klaas. 
        Geboren 30-1-1834 te Barsingerhorn. 
  59. Ellen, Antje. 
        Geboren 27-6-1830 te Zijpe. 
  60. de Leeuw, Pieter. 
        Geboren 13-1-1841 te Zijpe. 
  61. Noorden, Grietje. 
        Geboren 27-9-1845 te te Zijpe. 
  62. Zeeman, Dirk. 
        Geboren 25-10-1854 te Zijpe. 
  63. Appel, Engeltje. 
        Geboren 30-1-1859 te Zijpe. 
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Oud-grootouders: 
 
  64. van der Graaf, Cornelis.      
  65. van Rugge, Adriana. 
  66. Sandman, Hermen. 
  67. Blom, Elisabeth. 
  68. Muller, Johan Daniel 
  69. Carlier, Elisabeth Johanna. 
  70. Vader, Jacob. 
  71. Bakker, Antje. 
  72. Papo, Jan Gerrit Isaac. 
  73. Vuur, Joanna. 
  74. Brondert, Hermanus. 
  75. de Groot, Johanna Maria. 
  76. Duran, Johannes. 
  77. .esbroek, Maria Magdalena. 
  78. Blok, Jacob. 
  79. Goedhart, Derkje. 
  80. de Beurs, Johannes. 
  81. Grin, Antje Cornelisdr. 
  82. Bakker, Cornelis. 
  83. Klugt, Trijntje. 
  84. Ramkema, Geerlof. 
  85. Butter, Saartje. 
  86. Pekema, Auke Jelles. 
  87. Ruurds, Jikke. 
  88. Vader, Arien. 
  89. Mulder, Aaltje. 
  90. Nagelhout, Marten. 
  91. Top, Anna. 
  92. Lanser, Pieter. 
  93. Blom, Petronella Maria. 
  94. Keesman, Jacob. 
  95. Waiboer, Neeltje. 
  96. Hoornsman, Willem Jansz. 
  97. Barneveld, Grietje Coenraadsdr. 
  98. Hoogvorst, Klaas. 
  99. Bakker, Neeltje. 
 100. de Leeuw, Adriaan. 
 101. Nieuwenhuizen, Aagje. 
 102. de Groot, Hendrik 
 103. Karstiaans, Vrouwtje. 
 104. Schmidt, Johann Heinrich. 
 105. Mieldijk, Trijntje. 
 106. Bakker, Hendrik. 
 107. Koning, Elisabeth. 
 108. Gorter, Jan. 
 109. Schager, Trijntje. 
 110. Jes, Hendrik. 
 111. Roos, Grietje. 
 112. Veuger, Hendricus. 
 113. Blaauboer, Neeltje. 
 114. de Jong, Michiel. 
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 115. Hoofd, Trijntje. 
 116. Vos, Dirk. 
 117. Rezelman, IJtje. 
 118. Ellen, Gerrit. 
 119. Fentij, Trijntje. 
 120. de Leeuw, Willem. 
 121. Slommer, Jannetje. 
 122. Noorden, Albert. 
 123. Delver, Grietje. 
 124. Zeeman, Jacob. 
 125. Rentenaar, Hillegonda. 
 126. Appel, Cornelis. 
 127. Krabman, Dieuwertje. 
 
Van verschillende hierboven genoemde families is de stamboom uitgezocht. 
Gegevens betreffende onderstaande families is na te gaan in de volgende 
familieoverzichten: 
 
"VAN TOEN NAAR NU - de Graaf, met Spijk aan de Linge  
                                          als geboortedorp". 
"VAN TOEN NAAR NU - Vier eeuwen ofwel twaalf generaties   
                                               Hoornsman". 
"VAN TOEN NAAR NU - de Beurs, de Helderse spekslagers". 
"VAN TOEN NAAR NU - Veuger, een koopmansgeslacht uit     
                                                    Meppel". 
"VAN TOEN NAAR NU - Papo, van oorsprong een militair  
                                                  geslacht". 
"VAN TOEN NAAR NU - Vader, ................................. 
"VAN TOEN NAAR NU - Schmidt, van Duitse afkomst". 
"VAN TOEN NAAR NU - de Leeuw, molenaars uit de Zaan". 
"VAN TOEN NAAR NU - Zeeman, een familie zonder 'zeemannen'". 
 
 
Een reden om de kwartierstaat op te nemen in deze uitgave, is om andere 
genealogen behulpzaam te zijn. Zij hebben namelijk de gewoonte om de 
namenregisters in verschillende genealogische uitgaven te bekijken en zo 
mogelijk aankno-pingspunten te vinden voor hun eigen (vastgelopen) 
onder-zoek. 
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De Zijpe 

 
 
Omstreeks het jaar 800 bestond de kust van wat we nu Hol-lands Noorden 
noemen, uit een gesloten duinlandschap. Achter het met bos begroeide 
binnenduin strekte zich een groot veenlandschap uit, bedekt met een 
vegetatie van struik- en dopheide, wollegras, diverse veenmossen en hier 
en daar wat berken. Veenriviertjes zochten kronkelend hun weg naar de 
laagst gelegen gebieden. Vanuit het veenlandschap in het tegenwoordige 
Zijpegebied stroomde het te veel aan water ten dele in zuidelijke 
richting door de bedding van de Rekere, ten dele naar het noorden en 
oosten in de richting van het latere westelijke waddengebied (Vlie). De 
druk van de enorme hoeveelheid in het veen opgeslagen water was 
blijkbaar zo groot dat de zee nog niet ver landinwaarts drong. 
Het duingebied, als ook de hoger gelegen gebieden waren be-woond. In de 
loop van de 9de eeuw hebben de bewoners van het binnenduin de 
aangrenzende veengebieden ontgonnen.  
Ontginning werd mogelijk door verdroging als gevolg van een stijging van 
de gemiddelde jaartemperatuur. De verdroging van het veen had tot gevolg 
dat het binnendringen van zee vanuit het noorden (Vliegebied) sterker 
werd door de vermin-derde druk van het "binnenwater" in de venen. De 
steeds dieper landinwaarts dringende getijwerking in de rivieren van het 
veenlandschap maakte ontginning van het veen moge-lijk. Men groef 
daartoe een aantal evenwijdig aan elkaar lopende sloten loodrecht op een 
afwateringsgeul waardoor het overtollige water bij laag water kon 
wegvloeien. Was de bovenste laag van het veen voldoende ontwaterd, dan 
kon men de begroeiing gaan rooien of wegbranden, waarna kon worden 
geploegd en gezaaid (rogge, haver, gerst). 
De ontwatering en ontginning van het veen had direct een vrij snelle 
daling van het veenoppervlak tot gevolg. Ver-dwijning van het water uit 
het veen betekende een snel in-klinken van de poreuze veenmassa, 
vervolgens het verdwijnen van de veensubstantie als gevolg van 
aantasting door bacte-riën, schimmels en dierlijk organismen en van 
"verbranding" door verbinding met zuurstof (oxydatie). Men heeft 
berekend dat de verlaging van het maaiveld als gevolg van de aan-tasting 
van het veen 1 tot 2 meter per eeuw kan bedragen. 
Op een gegeven moment kwam het maaiveld van de akkers in deze 
ontginningen zo laag te liggen, dat natuurlijke ontwa-tering nauwelijks 
meer mogelijk was. Men kon de akkers hoogstens nog als weiland of 
hooiland gebruiken en moesten nieuwe, nog onontgonnen veengebieden 
ontwaterd worden; ook deze akkers werden op hun beurt na verloop van 
tijd onbruik-baar, zodat men weer tot nieuwe ontginningen moest 
overgaan. 
Als gevolg van de voortgane verlaging van het maaiveld "ver-dronken" de 
oudste veenontginningen door langzame en gelei-delijke indringing van 
zeewater en veranderde het gebied achter de duinen in een moeras dat 
tenslotte de vorm van een lagune aannam (=klein strandmeer, door een 
landtong van de zee gescheiden). Doordat deze lagune zich steeds meer in 
oostelijke richting uitbreidde was de aanleg van terpen in de omgeving 
van Schagen en Sint Maarten nodig geworden. Aan het einde van de 10de 
eeuw kreeg de lagune als gevolg van een kustdoorbraak even ten zuiden 
van Callinghem (Callants-oog), directe verbinding met de Noordzee. Toch 
was er geen sprake van een permanent zeegat de Sijpe (Sipe=geul). 
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Perioden waarin de kust gesloten was, en er zelfs strand-duinen tot 
opstuiving kwamen, werden afgewisseld met tien-tallen jaren waarin via 
nieuwe doorbraakgeulen getijwater het latere Zijpegebied binnendrongen 
en daar zand en klei afzette. 
Pas na de stormvloeden in de 12de eeuw (1170,1196) die ook  de 
kustdoorbraken tussen Callantsoog en Huisduinen (het Heersdiep) en 
tussen Huisduinen en Texel (het Marsdiep) ver-oorzaakten, was het hele 
Zijpe - Anna Paulowna - Koegras -Balgzand - Wieringermeergebied 
tenslotte in een Waddenzee veranderd. Dit betekende overigens nog niet 
dat nu dit hele gebied blijvend onder water stond. Zelfs bij (normale) 
vloed waren er altijd hoger gelegen begroeide gedeelten, die het-zij 
blijvend, hetzij in de zomerperiode werden bewoond of althans voor 
beweiding werden gebruikt. 
Met de voltooiing van de Westfriese zeedijk omstreeks het midden van de 
13de eeuw en de aanleg van de Schoorlse zee-dijk omstreeks 1231 kreeg 
het Zijperbekken de zuidelijke en oostelijke begrenzingen. De relatief 
hoge strandvlakte in het westen, al of niet voor kortere of langere duur 
met dui-nen en nollen bezet, vormde de westelijke begrenzing van de 
boezem. 
De Westfriese zeedijk had echter bij sterke westen- en noordwesten 
winden erg te lijden onder golfslag. In 1387 is er sprake van dat "die 
vrijsendijck van den grooten winde zeer gequest is". Het werd voor het 
behoud van Westfriesland dus dringend noodzakelijk een einde te maken 
aan de verbin-ding tussen Noord- en Waddenzee door de Zijpe. 
De eerste plannen waren er al in 1388, toen Hertog Aelbrecht een dijk 
liet leggen van Petten langs het strand noordwaarts in de richting van 
't Ooghe; het voornemen bestond evenwel ook een dijk te leggen tussen 't 
Ooghe en Caense (Keins) aan de Westfriese zeedijk. Als dat gebeurd zou 
zijn, dan was de Zijpe in die tijd reeds drooggelegd. Maar de dijk 
tussen Petten en 't Ooghe bezweek ook al weer in 1392. Zo moet dus de 
eerste poging om de Westfriese zeedijk te ontlasten, als mislukt worden 
beschouwd. Plannen voor droogmaking van de Zijpe bleven ongeveer 160 
jaar achterwege. De animo om de Zijpe in te polderen was namelijk niet 
groot, vanwege de grote hoeveelheden zeezand die het Zijperbekken hadden 
over-spoeld en overstoven. 
Toen in 1551 een nieuwe stormvloed via de Zijpe een aanval op de 
Westfriese zeedijk had ontketend, werd reeds het jaar daarop door Keizer 
Karel V aan de veelzijdige Jan van Scorel -deze was priester, schilder 
en waterbouwkundige- concessie (=vergunning) voor de droogmaking 
verleend. 
De goede klei die de eerste bedijker, Jan van Scorel, toonde aan 
potentieele geldschieters op de Antwerpse beurs (belang-rijk financieel 
centrum van de Nederlanden in die dagen) kwam inderdaad uit de Zijpe, 
maar dat deze klei van onder een zandlaag was gehaald, werd er wijselijk 
niet bij ver-teld! Klei lag alleen rond het Sint Maartenszwin aan de op-
pervlakte. 
Het hoeft geen betoog dat de uit te voeren werkzaamheden van de Zijpe 
zowel financieel als organisatorisch van een zoda-nige omvang waren, dat 
dit alleen mogelijk was met grootste-delijk kapitaal. De sterk stijgende 
prijs van agrarische produkten, veroorzaakt door een snelle 
bevolkingsgroei en de toenemende invoer van edele metalen sinds de 
ontdekking en exploitatie van Amerika, gevolgd door grote en aanhoudende 
stijging van grondprijzen, als ook het tekort aan andere in-
vesteringsmogelijkheden, maakte het beleggen van geld in een bedijking 
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als de Zijpe, ondanks de daaraan verbonden risi-co's, niet 
onaantrekkelijk. 
Eind 1552 was de Zijperdijk klaar. In april 1553 volgde de opdracht voor 
de landmeter Simon Meeuwsz. van Edam om met zijn assistenten de 
verkaveling in de polder uit te zetten. Hij nummerde met hoofdletters A 
tot en met V 20 grote kavels elk verdeeld in 10 kleine: a tot en met k. 
In de loop van de zomer van 1553 kwam de indeling door middel van wegen, 
vaar-ten en kavelsloten gereed, zodat in een grote vergadering te Petten 
op 23 oktober 1553 de loting om de kavels onder de belanghebbenden kon 
plaatsvinden. De belangstelling van de aandeelhouders ging in de eerste 
plaats uit naar de goede kleigronden, maar ieder moest naar de grootte 
van zijn deel in de kleikavels, ook zandige gronden aanvaarden. 
In de zomer van 1554 zouden de laatste voorzieningen (brug-gen, molens 
enz.) gereedkomen. De bedijkers zouden alle kos-ten voor hun rekening 
nemen, maar dit bleef achterwege. Er kwam ruzie tussen de bedijkers 
onderling, waarop Jan van Scorel zich in de zomer van 1554 terugtrok uit 
de Zijpe. 
De nieuwe dijken bleken echter niet bestand te zijn tegen de stormen die 
in de winter van 1555 op 1556 woedden. De zee sloeg ettelijke gaten in 
het nog verse werk. 
Door die overstromingen zag de landsheer, Philips II, zich genoodzaakt 
in het voorjaar van 1556 de bedijking zelf ter hand te nemen: de tweede 
bedijking. Pas in het voorjaar van 1561 werden de werken definitief 
beëindigd. Een nieuw oc-trooi werd uitgegeven (23 mei 1561) om de 
inrichting van de polder, groot 9378 morgen, te regelen. Ten einde niet 
alleen de bedijking, maar ook de inrichting van de polder naar behoren 
te voltooien, nam de landsheer ook de reorganisatie van het beheer ter 
hand. Uiteraard zouden degenen die rech-ten konden laten gelden in de 
Zijpe, deze rechten onverkort mogen handhaven, maar daar stond tegenover 
dat de ingelanden (=grondbezitters in bedijkt gebied) de (financiële) 
ver-plichtingen die de landsheer tot dusver had gedragen, moes-ten 
overnemen. 
Alle tegenwoordige of toekomstige eigenaren die landen had-den gelegen 
onder de letters A,B,C,D,E,F,L,PenQ (zgn. goede landen) moesten in 
gelijke hoeveelheid land aanvaarden onder de overige letters, ten einde 
"de goede landen met de kwade te equalleren". 
De meeste gronden (zo'n 5000 morgen) was in handen van Ant-werpenaren. 
Ook enkele personen in Brussel, Mechelen en Leuven hadden land in de 
Zijpe. Voorlopig moest er nog veel geld in de nieuwe polder worden 
geïnvesteerd: het land moest ontgonnen worden (greppels en sloten) en 
ook het bouwen van boerderijen en opstallen kostte veel geld. Daar 
stonden aan-vankelijk nauwelijks inkomsten tegenover. 
In 1570 was het in cultuur brengen van de Zijpe nagenoeg ge-heel 
voltooid, maar de vreselijke Allerheiligenvloed van dat jaar, die het 
halve Noorderkwartier overstroomde, deed alles weer verloren gaan. De 
dijken braken door en de Zijpe liep weer onder water. Meer dan 100 
huizen sloegen weg. Hun bewo-ners vonden grotendeels de dood in de 
golven. Honderden men-sen vluchtten met hun vee naar de Westfriese 
zeedijk. 
Op 22 maart 1572 kregen de ingelanden octrooi tot herstel, welke 
werkzaamheden in het voorjaar van 1573 begonnen. 
Maar... men leefde in de tachtigjarige oorlog. De Span-jaarden waren na 
Haarlems val het Noorderkwartier binnenge-rukt en sloegen het beleg voor 
Alkmaar. De Geuzenaanvoerder Sonoy vreesde dat de vijand Westfriesland 

16 



 

zou binnendringen en gaf opdracht de Zijpe onder water te zetten. Op 8 
oktober 1573 trokken de Spanjaarden zich uit de omgeving van Alkmaar 
terug, maar door de voortdurende verwaarlozing van de dijken bleken "in 
Desember ontrent Carsmisse daarna"  zelfs de Hondsbossche en de oude 
Schoorlse zeedijk ernstig bescha-digd en lag de Zijpe weer aan de 
getijden blootgesteld. 
Uiteraard zijn er pogingen gedaan de Zijpedijken zo spoedig mogelijk te 
herstellen. Maar....het was inmiddels de Zuide-lijke Nederlanders 
verboden op enigerlei wijze zaken te doen met de opstandige Hollanders. 
En de meeste ingelanden woon-den nu uitgerekend in het zuiden! 
Na 24 jaar onder water te hebben gestaan, werd op 20 septem-ber 1596 
opnieuw een octrooi voor drooglegging van de Zijpe verleend. Uiteraard 
was de ravage na de kwart eeuw inundatie groot. Van de dijken waren 
alleen nog maar enkele fragmenten over en de hoofdsloten waren goeddeels 
dichtgeslibd. In 1597 kwam de bedijking definitief tot stand. De grote 
kavels ble-ven dezelfde grootte, verkaveling en belettering houden. 
De scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden als gevolg 
van de oorlog belemmerde Zuidnederlandse eigena-ren hun rechten na 1572 
te laten gelden. In zover eigenaars niet verkopen konden en hun bezit 
opgaven, bleven de lande-rijen verlaten liggen; sommigen zagen geen heil 
meer in het behouden van hun bezit. Na de bedijking van 1597 werden deze 
bezittingen in 1598 na het voltooien van de verkaveling op-nieuw 
uitgegeven. 
Bijna alle ingelanden van 1597-1598 woonden ver van de Zij-pe: 
Amsterdam, Den Haag, Luik, Utrecht, Alkmaar... Slechts drie 
grondeigenaren, die samen nog geen 11 morgen grond in bezit hadden, 
woonden in de onmiddelijke omgeving van de Zijpe. Niet één grondbezitter 
woonde op dat moment daadwer-kelijk in de Zijpe! 
In 1602 is het totaal bezit van de bewoners uit de onmidde-lijke 
omgeving van de polder tot 75 morgen toegenomen. 
Uit een register van 1661 blijkt dat 126 Zijpenaren in to-taal 1909 
morgen bezitten en 64 bewoners uit de randdorpen nog eens 794 morgen, 
samen 30% van de beschikbare grond (8932 morgen). In totaal zijn er in 
dat jaar 347 eigenaren. Grondbezit van meer dan 100 morgen kwam bijna 
niet meer voor. Van de 126 in de Zijpe woonachtige ingelanden hebben zes 
meer dan 40 morgen, maar de meesten (65) hebben nog geen 10 morgen. De 
grotere worden steeds meer als boeren aan-geduid, onder de kleinere 
komen schippers, houtkopers, sme-den, timmerlui en bakkers voor. 
De ontginning verliep moeizaam. In de laagste delen kampte men met 
ontwateringsproblemen. De waterlozing werd opgelosd door de bouw van 
vele molens. In het westen tobde men met "groote dorheijt van 't 
seesant". Verschillende ingelanden lieten hun grond daarom "omkeren". 
Dit diepploegen en vooral bemesten moest de grond verbeteren. De vraag 
naar mest steeg enorm. Niet alleen uit de naburige dorpen, ook uit de 
omge-ving van Medemblik en zelfs uit Friesland en Overijssel werd (per 
schip) mest aangevoerd. Behalve mest werd ook slootbag-ger, gedroogde 
modder en stadsvuil naar de Zijpe verkocht. De betrokkenen verklaarden 
tevens dat "verscheijden der voorz. landen seer nobbich, oneffen ende 
heuvelachtig sijn, sulcx dat men veel derselver met groot kosten moet 
slechten ende effen maecken, al eer die bequaem sijn om de mis ofte 
vullis daer over te brengen". Nog in 1648 vroegen een paar ingelanden 
aan het polderbestuur één der poldersloten zoda-nig te verbeteren dat ze 
met schuiten mest naar hun land konden brengen. Een ander wilde een 
bevaarbare sloot om het zand, verkregen door het afgraven van nollen, te 
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kunnen weg-voeren. 
Gezien bovengenoemde problemen, wekt het geen verbazing dat blijkens een 
in 1622 onder de landgebruikers gehouden en-quette nog veel land -en 
niet alleen nollen- "desert" (ver-laten) waren. 
Daar de kwaliteit van de grond zo uiteenliep, was de grond-prijs ook 
zeer verschillend. Voor goede grond werd in 1597 rond de 50 gulden voor 
een morgen betaald. Door grondverbe-tering en algehele prijsstijgingen 
(bijv. hoge graanprijzen) steeg de grondprijs snel in waarde. Rond 1630 
wordt het tienvoudige betaald voor land van goede kwaliteit. Rond 1650 
wordt het hoogtepunt bereikt. 
Als regel werden de landerijen verpacht. De pacht bestond meestal uit 
geld, maar het gebeurde ook wel dat een deel in natura werd uitgegeven 
(bijv. vijf zakken haver, honderd pond kaas of een vet lam, naast een 
geldbedrag). 
Met het stijgen van de grondprijzen, stegen de pachtprijzen in 
evenredigheid. Een gemiddelde pachtprijs is niet te geven omdat er grote 
onderlinge verschillen in kwaliteit en lig-ging van de gronden was. Een 
grondbezitter bijvoorbeeld, die op verschillende plaatsen in de Zijpe 
land had, verpachtte in 1631 zijn bezit in polder C (een goede polder, 
getaxeerde waarde van deze gronden 425 gulden per morgen) voor 10 gul-
den per morgen. Zijn gronden in I en O getaxeerd op 300 gul-den per 
morgen, verpachtte hij voor 7 gulden per morgen. Terwijl een derde 
categorie gronden in polder O, in P en V, getaxeerde waarde 190 gulden 
per morgen, slechts 2 gulden per morgen opbracht. 
Het "inwonend" grondbezit blijkt in 1770 gestegen te zijn tot 60%. En 
ook in de jaren daarna nam het "uitwonend" grondbezit van stedelijke 
regentenfamilies nog gestaag af. De waardedaling van de grond en de 
ruimere mogelijkheden het geld elders beter te investeren, deden veel 
stedelijke groot grondbezitters er toe overgaan hun gronden te verkopen. 
Wellicht speelde bij de verkoop van de "buitenverblijven" ook veranderde 
opvattingen omtrent buitenleven en natuur-schoon een rol. Zodat 
tenslotte nagenoeg alle grond in de polder van "herenland" tot 
"boerenland" geworden was. 
Van meet af aan is er veeteelt en akkerbouw geweest in de Zijpe. Het 
meest profijt verwachtte men van de akkerbouw en de meest geschikt 
geachte gronden zijn daartoe in de eerste plaats gebruikt. 
Maar met het dalen van de graanprijzen in het midden van de 17de eeuw, 
werd er bouwland omgezet in grasland. In de Zijpe werd verreweg de 
meeste grond als grasland gebruikt. In 1674 waren er ongeveer 1850 
koeien, dat is gemiddeld 8 koeien per koehouder. De zuivelproductie in 
Holland was sinds de 16de eeuw nagenoeg geheel op kaasbereiding 
ingesteld. Hoewel er zeker ook boter werd bereid, was dit toch 
grotendeels voor eigen gebruik. 
Maar ook in de veeteelt bleven de problemen niet uit. Tot driemaal toe, 
1714-1720, 1744-1764 en 1769-1784 teisterde een ernstige runderpest 
epidemie ons land en leden boeren soms enorme verliezen, die door de 
tijdelijke hoge prijzen van de zuivelprodukten als gevolg van de 
schaarste, slechts zeer gedeeltelijk konden worden goedgemaakt. De 
ziekte be-trof alleen runderen, zelfs het eten van besmet vlees was niet 
schadelijk voor de mens. 
Tegenover dalende inkomsten stonden nauwelijks dalende uit-gaven. De 
lonen bleven in hoofdzaak op het oude peil en drukten dus relatief 
steeds zwaarder. Erger nog was de ver-zwaring van de belastingdruk 
tengevolge van het tekort in de overheidsfinanciën. De verponding 
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bijvoorbeeld (=belasting op onroerend goed) was in 1632 vastgesteld op 
20% van de netto pachtwaarde (juist toen deze zich op het hoogste punt 
van de gehele periode tot 1800 toe, bevond) en evalueerde niet mee met 
het prijsniveau. Hetzelfde was het geval met de lasten van 
waterbeheersing en dijkbeheer en betekenden dus ook een groeiende last. 
De waterschapslasten werden in de eerste helft van de 18de eeuw zelfs 
veel hoger, doordat de dijken met tegen hoge kosten van elders 
aangevoerde stenen moesten worden aangekleed, omdat de paalworm had 
toegesla-gen. 
De agrarische depressie begon eigenlijk al in 1650 (dalende 
graanprijzen). En uitte zich ook in dalende grondprijzen. "Landen sijn 
tegenwoordich slegt capitaal" klaagde men al in 1671. De neergaande 
ontwikkeling bereikte omstreeks 1750 het dieptepunt. Geen wonder dat 
steeds meer kapitaalkrachtige grootgrondbezitters hun grondbezit gingen 
afstoten, om hun geld in andere zaken beter te investeren. Het eigen 
grondbe-zit van de boeren nam daardoor toe, maar het gevolg daarvan was 
ook dat de boeren nu alleen de klappen moesten opvangen, die anders de 
heren grootgrondbezitters mee hadden kunnen dragen.  
Ook omstreeks 1815 was de economische toestand slecht door de 
ontzettende verarming in de Franse tijd. De toch al zo verminderde 
rundveestapel kreeg het in de jaren 1816-1820 en 1825-1826 weer hard te 
verduren door abnormaal grote neer-slag en langdurige kou.  
Pas omstreeks 1840 gaat het weer wat beter. De jaren 1850-1870 zijn 
zelfs gunstig te noemen door de grote vraag naar veeteeltprodukten. Men 
sprak zelfs van de "gouden tijd". Een gouden tijd voor de boeren; de 
landarbeiders hebben er wei-nig van gemerkt. 
                Holland groeit weer 
                Holland bloeit weer 
                Hollands naam is weer hersteld 
                Holland uit zijn stof verrezen 
                zal opnieuw ons Holland wezen. 
                          
                                        aldus J.T. Bremer in  
                                        zijn boek "De Zijpe" 
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De Zijper-tak 

 
 
Vijfde generatie:           
5- 
Veuger, Hendricus. 
In de meeste gevallen wordt zijn naam als "Hendricus" ver-meld, maar ook 
de varianten "Hendericus" en "Henricus" komen voor. Met als gevolg dat 
ook onder zijn nageslacht verschil-lende schrijfwijzen worden 
gehanteerd. 
Gedoopt 5-6-1786 te Meppel. Beroep: koopman, winkelier. 
Hij was er één van een tweeling.  
Overleden 27-1-1847 te Zijpe (St. Maartensbrug).  
Zoon van 4: Pieter (Jans) Hendricks, en Broekhuizen, Geesje. 
Deze Hendricus, volgens legende "de rijke jongeling", was eveneens 
koopman op Amsterdam. De relatie met deze stad was van dien aard dat hij 
er zich vermoedelijk vestigde en bo-vendien lid werd van de 
Vrijmetselaarsloge "La Paix". Dit was hij van 1816 tot 1823, in welke 
jaren hij het tot een hoge graad bracht. 
Hoe lang hij in Amsterdam woonde is niet bekend, evenmin is tot nu toe 
bekend waar hij zijn vrouw Neeltje Blaauboer ont-moette. Hij trouwde met 
haar in Ruinerwolde in 1827; zij was nog slechts 18 en hij 41 jaar. 
Ruim een maand later werd bij de broer van Hendricus Veuger -Jan-, hun 
eerste kind geboren: Gerrit. Dit was op het adres wijk 10 no. 749 te 
Meppel. 
Spoedig daarna verliet het kersverse gezinnetje Ruinerwolde en verhuisde 
naar Sint-Maartensbrug, waar Hendrik kruidenier werd. 
Het kruideniersbedrijf is vele generaties in de familie Veu-ger 
gebleven. Daarover straks meer. 
Op maandag 24 december 1827 trouwde Hendricus te Ruinerwolde met: 
Blaauboer, Neeltje. 
Geboren 22-12-1809 te Zijpe. Zonder beroep. 
Overleden 22-5-1856 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
Dochter van Gerrit (koopman in granen), en 't Hart, IJda. 
Gerrit Blaauboer en zijn vrouw, beiden woonachtig te Sint-Maartensbrug 
in de Zijpe, waren niet op het huwelijk van hun dochter aanwezig. Maar 
gaven wel toestemming tot het huwe-lijk, blijkens een notariële acte. 
Hendericus en Neeltje kregen de volgende kinderen: 
     a. GERRIT, 
        geboren 15-2-1828 te Meppel. Volgt 6-1-1:1 
     b. PIETER, 
        geboren 27-4-1829 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
        Overleden 9-4-1830 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
     c. IJda, 
        geboren 1-5-1830 te Zijpe. 
        Gehuwd 11-9-1852 te Zijpe met Schuijt, Hendrik. Ge- 
        boren 7-12-1819 te Zijpe. Beroep: landman. 
        Zoon van Klaas (landman), en Blaauboer, Maartje. 
        Kinderen: Klaas, geboren 13-11-1852 te Zijpe,  
        Neeltje, geboren 24-10-1854 te Zijpe. Dit gezin is  
        op 14-6-1858 naar Zuid-Scharwoude vertrokken. 
        Daar huwde zij als weduwe van Hendrik Schuijt op 
        6-6-1858 te Zuid-Scharwoude met Bakker, Arien.  
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        Geboren 1829/1830 te Zuid-Scharwoude. Beroep:  
        landbouwer. 
        Zoon van Pieter, en de Wilde, Betje. 
 
IJda haar grootvader -Gerrit Blaauboer- was een broer van Hendrik 
Schuijt zijn moeder -Maartje Blaauboer. Beiden waren kinderen van Jochem 
Gerritsz. Blaauboer. Op 20 juli 1810  kocht deze zeer gefortuneerde oud-
commandeur ter walvisvaart en graanhandelaar aan de St. Maartensbrug 
"Twistvliet" voor een bedrag van 4.600 gulden. Dit voormalige buiten lag 
toen nog steeds op rond 35 morgen eigen land. De opstallen bestonden in 
1810 uitsluitend uit een "huismanswoning". 
Klaas Schuijt werd boer op dit bezit van zijn schoonvader. 
Bij de boedelscheiding met betrekking tot de goederen van Jochem 
Blaauboer en zijn echtgenote, Neeltje Mooij (Not. A. Sloos, Zijpe, akte 
d.d.7 april 1824), ontvingen Klaas Schuijt en Maartje Blaauboer, die in 
gemeenschap van goede-ren waren getrouwd, 1/8 deel uit de nalatenschap 
van hun (schoon)ouders. Dit part bedroeg 49.306 gulden, verdeeld in 
29.056 gulden contante penningen en verder in obligaties, landerijen, 
een huis en de boerderij "Twistvliet". Dit goed werd toen omschreven 
als: "Een huismanswoning met 24 bunders en 83 roeden land, genaamd 
Twistvliet, in de Zijpe...." 
Officieel kwam de familie Schuijt dus in 1824 in het bezit van deze 
boerderij. Maar de in 1786 te Bovenkarspel geboren Klaas Schuijt, kreeg 
reeds rond 1810/1811 vaste voet in de Zijpe. Deze boerderij is in 1986 
nog steeds eigendom van een telg uit de familie Schuijt. (blz. 141-142 
"Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot", door 
P. Dekker). 
 
     d. PIETER, 
        geboren 13-10-1832 te Zijpe. Volgt 6-4-3:2 
     e. Geesje, 
        geboren 14-8-1834 te Zijpe. In 1858 woonachtig te 
        Zijpe. Overleden 20-8-1915 te Schagen, echtgenote  
        van W. Meurs. 
        Gehuwd 15-5-1858 te Schagen met Meurs, Willem. Gebo- 
        ren 11-3-1835 te Schagen. Beroep: broodbakker. 
        Zoon van Gerrit, en Hemme, Elisabeth. 
        Toen Geesje en Willem in 1858 met elkaar huwden,  
        waren de ouders van beiden reeds overleden. 
        Kinderen: Elisabeth, geboren 18-8-1860 te Schagen, 
        Hendrikus, geboren 13-7-1862 te Schagen/overleden  
        27-6-1863 te Schagen, Hendrikus, geboren 14-10-1863  
        te Schagen/overleden 31-7-1865 te Schagen, Neeltje, 
        geboren 4-10-1865 te Schagen, Hendrika, geboren 20- 
        1-1867 te Schagen/overleden 31-5-1867 te Schagen, 
        Gerrit, geboren 15-9-1868 te Schagen, Hendricus, 
        geboren 11-5-1873 te Schagen/overleden 19-9-1873 te  
        Schagen. 
Geesje kreeg zeven kinderen, waarvan er vier op jonge leef-tijd 
stierven. Opvallend is dat het steeds die kinderen be-trof, vernoemd 
naar haar vader Hendricus. Hetzelfde beeld is te zien bij broers en 
zusters van Geesje: veel klein-kinderen van Hendricus stierven op jonge 
leeftijd en slechts een paar van de vele naar hem vernoemde 
kleinkinderen waren een langer leven beschoren. 

21 



 

     f. Alida Maria, 
        geboren 23-12-1835 te Zijpe.  
        Gehuwd 8-5-1858 te Zijpe met Krijt, Cornelis. Gebo- 
        ren 6-9-1835 te Zijpe. Beroep: winkelier en koopman. 
        Zoon van Johannes (winkelier), en Keesman, Grietje. 
        Omdat Alida Maria haar ouders reeds waren overleden,   
        stond zij onder voogdij van haar broer Gerrit Veuger 
        (voogd) en van Jogchem Blaauboer (toeziend voogd). 
        Derhalve moesten deze twee dan ook toestemming geven 
        tot dit huwelijk. Tevens overlegde Alida Maria de  
        overlijdensakten van de grootouders van moeders  
        zijde en verklaarde "buiten staat te zijn overteleg- 
        gen de overlijdensacten van hare grootouders van va-  
        ders zijde, als zijnde haar onbekend, ingeval de  
        zelve mogten zijn overleden, waar en wanneer zulks  
        zal hebben plaats gehad alsmede niet te weten of de  
        zelve nog in leven zijn". 
        Alida Maria en Cornelis kregen de volgende kinderen: 
        Johannes, geboren 23-7-1859 te Zijpe/overleden 16-2- 
        1860 te Zijpe, Johannes, geboren 19-1-1861 te Zijpe, 
        Hendricus, geboren 2-2-1862 te Zijpe/overleden 6-2- 
        1863 te Zijpe, Hendricus, geboren 5-7-1864 te Zijpe, 
        Neeltje, geboren 21-1-1867 te Zijpe. 
        Dit gezin vertrok 25-10-1868 naar St.Maarten. 
        Te St.Maarten werd Grietje geboren op 23-11-1869. 
        Het gezin verhuisde 5-6-1878 naar Amsterdam. Maar  
        januari 1880 stonden ze al weer ingeschreven als  
        inwoners van St. Maarten. In het Bevolkings Register     
        werd bij hun inschrijving vermeld: "ingeschreven  
        krachtens Z.M.Besluit van 20 julij 1879 (Staatsblad  
        No.144). Dat maakte me nieuwsgierig: wat kon de in- 
        houd van dat besluit van "Zijne Majesteit" zijn. Het  
        inzien van het Staatsblad uit 1879 maakte al snel  
        duidelijk dat het "slechts" te maken had met de zes-    
        de algemene 10-jarige volkstelling. Een telling, die  
        te middernacht tussen 31 december 1879 en 1 januari  
        1880 werd gehouden. Een citaat uit het Staatsblad:  
        "zij die op het tijdstip der telling geen nachtver- 
        blijf hebben ter plaatse waar zij alsdan vertoeven,  
        worden geacht op dat tijdstip te zijn waar zij het  
        eerstvolgend nachtverblijf hebben". Zij waren blijk- 
        baar op het moment van de volkstelling te Amsterdam  
        al uitgeschreven en kort na de volkstelling te St.  
        Maarten ingeschreven.  
        Verder bleek ook dat Cornelis geen winkelier meer  
        was, maar nu als kastelein z'n brood verdiende. 
        Het gezin vertrok 12-4-1881 naar de Zijpe. Alleen  
        zoon Hendricus bleef in St.Maarten en vertrok 14-9- 
        1882 naar Amsterdam. Z'n ouders achterna; die op 25- 
        4-1882 de Zijpe alweer verruild hadden voor A'dam. 
     g. Neeltje, 
        geboren 18-8-1837 te Zijpe. In haar huwelijksakte  
        staat vermeld, dat Neeltje op 10-5-1862, 27 jaar oud   
        is. 
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        Gehuwd 10-5-1862 te Zijpe met Kreijger, Hendrik. Ge- 
        boren 13-2-1838 te Zijpe. Beroep: smid. 
        Zoon van Pieter (smid), en Mosk, Antje. 
        Kinderen: Pieter, geboren 15-8-1862 te Zijpe/overle- 
        den 26-10-1862 te Zijpe, Pieter, geboren 13-3-1864  
        te Zijpe, Hendricus, geboren 4-7-1865 te Zijpe/over 
        leden 10-10-1865 te Zijpe, Hendricus, geboren 13-8- 
        1866 te Zijpe/overleden 12-10-1866 te Zijpe, Hendri- 
        cus, geboren 21-9-1867 te Zijpe/overleden 29-7-1868 
        te Zijpe, Neeltje, geboren 25-1-1870 te Zijpe/over- 
        leden 20-7-1870 te Zijpe. 
        Zes kinderen, waarvan er vijf jong stierven. 
        Het gezinnetje vertrok 8-11-1870 naar Anna Paulowna. 
     h. HENDERICUS, 
        geboren 10-12-1838 te Zijpe. Volgt 6-8-4:3 
     i. JAN,   
        geboren 26-3-1841 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
        Overleden 11-4-1858 te Zijpe. 
        Jan was van beroep boerenknecht.  
        Daar zijn ouders reeds waren overleden, deden zijn  
        broer Gerrit en zijn neef Jogchem Blaauboer aangif- 
        te van het overlijden. 
     j. Maartje, 
        geboren 22-3-1842 te Zijpe. 
        Op 24-9-1861 overleed te Amsterdam de (volgens zijn  
        overlijdensakte) twee maanden oude GERRIT Veuger.  
        Hij werd geboren te Amsterdam op 6-8-1861. Hij was  
        dus één maand oud, toen hij overleed. Volgens het  
        Bevolkings Register was zijn moeder -Maartje Veuger- 
        op 3-9-1861 afgevoerd naar de Zijpe. Toen Gerrit  
        overleed, woonde zij te St. Maartensbrug.... 
        Maartje, van beroep dienstmeid, huwde op 13-5-1865  
        te Zijpe met Hopman, Jacob. Geboren 16-9-1841 te  
        Zijpe. Beroep: timmerman. Overleden 27-11-1876 te  
        Zijpe. 
        Zoon van Hendrik (arbeider), en Ludeke, Aagje. 
        Hendrik Hopman heeft verklaard niet te kunnen  
        schrijven en heeft derhalve de huwelijksakte niet  
        mede ondertekend. 
        Kinderen: Aagtje, geboren 16-7-1865 te Zijpe,  
        Hendricus, geboren 14-11-1866 te Zijpe/overleden 28- 
        10-1868 te Zijpe, Neeltje, geboren 22-1-1869 te Zij- 
        pe, Hendricus, geboren 30-5-1874 te Zijpe/overleden  
        30-4-1875 te Zijpe.
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        De "geneesheer", wonende te Zijpe, heeft "als leven- 
        loos aangegeven een KIND van het mannelijk geslacht  
        waarvan Maartje Veuger van beroep geen en wonende in  
        de Zijpe, wijk K, op den veertienden dezer maand  
        (14-7-1879), des avonds ten half tien ure in het 
        huis staande aldaar, is bevallen". 
        (Vermoedelijk gaat het steeds om dezelfde Maartje  
        Veuger. Maar daar er geen leeftijd en ook geen namen 
        van de ouders in de akten worden vermeld, valt het  
        moeilijk te bewijzen......) 
        Toen dit kindje werd geboren, was Maartje al ruim  
        twee en een half jaar weduwe van Jacob Hopman. 
        Weduwe Hopman-Veuger vertrok 18-10-1881 met haar  
        twee dochters naar Alkmaar. Dan blijkt dat ze op het  
        moment van uitschrijven al geen Hopman-Veuger meer  
        heette. Want ze was inmiddels al weer getrouwd. 
        En wel op 9-10-1881 te Alkmaar met de Vries, Lieuwe. 
        Geboren 19-1-1836 te Oterleek. In 1881 wonende te  
        Alkmaar. Weduwnaar van Wiedijk, Neeltje. Beroep:  
        koopman.  
        Zoon van Jacob, en Smit, Neeltje. 
        Maartje overleed op 9-11-1914 te Alkmaar, als echt- 
        genote van L.de Vries. 
        Of ze echter ook tot haar dood bij haar echtgenoot  
        heeft gewoond, valt te betwijfelen. Want rond 1900  
        werd zij overgeschreven naar het Dienstbodenregis- 
        ter. In welk register ze met de naam "Maartje  
        Veuger" werd genoteerd en stond ingeschreven als  
        dienstbode bij Frederik Brands..... 
     k. JOGCHEM, 
        geboren 2-6-1845 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
        Overleden 15-3-1847 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
        Daar zijn vader reeds was overleden, deden de neven  
        Jogchem en Willem Blaauboer aangifte van het over- 
        lijden. 
     l. Swaantje, 
        geboren 23-10-1846 te Zijpe. 
        Gehuwd 28-4-1866 te Zijpe met Rijneveld, Arie. Gebo- 
        ren 22-10-1837 te Benschop en wonende in de Zijpe.  
        Beroep: timmerman. 
        Volgens de huwelijksakte "meerderjarige natuurlijke  
        zoon van Rijneveld, Aaltje, zonder beroep en te  
        Benschop woonachtig". 
        Evenals bij het huwelijk van Alida Maria, moesten  
        ook hier broer Gerrit en neef Jogchem Blaauboer (als 
        voogd en toeziend voogd) toestemming geven tot dit  
        huwelijk. 
        Swaantje en Arie kregen de volgende kinderen: 
        Alida Cornelia, geboren 2-11-1866 te Zijpe, Hendri- 
        cus Roelof, geboren 5-1-1868 te Zijpe. 
        Dit gezin vertrok 15-3-1869 naar Ouder-Amstel (nu 
        Ouderkerk aan de Amstel). 
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De families Blaauboer en 't 
Hart 

 
Omdat de ouders van onze "stammoeder" Neeltje Blaauboer, tot de zeer 
belangrijke geslachten van de Noord-Zijpe behoorden, wil ik hier wat 
verder ingaan op deze twee interessante families. 
De bakermat van de familie Blaauboer lag in de Zijpe in de polder E op 
de hoek van de Slikkerdijk, in de schipperswo-ning, waar ook de naam 
Blaauboer ontstond. 
Gerrit Pietersz. vinden we in deze familie als eerste met deze benaming, 
in 1672. Hij dankte de naam bijna zeker aan zijn handelswaar, als 
"cramer", die uit blauwe kledingstof of aardewerk van die kleur moet 
hebben bestaan. 
Gerrit Pietersz., gehuwd met Trijn Cornelisdr. Vilten, was van beroep 
marktschipper, kramer en biersteker. 
Hun zoon Jogchem Gerritsz. Blaauboer, werd ook marktschip-per. Op 25 
april 1693 kocht deze laatste, "een damschuijt, seijl treijl en alles 
watter toe behoort", voor de som van 600 gulden. Op die datum wordt 
Jogchem dus schipper op een eigen marktschuit, evenals zijn vader. 
Na het overlijden van Gerrit Pietersz. bleef diens weduwe, Trijn 
Cornelisdr. Vilten, nog langdurig in bezit van diens goederen. Pas op 25 
februari 1723 verkocht zij aan haar kleinzoon Gerrit Jogchemsz. 
Blaauboer "een huijs, erve en bierstal, met een damschuijt en ligter, 
met zeijl en treijl, sodanigh die wert bevaren, staande en leggende aan 
de oost-zijde van de Grootesloot". Gerrit Jogchemsz. woonde toen reeds, 
als schipper, in het huis van zijn grootvader tegen de Slikkerdijk, in 
de polder E, en nam de zaken waar voor zijn grootmoeder, tot hij in 1723 
zelf eigenaar werd. De koopsom van alle genoemde zaken bedroeg 3.000 
gulden.  
In 1746 is in deze schipperswoning de zeer bekende comman-deur ter 
walvisvaart en graanhandelaar, Jogchem Gerritsz. Blaauboer, geboren. 
Toen vader Gerrit in 1752 stierf kwam dit gezin Blaauboer in financieele 
problemen, zodat zelfs de polderlasten niet meer konden worden 
opgebracht. De later zeer vermogende commandeur/graanhandelaar Jogchem, 
heeft een jeugd vol armoe gekend. Op 29 april 1753 moest zijn moeder, 
Maartje Wagen -weduwe van wijlen Gerrit Jogchemsz. Blaauboer- het 
schippersbezit verkopen: "een huijs en erve met het recht van een 
bierstal (verkooppunt van aangevoerd gerste-nat), item een hegte sterke 
boet, voorsien met verscheijde zaathokken, staande en gelegen in de 
Polder E in de Zijpe aan de Grootesloot". Bij de koop was ook inbegrepen 
"een damschuijt en ligter met zeijl en treijl, zoo als deselve door den 
meergemelde Gerrit Blaauwboer weekelijks uijt de Zijpe op de stad 
Alkmaar en terugge is bevaren". Deze schuit was kennelijk ook geschikt 
om lading uit grotere schepen (buitengaats bij Oudesluis?) over te 
nemen. De totale koopsom bedroeg 935 gulden. De zaadhokken, 
bovenvermeld, zullen gediend hebben voor tijdelijke opslag van, van 
elders aangevoerd, graan. Wellicht vervoerden de schippers Blaauboer ook 
graan naar de Alkmaarse "zaadmarkt" en handelden daar in; een bezigheid 
die ook nazaat Jogchem Gerritsz. Blaauboer tot zijn beroep maakte. 
Deze in armoe opgegroeide Jogchem Gerritsz. Blaauboer trouwde als 
jongeman "aan de Grootesloot", op 6 januari 1771 in Zuid-Zijpe met 
Geertje Rensdr. Jongerling, jongedochter "aan de St. Maartensbrug". 
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Dochter van Rens Jacobsz. Jonger-ling, paardenhandelaar en herbergier in 
"Het Wapen van Amsterdam", op de hoek van de Grootesloot en de St. Maar-
tensweg. Een gegoede familie. 
Na het overlijden van Geertje op 15 januari 1773, trouwde Jochem op 27 
november 1774 in de kerk te Callantsoog met Neeltje Adriaansdr. Mooij. 
Dochter van Adriaan Cornelisz. Mooij en Grietje Aerjansdr. Zeeman. 
Adriaan Cornelisz. Mooij was koopvaardij kapitein op Suriname in de 
periode vanaf 1751 tot 1762. 
Jogchem woonde inmiddels aan de St. Maartensbrug, in een wo-ning aan de 
Kerkebuurt. Hij werd een zeer vermogend koopman, die veel Zijper 
goederen kocht. Tijdens de Franse bezetting, rond 1811, was hij één van 
de belangrijkste grondbezitters benoorden het IJ. Zijn weduwe, Neeltje 
Adriaansdr. Mooij, liet bij haar overlijden, in 1823, een enorm vermogen 
van bijna 400.000 gulden na.  
De basis van dit kapitaal werd gelegd door een bijzonder succesvolle 
carrière als bevelhebber op de Groenlandvaart. In de periode vanaf 1771 
t/m 1786 bracht deze commandeur op 14 arctische reizen het spek van maar 
liefst 134 walvissen thuis. Met dit resultaat had hij een gemiddelde 
vangst die tot de twee hoogste behoorde in de gehele 18de eeuw, gere-
kend over alle bevelhebbers die meer dan 10 walvisvaarten maakten. Over 
zijn gehele periode als Commandeur ter walvis-vaart kreeg de St. 
Maartensbrugger bevelhebber het gezag over het schip "De Jager". Als 
herinnering aan dit schip, waarmee Jogchem zoveel succes had, gaf de 
Zijpenaar zijn graanpakhuis dezelfde benaming. 
Jogchem zijn zoon, Gerrit Jogchemsz. Blaauboer, volgde zijn vader op als 
graanhandelaar.  
De oud-commandeur Jogchem Blaauboer heeft tot zijn dood in de Kerkebuurt 
aan de St. Maartensbrug gewoond. Zijn zoon Gerrit betrok een woning aan 
de St.Maartensweg, eveneens aan de St. Maartensbrug. Naast zijn 
behuizing verrees ook een graan-pakhuis. Het huis van Gerrit had het 
aanzien van een buiten, met een schuitenhuis. Hier lag de boeier die 
Gerrit voor pleziervaart tot zijn beschikking had en die wordt afgebeeld 
op de aquareltekening van het pakhuis "De Jager", anno 1818, door 
Cornelis Bock. 
Gerrit Jogchemsz. trouwde op 15 mei 1808 met IJda Willemsdr. 't Hart. 
Dochter van de bekende commandeur ter walvisvaart en koopvaardij 
kapitein op West-Indie. Hij was kapitein op de "Noord-Holland" en 
verloor -na het hervatten van de oorlog met Engeland, op een thuisreis, 
in 1803, zijn schip aan de Britten. Na zijn maritieme loopbaan werd hij 
koopman aan de St. Maartensbrug, waar deze belangrijke inwoner in 1830 
stierf. 
Gerrit Jogchemsz. Blaauboer werd op 21 oktober 1826 benoemd tot 
Burgemeester van de Zijpe en bleef dit tot zijn dood, op 5 juli 1841. We 
vinden hem ook als Heemraad (vanaf 1823) en Hoofdingeland (vanaf 17 
april 1816 tot 1823, toen hij bedankte) van de Zijpe. 
Zijn dochter was Neeltje Blaauboer, die in 1827 trouwde met Hendricus 
Veuger.  
Burgemeester Gerrit Jogchemsz. Blaauboer en zijn vrouw waren niet 
aanwezig op de bruiloft van hun dochter. Bracht het Burgemeesterschap 
zoveel werkzaamheden mee dat een reis naar Ruinerwolde niet mogelijk 
was, of moet de reden gezocht worden in het feit dat zijn 18-jarige 
dochter hoogzwanger was en met een 23 jaar oudere man trouwde; voor zo'n 
voor-aanstaand geslacht misschien toch een zwarte vlek in de fa-
miliegeschiedenis......   
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                            Gegevens uit de boeken "Oude  
                            boerderijen en buitenverblij- 
                            ven langs de Zijper Grotesloot", 
                                             door P. Dekker. 
 
Pieter Dekker is ook een telg uit het geslacht Veuger. 
Zie 8-4-3:3 a. 

27 



 

Zesde generatie: 
6-1-1:1 
Veuger, Gerrit.  (zoon van 5-   ) 
Geboren 15-2-1828 te Meppel. In 1852 wonende te Zijpe. Beroep: 
winkelier. 
Overleden 18-2-1894 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
Zoon van Hendricus, en Blaauboer, Neeltje. 
Gehuwd 17-4-1852 te Zijpe met: 
de Leeuw, Engeltje. 
Geboren 22-4-1827 te Zijpe (St. Maartensbrug).  
Overleden 18-10-1904 te Zijpe (St. Maartensbrug).  
Engeltje was een zuster van Willem de Leeuw, zie kwartier-staatnummer 
120. Deze Willem was de overgrootvader van Engeltje de Leeuw, die met 
Pieter Veuger huwde. (zie 8-16-10:8). 
Dochter van Jan (timmerman), en van Hoorn, Duifje. 
Duifje heeft verklaard niet te kunnen schrijven en heeft derhalve de 
huwelijksakte niet mede ondertekend.  
Gerrit en Engeltje kregen de volgende kinderen: 
     a. HENDERIKUS, 
        geboren 12-6-1852 te Zijpe. Volgt 7-1-1:1 
     b. JAN, 
        geboren 8-4-1855 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
        Overleden 23-9-1860 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
     c. Neeltje, 
        geboren 22-5-1858 te Zijpe. Zij werd vernoemd naar  
        haar grootmoeder, die twee jaar eerder op dezelfde  
        datum (22 mei) was overleden. 
        Overleden 13-11-1879 te Zijpe. Neeltje overleed op   
        21-jarige leeftijd op de verjaardag van haar broer 
        Jan, die toen 17 jaar werd. 
        Zij was ongehuwd en had geen beroep. 
     d. GERRIT, 
        geboren 23-5-1859 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
        Overleden 19-11-1859 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
     e. GERRIT, 
        geboren 12-8-1860 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
        Overleden 28-10-1860 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
     f. JAN, 
        geboren 13-11-1862 te Zijpe. Volgt 7-6-5:2 
     g. GERRIT, 
        geboren 10-9-1863 te Zijpe. Volgt 7-7-6:3 
 
                            De volgende gegevens zijn ont-      
                            leend aan de boeken"Oude boer- 
                            derijen en buitenverblijven  
                            langs de Zijper Grotesloot". 
                                           door P. Dekker. 
 
De Zijper stamvader Hendricus Veuger kwam te wonen aan de St. 
Maartensbrug, in de polder H, park van de kleine h. 
Bij de definitieve omdijking van de Zijpe bleef het park van de kleine 
h. op naam van "de Gemeene Ingelanden van de Sijp" zoals reeds vanaf 
1565 het geval was. Aanvankelijk ging het om de totale oppervlakte van 
dit park, zijnde 47 morgen en 60 roeden. De lasten en de lusten van dit 

28 



 

park waren voor de gezamelijke ingelanden van de Zijpe. Voor deze 
landeigenaren werd direct na de bedijking van 1597 "De Gemeenelandts 
Hof-steede" gebouwd op dit "Gemeeneland", met als doel de werk-zaamheden 
op de nieuwe grond in die eerste periode van nabij te kunnen bekijken en 
eventueel te overnachten, met gebruik van maaltijden. Ook was het 
Polderbestuur daar in de gele-genheid om in de Zijpe te vergaderen. De 
Hofsteede werd be-heerd door een kastelein. Toen de werkzaamheden "ten 
alge-meene nutte" op het nieuwe land vorderden en de landeigena-ren 
bovendien hun eigen behuizingen in de Zijpe kregen, ver-loor "De 
Gemeenelandts Hofsteede" spoedig haar functie. Daar kwam nog bij dat 
deze behuizing ook niet geheel voldeed. 
In 1628 was deze voormalige vergaderruimte sterk in verval geraakt en 
restte nog slechts de sloop. Met betrekking tot het park van de kleine 
h. sprak men later niet meer van het "Gemeeneland", maar van de 
"Kerkelanden". Het ging inderdaad nog alleen om landerijen die ten 
behoeve van de Kerk werden verpacht. Rond 1660 besloegen deze nog een 
oppervlakte van 32 morgen en 412 roeden. Het resterende deel was door 
het Polderbestuur successievelijk in kleine percelen verkocht. Voor 
woningbouw langs de Grotesloot (de latere Kerkebuurt) werden 
aanvankelijk kavels grond in erfpacht uitgegeven. 
In 1613 verrees de kerk, als houten gebouw, op het "Gemeene-land", in de 
kleine h. Het huidige Godshuis, waarvoor in 1696 de eerste steen is 
gelegd, staat veel noordelijker. Het eerste  houten kerkje werd 
gesloopt. In 1719 is deze kerk-grond nog steeds niet opnieuw bebouwd. 
Kort na 1818 verrees op die plek een boerderij, aangebouwd aan het "Hoge 
Huijs". 
Dit laatste huis -het "Gemeenelandts Boode Huijs"- op de hoek van de 
Egalementsloot en de Kerkebuurt, werd nieuw ge-bouwd in 1601. 
Vermoedelijk was ook dit eigendom van de ge-zamelijke ingelanden en werd 
het wel gebruikt als vergader-ruimte van het Polderbestuur. Het werd het 
woonhuis van de bode. En het kreeg twee gevangenhokken, waar arrestanten 
in de blokken konden worden geslagen. Maar ook was het bodehuis aan de 
St.Maartensbrug een tappersnering. 
Deze woning werd in 1631 door bode Bruijn van het Polderbe-stuur 
gekocht. Deze als "het Hoge Huijs" bekend staande wo-ning, is één van de 
oudste huizen van de Zijpe en staat nog steeds op dezelfde plek. 
"Het Hoge Huijs" wordt rond 1710 bewoond door schoolmeester, koster en 
"voorsinger" Michiel Garmensz. Smak. Na het over-lijden van deze Michiel 
treffen we zijn weduwe in 1742 nog als woonachtig in "het Hoge Huijs". 
Zij bewoonde als "winke-lier" dit pand. Gedurende een zeer groot deel 
van de 18e eeuw werd de jeugd aan de St.Maartensbrug onderwezen door 
drie generaties Smak, woonachtig in "het Hoge Huijs", op de hoek van de 
polder H. Als bijverdienste dreven deze school-meesters met hun gezin in 
het zelfde pand een lakennering. 
Op 26 april 1796 kocht de oud-commandeur ter walvisvaart en 
graanhandelaar aan de St. Maartensbrug, Jogchem Gerritsz. Blaauboer voor 
1200 gulden genoemde woning, vermeld als: "Een huijs en erff, zijnde een 
vanouds gerenomeerde laken-winkel, staande en gelegen aan de 
St.Maartensbrug, in de Zijp, zijnde bekend onder de naam van 't Hooge 
Huijs, belend Willem 't Hart ten noorden, de Egalementsloot ten 
zuijden". Nog altijd was dit pand belast met "een jaarlijkse erfpacht 
van 3 gulden, verschijnende jaarlijks met den laatsten December, ten 
behoeve van de Polder de Zijpe". (Deze was eigenaar van de kerk te 
St.Maartensbrug en inde de erf-pacht). Had de registratie van de verkoop 
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plaats op bovenge-noemde datum, de eigenlijke overdracht gebeurde op 20 
maart 1796, "bij publieque veijlinge en afslag". Jogchem Blaauboer kocht 
ook de winkelinventaris, bestaande o.a. uit: "Alle winkelborden, 
toonbank, en kas(t)je in de winkel". 
Op 12 mei 1796 verkocht Jogchem Blaauboer de woning weer voor 1200 
gulden. Kopers werden: "'t Collegie van Hooft-ingelanden & Heemraden van 
de Zijp en Hazepolder & overzulks voor rekening van de gezamentlijke 
ingelanden van de Zijp & Hazepolder". Het huis wordt dan omschreven als: 
"Een huijs en erve, staande & gelegen in de Zijpe, aan de St.Maartens-
brug, belent met Willem 't Hart ten noorden & de Egalementsloot ten 
zuijden, de Heereweg ten oosten en Rens Jongeling ten westen, belast met 
een jaarlijkse erfpagt ten behoeve van de Polder van de Zijpe met een 
somma van 3 gul-den & 17 stuijvers" (hier wordt dus de exacte 
erfpachtsom genoemd). Het "Hoge Huijs" stond "direct tot hagt en prijkel 
van den kopers & kan ook direct aanvaart worden". De woning, waar de 
winkelinventaris uit was verwijderd, werd toen de eerste secretarie van 
het gecombineerde Burgerlijke- en Polderbestuur. Jogchem Blaauboer was, 
sinds 26 april 1796, secretaris van dit gezamelijk bestuur en maakte het 
"Hoge Huijs" tot zijn administratiekantoor. Zo werd deze woning de 
eerste secretarie van de burgerlijke Gemeente Zijpe. Dit heeft 
waarschijnlijk maar kort geduurd, want op 27 maart 1798 deed "'t 
Collegie van Hooftingelanden van de Zijp & Hazepolder" de behuizing weer 
van de hand. Koper werd op-nieuw, voor 1010 gulden, Jogchem Blaauboer, 
"woonende in de Zijp". Het "Hoge Huijs" werd toen vermeld als: "Een 
huijs en erf, staande & gelegen in de Zijp, aan de St.Maartensbrug, 
belent Willem 't Hart ten noorden & de Egalementsloot ten zuijden, 
zijnde een van oudts gerenomeerde lakenwinkel". Om de administratie te 
kunnen overbrengen naar elders was de oplevering aan secretaris 
Blaauboer, in privé, gesteld op 6 weken na de aankoop 
De zolder van het "Hoge Huijs" werd daarna lange tijd ge-bruikt als 
opslagruimte voor graan. Later kwam het pand in handen van zoon Gerrit 
Blaauboer, graanhandelaar en burge-meester van Zijpe, die de zolder ook 
voor genoemde opslag in gebruik had. Diens schoonzoon, Hendricus Veuger, 
dreef er weer een winkelnering en we vinden het markante pand tot na de 
laatste Wereldoorlog in handen van zijn nazaten die daar al die jaren 
een kruidenierswinkel hadden, of in de aange-bouwde boerderij (kort na 
1818 aan het "Hoge Huijs" aange-bouwd). Aanvankelijk was dit nieuwe 
gedeelte door Gerrit Blaauboer gebruikt voor het boerenbedrijf, vanwege 
de lande-rijen die hij bezat in de polders G en H, bij de St.Maar-
tensbrug. Ongetwijfeld werd Blaauboer zelf geen boer, maar liet hij de 
agrarische werkzaamheden over aan een pachter of werkman. Na de tweede 
Wereldoorlog maakte de boerderij plaats voor een nieuw winkelpand. 
                                  
6-4-3:2               
Veuger, Pieter. (zoon van 5-   ) 
Geboren 13-10-1832 te Zijpe. 
Op zijn geboorteakte staat vermeld!: "Het Kind is erkend te zijn van het 
vrouwelijk geslacht".  
Beroep: boerenknecht, winkelknecht, winkelier aan de Keinsmerbrug. 
Overleden 21-4-1886 te Zijpe (Keinsmerbrug).  
Pieter overleed op de verjaardag van zijn jongste dochtertje (Antje). 
Aangifte van overlijden werd gedaan door neef Hen-dricus (zie 7-1-1:1). 
Zoon van Henricus, en Blaauboer, Neeltje. 
Gehuwd 27-2-1864 te Zijpe met: 
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de Jong, Elisabeth. 
Geboren 19-1-1841 te Zijpe (aan den Schoorlschendijk). 
Haar vader ondertekende de geboorteaangifte met de naam "de Jong". 
Elisabeth heeft haar huwelijksakte ondertekend met de naam: 
E.De Jongh. Ook haar vader tekende met de naam "de Jongh". Haar moeder 
met de naam "Trijntje Hooft". 
Overleden 14-3-1868 te Zijpe (Keinsmerbrug). 
Dochter van Michiel (landman), en Hoofd, Trijntje. 
Pieter en Elisabeth kregen de volgende kinderen: 
     a. Neeltje, 
        geboren 22-10-1864 te Zijpe. Overleden 26-4-1930 te  
        Zijpe, als echtgenote van G. Veuger. 
        Gehuwd 9-2-1884 te Zijpe met Veuger, Gerrit (zie 7- 
        7-6:3). Geboren 10-9-1863 te Zijpe. Beroep:  
        timmerman/opzichter, herbergier. 
        Zoon van Gerrit (winkelier), en de Leeuw, Engeltje 
        (zie 6-1-1:1).  
        Neeltje en Gerrit waren dus neef en nicht. 
        Kinderen: Neeltje, geboren 27-3-1884 te Zijpe,  
        Pieter, geboren 17-11-1886 te Zijpe, een levenloos  
        geboren zoon 6-1-1889 te Zijpe, Engeltje, geboren  
        11-2-1891 te Zijpe, Gerrit, geboren 28-8-1892 te  
        Zijpe, Elisabeth, geboren 13-12-1899 te Zijpe.  
        Tussen de laatste twee kinderen zijn geen andere  
        kinderen in de Zijpe geboren. Gerrit en Neeltje heb- 
        ben de Zijpe niet verlaten.      
     b. MICHIEL, 
        geboren 19-6-1866 te Zijpe. Volgt 7-9-7:4 
     c. HENDERICUS, 
        geboren 5-3-1868 te Zijpe. 
        Overleden 7-3-1868 te Zijpe. 
Kort na de geboorte en het overlijden van haar derde kind, stierf ook 
Elisabeth. 
Pieter huwde op 5-9-1868 te Zijpe met: 
Bregman, Klaasje. 
Geboren 25-4-1835 te Sint Maarten.  
Zij was weduwe van Cornelis Slikker en had een zoon Jan Slikker, geboren 
25-4-1864 te Zijpe. Deze jongen werd dus geboren op de verjaardag van 
zijn moeder. 
Dochter van Jan (landman), en Hoogschagen, Dieuwertje. 
Pieter en Klaasje kregen de volgende kinderen: 
     d. Cornelia, 
        geboren 20-6-1869 te Zijpe. In 1892 woonachtig te  
        Zijpe. Beroep: dienstbode. Overleden 23-2-1949 te  
        Schagen, weduwe van A. Doorn. 
        Gehuwd 29-4-1892 te Schagen met Doorn, Adrianus. Ge- 
        boren 17-7-1866 te Zijpe. In 1892 woonachtig te  
        Schagen. Beroep: boerenknecht, landman. 
        Zoon van Cornelis, en Jonker, Magdalena. 
        Toen Cornelia en Adrianus in 1892 met elkaar huwden,  
        waren de ouders van beiden reeds overleden. In de  
        huwelijksakte staat geschreven: 
        "Zoomede Hendrikus Veuger, van beroep winkelier, wo- 
        nende te Zijpe, voogd, en Pieter Smit, van beroep  

31 



 

        smid, wonende te Wieringerwaard, toeziend voogd van  
        de Comparante bruid, die verklaarden tot dit huwe- 
        lijk hunne toestemming te geven". 
        De gegevens op de huwelijksakte zijn overigens zeer  
        uitgebreid: Vermeld worden de geboortedata van bruid  
        en bruidegom, de overlijdensdata van de wederzijdse  
        ouders en ook de overlijdensdata van de vier groot- 
        ouders van Cornelia. 
        Cornelia en Adrianus  kregen slechts één kind: 
        Magdalena, geboren 13-7-1896 te Schagen. 
     e. HENDERICUS, 
        geboren 2-8-1871 te Zijpe. 
        Overleden 19-11-1876 te Zijpe. 
Pieter en zijn broer Gerrit verloren beiden een zoontje op 19 november. 
Pieter z'n zoontje -Hendericus- stierf in 1876 op 5-jarige leeftijd en 
Gerrit z'n zoontje -Gerrit- was bijna 4 maanden toen hij in 1859 
overleed. 
     f. Dieuwertje, 
        geboren 22-7-1873 te Zijpe. 
        Overleden 20-10-1873 te Zijpe. 
     g. Elisabeth,    
        geboren 25-12-1874 te Zijpe. 
        Overleden 25-2-1875 te Zijpe. Een kerstkindje! 
Zij was hiermee de eerste en tot nu toe ook de enige in de familie 
Veuger die op eerste Kerstdag werd geboren. 
Op andere "bijzondere" dagen zoals Nieuwjaarsdag en St. Nicolaas, hebben 
in deze familie geen gebeurtenissen -als geboorte, huwelijk of 
overlijden- plaats gevonden. 
 
Na de dood van Klaasje, die overleed op 10-4-1876 te Zijpe 
(Keinsmerbrug), trad Pieter voor de derde maal in het huwe-lijk en wel 
op 7-7-1877 te Zijpe met: 
Dekker, Trijntje.
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Geboren 7-8-1839 te Barsingerhorn. Zij was weduwe van Simon Mantel. 
Vermoedelijk eerder van Wardenaar, want zij had een zoon Cornelis 
Wardenaar, geboren 21-6-1867 te Heerhugowaard. 
Trijntje was van beroep winkelierster en in 1877 woonachtig te 
Barsingerhorn. 
Zij was een dochter van Kornelis (timmermansknecht), en Rezelman, Antje. 
Pieter en Trijntje kregen een dochter: 
     h. Antje, 
        geboren 21-4-1878 te Zijpe. 
 
Moeder en dochter vertrokken 28-12-1889 naar Schagen. Na een aantal 
jaren verlieten ze deze plaats weer. Moeder Trijntje ging op 26-8-1905 
naar Winkel en Oudkarspel werd op 1-8-1905 de woonplaats van dochter 
Antje. Ook Trijntje ging naar Oud-karspel op 16-3-1910. Zij was 
inmiddels hertrouwt met Arie Koster, van wie ze trouwens al weer weduwe 
was toen Trijntje zelf op 4-9-1910 te Oudkarspel overleed. 
In de registers van Oud Karspel blijkt dat Antje reeds op 28-8-1905 deze 
plaats verliet en naar Edam vertrok. 
 
6-8-4:3 
Veuger, Hendericus.   (zoon van 5-   ) 
Geboren 10-12-1838 te Zijpe. Beroep: winkelier, herbergier. 
Overleden 22-4-1887 te Helder (woonachtig te Zijpe). 
Ook hier weer liggen vreugde en verdriet dicht bij elkaar. Hendericus 
overleed op de dag dat zijn schoonzus -Engeltje (6-1-1:1)-  zestig jaar 
werd. 
Zoon van Hendericus, en Blaauboer, Neeltje. 
Gehuwd 26-4-1873 te Zijpe met: 
Koorn, Grietje. 
Geboren 23-6-1845 te Wieringen. In 1873 wonende in de Zijpe. 
Overleden 24-7-1913 te Zijpe. 
Volgens de huwelijksakte "meerderjarige dochter van Grietje Koorn, 
zonder beroep, wonende te Wieringen". 
In de geboorteakte van Grietje staat vermeld, dat haar moeder weduwe was 
en boerin van beroep. 
Hendericus en Grietje kregen geen kinderen. 
Grietje Koorn trouwde op 11-5-1889 te Zijpe met Adam Schrieken. 
 
------------------------------------------------------------ 
"Toevoeging": 
Ik hoorde net op het nieuws (7-4-1995), dat een Belg geen toestemming 
krijgt om te trouwen, daar zijn vader hem bij de geboorteaangifte heeft 
opgegeven als "meisje". En meisjes mogen niet met elkaar trouwen........ 
Pieter Veuger (zie 6-4-3:2) werd destijds ook door zijn va-der 
opgegeven, als zijnde "van het vrouwelijk geslacht". 
Gelukkig maar dat zo'n foutieve opgave vroeger geen belemme-ring vormde 
om te kunnen trouwen...... 
------------------------------------------------------------ 
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Zevende generatie: 
7-1-1:1 
Veuger, Henderikus.   (zoon van 6-1-1:1) 
Geboren 12-6-1852 te Zijpe (St. Maartensbrug). Beroep: winkelbediende, 
winkelier. Hij was secretaris/penningmeester van het Burgerlijk 
Armenbestuur. 
Overleden 4-1-1936 te Zijpe. 
Zoon van Gerrit, en de Leeuw, Engeltje. 
Gehuwd 27-4-1875 te Zijpe met: 
Schrieken, Sijtje. 
Geboren 13-4-1853 te Zijpe (aan den Belkmerweg). 
Overleden 20-2-1938 te Zijpe. Sijtje overleed op de verjaardag van haar 
kleindochter Maartje. 
Dochter van Klaas (landman), en Watertor, Maartje. 
Hendericus en Sijtje kregen de volgende kinderen: 
     a. GERRIT, 
        geboren 16-7-1876 te Zijpe. Volgt 8-1-1:1 
     b. Maartje, 
        geboren 12-12-1878 te Zijpe. 
        Overleden 13-12-1942 te Zijpe. 
        Gehuwd 27-4-1900 te Zijpe met Grin, Pieter. Geboren  
        8-5-1877 te Zijpe. In 1900 wonende te Sint-Maarten. 
        Beroep: schoenmaker. 
        Zoon van Pieter (schoenmaker), en Boonacker, Aaltje. 
        Kinderen: Pieter, geboren 14-1-1901 te Zijpe,  
        Hendricus, geboren 7-9-1902 te Zijpe, Alida Sijtje,  
        geboren 23-8-1912 te Zijpe. Er zijn geen kinderen  
        geboren tussen 1902 en 1912. Pieter en Maartje heb- 
        ben de Zijpe in die periode niet verlaten. 
     c. KLAAS, 
        geboren 10-7-1881 te Zijpe. Volgt 8-3-2:2 
     d. JAN, 
        geboren 9-3-1883 te Zijpe. Volgt 8-4-3:3 
     e. Engeltje, 
        geboren 1-11-1888 te Zijpe. Overleden 18-4-1970 te  
        Zijpe, als echtgenote van J. Pool. 
        Gehuwd 20-9-1913 te Zijpe met Pool, Jacob. Geboren 
        19-7-1888 te Zijpe. Beroep: timmerman. 
        Zoon van Jacob (koopman), en Kerkmeer, Grietje. 
        Kinderen: Jacob, geboren 28-1-1914 te Zijpe, Grietje 
        Sijtje, geboren 29-3-1915 te Zijpe, Sijtje Grietje, 
        geboren 23-7-1916 te Zijpe, Hendrikus, geboren 12-7- 
        1917 te Zijpe. 
 
Henderikus en Sijtje hebben niet buiten de Zijpe gewoond. Tussen 1883 en 
1888 zijn er geen kinderen geboren. 
Van Henderikus en Sijtje is nog een bijzonderheid te vermelden. Zij 
waren de eerste en tot nu ook de enigste in de familie Veuger die het 
feit konden vieren dat ze 60 jaar met elkaar getrouwd waren. Dit 
heuglijke feit werd vermeld in de "Schager Courant" van 27 april 1935. 
Je zult denken dat zestig jaar huwelijkstrouw in die tijd (in vroeger 
jaren werden de mensen over het algemeen niet zo oud) zeldzaam was. Maar 
genoemde krant noemde maar liefst drie echtparen die eind april/begin 
mei de dag herdachten waarop zij voor 60 jaar in het huwelijk werden 
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verbonden! 
De huwelijksdag van Henderikus en Sijtje had nog een extra 
bijzonderheid: op de dag dat zij 25 jaar getrouwd waren, trad ook 
dochter Maartje met Pieter Grin in het huwelijk. Dat werd dus dubbel 
feest. 
 
7-6-5:2 
Veuger, Jan.   (zoon van 6-1-1:1) 
Geboren 13-11-1862 te Zijpe (St. Maartensbrug). Beroep: winkelier, 
fotograaf en kunstschilder. 
Overleden 13-11-1940 te Zijpe.  
Op zijn verjaardag! Zijn geboorteuur was "des namiddags ten half vijf 
ure", zijn stervensuur "des namiddags ten half zes ure". 
Zoon van Gerrit, en de Leeuw, Engeltje. 
Gehuwd 6-5-1893 te Zijpe met:  
Brommer, Jannetje. 
Geboren 6-8-1863 te Zijpe (aan het Kanaal). 
Overleden 16-4-1939 te Zijpe. 
Dochter van Dirk (arbeider), en Grin, Maartje. 
Jan en Jannetje kregen een zoon: 
     a. GERRIT, 
        geboren 4-8-1895 te Zijpe. Volgt 8-6-4:4 
 
Ze hebben niet buiten de Zijpe gewoond. 
Jan heeft zeer veel mensen "vereeuwigd". Maar niet alleen als fotograaf, 
ook als kunstschilder heeft hij veel vast-gelegd. Zijn schilderkunst was 
zeer verdienstelijk. Veel van zijn schilderijen zijn bewaard gebleven, 
onder andere twee in de familie  Aris Hendrikus Veuger. Waaronder een 
schilde-rij van een molen met huisje, waar het wiegje heeft gestaan van 
Jannetje Brommer. 
 
7-7-6:3 
Veuger, Gerrit.   (zoon van 6-1-1:1) 
Geboren 10-9-1863 te Zijpe (St. Maartensbrug). Beroep: timmerman, 
herbergier. 
Hij was opzichter van de polder Zijpe en Hazepolder. 
Overleden 30-12-1936 te Zijpe. 
Zoon van Gerrit, en de Leeuw, Engeltje. 
Gehuwd 9-2-1884 te Zijpe met: 
Veuger, Neeltje. 
Geboren 22-10-1864 te Zijpe (aan de Keinsmerbrug). 
Overleden 26-4-1930 te Zijpe. 
Dochter van Pieter (winkelier), en de Jong, Elisabeth. (Zie 6-4-3:2).
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Vader Gerrit en vader Pieter waren broers. Zoon Gerrit en dochter 
Neeltje waren dus volle neef en nicht. 
Aan de ambtenaar werd overlegd een "Notariële en geregi-streerde acte 
waarbij de ouders van de Comparant verklaren toestemming tot dit 
huwelijk te geven". 
Vader Gerrit en moeder Engeltje waren dus niet aanwezig, toen hun zoon 
Gerrit in het huwelijk trad. 
Waarom ze de plechtigheid niet bijwoonden, zal altijd een vraag blijven. 
 
Gerrit en Neeltje kregen de volgende kinderen: 
     a. Neeltje, 
        geboren 27-3-1884 te Zijpe. Overleden 18-12-1968 te  
        Alkmaar, als weduwe van C. van der Sluijs. 
        Gehuwd 5-5-1906 te Zijpe met van der Sluijs, Corne- 
        lis. Geboren 8-5-1876 te Zijpe. Beroep: landman/vee- 
        houder. 
        Zoon van Hermanus (landman), en Kossen, Antje. 
        Kinderen: Antje, geboren 18-1-1907 te Zijpe, Neel- 
        tje, geboren 7-9-1908 te Zijpe. 
        Meer kinderen werden er niet geboren. 
     b. PIETER, 
        geboren 17-11-1886 te Zijpe. Volgt 8-8-5:5 
     c. Levenloos geboren zoon, 6-1-1889 te Zijpe. 
     d. Engeltje, 
        geboren 11-2-1891 te Zijpe. 
        Overleden 14-8-1937 te Zijpe. 
        Gehuwd 28-6-1913 te Zijpe met den Hartog, Willem.  
        Geboren 23-11-1886 te Zijpe. Beroep: smid. 
        In de huwelijksakte staat vermeld dat Willem 27 jaar  
        is, dit moet 26 jaar zijn. 
        Zoon van Jan (smid), en Blaauboer, IJda. 
        Kinderen: het eerste kind -Jan- werd geboren 8-5- 
        1918 te Zijpe, Gerrit, geboren 28-8-1921 te Zijpe. 
     e. GERRIT, 
        geboren 28-8-1892 te Zijpe. Volgt 8-11-7:6 
     f. Elisabeth, 
        geboren 13-12-1899 te Zijpe. 
        Overleden 17-12-1941 te Zijpe. 
        Zij was ongehuwd en had geen beroep. 
 
Tussen Gerrit en Elisabeth zijn geen andere kinderen gebo-ren. Gerrit en 
Neeltje hebben in die periode (tussen 1892 en 1899) de Zijpe niet 
verlaten. 
 
7-9-7:4 
Veuger, Michiel.   (zoon van 6-4-3:2)             
Geboren 19-6-1866 te Zijpe (aan den Keijnsmerbrug). Beroep: arbeider, 
koopman, wegwerker, sluiswachter. 
Overleden 10-7-1923 te Zijpe.
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Zoon van Pieter, en de Jong, Elisabeth. 
Gehuwd 24-5-1890 te Zijpe met: 
Vos, IJtje. 
Geboren 19-2-1863 te Barsingerhorn. In 1890 wonende te Schagen. 
Overleden 11-9-1944 te Alkmaar. 
Dochter van Klaas (arbeider), en Ellen, Antje. 
 
"Door den comparant is onder eede verklaard dat zijn moeder was genaamd 
Elisabeth de Jongh; doch haar naam wel eens werd geschreven Elisabeth de 
Jong gelijk blijkt uit zijn geboorte acte en de overlijdensacte zijns 
vaders; maar dat in alle  de overgelegde stukken dezelfde persoon is 
bedoeld". 
Voorts wordt in de huwelijksakte als getuige genoemd: "Gerrit Veuger 
Gerritszoon, van beroep herbergier, oud zeven en twintig jaren, behuwd 
broeder van de Comparant, wonende te Zijpe". 
Getuige Gerrit (7-7-6:3) was echter 26 jaar en was dus een zwager van 
Michiel. Want hij was gehuwd met een zus van Michiel. Maar Gerrit en 
Michiel waren ook volle neven. 
 
 
Michiel en IJtje kregen de volgende kinderen: 
     a. PIETER, 
        geboren 27-3-1891 te Zijpe (aan de Groote Sloot). 
        Overleden 14-7-1891 te Zijpe (aan de Groote Sloot). 
     b. Elisabeth, 
        geboren 29-6-1892 te Zijpe. Overleden 7-8-1965 te  
        Schoorl, als echtgenote van H. Tuin. 
        Gehuwd 24-1-1918 te Helder met Tuin, Hendricus. 
        Geboren 28-10-1888 te Zijpe. Beroep: schipper, ar-  
        beider, brugwachter. 
        Zoon van Jacob, en Smit, Geertje. 
        Kinderen: geen. 
     c. KLAAS, 
        geboren 21-10-1893 te Zijpe. Volgt 8-15-9:7 
     d. PIETER, 
        geboren 24-12-1896 te Zijpe. Volgt 8-16-10:8 
 
Michiel, IJtje en hun kinderen werden 9-7-1901 bewoners van de polder 
het Koegras. Zodat hun kinderen, waaronder Pieter (mijn grootvader), 
daar de Lagere school bezochten. Tegenover die school staat de boerderij 
waar ik ben geboren en op die zelfde school heb ik (net als mijn 
grootvader) "lezen en schrijven" geleerd. 
Michiel was werkzaam als sluisknecht, maar keerde (na jan. 1918) terug 
naar de Zijpe, waar hij in 1923 overleed. 
IJtje Veuger-Vos woonde aan de Sint Maartensbrug. Haar buurtjes waren 
een wijkverpleegster met huisgenote. Deze twee dames keken naar IJtje om 
en hielpen indien nodig. Toen zij naar Alkmaar verhuisden, ging IJtje 
mee en kreeg een kamer in hun woning. Zo kon het gebeuren dat IJtje in 
Alkmaar kwam te overlijden. 
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Achtste generatie: 
8-1-1:1 
Veuger, Gerrit.  (zoon van 7-1-1:1) 
Geboren 16-7-1876 te Zijpe. Beroep: winkelier, herbergier, 
manufacturier. 
Overleden 8-6-1963 te Schagen. 
 
Met de leeftijd van 86 jaar en bijna 11 maanden, werd Gerrit -tot nu 
toe- de oudste man in de Veuger familie. 
 
Zoon van Hendericus, en Schrieken, Sijtje. 
Gehuwd 13-6-1903 te Zijpe met: 
Plevier, Bregtje. 
Geboren 3-11-1877 te Schoorl (Schoorldam). In 1903 wonende te Schagen. 
Overleden 20-9-1940 te Zijpe. 
Dochter van Klaas (timmerman), en Rampen, Aafje. 
 
"Door de comparante is onder eede verklaard dat de naam van haren vader 
was Klaas Plevier en niet Nicolaas Plevier en de naam harer moeder Aafje 
Rampen en niet Aafje Rampe zooals abusief in de acte van overlijden van 
haren vader zijn ver-meld, doch dat in de overgelegde stukken dezelfde 
personen zijn bedoeld". 
 
Gerrit en Bregtje kregen de volgende drie kinderen: 
     a. Sijtje, 
        geboren 17-4-1904 te Zijpe. 
        Overleden aan de Spaanse griep op 23-10-1918 te  
        Zijpe. 
     b. Aafje, 
        geboren 14-4-1907 te Zijpe. 
        Overleden aan de Spaanse griep op 13-12-1918 te 
        Zijpe. 
     c. Maartje, 
        geboren 20-2-1910 te Zijpe. Overleden 6-11-1972 te  
        Zijpe (Schagerbrug), als weduwe van J. Dekker. 
        Gehuwd 15-10-1932 te Zijpe met Dekker, Jan. Geboren 
        27-3-1910 te Anna Paulowna. In 1932 wonende te Wie-    
        ringerwaard. Beroep: metselaar. 
        Zoon van Cornelis (metselaar), en van Schoorl,  
        Grietje. Kinderen: geen. 
 
8-3-2:2 
Veuger, Klaas.  (zoon van 7-1-1:1) 
Geboren 10-7-1881 te Zijpe (St. Maartensbrug). Beroep: winkelbediende, 
verver, herbergier, reiziger, pluimveehouder 
Overleden 25-5-1961 te Zijpe. 
Zoon van Hendericus, en Schrieken, Sijtje. 
Gehuwd 15-2-1908 te Zijpe met: 
Speets, Soutje. 
Geboren 11-10-1884 te Utrecht. In 1908 wonende te Schagen. 
Overleden 18-11-1968 te Zijpe. 
Dochter van Christiaan (tuinman), en Swidde, Grietje. 
Klaas en Soutje kregen twee kinderen: 
     a. HENDERICUS, 
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        geboren 23-4-1909 te Zijpe. Volgt 9-4-1:1 
     b. Greta, 
        geboren 13-3-1918 te Zijpe. Momenteel (juli 1995)  
        woont Greta nog steeds in Schoorl. 
        Gehuwd 16-4-1937 te Zijpe (en op die zelfde datum  
        naar Schoorl vertrokken) met Delver, Pieter. Gebo- 
        ren 23-6-1912 te Den Helder. In 1937 wonende te  
        Schoorl. Beroep: pluimveehouder. 
        Zoon van Reijer, en Hoogschagen, Cornelia. 
        Kinderen: geen. 
 
Tussen 1909 en 1918 zijn geen andere kinderen geboren. Klaas en Soutje 
hebben in die periode de Zijpe niet verlaten. 
 
8-4-3:3 
Veuger, Jan.  (zoon van 7-1-1:1) 
Geboren 9-3-1883 te Zijpe (St.Maartensbrug). Beroep: timmerman/aannemer. 
Overleden 28-3-1953 te Alkmaar, was woonachtig te Zijpe. 
Zoon van Hendericus, en Schrieken, Sijtje. 
Gehuwd 30-6-1906 te Zijpe met: 
Rentenaar, Grietje. 
Geboren 5-1-1884 te Barsingerhorn (Poolland). In 1906 wonende in de 
Zijpe. 
Overleden 24-1-1967 te Zijpe. 
Dochter van Aris (arbeider, kaasmaker), en Rentenaar, Maartje. (Zowel de 
vader als de moeder van Grietje hadden de familienaam Rentenaar). 
Jan en Grietje kregen de volgende kinderen: 
     a. Maartje, 
        geboren 7-7-1907 te Zijpe. Overleden 4-7-1994 te  
        Alkmaar ("Huize Westerlicht"), als weduwe van M.  
        Dekker. 
        Zij werd de oudste vrouw in de familie Veuger: 
        op drie dagen na 87 jaar! Met die leeftijd heeft ze  
        dus ook de manlijke recordhouder (haar oom) versla-    
        gen (zie 8-1-1:1). 
        Gehuwd 31-8-1929 te Zijpe met Dekker, Matthijs. Ge- 
        boren 12-2-1905 te Zijpe. Beroep: korenmolenaar,  
        fouragehandelaar. 
        Zoon van Pieter (korenmolenaar) en de Graaf, Maartje 
        Kinderen: Pieter, geboren 28-3-1931 te Zijpe, Jan, 
        geboren 16-7-1934 te Zijpe, Klaas, geboren 29-5-1938  
        te Zijpe, Matty, geboren 9-8-1944 te Zijpe. 
     b. Sijtje Henderika, 
        geboren 25-1-1910 te Zijpe. Beroep: kraamverzorgster 
        In 1958 wonende te Alkmaar. 
        Overleden 4-4-1993 te Bergen, als weduwe van W.  
        Hartong van Ark. 
        Gehuwd 7-6-1958 te Alkmaar met Hartong van Ark, Wil- 
        lem. Geboren 13-12-1911 te Schoonhoven. Beroep: be- 
        drijfsleider apotheek. 
        In 1958 wonende te Alkmaar. 
        Van echt gescheiden van Oolders, Alberdina. 
        Zoon van Henri (apotheker), en Merens, Maria Jacoba. 
        Kinderen: geen. (Uit het eerste huwelijk van W.  
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        Hartong van Ark zijn wel kinderen geboren). 
        Wim Hartong van Ark werd voor de oorlog bedrijfs-   
        leider in de apotheek van zijn vader op de hoek van  
        de Langestraat en de Kraanbuurt. Hij was toen al een  
        geluidsfanaat. Wim bezat als één van de eerste  
        Alkmaarders een professionele geluidsinstallatie.  
        Die hobby bracht hem binnen de kring van de ontzet- 
        vereniging. In welke vereniging hij van 1939 tot  
        1987 actief was. Hij was onderscheiden met de ereme- 
        daille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in  
        goud. En bezat voorts de penning van verdienste in  
        zilver van de gemeente Alkmaar. 
     c. HENDERIKUS ARIS, 
        geboren 23-3-1911 te Zijpe. Volgt 9-8-2:2 
     d. ARIS HENDERIKUS, 
        geboren 18-7-1916 te Zijpe. Volgt 9-9-3:3 
 
8-6-4:4 
Veuger, Gerrit.  (zoon van 7-6-5-:2) 
Geboren 4-8-1895 te Zijpe (St.Maartensbrug). Beroep: fotograaf, 
brievenbesteller. 
Overleden 29-4-1977 te Sint-Maarten. 
Zoon van Jan, en Brommer, Jannetje. 
Gehuwd 3-4-1920 (op de verjaardag van de bruid) te Zijpe met: 
van der Oordt, Geesje. 
Geboren 3-4-1899 te Zijpe (aan de Oudesluis). 
Overleden 16-4-1983 te Alkmaar (ziekenhuis), wonende te Sint-Maarten. 
Dochter van Pieter Johannes (wegwerker) en Grootes, Maartje. 
Gerrit en Geesje kregen de volgende kinderen: 
     a. JAN, 
        geboren 20-7-1920 te Zijpe. Volgt 9-10-4:4 
     b. Maartje, 
        geboren 19-2-1924 te Zijpe. Overleden 9-6-1994 te  
        Winkel, als weduwe van J. Coljee. 
        Gehuwd 12-4-1946 te Zijpe met Coljee, Jan. Geboren 
        7-11-1920 te Winkel. In 1946 ook in Winkel wonende. 
        Beroep: pakhuisknecht. 
        Zoon van Jilles (landarbeider), en Smit, Jannetje. 
        Kinderen: Geesje Jannetje, geboren 14-1-1948 te Win- 
        kel, Marjan, geboren 2-3-1952 te Winkel. 
 
8-8-5:5 
Veuger, Pieter.  (zoon van 7-7-6:3) 
Geboren 17-11-1886 te Zijpe (St. Maartensbrug). Beroep: timmerman, 
fotograaf, electriciën. 
Overleden 26-5-1959 te Zijpe. 
Zoon van Gerrit, en Veuger, Neeltje. 
Gehuwd 29-4-1911 te Zijpe met:
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Delver, Geertje. 
Geboren 24-10-1890 te Zijpe (aan de Mennonitenbuurt). 
Overleden 9-3-1987 te Schagen. Zij overleed op de verjaardag van haar 
dochter. 
Dochter van Jan (schipper), en Out, Neeltje. 
Pieter en Geertje kregen de volgende kinderen: 
     a. Neeltje, 
        geboren 9-3-1912 te Zijpe. 
        Zij is nu (juli 1995) nog steeds woonachtig in  
        Schagen. 
        Gehuwd 24-4-1936 te Zijpe met Jimmink, Simon. Gebo- 
        ren 2-5-1912 te Zijpe. In 1936 wonende te Schagen.  
        Beroep: landbouwer. 
        Zoon van Daniël (landbouwer), en Brommer, Trijntje. 
        Kinderen: Daniël Pieter, geboren 27-9-1939 te Scha- 
        gen. Hij bleef enigst kind. 
     b. Gerritje, 
        geboren 3-9-1914 te Zijpe. Overleden 19-1-1989 te 
        Zaandam, echtgenote van W.A. Wilms. 
        Gehuwd 22-5-1936 te Zijpe met Wilms, Willem Albert.  
        Geboren 13-1-1913 te Barsingerhorn. In 1936 wonende          
        te Barsingerhorn. Beroep: chauffeur-monteur. 
        Zoon van Klaas (koster), en Groen, Neeltje. 
        Kinderen: Willem Nicolaas, geboren 20-3-1943 te Bar- 
        singerhorn, Klaas Pieter, geboren 23-12-1947 te Bar- 
        singerhorn. 
        Willem Albert Wilms was werkzaam op een verffabriek,  
        maar ook buiten zijn werktijd hielden kleuren hem  
        bezig. Hij ontwiep een kleurenspel. Waarop hij  
        octrooi heeft aangevraagd. Voor de aardigheid heeft  
        hij 1000 stuks laten maken en verkocht. 
        Tevens werd hij promotor van de "Elke minuut is  
        anders" klok. Bij het rondgaan van de wijzers, ver-   
        andert deze klok steeds van kleur. Dat geeft een  
        leuk effect. Ook ik heb zo'n klok, welke door de  
        heer Wilms aan mij geschonken is, in mijn bezit. 
     c. Elisabeth, 
        geboren 22-7-1918 te Zijpe. Zij woont nu (juli 1995)  
        in Alkmaar. 
        Gehuwd 21-3-1944 te Zijpe met Biesboer, Pieter. Ge-  
        boren 16-11-1913 te Sint-Maarten. In 1944 wonende te 
        Amsterdam. Beroep: stalinspecteur, Hoofdinspecteur  
        Landbouw Voorlichtings Dienst, onderwijzer Lagere  
        Landbouwschool, secretaris Wolfederatie. 
        Zoon van Pieter, en Brommer, Trijntje. 
        Kinderen: Pieter, geboren 2-8-1944 te Amsterdam,  
        Gerard, geboren 9-6-1947 te Amsterdam, Hans, geboren  
        18-2-1949 te Purmerend. 
 
De schoonmoeder van zowel de onder a. genoemde Neeltje, als van haar zus 
-de onder c. genoemde Elisabeth-, droeg de naam Trijntje Brommer. Het 
gaat hier om twee schoonmoeders, die beiden de naam Trijntje Brommer 
droegen, maar volgens schoondochter Elisabeth geen familie van elkaar 
waren. 
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Hoewel de huwelijksakte de indruk geeft dat Trijntje Biesboer-Brommer 
(weduwe en wonende te St. Maarten) in 1944 niet aanwezig was bij de 
huwelijksvoltrekking van haar zoon, heeft zij de huwelijksplechtigheid 
wel bijgewoond. 
          
8-11-7:6 
Veuger, Gerrit.  (zoon van 7-7-6:3) 
Geboren 28-8-1892 te Zijpe (St.Maartensvlotbrug). Beroep: timmerman, 
brievenbesteller, kantoorhouder posterijen. 
Overleden 15-12-1953 te Zijpe. 
Zoon van Gerrit, en Veuger, Neeltje. 
Gehuwd 4-5-1918 te Zijpe met: 
Doorn, Maartje. 
Geboren 25-11-1894 te Zijpe (aan de Grootesloot). 
Overleden 28-3-1987 te Alkmaar. 
Dochter van Lourens (arbeider, koster), en Kranenburg, Maatje. 
Gerrit en Maartje kregen de volgende kinderen: 
     a. Neeltje, 
        geboren 12-11-1919 te Zijpe.  
        Overleden 18-1-1983 te  Alkmaar. 
        Gehuwd 3-8-1943 te Zijpe met Bloothooft, Teunis. Ge- 
        boren 9-7-1919 te Zijpe. Beroep: timmerman. 
        Zoon van Teunis (broodbakker), en de Bood, Antje. 
        Kinderen: Marianne, geboren 16-12-1947 te Zijpe,  
        Gerrit, geboren 29-8-1952 te Alkmaar, Tom, geboren  
        18-7-1954 te Alkmaar. 
     b. Maatje, 
        geboren 6-2-1926 te Zijpe. Beroep: verpleegster. 
        In 1967 wonende te Apeldoorn. 
        Juli 1995 is zij nog steeds woonachtig te Peize, 
        de plaats waar ze ook in het huwelijk trad. 
        Gehuwd 3-8-1967 te Peize (Dr.) met Bleeker, Jacob  
        Dirk Jan Willem. Geboren 27-5-1920 te Amsterdam.  
        Beroep: K.N.O.-arts. 
        In 1967 wonende te Peize.  
        Gehuwd geweest met Hoekstra, Aleida Geertruida. 
        Zoon van Marten Jacobus, en Schilstra, Neeltje.  
        Kinderen: geen. 
        Maatje koos voor dezelfde huwelijksdatum als haar  
        zuster Neeltje had gedaan: 3 augustus. Met dat ver- 
        schil dat het huwelijk van Neeltje 24 jaar eerder  
        plaatsvond. 
   
8-15-9:7 
Veuger, Klaas.  (zoon van 6-4-3:2) 
Geboren 21-10-1893 te Zijpe (Schagerbrug).  
Doordat de vader door afwezigheid verhinderd was de aangifte te doen, 
werd dit gedaan door de vroedvrouw. 
Beroep: onderwijzer. In 1917 wonende te Velsen.
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Overleden 1-8-1959 te Schoorl. 
Zoon van Michiel, en Vos, IJtje. 
Gehuwd 10-11-1917 te Zijpe met: 
van der Oord, Teetje. 
Geboren 10-9-1894 te Zijpe (St. Maartensbrug). 
Overleden 12-7-1982 te Alkmaar (ziekenhuis), wonende te Schoorl. 
Dochter van Pieter (broodbakker), en Eriks, Iefje. 
Klaas en Teetje kregen geen kinderen. 
 
8-16-10:8 
Veuger, Pieter.  (zoon van 7-9-7:4) 
Geboren 24-12-1896 te Zijpe (aan de Stolperbrug). Beroep: grofsmid. 
Overleden 11-1-1975 te Den Helder (ziekenhuis), woonde in "Huize 
Buitenveld" in Julianadorp. 
Zoon van Michiel, en Vos, IJtje. 
Gehuwd 17-5-1924 te Zijpe met: 
de Leeuw, Engeltje. 
Geboren 12-5-1902 te Zijpe (St.Maartensbrug). 
Overleden 28-3-1980 te Den Helder, woonde in "Huize Buitenveld" in 
Julianadorp. 
Dochter van Dirk (schipper, brandstoffenhandelaar), en Zeeman, 
Hillegonda. 
 
Zie voor verdere gegevens betreffende de familie de Leeuw, het boek "VAN 
TOEN NAAR NU - de Leeuw, molenaars uit de Zaan". 
En/of het KWARTIERSTATENBOEK, nummer 14-15. 
 
Zie voor verdere gegevens betreffende de familie Zeeman,  
het boek "VAN TOEN NAAR NU - Zeeman, een familie zonder 'zeemannen'". 
En/of het KWARTIERSTATENBOEK, nummer 30-31. 
 
Pieter en Engeltje kregen de volgende kinderen: 
     a. Hillegonda Ida, 
        geboren 18-2-1925 te Zijpe. 
        Thans (juli 1995) wonende in Julianadorp. 
        Gehuwd 16-5-1947 te Zijpe met Hoornsman, Jan. Gebo- 
        ren 8-12-1919 te Helder. Beroep: landbouwer/vee- 
        houder. Overleden 7-9-1953 te Den Helder. 
        (in 1928 is de naam Helder veranderd in Den Helder). 
        Zoon van Klaas, en Smit, Trijntje. 
        Jan had een bestuursfunctie bij de voetbalvereniging  
        J.V.C., bij welke vereniging hij ook speelde als  
        linkshalf in het eerste elftal.  
        Verder was hij het jongste lid van de Raad van  
        Commissarissen van de Coöperatie "het Noorden". Een  
        vereniging die zijn volle belangstelling kreeg. Want  
        Jan was een man die voor samenwerken voelde en zich  
        hiervoor op de bres wou stellen.  
        Helaas veel te jong overleden, tengevolge van een  
        maagbloeding. 
        Gon maakte zich vele jaren zeer verdienstelijk in  
        kerkelijk Julianadorp. Sinds 1962 maakte zij deel  
        uit van de Diaconie van de Nederlands Hervormde  
        Gemeente. En was daarmee de eerste vrouw in de  
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        Julianadorper Kerkeraad. Vanuit deze kerkeraad was  
        zij contactpersoon voor de Zending, Werelddiaconaat,  
        Maatschappelijk werk en Bejaardentehuis. Tevens was  
        zij afgevaardigde van de kerkeraad naar de Classis  
        Alkmaar, waarbij alle Hervormde Gemeenten in de kop  
        van Noord Holland zijn aangesloten. Van welke  
        Classis zij weer afgevaardigde was naar de Pastorale  
        Dienst van de zwakzinnigeninrichting "Noorderhaven"  
        te Julianadorp. Om deze opsomming compleet te maken,  
        kan verder vermeld worden dat Gon van deze 27 jaar  
        geduurd hebbende functie in de kerkeraad, 11 jaar  
        scriba is geweest van de algehele kerkeraad en gedu- 
        rende 14 jaar penningmeester van de Diaconie. Per 1  
        januari 1989 moest zij vanwege haar leeftijd een  
        punt zetten achter haar kerkeraadswerk. 
 
        Kinderen: Klaas, geboren 17-12-1947 te Den Helder, 
        Engelina, geboren 8-7-1949 te Den Helder. 
         
        Zie voor verdere gegevens betreffende de familie  
        Hoornsman, het boek "VAN TOEN NAAR NU - Vier eeuwen  
        ofwel twaalf generaties HOORNSMAN". 
        En/of het KWARTIERSTATENBOEK, nummer 6-7. 
 
        Zie voor verdere gegevens betreffende de familie  
        Smit, het boek "VAN TOEN NAAR NU - Schmidt, van  
        Duitse afkomst". 
        En/of het KWARTIERSTATENBOEK, nummer 12 en 13. 
 
     b. MICHIEL, 
        geboren 31-3-1927 te Zijpe. Volgt 9-18-5:5 
     c. Ida Elisabeth, 
        geboren 21-9-1932 te Zijpe. 
        Woonachtig (juli 1995) te Breezand. 
        Gehuwd 26-2-1953 te Zijpe met Doets, Klaas. Geboren  
        16-12-1928 te Twisk. In 1953 wonende in de Zijpe.  
        Beroep: melkslijter. 
        Zoon van Jacob (melkslijter), en Nobel, Ariaantje 
        Elisabeth. 
        Kinderen: Engelina, geboren 18-6-1954 te Burgerbrug, 
        Ada, geboren 24-4-1957 te Breezand, Jacob Pieter,  
        geboren 11-2-1961 te Breezand, Peter, geboren 3-2- 
        1962 te Breezand.
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Tijdens mijn onderzoek is mij vaak de vraag gesteld, hoe ik in de 
familie Veuger pas. Gezien mijn namen de Graaf-Hoornsman is dat 
natuurlijk een begrijpelijke vraag. 
Op bladzijde 43 staan de gegevens van mijn ouders, waaruit blijkt dat 
mijn grootouders van moeders kant de naam Veuger droegen. 
Genealogisch gezien hoeven mijn gegevens dus niet in de genealogie 
Veuger vermeld te worden. Maar gezien het feit dat U allen Uw 
gezinsgegevens aan mij hebt willen doorgeven om in deze uitgave te 
publiceren, vind ik dat U ook het recht heeft om mijn gezinsgegevens 
gepubliceerd te zien. Vandaar de vermelding van de volgende gegevens: 
 
de Graaf, François Henri Johan.  
Geboren 18-11-1947 te Den Helder. 
Beroep: bloemistmedewerker. 
Zoon van François Henri Johan (smid-bankwerker), en de Beurs, Jikke. 
Gehuwd 25-7-1969 te Den Helder met: 
Hoornsman, Engelina. 
Geboren 8-7-1949 te Den Helder.  
Beroep: Bejaardenhelpster. 
Dochter van Jan en Veuger, Hillegonda Ida.  
                                          (zie 8-16-10:8 a.) 
 
Zie voor verdere gegevens betreffende de familie de Graaf het boek "VAN 
TOEN NAAR NU - de Graaf, met Spijk aan de Linge als geboortedorp". 
En/of het KWARTIERSTATENBOEK nummer 2 en 3 
 
Zie voor verdere gegevens betreffende de familie de Beurs het boek "VAN 
TOEN NAAR NU - de Beurs, de Helderse spek-slagers". 
En/of het KWARTIERSTATENBOEK nummer 4 en 5. 
 
Frans en Engelien kregen de volgende kinderen: 
     a. Johanna Hillegonda (Jolanda), 
        geboren 18-12-1972 te Den Helder. Beroep: verpleeg- 
        kundige zwakzinnigezorg. 
        Gehuwd 11-5-1994 te Den Helder met Hendriksen, Gert 
        Jan Cornelis. Geboren 15-10-1968 te Den Helder. 
        Beroep: foto-lasser. 
        Zoon van Berend (timmerman), en de Graaf, Marjanne 
        Henriëtte. Dit betreft een andere familie, welke tot 
        nu toe niet is terug te voeren naar onze familie de  
        Graaf. 
     b. Monique, 
        geboren 16-7-1975 te Den Helder. Beroep: helpster 
        gezinsverzorging. 
     c. François Henri Johan (Arjan), 
        geboren 21-12-1985 te Den Helder. 
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Engelien:  
Samenstelster van dit familieoverzicht. Niet alleen genealo-gie als 
hobby hebbende, maar ook het uitzoeken van de ge-schiedenis van de 
polder het Koegras. Deze hobby had tot ge-volg dat de opdracht werd 
verkregen van de Culturele Vereni-ging Julianadorp Vooruit, een boekje 
samen te  stellen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 
Julianadorp. Het werd een boekje met de geschiedenis van Julianadorp in 
woord en beeld: met foto's en daarnaast een brokje geschiedenis werd 
getracht een zo goed mogelijk beeld te geven van 75 jaar Julianadorp. 
Welk fotoboekje als titel meekreeg: "Julianadorp, het hart van het 
Koegras". 
Op het sportieve vlak actief geweest als oprichtster van de in april 
1977 gestarte badmintonvereniging "'t Pluimpje", later omgedoopt in 
"Juliandorp '80". En in het eerste bestuur zo'n zes jaar de functie van 
secretaresse vervuld hebbende. 
Verder zo'n acht jaar trainer-coach geweest bij de Juliana-dorper 
Handbal Vereniging J.H.C. en sinds 1984 behorende tot het Jeugdbestuur 
van deze vereniging. 
Van 1972 tot 1982 hoofdleidster geweest van de plaatselijke 
zondagsschoolvereniging van de Hervormde (en later samen ge-gaan met de 
Gereformeerde) Gemeente. 
En jarenlang actief geweest bij Amnestie International, door een groep 
Julianadorpers maandelijks van voorbeeldbrieven te voorzien, tot de 
schrijfavonden in Julianadorp kwamen te vervallen.
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Negende generatie: 
9-4-1:1 
Veuger, Hendericus.   (zoon van 8-3-2:2) 
Geboren 23-4-1909 te Zijpe (St.Maartensbrug).  
Beroep: timmerman, opzichter Rijkswaterstaat. 
Overleden 23-12-1973 te Wieringen. 
Zoon van Klaas, en Speets, Soutje. 
Gehuwd 15-2-1933 te Wieringen met: 
Rotgans, Geertje. 
Geboren 4-6-1908 te Wieringen. 
De nu 87-jarige Geertje woont nog steeds op Wieringen. Zij heeft dus al 
een hogere leeftijd bereikt dan de recordhoud-ster (zie blz. 39). 
Geertje is echter geen Veuger van ge-boorte..... 
Dochter van Nan (visser), en Doves, Dieuwertje. 
In de bevolkings registers van de Zijpe werd Hendericus op 20-2-1933 
uitgeschreven, wegens vertrek naar Wieringen. 
Hendericus en Geertje kregen de volgende twee kinderen: 
     a. KLAAS NAN, 
        geboren 4-3-1938 te Wieringen. Volgt 10-1-1:1 
     b. Dina Souwtje, 
        geboren 28-3-1943 te Wieringen. Beroep: conciërge  
        Groene Kruis gebouw. 
        Gehuwd 3-6-1965 te Wieringen met Schouten, Henny.  
        Geboren 28-4-1936 te Den Helder. Beroep: Buschauf- 
        feur N.Z.H. 
        Zoon van Arie (slager), en Andringa, Anna. 
        Kinderen: Richard Mario, geboren 1-12-1966 te Wie- 
        ringen, Arthur Peter, geboren 1-12-1966 te Wieringen 
 
Hendericus huwde op de dag dat zijn ouders 25 jaar getrouwd waren. 
Dubbel feest dus. Maar was dat ook werkelijk wel zo?  Had het zilveren 
bruidspaar bij de organisatie van dat feest niet  te veel in de melk te 
brokken en kwam het kersverse bruidspaar in het hele feestelijke 
gebeuren niet wat op het tweede plan....? 
 
9-8-2:2 
Veuger, Henderikus Aris.   (zoon van 8-4-3:3) 
Geboren 23-3-1911 te Zijpe. Beroep: makelaar. 
De nu 84-jarige Henderikus woont in Castricum. 
Zoon van Jan, en Rentenaar, Grietje. 
Gehuwd 29-10-1937 te Zijpe met: 
Wezel, Petronella. 
Geboren 22-8-1913 te Zijpe. 
Overleden 12-7-1971 te Zaandam.                  
Dochter van Arie (smid), en Wagemaker, Cornelia. 
Hendrikus Aris en Petronella kregen de volgende kinderen: 
     a. JAN ARIE, 
        geboren 14-3-1939 te Schagen. Volgt 10-3-2:2 
     b. ARIE HENDERIKUS, 
        geboren 13-5-1944 te Schagen. 
        Overleden 6-6-1944 te Schagen.
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     c. Cora, 
        geboren 13-3-1946 te Schagen. 
        Gehuwd 19-9-1969 te Krommenie met Appelman, Floris. 
        Dit huwelijk dat kinderloos bleef, is door  
        echtscheiding ontbonden. 
        Daarna woonde zij samen met Gieling, Bert. 
        Ook uit deze relatie werden geen kinderen geboren. 
        Zeer tragisch was het overlijden van Cora.  
        Tengevolge van zeer ernstige verbrandingen,  
        opgelopen bij een barbecue, stierf Cora na een lange  
        en moeizame strijd op 3-11-1983 te Bergen aan Zee. 
   
 
Henderikus Aris trad voor de tweede maal in het huwelijk op 27-4-1973 te 
Oudewater (Utrecht) met: 
Schenk, Margaretha Geertruida. 
Geboren 10-1-1917 te Castricum. Eerder gehuwd geweest met Zaadnoordijk, 
Cornelis. 
Dochter van Pieter, en Dammes, Bregje. 
 
9-9-3:3 
Veuger, Aris Henderikus.   (zoon van 8-4-3:3) 
Geboren 18-7-1916 te Zijpe. Beroep: timmerman/aannemer. 
In 1995 nog altijd woonachtig aan de St. Maartensbrug. 
Zoon van Jan, en Rentenaar, Grietje. 
Gehuwd 6-6-1942 te Zijpe met: 
de Carpentier, Maartje. 
Geboren 27-1-1918 te Zijpe. 
Dochter van Hendrik Hilbrand (schipper), en Doorn, Aaltje. 
Aris Henderikus en Maartje kregen de volgende drie kinderen: 
     a. JAN, 
        geboren 24-5-1946 te Zijpe. Volgt 10-6-4:3 
     b. Alie, 
        geboren 8-2-1949 te Zijpe. Beroep: kantoorbediende. 
        Gehuwd 18-5-1971 te Zijpe met Vader, Gerardus Petrus  
        Maria. Geboren 28-9-1943 te Callantsoog. In 1971 wo- 
        nende te Callantsoog. Beroep: veehouder. 
        Zoon van Petrus Cornelis (veehouder), en Slijkerman, 
        Catharina Helena. 
        Kinderen: Petrus Adrianus, geboren 13-7-1972 te Zij- 
        pe, Maria Catharina, geboren 24-9-1976 te Callants- 
        oog. 
     c. HENK, 
        geboren 18-2-1950 te Zijpe. Volgt 10-8-5:4 
 
Aris Henderikus Veuger is in 1993 benoemd tot ereburger van 
St.Maartensbrug. Dit vanwege al zijn activiteiten ten behoe-ve van de 
restauratie van de kerk langs de Grote Sloot en (ver-)nieuwbouw van de 
consistorieruimte en de kosterswo-ning. Als symbolische afronding van de 
restauratie, klonk zaterdag 18 december 1993 het gebeier van de luidklok 
van deze Nederlands Hervormde kerk. Bij die gelegenheid ging Aris 
Henderikus Veuger samen met burgemeester J. Gutker de strijd aan met het 
klokketouw. Hij toonde zich een volleerd klokkeluider, wat van de 
burgemeester (deze viel) niet di-rect gezegd kon worden. 
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Evenals zijn vader, was Aris Henderikus timmerman/aannemer van beroep. 
Zijn bedrijf groeide uit tot een echt familiebe-drijf: want naast zijn 
kinderen Jan, Alie (op kantoor) en Henk, zijn nu ook de kleinzoons Jan 
Arie, Hans en Mark werkzaam in het bedrijf aan de Grote Sloot te Sint 
Maartensbrug. Alleen kleinzoon Arjan heeft een andere richting gekozen. 
 
9-10-4:4 
Veuger, Jan.   (zoon van 8-6-4:4) 
Geboren 20-7-1920 te Zijpe. Beroep: ambtenaar P.T.T. 
In 1985 woonachtig in Amsterdam. 
Zoon van Gerrit, en van der Oordt, Geesje. 
Gehuwd 21-8-1942 te Den Helder met: 
Putting, Geertje. 
Geboren 26-6-1923 te Helder. 
(In 1928 is de naam Helder veranderd in Den Helder). 
Dochter van Klaas (visser), en Bak, Nella Geertruida. 
Jan en Geertje kregen de volgende kinderen: 
     a. GERRIT, 
        geboren 4-7-1944 te Den Helder. Volgt 10-9-6:5 
     b. KLAAS, 
        geboren 17-3-1946 te Den Helder. Volgt 10-10-7:6 
     c. ROBERT JAN, 
        geboren 14-12-1947 te Schagen. Volgt 10-11-8:7 
     d. GERARD, 
        geboren 25-6-1950 te Amsterdam. Volgt 10-12-9:8 
     e. Nella Geertruida, 
        geboren 5-11-1951 te Amsterdam.  
        Gehuwd 27-4-1971 te Amsterdam met Speet, Hendrikus.  
        Geboren 10-3-1950 te Amsterdam. Beroep: trambestuur- 
        der. 
        Zoon van Johannes David, en Ditmeijer, Jans. 
        Kinderen: Jeroen, geboren 1-10-1971 te Amsterdam, 
        Marjolein, geboren 29-12-1977 te Amsterdam. 
     f. JAN, 
        geboren 4-6-1953 te Amsterdam. Volgt 10-14-10:9 
     g. HANS, 
        geboren 17-5-1956 te Amsterdam. Beroep: projecteur  
        PTT-Telecom. Hans is ongehuwd. 
     h. MARTIN, 
        geboren 16-3-1958 te Amsterdam. Volgt 10-16-12:10 
     i. Anneke, 
        geboren 6-1-1960 te Amsterdam. 
        Gehuwd 29-4-1982 te Koog a/d Zaan met Karreman,  
        Ronald. Geboren 15-5-1954 te Amsterdam. Beroep: 
        service manager. 
        Zoon van Adriaan Hubrecht (bedrijfsadviseur), en 
        Spierenburg, Hilda.
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        Kinderen: Tim, geboren 19-5-1987 te Zaandam, Robin,    
        geboren 19-10-1989 te Koog a/d Zaan, Erwin, geboren 
        2-12-1994 te Koog a/d Zaan. 
     j. Tineke, 
        geboren 6-12-1962 te Oostzaan. 
        Gehuwd 5-5-1989 te Vleuten, de Meern met de Jong,  
        Klaas Ronald Hans. Geboren 10-7-1962 te Amsterdam. 
        Beroep: vliegtuigonderhoudsmonteur. 
        Zoon van Pieter (conducteur N.S.), en Vreeswijk, 
        Maria Anna. 
        Kinderen: Jasper, geboren 2-10-1990 te Amsterdam,  
        een tweeling: Maarten en Stephan, geboren 25-10-1993 
        te Den Helder.  
     k. Joke, 
        geboren 21-7-1964 te Amsterdam. 
        Woont sinds 1985 samen met Stuiver, Arend (Arie). 
        Geboren 7-4-1966 te Amsterdam. Beroep: kok. 
        Zoon van Geert (portier) en Veenstra, Elsje Hermina. 
        Kinderen: Rick (Stuiver), geboren 3-2-1995 te  
        Amsterdam. 
          
9-18-5:5 
Veuger, Michiel.   (zoon van 8-16-10:8) 
Geboren 31-3-1927 te Zijpe. Beroep: magazijnchef bij AGU bv. 
In 1995 woonachtig in Alkmaar. 
Zoon van Pieter, en de Leeuw, Engeltje. 
Gehuwd 22-8-1957 te Alkmaar met: 
van den Brink, Emmy Carolina. 
Geboren 5-7-1937 te Alkmaar. Beroep: kantoorbediende. 
Dochter van Karel Johannes (concierge-bode stadhuis), en 
Boon, Immetje. 
Chiel en Emmy kregen de volgende drie kinderen: 
     a. Irene Caroline, 
        geboren 7-10-1960 te Alkmaar.  
        Irene studeerde Nederlandse taal- en letterkunde. 
        Haar beroep is docente Nederlands en zij is direc- 
        teur van een taalinstituut. 
     b. RENÉ MICHIEL, 
        geboren 31-7-1964 te Alkmaar. Volgt 10-21-13:11 
     c. MICHIEL JOHAN, 
        geboren 9-8-1972 te Alkmaar. 
 
In het gezin Veuger neemt vooral de voetbal een belangrijke plaats in. 
Michiel (Chiel) is al vele jaren actief bij de voetbalvereniging "Jong 
Holland". Nu (1990) is hij al 34 jaar Jeugd-Secretaris bij deze 
voetbalclub. Dat zijn vrij-willigerswerk ook gewaardeerd wordt, uitte 
zich in het feit dat hij na 25 jaar inzet voor de voetbal de Erepenning 
in zilver van de Gemeente Alkmaar kreeg uitgereikt. Deze  Erepenning was 
dan ook echt een eer, want men is niet be-paald kwistig met die 
onderscheiding. 
Bij diezelfde gelegenheid kreeg Chiel ook de eremedaille van de 
Nederlands Christelijke Sport Unie èn een onderscheiding in zilver van 
de K.N.V.B. 
Ook de twee zoons dragen de voetbalsport een warm hart toe. René is 

50 



 

bestuurslid van een zaalvoetbalvereniging en heeft o.a. het organiseren 
van toernooien op zich genomen. En zoon Michiel wil zich na zijn V.W.O.-
opleiding eveneens op het pad van het voetbaljeugdwerk begeven en dat 
gaan uiten als leider van een jeugdteam. 
Om weer terug te komen bij Michiel Veuger Sr.: 1987 had voor Chiel en 
zijn familie een glorieuse dag in petto. Per 1 juni van dat jaar was hij 
40 jaar in dienst als magazijnchef bij AGU bv. Als beloning voor zijn 
inzet voor dat bedrijf èn zijn jarenlange verbintenis aan C.S.V. "Jong 
Holland", werd hem door burgemeester Roozemond van Alkmaar de 
eremedaille in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Dit vond plaats in 
de kantine op de zaak, waarbij naast familieleden ook directie en 
personeel aanwezig waren en vertegenwoordigers van de voetbalvereniging. 
Per 1 september 1990 is Chiel in de FUT gegaan en mag na 43 arbeidsjaren 
van zijn rust genieten. Hoewel...."rust"! Ongetwijfeld zal nog menig 
uurtje in het vrijwilligerswerk worden gestoken. 
Maar ook de vrouw des huizes zit niet stil, want ook haar is het 
vrijwilligerswerk niet vreemd. Naast haar huishouden, krijgt het 
kerkewerk haar volle belangstelling. Niet als diaken of kerkvoogd, maar 
als wijkwerkster. Al vele jaren bezoekt Emmy zieken en bejaarden in een 
bepaalde wijk, verrast de jarigen (bij 70 jaar en ouder) met een 
bloemetje, vertegenwoordigd de kerk bij jubilea en begravenissen en 
brengt het kerkkrantje rond in die wijk. 
Ook maakt zij zich al verschillende jaren verdienstelijk als bestuurslid 
van de Nederlands Christelijke Vrouwen Bond. Eerst zes jaar als 
penningmeester en de laatste drie jaar als secretaresse. 
Verder geeft ze al drie jaar haar beste krachten aan het C.D.A. afdeling 
Alkmaar. Als bestuurslid heeft zij de taak "Propaganda Ledenwerf". 
Tevens is zij (met nog drie leden van de afdeling Alkmaar) afgevaardigde 
voor de "Kamerkring Den Helder" van het C.D.A. Hierin hebben van alle 
afdelingen in Noord-Holland-Noord afgevaardigden (aantal naar grootte 
van de afdeling) zitting. 
Ook Emmy heeft niet de bedoeling binnenkort met haar activiteiten te 
stoppen. Zodat er voorlopig van verveling geen sprake zal zijn in "Huize 
Veuger". 
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Tiende generatie: 
10-1-1:1 
Veuger, Klaas Nan.   (zoon van 9-4-1:1) 
Geboren 4-3-1938 te Wieringen. Beroep: ambtenaar Bouw- en Woning 
Toezicht. 
In 1995 woonachtig te Hippolytushoef. 
Zoon van Hendericus, en Rotgans, Geertje. 
Gehuwd 23-12-1960 te Wieringen met: 
Koorn, Jeannette. 
Geboren 11-3-1940 te Wieringen. 
Dochter van Cornelis Jan (aannemer), en Scheltus, Alida. 
Klaas Nan en Jeanette kregen de volgende 4 kinderen: 
     a. HENDRIKUS CORNELIS, 
        geboren 9-7-1961 te Den Helder (ziekenhuis). Ouders  
        wonende te Wieringen. Volgt 11-1-1:1 
     b. CORNELIS PIETER, 
        geboren 28-3-1963 te Den Helder (ziekenhuis). Ouders 
        wonende te Wieringen. Volgt 11-2-2:2 
     c. Aline Gea, 
        geboren 1-12-1964 te Wieringen. Beroep: bejaarden- 
        verzorgster. 
        Gehuwd 4-1-1990 te Wieringen met Steverink, Dennis 
        Lorenz. Geboren 15-3-1963 te Naarden. Beroep: expe- 
        ditiemedewerker. 
        Zoon van Laurentius Joannes (buschauffeur touring 
        car). en Kiela, Maria Cornelia. 
        Kinderen: Tessa Cornelia, geboren 2-3-1992 te Den  
        Helder (ziekenhuis, ouders wonende te Westerland). 
     d. Margreet Jeannette, 
        geboren 24-4-1970 te Den Helder (ziekenhuis). Ouders 
        wonende te Wieringen. Beroep: schoonheidsspecialiste 
 
Op de dag dat Klaas Nan dertien jaar getrouwd was, stierf zijn vader op 
63-jarige leeftijd. 
 
 
10-3-2:2 
Veuger, Jan Arie.  (zoon van 9-8-2:2) 
Geboren 14-3-1939 te Schagen. Beroep: dealer manager (kantoormachines). 
In 1995 woonachtig te Krommenie. 
Zoon van Henderikus Aris, en Wezel, Petronella. 
Gehuwd 29-6-1962 te Velsen met: 
Porck, Gerdina Margaretha. 
Geboren 20-12-1939 te Velsen (IJmuiden). Beroep: kantoorbediende. 
Dochter van Hendrik Johan (huisschilder - koster), en Gonkel, Francina. 
Jan Arie en Gerdina Margaretha kregen één zoon: 
     a. HENDERIKUS JAN, 
        geboren 7-10-1963 te Krommenie. 
        Beroep: fijn-mechanicus. 
        In 1995 nog ongetrouwd. 
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10-6-4:3 
Veuger, Jan.  (zoon van 9-9-3:3) 
Geboren 24-5-1946 te Zijpe. Beroep: timmerman/aannemer. 
In 1995 woonachtig te St. Maartensbrug. 
Zoon van Aris Henderikus, en de Carpentier, Maartje.  
Gehuwd 24-12-1969 te Zijpe met: 
van Dompselaar, Thea. 
Geboren 29-3-1949 te Harenkarspel. In 1969 wonende te Zijpe. Beroep: 
kantoorbediende. 
Dochter van Anne (gemeentewerkman), en Starrenburg, Maria. 
Jan en Thea kregen de volgende drie kinderen: 
     a. JAN ARIE, 
        geboren 26-9-1970 te Zijpe. 
     b. HANS, 
        geboren 13-7-1973 te Zijpe. 
     c. MARK,  
        geboren 12-4-1979 te Zijpe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-8-5:4 
Veuger, Henk.  (zoon van 9-9-3:3) 
Geboren 18-2-1950. Beroep: timmerman/aannemer. 
In 1995 woonachtig te St. Maartensbrug. 
Zoon van Aris Henderikus, en de Carpentier, Maartje. 
Gehuwd 18-9-1974 te Zijpe met: 
van der Krieke, Jeltje Johanna. 
Geboren 2-4-1950 te Amsterdam. In 1974 wonende te Zijpe.  
Beroep: onderwijzeres. 
Dochter van Uiltje (hoofdconsulent), en van Eijck, Aukje. 
Henk en Jeltje J. kregen de volgende drie kinderen: 
     a. Jolanda, 
        geboren 24-10-1975 te Zijpe. 
     b. ARJAN, 
        geboren 31-3-1979 te Zijpe. 
     c. Sandra, 
        geboren 16-6-1984 te Zijpe.
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10-9-6:5 
Veuger, Gerrit.  (zoon van 9-10-4:4) 
Geboren 4-7-1944 te Den Helder. Beroep: computer programmeur 
In 1991 woonachtig te Landsmeer. 
Zoon van Jan, en Putting, Geertje. 
Gehuwd 12-12-1975 te Amsterdam met: 
van de Kuilen, Elske. 
Geboren 16-1-1949 te Amsterdam. 
Dochter van Dirk (timmerman), en de Jong, Jitske. 
Gerrit en Elske kregen de volgende twee kinderen: 
     a. BART, 
        geboren 23-5-1979 te Purmerend. 
     b. WOUTER, 
        geboren 12-4-1982 te Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-10-7:6 
Veuger, Klaas.  (zoon van 9-10-4:4) 
Geboren 17-3-1946 te Den Helder. Beroep: huisschilder. 
In 1991 woonachtig te Wormerveer. 
Zoon van Jan, en Putting, Geertje. 
Gehuwd 8-7-1971 te Wormerveer met: 
Tock, Francisca. 
Geboren 25-11-1949 te Wormerveer. 
Dochter van Theofiel (bouwvakker), en Pagano, Teekela Jacoba. 
Klaas en Francisca kregen de volgende twee kinderen: 
     a. RANKO, 
        geboren 16-10-1973 te Zaandam. 
     b. Larissa, 
        geboren 28-9-1977 te Zaandam.
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10-11-8:7 
Veuger, Robert Jan.  (zoon van 9-10-4:4) 
Geboren 14-12-1947 te Schagen. Beroep: boekhouder. 
In 1991 woonachtig te .......... 
Zoon van Jan en Putting, Geertje. 
Gehuwd 27-8-1969 te Amsterdam met: 
Wooldrik, Trijntje Gerry. 
Geboren 12-1-1946 te 's-Gravenhage. Beroep: wetstechnisch medewerkster. 
Dochter van Hendrik Jan, en Schreurs, Johanna. 
Robert J. en Trijntje G. hebben geen kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12-9:8 
Veuger, Gerard.  (zoon van 9-10-4:4) 
Geboren 25-6-1950 te Amsterdam. Beroep: Douane beambte. 
In 1991 woonachtig te Hoorn. 
Zoon van Jan, en Putting, Geertje. 
Gehuwd 9-4-1973 te Amsterdam met: 
Bloothoofd, Catharina Geertruida Maria. 
Geboren 9-12-1954 te Amsterdam. Beroep: bejaardenverzorgster 
Dochter van Nicolaas Franciscus (emballeur), en Huibens, Geertruida 
Maria. 
Gerard en Catharina kregen de volgende kinderen: 
     a. Maaike, 
        geboren 27-11-1981 te Amsterdam. 
     b. GERTJAN, 
        geboren 23-3-1987 te Hoorn.
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10-14-10:9 
Veuger, Jan.  (zoon van 9-10-4:4) 
Geboren 4-6-1953 te Amsterdam. Beroep: electriciën. 
In 1991 woonachtig te Purmerend. 
Zoon van Jan, en Putting, Geertje. 
Gehuwd 8-5-1987 te Zaanstad met: 
van Dranen, Paula. 
Geboren 9-7-1954 te Amsterdam. Beroep: administratief mede-werkster. 
Dochter van Marinus (bankemployee), en de Boer, Trijntje. 
Jan en Paula kregen de volgende kinderen: 
     a. Kyra, 
        geboren 8-1-1989 te Zaanstad. 
     b. JARNO, 
        geboren 26-5-1992 te Purmerend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-16-12:10 
Veuger, Martin.  (zoon van 9-10-4:4) 
Geboren 16-3-1958 te Amsterdam. Beroep: elctronica monteur. 
In 1991 woonachtig te Almere-Buiten. 
Zoon van Jan, en Putting, Geertje. 
Gehuwd 4-12-1980 te Amsterdam met: 
van Klompenburg, Margaretha. 
Geboren 15-5-1960 te Amsterdam. 
Dochter van Henderikus Willem (typograaf), en Benninga, Mar-garetha. 
Martin en Margaretha kregen de volgende twee kinderen: 
     a. DAMIAN RICHARD, 
        geboren 23-2-1982 te Amsterdam.  
     b. Arianne Monica, 
        geboren 3-10-1985 te Almere. 
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10-21-13:11 
Veuger, René Michiel.  (zoon van 9-18-5:5) 
Geboren 31-7-1964 te Alkmaar. Beroep: kassier op een pomp-station. 
In 1995 woonachtig te Heiloo. 
Zoon van Michiel, en van den Brink, Emmy Carolina. 
Gehuwd 28-6-1989 te Heiloo met: 
Molendijk, Jacqueline. 
Geboren 15-2-1965 te Heiloo. Beroep: kapster. 
Dochter van Dirk Cornelis (adjunct-directeur van Amerikaans bedrijf -
filiaal in Hoorn- in beveiligingsapparatuur), en  
Polman, Tilly. 
René M. en Jacqueline kregen een zoon: 
     a. JORDY, 
        geboren 21-10-1995 te Alkmaar (ziekenhuis). Ouders 
        wonende te Heiloo. 
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Elfde generatie: 
11-1-1:1 
Veuger, Hendrikus Cornelis.  (zoon van 10-1-1:1) 
Geboren 9-7-1961 te Den Helder (ziekenhuis). Ouders wonende te 
Wieringen. Beroep: timmerman. 
In 1995 woonachtig te Westerland (Wieringen). 
Zoon van Klaas Nan, en Koorn, Jeanette. 
Gehuwd 18-8-1989 te Wieringen met: 
Huijbers, Diana. 
Geboortedatum 22-4-1966 te Wieringen. Beroep: bejaardenhulp. 
Dochter van Dirk Nan (vrachtwagenchauffeur), en van Sabben, Prientje 
Jannie. 
Hendrikus C. en Diana kregen de volgende kinderen: 
     a. Hayke, 
        geboren 20-1-1990 te Den Helder (ziekenhuis). Ouders  
        wonende te Wieringen. 
     b. MAIKEL, 
        geboren 27-9-1992 te Wieringen (Westerland). 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-2-2:2 
Veuger, Cornelis Pieter.  (zoon van 10-1-1:1) 
Geboren 28-3-1963 te Den Helder (ziekenhuis). Ouders wonende 
te Wieringen. Beroep: timmerman. 
Cornelis P. en zijn tante Dina (zuster van zijn vader) zijn op dezelfde 
dag jarig.  
In 1995 woonachtig te Den Helder. 
Zoon van Klaas Nan, en Koorn, Jeanette. 
Gehuwd 17-11-1989 te Hengelo (O.) met: 
ter Grefte, Elisinde Christina Paula Maria. 
Geboren 6-11-1964 te Hengelo. Beroep: ziekenverzorgster. 
Dochter van Hendrikus Johannes (ambtenaar sportcentrum), en 
Somhorst, Henrika Catharina Elisinde. 
Cornelis P. en Elisinde C.P.M. kregen de volgende kinderen: 
     a. CORNELIS HENDRIK (NIELS), 
        geboren 4-5-1990 te Den Helder.  
     b. STEPHAN ALEX, 
        geboren 15-12-1994 te Den Helder.
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5de t/m 9de Generatie                                 8-1-1:1            9-1 

Het nageslacht van de                                  GERRIT             Sijtje 

Zijper stamvader.                                      1876 Zijpe         1904 Zijpe 

                                                      8-2                9-2 

                                                       Maartje            Aafje 

                                                       1878 Zijpe         1907 Zijpe 

                                                      8-3-2:2            9-3 

                                   7-1-1:1             KLAAS              Maartje 

                                    HENDERIKUS         1881 Zijpe         1910 Zijpe 

                                    1852 Zijpe        8-4-3:3 

                  6-1-1:1          7-2-2               JAN               9-4-1:1 

                   GERRIT           JAN (j.o.)         1883 Zijpe         HENDERICUS 

                   1828 Meppel      1855 Zijpe        8-5                 1909 Zijpe 

                  6-2-2            7-3                 Engeltje          9-5 

                   PIETER           Neeltje            1888 Zijpe         Greta 

                   1828 Zijpe       1858 Zijpe                            1918 Zijpe 

                    (jong overl.)  7-4-3 

                  6-3               GERRIT (j.o.)                        9-6 

                   IJda             1859 Zijpe                            Maartje 

                   1830 Zijpe      7-5-4              8-6-4:4             1907 Zijpe 

                  6-4-3:2           GERRIT (j.o.)      GERRIT            9-7 

                   PIETER           1860 Zijpe         1895 Zijpe         Sijtje Henderika 

                   1832 Zijpe      7-6-5:2                                1910 Zijpe 

                  6-5               JAN                                  9-8-2:2 

                   Geesje           1862 Zijpe                            HENDERIKUS ARIS 

                   1834 Zijpe      7-7-6:3            8-7                 1911 Zijpe 

                  6-6               GERRIT             Neeltje           9-9-3:3 

                   Alida Maria      1863 Zijpe         1884 Zijpe         ARIS HENDERIKUS 

                   1835 Zijpe                         8-8-5:5             1916 Zijpe 

De ZIJPER         6-7                                  PIETER 

 stamvader:        Neeltje                             1886 Zijpe        9-10-4:4 

                   1837 Zijpe      7-8                8-9-6               JAN           

HENDRICUS         6-8-4:3           Neeltje            Levenloos ge-      1920 Zijpe 

 1786 Meppel       HENDERICUS       1864 Zijpe          boren ZOON       9-11 

                   1838 Zijpe      7-9-7:4            8-10                Maartje 

                  6-9-5             MICHIEL            Engeltje            1924 Zijpe 

                   JAN (j.o.)       1891 Zijpe 

                   1841 Zijpe      7-10-8             8-11-7:6           9-12 

                  6-10              HENDERICUS         GERRIT             Neeltje 

                   Maartje          1868 Zijpe         1892 Zijpe         1912 Zijpe 

                   1842 Zijpe        (j.o.)           8-12               9-13 

                  6-11-6           7-11                Elisabeth          Gerritje 

                   JOGCHEM          Cornelia           1899 Zijpe         1914 Zijpe 

                   1845 Zijpe       1869 Zijpe                           9-14 

                    (jong overl.)  7-12-9                                 Elisabeth 

                  6-12              HENDERICUS                            1918 Zijpe 

                   Swaantje         1871 Zijpe 

                   1846 Zijpe        (j.o.)           8-13-8             9-15 

                                   7-13                PIETER (j.o.)      Neeltje 

                                    Dieuwertje         1891 Zijpe         1919 Zijpe 

                                    1873 Zijpe        8-14               9-16 

                                   7-14                Elisabeth          Maatje 

                                    Elisabeth          1892 Zijpe         1926 Zijpe 

                                    1874 Zijpe        8-15-9:7 
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                                   7-15                KLAAS                 Geen kinderen 

                                    Antje              1893 Zijpe        9-17 

                                    1878 Zijpe        8-16-10:8           Hillegonda Ida 

                                                       PIETER             1925 Zijpe 

                                   Geen kinderen       1896 Zijpe        9-18-5:5 

                                                                          MICHIEL 

                                                                          1927 Zijpe 

                                                                         9-19                                                

Ida Elisabeth 

                                                                          1932 Zijpe 

 

9de t/m 12de Generatie                                                 12-1                  

Het nageslacht van de                                                   Hayke 

Zijper stamvader.                                                       1990 Den Helder 

                                                                       12-2-1 

9-1                                                                     MAIKEL 

 Sijtje                                                                 1992 Wieringen 

 1904 Zijpe                                    11-1-1:1 

9-2                                             HENDRIKUS CORNELIS 

 Aafje                                          1961 Den Helder 

 1907 Zijpe                                    11-2-2:2              

9-3                     10-1-1:1                CORNELIS PIETER 

 Maartje                 KLAAS NAN              1963 Den Helder 

 1910 Zijpe              1938 Wieringen        11-3                    12-3-2 

                        10-2                    Aline Gea               CORNELIS HENDRIK 

                         Dina Souwtje           1964 Wieringen          1990 Den Helder 

                         1943 Wieringen        11-4                    12-4-3 

                                                Margreet Jeannette      STEPHAN ALEX 

                                                1970 Den Helder         1994 Den Helder 

 

 

 

 

 

 

                                               11-5-3                           

9-4-1:1                                         HENDERIKUS JAN 

 HENDERICUS             10-3-2:2                1963 Krommenie 

 1909 Zijpe              JAN ARIE 

9-5                      1939 Schagen          

 Greta                  10-4-3 

 1918 Zijpe              ARIE HENDERIKUS 

                         1944 Schagen (j.o.) 

                        10-5 

                         Cora                  11-6-4 

                         1946 Schagen           JAN ARIE 

                                                1970 Zijpe 

                                               11-7-5 

                                                HANS 

                                                1973 Zijpe 

                                               11-8-6 

                                                MARK 

                                                1979 Zijpe 

 

60 



 

9-6 

 Maartje 

 1907 Zijpe             10-6-4:3 

9-7                      JAN 

 Sijtje Henderika        1946 Zijpe 

 1910 Zijpe             10-7                   11-9 

9-8-2:2                  Alie                   Jolanda 

 HENDERIKUS ARIS         1949 Zijpe             1975 Zijpe 

 1911 Zijpe             10-8-5:4               11-10-7 

9-9-3:3                  HENK                   ARJAN 

 ARIS HENDERIKUS         1950 Zijpe             1979 Zijpe 

 1916 Zijpe                                    11-11 

                                                Sandra 

                                                1984 Zijpe 
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9de t/m 12de Generatie                          

Het nageslacht van de 

Zijper stamvader.                              11-12-8 

                                                BART 

9-10-4:4                                        1979 Purmerend 

 JAN                                           11-13-9 

 1920 Zijpe                                     WOUTER 

9-11                    10-9-6-:5               1982 Amsterdam 

 Maartje                 GERRIT 

 1924 Zijpe              1944 Den Helder 

                        10-10-7:6              11-14-10 

                         KLAAS                  RANKO 

                         1946 Den Helder        1973 Zaandam 

                        10-11-8:7              11-15 

9-12                     ROBERT JAN             Larissa 

 Neeltje                 1947 Schagen           1977 Zaandam 

 1912 Zijpe             10-12-9:8 

9-13                     GERARD 

 Gerritje                1950 Amsterdam        Geen kinderen 

 1914 Zijpe             10-13 

9-14                     Nella Geertruida 

 Elisabeth               1951 Amsterdam        11-16         

 1918 Zijpe             10-14-10:9              Maaike 

                         JAN                    1981 Amsterdam 

                         1953 Amsterdam        11-17-11 

                        10-15-11                GERTJAN 

                         HANS                   1987 Hoorn 

                         1956 Amsterdam 

9-15                    10-16-12:10 

 Neeltje                 MARTIN                11-18 

 1919 Zijpe              1958 Amsterdam         Kyra 

9-16                    10-17                   1989 Zaanstad 

 Maatje                  Anneke                11-19-12 

 1926 Zijpe              1960 Amsterdam         JARNO 

                        10-18                   1992 Purmerend 

                         Tineke 

                         1962 Oostzaan 

                        10-19                  11-20-13 

                         Joke                   DAMIAN RICHARD 

                         1964 Amsterdam         1982 Amsterdam 

                                               11-21 

                                                Arianne Monica 

                                                1985 Almere 

 

9-17 

 Hillegonda Ida                                11-22-14 

 1925 Zijpe                                     JORDY 

9-18-5:5                10-20                   1995 Alkmaar 

 MICHIEL                 Irene Caroline          

 1927 Zijpe              1960 Alkmaar            

9-19                    10-21-13:11 

 Ida Elisabeth           RENÉ MICHIEL 

 1932 Zijpe              1964 Alkmaar 

                        10-22-14 
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                         MICHIEL JOHAN 

                         1972 Alkmaar 
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Namen Register;  Veuger          Zie ook 
bladzijde 95 
 

                            A 
Aafje....................1907 Zijpe..................8-1-1:1 
Alida Maria..............1835 Zijpe..............vijfde gen. 
Alie.....................1949 Zijpe..................9-9-3:3 
Alina Gea................1964 Wieringen.............10-1-1:1 
Antje....................1878 Zijpe..................6-4-3:2 
Anneke...................1960 Amsterdam.............9-10-4:4 
Arianne Monica...........1985 Almere.............10-16-12:10 
Arie Henderikus..........1944 Schagen................9-8-2:2 
Aris Henderikus..........1916 Zijpe..................9-9-3:3 
Arjan....................1979 Zijpe.................10-8-5:4 
 
                            B 
Bart.....................1979 Purmerend.............10-9-6:5 
 
                            C 
Cora.....................1946 Schagen................9-8-2:2 
Cornelia.................1869 Zijpe..................6-4-3:2 
Cornelis Hendrik.........1990 Den Helder............11-2-2:2 
Cornelis Pieter..........1963 Den Helder............11-2-2:2 
                              
                            D 
Damian Richard...........1982 Amsterdam..........10-16-12-10 
Dieuwertje...............1873 Zijpe..................6-4-3:2 
Dina Souwtje.............1943 Wieringen..............9-4-1:1 
 
                            E 
Elisabeth................1874 Zijpe..................6-4-3:2 
Elisabeth................1899 Zijpe..................7-7-6:3 
Elisabeth................1892 Zijpe..................7-9-7:4 
Elisabeth................1918 Zijpe..................8-8-5:5 
Engeltje.................1888 Zijpe..................7-1-1:1 
Engeltje.................1891 Zijpe..................7-7-6:3 
 
                            G 
Geesje...................1834 Zijpe..............vijfde gen. 
Gerard...................1950 Amsterdam............10-12-9:8 
Gerrit...................1828 Meppel.................6-1-1:1 
Gerrit...................1859 Zijpe..................6-1-1:1 
Gerrit...................1860 Zijpe..................6-1-1:1 
Gerrit...................1861 Amsterdam..........vijfde gen. 
Gerrit...................1863 Zijpe..................7-7-6:3 
Gerrit...................1876 Zijpe..................8-1-1:1 
Gerrit...................1895 Zijpe..................8-6-4:4 
Gerrit...................1892 Zijpe.................8-11-7:6 
Gerrit...................1944 Den Helder............10-9-6:5 
Gerritje.................1914 Zijpe..................8-8-5:5 
Gertjan..................1987 Hoorn................10-12-9:8 
Greta....................1918 Zijpe..................8-3-2:2 
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                            H 
Hans.....................1956 Amsterdam.............9-10-4:4 
Hans.....................1973 Zijpe.................10-6-4:3 
Hayke....................1990 Den Helder............11-1-1:1 
Hendericus...............1786 Meppel.............vijfde gen. 
Hendericus...............1838 Zijpe..................6-8-4:3 
Hendericus...............1868 Zijpe..................6-4-3:2 
Hendericus...............1871 Zijpe..................6-4-3:2 
Hendericus...............1909 Zijpe..................9-4-1:1 
Henderikus...............1852 Zijpe..................7-1-1:1 
Henderikus Aris..........1911 Zijpe..................9-8-2:2 
Hendrikus Cornelis.......1961 Den Helder............11-1-1:1 
Henderikus Jan...........1963 Krommenie.............10-3-2:2 
Henk.....................1950 Zijpe.................10-8-5:4 
Hillegonda Ida...........1925 Zijpe................8-16-10:8 
 
                            I 
Ida Elisabeth............1932 Zijpe................8-16-10:8 
Irene Caroline...........1960 Alkmaar.............. 9-18-5:5 
 
                            J 
Jan......................1841 Zijpe..............vijfde gen. 
Jan......................1855 Zijpe..................6-1-1:1 
Jan......................1862 Zijpe..................7-6-5:2 
Jan......................1883 Zijpe..................8-4-3:3 
Jan......................1920 Zijpe.................9-10-4:4 
Jan......................1946 Zijpe.................10-6-4:3 
Jan......................1953 Amsterdam...........10-14-10:9 
Jan Arie.................1939 Schagen...............10-3-2:2 
Jan Arie.................1970 Zijpe.................10-6-4:3 
Jarno....................1992 Purmerend...........10-14-10:9 
Jogchem..................1845 Zijpe..............vijfde gen. 
Joke.....................1964 Amsterdam...........  9-10-4:4 
Jolanda..................1975 Zijpe.................10-8-5:4 
Jordy....................1995 Alkmaar............10-21-13:11 
 
                            K 
Klaas....................1881 Zijpe..................8-3-2:2 
Klaas....................1893 Zijpe.................8-15-9:7 
Klaas....................1946 Den Helder...........10-10-7:6 
Klaas Nan................1938 Wieringen.............10-1-1:1 
Kyra.....................1989 Zaanstad............10-14-10:9 
 
                            L 
Larissa..................1977 Zaandam..............10-10-7:6 
 
                            M 
Maaike...................1981 Amsterdam............10-12-9:8 
Maartje..................1842 Zijpe..............vijfde gen. 
Maartje..................1878 Zijpe..................7-1-1:1 
Maartje..................1907 Zijpe..................8-4-3:3 
Maartje..................1910 Zijpe..................8-1-1:1 
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Maartje..................1924 Zijpe..................8-6-4:4 
Maatje...................1926 Zijpe.................8-11-7:6 
Maikel...................1992 Wieringen.............11-1-1:1 
Margreet Jeannette.......1970 Den Helder............10-1-1:1 
Mark.....................1979 Zijpe.................10-6-4:3 
Martin...................1958 Amsterdam..........10-16-12:10 
Michiel..................1866 Zijpe..................7-9-7:4 
Michiel..................1927 Zijpe.................9-18-5:5 
Michiel Johan............1972 Alkmaar...............9-18-5:5 
 
                            N 
Neeltje..................1837 Zijpe..............vijfde gen. 
Neeltje..................1858 Zijpe..................6-1-1:1 
Neeltje..................1864 Zijpe..................6-4-3:2 
Neeltje..................1884 Zijpe..................7-7-6:3 
Neeltje..................1912 Zijpe..................8-8-5:5 
Neeltje..................1919 Zijpe.................8-11-7:6 
Nella Geertruida.........1951 Amsterdam.............9-10-4:4 
 
                            P 
Pieter...................1829 Zijpe..............vijfde gen. 
Pieter...................1832 Zijpe..................6-4-3:2 
Pieter...................1886 Zijpe..................8-8-5:5 
Pieter...................1891 Zijpe..................7-9-7:4 
Pieter...................1896 Zijpe................8-16-10:8 
 
                            R 
Ranko....................1973 Zaandam..............10-10-7:6 
René Michiel.............1964 Alkmaar............10-21-13:11 
Robert Jan...............1947 Schagen..............10-11-8:7 
 
                            S 
Sandra...................1984 Zijpe.................10-8-5:4 
Stephan Alex.............1994 Den Helder............11-2-2:2 
Swaantje.................1846 Zijpe..............vijfde gen. 
Sijtje...................1904 Zijpe..................8-1-1:1 
Sijtje Hendrika..........1910 Zijpe..................8-4-3:3 
 
                            T 
Tineke...................1962 Oostzaan..............9-10-4:4 
 
                            W 
Wouter...................1982 Amsterdam.............10-9-6:5 
 
                            IJ 
IJda.....................1830 Zijpe..............vijfde gen.
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Namen Register             Zie ook bladzijde (95) 96  

 

                            A 
Andringa..................................................47 
Appel ................................................10, 12 
Appelman..................................................48 
 
                           B 
Bak.......................................................49 
Bakker............................................10, 11, 21 
Barneveld.................................................11 
Benninga..................................................56 
Beurs, de...............................8, 9, 10, 11, 12, 45 
Biesboer..................................................41 
Blaauboer..................................11, 20 t/m 30, 36 
Bleeker...................................................42 
Blok..................................................10, 11 
Blom......................................................11 
Bloothoofd................................................55 
Bloothooft................................................42 
Bock......................................................26 
Boer, de..................................................56 
Bood, de..................................................42 
Boon......................................................50 
Boonacker.................................................34 
Brands....................................................24 
Bregman...................................................32 
Bremer....................................................19 
Brink, van den............................................50 
Broekhuizen...............................................20 
Brommer...........................................35, 41, 42 
Brondert...............................................9, 11 
Bruijn....................................................29 
Butter....................................................11 
 
                         C 
Carlier...................................................11 
Carpentier, de............................................48 
Coljee....................................................40 
 
                         D 
Dammes....................................................48 
Dekker................................21, 27, 28, 32, 38, 39 
Delver............................................12, 39, 41 
Ditmeijer.................................................49 
Doets.....................................................44 
Dompselaar................................................53 
Doorn.............................................32, 42, 48 
Doves.....................................................47 
Dranen, van...............................................56 
Duran..................................................9, 11 
 

67 



 

                         E 
Ellen.............................................10, 12, 37 
Eijck, van................................................53 
Eriks.....................................................43 
 
                         F 
Fentij....................................................12 
 
                         G 
Gieling...................................................48 
Goedhart..................................................11 
Gonkel....................................................52 
Gorter.............................................9, 10, 11 
Graaf, de...............................8, 9, 11, 12, 39, 45 
Grefte, ter...............................................58 
Grin..............................................11, 34, 35 
Groen.....................................................41 
Groot, de ............................................10, 11 
Grootes...................................................40 
Gutker....................................................48 
 
                         H 
Hart, 't..........................................20, 26, 30 
Hartog, den...............................................36 
Hartong van Ark...........................................39 
Hemme.....................................................21 
Hendriksen................................................45 
Hoekstra..................................................42 
Hoofd/t...............................................12, 31 
Hoogschagen...........................................32, 39 
Hoogvorst ............................................10, 11 
Hoorn, van................................................28 
Hoornsman.......................8, 9, 10, 11, 12, 43, 44, 45 
Hopman....................................................23 
Huibens...................................................55Huijbers....
..............................................58 
                         J 
Jes ..................................................10, 11 
Jimmink...................................................41 
Jong(h), de...............................10, 11, 31, 50, 54 
Jongerling............................................26, 30 
Jonker....................................................32 
 
                         K 
Karreman..................................................49 
Karstiaans................................................11 
Keesman...........................................10, 11, 22 
Kerkmeer..................................................34 
Kiela.....................................................52 
Klompenburg, van..........................................56 
Klugt.....................................................11 
Koning....................................................11 
Koorn.................................................33, 52 
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Kossen....................................................36 
Koster....................................................33 
Krabman...................................................12 
Kranenburg................................................42 
Kreijger..................................................23 
Krieke, van der...........................................53 
Krijt.....................................................22 
Kuilen, van de............................................54 
 
                         L 
Lanser, ...........................................9, 10, 11 
Leeuw, de.......................8, 9, 10, 11, 12, 28, 31, 43 
Ludeke....................................................23 
 
                         M 
Mantel....................................................33 
Merens....................................................39 
Meurs.....................................................21 
Mieldijk..................................................11 
Molendijk.................................................57 
Mosk......................................................23 
Mooij.................................................21, 26 
Mulder....................................................11 
Muller.........................................        9, 11  
 
                         N 
Nagelhout.............................................10, 11 
Nieuwenhuizen.............................................11 
Nobel.....................................................44 
Noorden ..............................................10, 12 
 
                         O 
Oolders...................................................39 
Oord, van der.............................................43 
Oordt, van der............................................40 
Out.......................................................41 
 
                         P 
Pagano....................................................54 
Papo............................................8, 9, 11, 12 
Pekema................................................10, 11 
Plevier...................................................38 
Polman....................................................57 
Pool......................................................34 
Porck.....................................................52 
Puttting..................................................49 
 
 
                         R 
Ramkema............................................9, 10, 11 
Rampen....................................................38 
Rentenaar.............................................12, 39 
Rezelman..............................................12, 33 
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Rijneveld.................................................24 
Roos......................................................11 
Roozemond.................................................51 
Rotgans...................................................47 
Rugge, van ...............................................11 
Ruurds....................................................11 
 
                         S 
Sabben, van...............................................58 
Sandman................................................9, 11 
Schager...................................................11 
Scheltus..................................................52 
Schenk....................................................48 
Schilstra.................................................42 
Schmidt...........................................11, 12, 44 
Schoorl, van..............................................38 
Schouten..................................................47 
Schreurs..................................................55 
Schrieken.............................................33, 34 
Schuijt...............................................20, 21 
Slikker...................................................32 
Slijkerman................................................48 
Slommer...................................................12 
Sloos.....................................................21 
Sluijs, van der...........................................36 
Smak......................................................29 
Smit............................8, 9, 10, 24, 32, 37, 40, 43 
Somhorst..................................................58 
Speet.....................................................49 
Speets....................................................38 
Spierenburg...............................................49 
Starrenburg...............................................53 
Steverink.................................................52 
Stuiver...................................................50 
Swidde....................................................38 
 
                         T 
Tock......................................................54 
Top.......................................................11 
Tuin......................................................37 
 
                         V 
Vader...................................8, 9, 10, 11, 12, 48 
Veenstra..................................................50 
Vilten....................................................25 
Vos............................................9, 10, 12, 37 
Vreeswijk.................................................50 
Vries, de.................................................24 
Vuur......................................................11 
 
                         W 
Wagen.....................................................25 
Wagemaker.................................................47 
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Waiboer...................................................11 
Wardenaar.................................................33 
Watertor..................................................34 
Wezel.....................................................47 
Wiedijk...................................................24 
Wilde, de.................................................21 
Wilms.....................................................41 
Wooldrik..................................................55 
 
                         Z 
Zaadnoordijk..............................................48 
Zeeman.....................................9, 10, 12, 26, 43
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Het tweede gedeelte van dit 
familieoverzicht 
 
Het voorgaande familie-overzicht betreffende de Zijper stam-vader en 
zijn nakomelingen, is tot stand gekomen voorname-lijk door onderzoek in 
de gemeente Zijpe.  
Vele malen ben ik gastvrij ontvangen op het gemeentehuis in Schagerbrug, 
waar ik heel veel uren heb doorgebracht in het archief. Bij het 
"doorspitten" van alle registers, heb ik van alle akten -betrekking 
hebbende op de familie Veuger- kopieën gemaakt. Zodat ik van de in het 
familie-overzicht beschreven gegevens, ook "bewijzen" heb. 
 
Verder heb ik ook andere archieven bezocht, om gegevens te verkrijgen 
betreffende de Veugers, die de gemeente Zijpe verlieten. Onder meer het 
Regionaal Archief te Alkmaar. 
Overigens is kortgeleden het Zijper Archief ook verhuisd naar Alkmaar. 
Zodat onderzoek op het gemeentehuis van Schagerbrug nu niet meer 
mogelijk is. 
 
Bij deze in het Zijper Archief en in andere Archieven gevonden gegevens 
zijn ook "bijzonderheden" over verschil-lende Veugers gevoegd. Deze 
"bijzonderheden" zijn ontleend aan de boeken "Oude boerderijen en 
buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot" (drie delen), door 
P.Dekker. Deze Pieter is een zoon van Matthijs Dekker en Maartje Veuger 
(zie 8-4-3:3 a.).  
Uiteraard ben ik hem voor deze aanvullingen zeer erkente-lijk. 
 
Door de wet op de privacy kunnen recente akten niet worden ingezien: 
geboorteakten moeten 100 jaar oud zijn, huwelijksakten 75 jaar en akten 
van overlijden 50 jaar. 
De recente gegevens zijn verkregen door het benaderen van familieleden. 
Op mijn verzoek stuurden zij mij kopieën toe van hun trouwboekje. Zodat 
ook de op die manier verkregen gegevens met "bewijsstukken" zijn 
gestaafd. 
Zonder hun medewerking zou het dus niet mogelijk zijn ge-weest, de 
stamboom compleet naar nu uit te werken. Daarom ook aan hen mijn 
hartelijke dank. 
 
Onze Zijper stamvader is geboren in Meppel. Het onderzoek naar zijn 
voorgeslacht moet dus verricht worden in het Rijksarchief in Drenthe. 
Zelf ben ik daar (nog) niet ge-weest. 
 
Het hierna volgende familieoverzicht betreffende de eerste vier 
generaties heb ik samengesteld uit gegevens die ik heb verkregen via 
anderen: 
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Tijdens mijn onderzoek naar de Zijper familie Veuger, vernam ik dat Aris 
Hendrikus Veuger (9-9-3:3) reeds in de oorlogs-jaren onderzoek had 
gedaan naar zijn kwartierstaat. Van hem ontving ik een stapel kopieën  
van zijn correspondentie be-treffende dat onderzoek.  
Daartussen trof ik ook kopieën aan betreffende een correspondentie, 
welke Pieter Dekker had gevoerd. Ook hij deed dus onderzoek naar zijn 
voorouders. 
Tussen de kopieën van Aris Hendrikus bevond zich ook een schrijven van 
J.A.Veuger, uit Voorburg. Deze man (geen nako-meling van de Zijper 
stamvader) bleek ook stamboomonderzoek te doen naar de familie Veuger. 
 
Ook Gerrit Bloothooft (zoon van Teunis Bloothooft en Neeltje Veuger, zie 
8-11-7:6) doet onderzoek naar de familie Veuger. Van hem ontving ik een 
keurig verzorgde bundel met gegevens, welke hij tijdens zijn bezoeken 
aan het Provinciaal Archief te Assen had verzameld. 
Gerrit had een experimenteel computersysteem ontwikkeld. Dit 
expertsysteem heeft tot doel om tot een familiereconstructie te komen 
louter op basis van ruwe bronnen materiaal. Dat wil zeggen dat het 
systeem zo goed mogelijk probeert om gegevens die betrekking hebben op 
één persoon bij elkaar te plaatsen.  
 
Verder werd ik nog benaderd door Harm Selling, uit Amster-dam. Hij had 
in de bestanden van de Contactdienst van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging (waar ik lid van ben) gezien dat ik gegevens heb over de 
familie Veuger. Het gevolg was dat wij gegevens uitgewisseld hebben en 
van hem kreeg ik ook een kopie van een artikel uit "Genealogische 
aantekeningen, betreffende Drentse families, door F.H.Roo-baard - 
Enschede, 1990". 
 
Alle bovengenoemde onderzoekers hebben bijgedragen tot wat ik nu aan 
gegevens bezit betreffende de familie Veuger in Drenthe over de periode 
van 1700 tot 1800. 
Uit alle samengevoegde gegevens heb ik diè gegevens gezocht die -volgens 
mij- in verband gebracht konden worden met onze Zijper stamvader. En die 
gegevens vervolgens als puzzelstuk-jes op z'n plaats gelegd, wat leidde 
tot het nu volgende overzicht:
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De rechte stamreeks 

 
 
Eerste generatie: 
 
     Hendrik Veuger en Marregien Andries??????? 
                 (Zie bladzijde 90 en 91). 
 
 
Tweede generatie: 
 
     Andries Hendriks Veuger en Hendrikje Alberts Kuinder. 
 
 
Derde generatie: 
 
     Hendrik Andries Veuger en Zwaantje van der Veen. 
 
 
Vierde generatie: 
 
     Pieter Hendricks Veuger en Pietertjen Harms de Lange. 
                             en Geesje Broekhuizen. 
 
 
Vijfde generatie: 
 
     Hendericus Veuger en Neeltje Blaauboer. 
 
 
 
Van de oudste generatie (Hendrik Veuger en Marregien An-dries) is niet 
mèèr bekend dan dat Marregien vermoedelijk in Meppel is geboren of op 
jonge leeftijd naar Meppel is ge-komen, terwijl dit met Hendrik beslist 
niet het geval is ge-weest. Dit blijkt uit het verkregen burgerrecht van 
hun zoon Andries uit 1712, waarin staat: 
 
  "1712 den 13 decemb heeft Andries Hendr: Veuger zijn 
   borgerrecht gewonnen met twee goltguld, omdat sijn 
   moeder marregien Andries borger is, doch sijn vader 
   niet, aldus 2-16-"            
                            [Burgerboek, Meppel]
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Van Andries (tweede generatie) is meer te vertellen. 
 
  "November/1712 den 25 ditto verluijt/het kint van 
  andries/hendrijcks veuger is/Jonge alberts swaeger/ 
  hest die klocke gekost/voor hem seluer en sijn/ 
  vrou is vrij soo dat/se nu vrij sijn en/haer 
  naekoemelijngen/daer voor betaelt 3 0 0" 
                    [Klokkenboek gereformeerde kerk, Meppel] 
 
Een bijzonderheid is, dat Andries Hendriks Veuger ook wel Jonge alberts 
swaeger wordt genoemd. Dit is te verklaren door "swaeger" te zien als 
een vernederlandsing van het Duitse "swieger", wat "schoonzoon" 
betekent. Hij was inder-daad een schoonzoon van "Jonge Alberts van 
Enckhuisen". 
 
Uit de inschrijving in het klokkenboek blijkt ook dat Andries op 25 
november 1712 het zgn. "Recht van de klok" kocht. Dit betekende dat bij 
overlijden van hemzelf, zijn echtgenote of nakomelingen de klok moest 
worden geluid zonder dat voor ieder afzonderlijk betaald moest worden. 
Bij iedere inschrijving in het klokkenboek, wordt ook de datum van het 
vorige overlijden vermeld. (Dit is erg handig voor de genealoog bij het 
zoeken naar datums van overlij-den). 
 
  "1733 26 januari 
   Na ingename rekeninge der volmachten 
   hebben Scholte en Gecommitteerde tot nieuwe  
   volmachten in plaatse van Tiemen Alberts  
   en Hendrick Wijntiens vercoren d'ette 
   Jan Tabingh en Andries Hendrick voeger" 
                    [Cerspelrekeningen (kladdeboek), Meppel] 
 
  "1733 
        Den 21 october: is verluijt borgemeester 
        Anderies Hendrijcks fueger is vrij van 
        die klocke ziet het jaar 1732 den 29 September" 
 
Andries Hendriks Veuger was stellig een niet onbemiddeld man die zijn 
geld hoogstwaarschijnlijk verdiende met de handel op Amsterdam. Dit gaf 
hem aanzien wat er toe leidde dat hij tweemaal gekozen werd tot zgn. 
"volmacht", wat te vergelijken is met de huidige betrekking van 
burgemeester. De ambtsperioden liepen van 25 januari 1730 tot dezelfde 
datum in het volgende jaar en van 26 januari 1733 tot zijn dood op 21 
oktober. 
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Het verloop van het onderzoek  

naar de op  
        bladzijde 72 genoemde rechte stamreeks is als volgt: 
 
Beginnende bij de doopinschrijving van onze Zijper stamvader Hendericus 
(vijfde generatie): 
 
  "1786/juni d5 Pieter Veuger en Geesjes Broekhuisen 
             de kinderen Hendericus en Swaantjen 
             Peeter Trijntje Kraalenz & Luitje Hendriks" 
                       [doopboek gereformeerde kerk, Meppel] 
 
Uit deze doopinschrijving blijkt dat Hendericus er één van een tweeling 
was en ook wie zijn ouders zijn geweest.  
Vervolgens de huwelijksinschrijving gezocht van zijn ouders: 
 
  "1780/Pieter Veuger weduwnaar van 
      Pietertjen Harms de Langen 
      wonende alhier met Geesje Broek 
      huizen j.d. gewoond hebbende ten 
      buittedam/getr:d22Nov." 
                      [trouwboek gereformeerde kerk, Meppel] 
 
Uit deze huwelijksinschrijving blijkt dat het een tweede hu-welijk 
betrof. Pieter was eerder getrouwd geweest met Pieterjen Harms de 
Langen. 
Volgens Harm Selling (zie blz. 71), was het eerste huwelijk van Pieter 
op 30-11-1763 te Meppel voltrokken en was Pietertjen Harms de Langen 
geboren in Wanneperveen.   
 
Vierde generatie: 
Veuger, Pieter. 
           Gehuwd met Pietertjen Harms de Langen. 
De volgende kinderen werden in de doopregisters gevonden: 
 
  "1765 april 
         d.17.Pieter Hendricks Veúger en Pietertjen Herms  
         De Lange, Kind Zwaentjen, peeter Zwaentjen  
         van der Veen" 
            [Bij verder onderzoek bleek dat Zwaentjen van  
                         der Veen de moeder van Pieter was]. 
  
     a. Zwaentjen, 
        gedoopt 17-4-1765 te Meppel. 
 
  "1767 februari 
         d.22.Pieter Hendricks veúger en Pietertjen Hermens 
         de Lange, Kind Hendrik, peeter Sara Gabriel Koets". 
                 [Later bleek dat Sara Gabriel Koets de  
                    vrouw van Pieter z'n broer Andries was]. 
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     b. HENDRIK, 
        gedoopt 22-2-1767 te Meppel. 
 
  "1772 september 
         d.30.Pieter Veúger & Pietertjen Harms 
         't kind Harmina Peeter Trijntje Harms de Lange" 
                 [de peeter is waarschijnlijk een zuster  
                                             van Pietertjen] 
 
     c. Harmina, 
        gedoopt 30-9-1772 te Meppel. 
 
Pietertjen Harms de Lange overleed op 17-11-1779 te Meppel, blijkens de 
volgende inschrijving: 
  
  "1779 november/den 17 dito/         102 
          Is Verluijt de Huisvrouwe van 
          Peter Hendricks Veuger vrij van 
          de klokke ziet het Jaar 1774 
          den 24 Jannewarij" 
                 [deze laatste datum verwijst naar het  
                         overlijden van kind a.(zie hierna)] 
 
Meer doopinschrijvingen zijn er niet gevonden, wat niet wil zeggen dat 
er niet meer kinderen uit bovengenoemd huwelijk zouden zijn geboren. 
Tussen kind b. en kind c. en tussen kind c. en het overlijden van 
Pietertjen zit genoeg ruimte, in welke periodes mogelijk nog een kind 
(of meerdere) is (zijn) geboren. 
 
Aanvullende gegevens betreffende de drie kinderen uit het eerste 
huwelijk van Pieter: 
 
  "1774 24 jan               126 
       op dato   heeft peetertien Harms de Lange/het regt  
                 van de klocke gekogt/hiervoor ontfangen  
                 f 3 - -/haer man peeter Hendriks Veuger/ 
                 was vrij siet 1759:9novemb/ 
                 op dato haer kint verluit" 
[Vermoedelijk wordt met deze laatste datum het overlijden bedoeld op 7-
12-1759 van Hendrik Andries Veuger, zie derde generatie]. 
 
De inschrijving op 24-1-1774 betrof zo goed als zeker het eerste 
overlijden in het gezin van Pieter (en Pietertjen). 
Het betrof een kind van "Peetertien". Dit zou dus het overlijden kunnen 
zijn van kind a, b, of c. Naar mijn interpretatie is het niet kind b of 
c (zie de aanvullende gegevens onder hun naam. Blijft dus over kind a. 
Dit lijkt het meest waarschijnlijk, omdat in het tweede huwelijk van 
Pieter de naam Swaantjen wordt herhaald. 
     a. Zwaentjen, 
        gedoopt 17-4-1765 te Meppel. 
        Vermoedelijk overleden op 24-1-1774 te Meppel. 
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     b. HENDRIK, 
        gedoopt 22-2-1767 te Meppel. 
        Dat er in 1786 een Hendericus werd geboren (zie  
        tweede huwelijk), wil niet zeggen dat de eerste  
        Hendrik dan wel jong zal zijn gestorven. 
        De eerste Hendrik zal vernoemd zijn naar z'n opa  
        aan vaders kant en de tweede Hendericus naar z'n  
        opa aan moeders kant: Hendrik Warners Broekhuizen. 
        In ieder geval leefde Hendrik nog toen Jan (zie  
        tweede huwelijk) werd geboren. Anders zou deze  
        zoon zeker de naam Hendrik hebben gekregen. 
        Bovendien wordt ook de volgende doopinschrijving  
        gevonden: 
        "1789 februari 
        d;18    Hendrik Veuger en Hendrikje Jacobs Kuijer 
                                  Kind Pieter" 
        Het is heel goed mogelijk dat "onze" Hendrik, ge- 
        noemd onder b., bedoeld wordt in deze doopinschrij- 
        ving. Hendrik zou dan 22 zijn geweest en zijn vader 
        (Pieter) hebben vernoemd. 
        Zie verder ook de "Toelichting" op blz. 82. 
     c. Harmina, 
        gedoopt 30-9-1772 te Meppel. 
        Uit de volgende doopinschrijving blijkt dat Harmina 
        getrouwd was met Gerrit Woutman. 
        "1805 maart 
          -29-   Gerrit Woutman & 
                Harmina Veuger        .....zoon Pieter" 
        Van deze Harmina stamt de heer Harm Selling (zie 
        blz.71) af. Van hem de aanvullende gegevens: 
        Harmina, overleden 29-7-1837 te Meppel. Gehuwd te 
        Meppel op 11-5-1794 met Gerrit Woltman. Gedoopt 26- 
        4-1772 te Meppel. Beroep: bakker. Overleden 29-9- 
        1816 te Meppel. Zoon van Roelof Woltman, vrouwen- 
        hoedenmaker, en Geesjen Kappers. 
        Harmina verdiende de kost (vermoedelijk na het  
        overlijden van haar man) als dagloner en baker. 
 
Het tweede huwelijk van Veuger, Pieter werd dus gesloten op 22-11-1780 
te Meppel met Broekhuizen, Geesje, gedoopt 3-1-1751 te Meppel: 
 
  "1751 
       januarius 
         3d      Hendrik Warners, Trijntje jans 
                kralen t k. Geesje  peet Marrighje 
                Warners" 
 
Dat het hier om Hendrik Warners Broekhuizen gaat, maakt de volgende 
aantekening duidelijk: 
 
  "Hendrik Warners Broekhuizen en Trijntje Jans Kralen 
   Wijk 10  no 749" 
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De volgende kinderen werden in de doopregisters gevonden: 
 
  "1781/october   Pieter Veuger en geesjen Broekhuizen 
          d7   't kind Swaantje 
              Peeter Swaantje van der Veen" 
            [Swaantje van der Veen was de moeder van Pieter] 
 
     d. Swaantje, 
        gedoopt 7-10-1781 te Meppel. 
 
  "1783/nov  d16 Pieter Veuger en Geesjen Broekhuisen 
             't kind Jan  Peeter Trijntje Kraalen" 
    [Trijntje Kraalen was de moeder van Geesjen Broekhuisen] 
 
     e. JAN, 
        gedoopt 16-11-1783 te Meppel. 
 
  "1786/juni  d5 Pieter Veuger en Geesjen Broekhuisen 
              de kinderen Hendericus en Swaantjen 
              Peeter Trijntje Kraalenz & Luitje Hendriks"           
     [Luitje Hendriks was de echtgenote van Albert Andries  
               Veuger, welke laatste een oom was van Pieter] 
 
     f. HENDERICUS, 
        gedoopt 5-6-1786 te Meppel. 
      
     g. Swaantjen, 
        gedoopt 5-6-1786 te Meppel. 
 
Meer doopinschrijvingen zijn er niet gevonden. 
 
Pieter Veuger was, blijkens het Burgerlijk Register van Meppel -
opgemaakt in 1812- van beroep koopman.  
Hij overleed op 27-12-1817 te Meppel. Zijn overlijden werd aangegeven 
door Pieter Bot, koopman, wonende in wijk 10 no. 747 en Hermanus Hummel, 
grutter, wonende in wijk 10 no. 752. Zij waren buren van Pieter, die 
woonde in wijk 10 no. 749. In dit huis had ook zijn schoonvader Hendrik 
Warners Broekhuizen gewoond. Later blijkt zoon Jan (kind e.) ook op dat 
adres gewoond te hebben. Jan was zilversmit van beroep en in zijn huis 
werd op 15-2-1828 Gerrit geboren; het eerste kind van Hendericus Veuger 
en Neeltje Blaauboer. 
 
Geesjen Broekhuizen overleed op 26-1-1822 te Meppel. 
 
  (overlijdensinschrijving betreffende de vader van Geesjen: 
   "23 october 1767 
           Is begraven Hendrik Jan Warners 
           Meester Kleermaker.  op 't kerkhof"   ). 
 
Aanvullende gegevens betreffende de vier kinderen uit het tweede 
huwelijk van Pieter: 
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     d. Swaantje, 
        gedoopt 7-10-1781 te Meppel. 
        Zeer waarschijnlijk is zij jong overleden, want in  
        1786 wordt er opnieuw een Swaantje geboren. 
     e. JAN, 
        gedoopt 16-11-1783 te Meppel. Zilversmit van beroep.  
        In zijn huis (wijk 10 no. 749) werd op 15-2-1828  
        Gerrit geboren; het eerste kind van Hendericus Veu- 
        ger (broer van Jan) en Neeltje Blaauboer. 
        Jan huwde met Veuger, Alida. Gedoopt 16-4-1782 te  
        Meppel. Dochter van Veuger, Gerrit en van Urk,  
        Aaltje. 
 
        "1806 september 
            -28-  Jan veuger & 
                Alida Veuger     .....tweelingen Geesje 
                                        Aaltje          " 
Uit de gegevens van J.A.Veuger uit Voorburg (zie blz.71) het volgende: 
Jan en Alida hadden naast de dochters Geesje en Aaltje een zoon PIETER, 
die Sergeant Majoor was en geboren in 1812 te Coevorden. Vader Jan was 
in die tijd Tolgaarder aan de Nieuwe Diep in de gemeente Gieten. 
Deze Pieter had een voorechtelijke zoon HENDRIK van zijn latere vrouw 
Fenna Wesfels. Deze zoon is in 1841 in Amsterdam geboren en later in 
Maastricht getrouwd met Maria Elisabeth Koene. Zij zijn de voorouders 
van alle Brabant Veugers. 
Tevens hadden Pieter en Fenna een zoon JAN, die in 1843 te Coevorden was 
geboren. Hij is in Lopik gehuwd met Catharina Den Hartogh. Zij zijn de 
voorouders van de Lopikerwaard Veugers. 
In deze tak bleek een sterke verbinding te zijn met Den Haag. Er was ook 
een verhaal bekend over twee weesjongens Veuger die in Den Haag waren 
opgevoed en waarvan er één was weggelopen.... 
Via allerlei wegen is gebleken dat deze twee de zoons van Pieter zijn 
geweest. Hun moeder was overleden toen ze pas zes en acht jaar waren. 
Vader was in het leger. En de beide kinderen zijn via de legerleiding in 
Den Haag ondergebracht. Jan liep weg en dook onder in Zeeland. Pa en 
broer Hendrik waren hier kennelijk zo kwaad over, dat zelfs Hendriks 
zoons nooit geweten hebben dat ze ook nog een oom hadden. En Pa weigerde 
om persoonlijk bij Jans huwelijk aanwezig te zijn en gaf via een notaris 
toestemming tot het huwelijk..... 
 
Terug naar de kinderen van Pieter en Geesjen: 
     f. HENDERICUS, 
        gedoopt 5-6-1786 te Meppel. 
        Stamvader van de Zijper tak. 
 
     g. Swaantjen, 
        gedoopt 5-6-1786 te Meppel. 
        Van haar zijn verdere gegevens (nog) onbekend. 
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Derde generatie: 
 
De invoering van de Burgerlijke Stand in 1811, bracht o.a. met zich mee 
dat in een akte van overlijden de leeftijd van de overledene en ook de 
ouders moeten worden genoemd. 
Daar Pieter (vierde generatie) in 1817 overleed, staan in zijn 
overlijdensakte zijn leeftijd: 73 jaar en de namen van zijn ouders 
vermeld: Hendrik Andries Veuger en Zwaantje van der Veen. 
Die gegevens maakten het zoeken naar de doopinschrijving een stuk 
gemakkelijker: 
 
  "1743/maart/  17 Henderik Hendericus Vúger en Zwaantjen  
             van der Veen  t.k. pieter Jans Hendericus 
             Vueger, de vad gev en gepr Femmekgen van de  
             woude.                                       " 
 
(Er staat inderdaad Vueger i.p.v. Veuger). 
Waarom de vader van Pieter hier Henderik Hendericus wordt genoemd, is 
mij niet duidelijk (fout overgenomen misschien door de onderzoeker?). 
Want in alle verdere inschrijvingen betreffende dit echtpaar, wordt hij 
Henderik Andries ge-noemd.               
Dus..... 
 
Derde generatie: 
Veuger, Henderik Andries en van der Veen, Zwaantjen. 
Gehuwd voor of omstreeks Juli 1741 te Meppel (de juiste datum wordt in 
het proclamatieboek niet vermeld). 
 
  " Henderik andries Veuger j.m. en 
      Zwaantje van der veen J.d. beide 
                          van Meppel    "    
 
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 
  
  " 1742/Febr. op den 28 do Henderik andries Vüger en  
               Zwaentjen  pieters t.k. Andries Henderik,  
               den vad gev, en gepr. door Jentjen andries 
                                                      Vüger"  
           [Jentjen Andries Vüger was een zuster van 
                                          Henderik Andries]. 
 
     a. ANDRIES HENDERIK, 
        gedoopt 28-2-1742 te Meppel. 
 
     b. PIETER JANS HENDERICUS, 
        gedoopt 17-3-1743 te Meppel.  
        [Femmekgen van de woude was doopgetuige. Het is niet  
        duidelijk of zij (en zo ja, hoe zij...) in de fami- 
        lie past].   
        Pieter werd vernoemd naar z'n opa van moeders kant,  
        wiens naam "Peter jans van der Veen" was. 

81 



 

  "1744 september 7 
      den 29 dito Henderik Andries Vüeger en Zwaantjen 
              van der Veen t.k. Henderik van der Bergh 
              so ge v. gev. gepr. door Molkgehsen van der 
              Bergh-                                      "  
          [Evenmin is duidelijk hoe deze getuige in de  
                                             familie past]. 
 
     c. HENDERIK, 
        gedoopt 29-9-1744 te Meppel. 
 
Aanvullende gegevens betreffende de bovengenoemde drie kin-deren van 
Henderik en Zwaantjen: 
     a. ANDRIES HENDERIK, 
        gedoopt 28-2-1742 te Meppel. 
        De volgende doopinschrijvingen werden gevonden: 
        "1768 maart 
         d30  Andries Veuger en Saartje Koets 
             kind Swaantjen                    " 
 
        "1769 november 
         d.29  Andries Veuger en Saartje Koets 't kind 
              Christina  de Peeter Christina Hesink    " 
      
        Dat deze Andries zo goed als zeker identiek is aan  
        de onder a. genoemde Andries Henderik, kan uit de 
        volgende gegevens worden opgemaakt: 
        * Wat zijn leeftijd betreft, kunnen deze meisjes  
          zijn dochters zijn. 
        * Het eerste meisje werd naar Andries z'n moeder 
          vernoemd. 
        * De echtgenote van Andries was doopgetuige bij kind  
          b. (Hendrik) van Pieter (de broer van Andries). 
          [Peeter Sara Gabriel Koets]. 
 
     b. PIETER JANS HENDERICUS, 
        gedoopt 17-3-1743 te Meppel. 
        Zie vierde generatie. 
      
     c. HENDERIK, 
        gedoopt 29-9-1744 te Meppel. 
        Overleden vermoedelijk op 4-5-1745 te Meppel. (zie 
        het onderstaande). 
 
De volgende overlijdensinschrijving werd gevonden in het Klokkenboek van 
de Gereformeerde kerk te Meppel: 
  "1745 mei 
         4 dito Verluijt Het kint van Hendrik 
               Andries Vúger is vrij ziet het jaar 
               1734 den 11 Júlij en Het jaar 1741 
                                       den 13 Júlij" 
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[De verwijzing "1734 den 11 Júlij" betreft het gezin van An-dries 
Hendriks Veuger en Hendrikje Alberts Kuinder (zie tweede generatie)]. 
 
Gezien dat gegeven, betrof het hier het éérste overlijden in het gezin 
van Hendrik Andries Vúger. Maar wèlk kind?! Zeker niet kind a of b. Het 
moet dan kind c."Henderik" wel geweest zijn, want kijkend naar zijn 
doopdatum en de genoemde over-lijdensdatum, is de geboorte van een 
vierde kind niet moge-lijk. Of kind a. "Andries Henderik" moet niet het 
eerste kind zijn geweest..... 
 
Zie verder ook de "Toelichting" op blz. 82. 
 
        [In de hier voor genoemde aantekening uit het Klok- 
        kenboek, verwijst de laatste datum "1741 den 13  
        Júlij" naar het overlijden van: 
        "1741 juli 
               13 dito is verlúit de huisvroú van 
                     peter jans van der veen is vrij 
                     sijt het jaar 1724 den 28 junij" 
        peter jans van der veen was de vader van Zwaantjen 
        van der Veen. Blijkbaar had de familie van der Veen  
        destijds ook het "Recht van de klok" gekocht. 
        Het niet bij name genoemde kind van Hendrik Andries 
        Vúger (en Zwaantjen van der Veen) werd dus op 4 mei  
        1745 "verluijt" volgens het recht van de familie  
        Veuger èn van de familie van der Veen]. 
 
Meer doopinschrijvingen zijn er tot nu toe niet gevonden. 
Als het laatste kind in 1744 wordt geboren, zijn de ouders nog jong. Het 
is dus heel goed mogelijk dat er meer kinderen zijn geboren. Misschien 
in een andere plaats..... 
 
Hendrik Andries Veuger overleed op 7-12-1759 te Meppel. 
 
  "1759 december               102 
          7 Dito is verluit Hendrik Andries 
                Veuger is vrij ziet den 4 meij 
                1745............                " 
 
Zwaantjen van der Veen overleed op 24-11-1791 te Meppel. 
 
  "1791 october 
        27 dijto is verluijet Zwantijn van der Veen huijs 
               vroú van C:Daalhuijsen Vrij Zijet 
               1745 den 4 meij                           " 
 
Maar ook de volgende inschrijving werd gevonden: 
 
  "24 november 1791 
        is begraven Zwaantjen van der Veen 
        huisvrouw van Cornelis Daalhuizen in 
        de kerk beneden het Coor             " 
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Werd Zwaantjen bijna een maand na de "verluijt"datum begra-ven.......?! 
 
Uit deze inschrijvingen blijkt ook dat Zwaantjen na het overlijden van 
haar echtgenoot Hendrik Andries Veuger, is hertrouwd met Cornelis 
Daalhuizen. 
Zwaantjen van der Veen is volgens "het recht" van de familie van der 
Veen "verluit", want er wordt verwezen naar het overlijden van haar kind 
op 4-5-1745.  
Na het overlijden van dit kind, vonden er nog verschillende overlijdens 
plaats in de Veuger-familie en daar wordt niet naar verwezen.  
 
------------------------------------------------------------ 
"Toelichting": 
Bij genealogisch onderzoek raakt men gauw op een dwaalspoor. Daar 
gevonden gegevens soms op verschillende manieren kunnen worden 
geïnterpreteerd. 
Over het volgende hebben Gerrit Bloothooft (zie blz.71) en ik een 
verschillende uitleg: 
G.Bloothooft is van mening dat de op 18-2-1789 gedoopte Pieter (zie 
blz.76), als zoon van Hendrik Veuger en Hendrikje Jacobs Kuijer, 
geplaatst moet worden onder de op 29-9-1744 gedoopte Henderik (zie 
blz.80). 
Deze Henderik zou dan 44 jaar geweest zijn bij de geboorte van Pieter.  
Ik heb m'n twijfels of deze Henderik wel de vader van Pieter was. Want 
naar wie had hij dit zoontje dan vernoemd. Zijn vader heette immers 
Henderik en zijn schoonvader Jacob (Hendrikje Jacobs Kuijer)...... 
Bovendien geloof ik dat deze Henderik jong is overleden en identiek was 
aan het niet met name genoemd kind, dat op 4-5-1745 overleed (zie blz. 
80 en 81). 
G.Bloothoofd heeft deze overlijdensinschrijving echter ge-plaatst bij 
een vierde -niet met name genoemd- kind. Wanneer dit juist is, moet dit 
kind wel geboren zijn vóór 1742. 
 
Ik geloof eerder dat de in 1789 gedoopte Pieter een zoon was van de op 
22-2-1767 gedoopte Hendrik (zie blz. 76). Deze Hendrik zou dan rond de 
22 jaar geweest zijn bij de geboorte van Pieter. Bovendien heette de 
vader van deze Hendrik, -Pieter. Zodat het jongetje dan vernoemd werd 
naar z'n opa aan vaders kant...... 
G.Bloothooft gelooft echter dat deze Hendrik jong is overle-den, omdat 
er in dit gezin in 1786 een Hendericus werd gebo-ren..... 
 
Maar ook mijn uitleg is niet 100% zeker, daarvoor zijn de gevonden 
gegevens te minimaal. Er zullen meer doopinschrij-vingen gevonden moeten 
worden betreffende kinderen van Hen-drik Veuger en Hendrikje Jacobs 
Kuijer, om dit echtpaar in een juist familieverband te kunnen plaatsen. 
------------------------------------------------------------
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Tweede generatie: 
  
Om van de derde naar de tweede generatie te komen, moeten de ouders van 
Hendrik Andries Veuger worden gevonden. Er moet dus gezocht worden naar 
de doopinschrijving van Hendrik Andries.  
Aan de hand van zijn huwelijksdatum en/of het geboortejaar van zijn 
eerste kind, kan de geboorteperiode van Hendrik Andries worden geschat.  
In die geschatte periode wordt zijn doopaantekening echter niet 
gevonden..... 
 
Om dan toch de namen van de ouders te achterhalen, zijn de namen van de 
kinderen een belangrijke aanwijzing. Want vroeger werden de eerst 
geboren kinderen bijna altijd naar de opa en oma van vaders kant 
vernoemd en de volgende kinderen naar de opa en oma van moeders kant. 
Ook de namen van doopgetuigen kunnen een belangrijk hulpmid-del zijn, 
bij het zoeken naar de juiste ouders...... 
 
Hendrik Andries Veuger kreeg echter alleen maar zoons. Omdat 
meisjesnamen hier dus ontbreken, kan de naam van zijn moeder niet worden 
vastgesteld. 
Alleen is bekend, dat "Andries" de naam van zijn vader moet zijn 
geweest. 
Van de doopgetuigen bij het aangeven van zijn drie zoons Andries, Pieter 
en Hendrik, geeft alleen de naam "Jentjen Andries Vüger" een houvast. 
Want Jentjen moet een zus zijn geweest van Hendrik Andries.  
 
De volgende stap is dan het zoeken naar de doopaantekening van ene 
Jentjen, als dochter van Andries. 
Er wordt wel een doopaantekening gevonden, maar hierin wordt niet de 
naam van haar moeder vermeld.  
 
Met zo weinig gegevens, valt dus moeilijk te bewijzen wie de ouders zijn 
geweest van Hendrik Andries Veuger. 
 
Om deze stamreeks toch nog twee generaties te kunnen terug brengen, was 
het "Klokkenboek" een heel belangrijke verwij-zing. 
Wanneer iemand in een familie "het recht van de klok" kocht, betekende 
dit dat bij overlijden van hemzelf, zijn echtge-note en zijn 
nakomelingen de klok moest worden geluid zonder dat voor ieder 
afzonderlijk betaald moest worden. 
Bij iedere inschrijving in het klokkenboek, werd ook de datum van het 
vòrige overlijden vermeld. 
In de vierde generatie hebben we al gezien dat de familie Veuger dit 
"recht van de klok" had. 
In het gezin van Hendrik Andries Veuger (derde generatie) betrof het 
eerste overlijden een kind. Dit kind werd ingeschreven in het 
klokkenboek op 4-5-1745, afgesloten met de datum van het laatste 
overlijden (11-7-1734). Die datum verwees naar het overlijden van "het 
kint van de Wedue van Andries Hende Veuger". Met die inschrijving 
stapten we in de tweede generatie. Door alle verwijzingen naar vòrige 
datums in het klokkenboek te volgen, werd een goed beeld verkregen van 
de tweede generatie en werd ook duidelijk dat de ouders van Hendrik 
Andries Veuger, Andries Hendricks Veuger en Hendrikje Alberts Kuinder 
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moeten zijn geweest. 
 
 
Overzicht van het "Klokkenboek": 
 
25-11-1712  Andries Hendriks Veuger koopt "Het Recht van de  
            klok", kind van Andries "verluid". 
12-09-1714  kind van Andries. 
10-05-1720  kind van Andries (verwijzing naar 25-11-1712). 
            Vreemd genoeg wordt hier verwezen naar de datum  
            waarop het recht werd gekocht en niet naar de  
            datum van het laatste overlijden: 12-9-1714.  
            Toch werd op die datum een kind van "onze"  
            Andries verluid. 
07-06-1721  kind van Andries (verwijzing naar 10-5-1720). 
11-11-1724  kind van Andries (verwijzing naar 7-6-1721). 
07-12-1727  kind van Andries (verwijzing naar 27-9-1726). 
            Blijkbaar heeft er op 27-9-1726 ook een over- 
            lijden plaatsgevonden. Mij is alleen (nog) niet  
            duidelijk welk overlijden dat betrof. 
29-09-1732  kind van Andries (verwijzing naar 7-12-1727). 
21-10-1733  het overlijden van Andries (verwijzing naar  
            29-9-1732). 
14-6-1734   Roelof Claes van der Meulen voldoet het Recht  
            van de klok. Hij was gehuwd met Andries z'n  
            dochter Jentien. Hun "kraemkint" werd op die 
            datum verluid. Dit was dus een kleinkind van 
            Andries. (verwijzing naar 25-11-1712: de datum  
            dat Andries het Recht van de klok kocht en naar  
            27-9-1726). 
            Opnieuw onduidelijkheid over het "waarom" van  
            deze laatste verwijzing  (zie ook hierboven). 
11-07-1734  kind van de weduwe van Andries (verwijzing naar 
            14-6-1734. 
 
Het Recht van de klok gaat vervolgens over op de volgende (derde) 
generatie: 
 
04-05-1745  kind van Hendrik Andries en Zwaantje van der  
            Veen. Dit kind was een kleinkind van Andries. 
            Verwijzing naar 11-7-1734 (het Recht in de  
            familie Veuger) en naar 13-7-1741 (deze datum  
            betrof de familie van der Veen, die dus ook het  
            Recht van de klok bezat). 
07-12-1759  het overlijden van Hendrik Andries (zoon van  
            Andries). Verwijzing naar 4-5-1745. 
 
Opnieuw gaat het Recht van de klok over op de volgende (vierde) 
generatie. 
 
24-01-1774  kind van Pieter Hendrik. Dit kind was een  
            kleinkind van Hendrik Andries en een achter- 
            kleinkind van Andries. (Verwijzing naar 9-11- 
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            1759). 
            Bij het opschrijven van deze laatste datum heeft  
            men zich vermoedelijk vergist en wordt de datum  
            7-12-1759 bedoeld. Met die datum wordt verwezen  
            naar het Recht dat de familie Veuger bezat. 
            De familie van Pieter Hendrik z'n echtgenote  
            bezaten nog niet het "Recht van de klok". 
            Daarom moest Pietertjen Harms de Lange het  
            "Recht van de klok" kopen om dit kindje naar het 
            Recht van de familie Veuger èn het Recht van de  
            familie de Lange te kunnen laten verluiden. 
17-11-1779  echtgenote van Pieter Hendrik (verwijzing naar  
            24-1-1774). 
 
Door de verwijzingen in het Klokkenboek, zijn we dus in de tweede 
generatie gekomen bij Andries Hendricks Veuger. 
In het bovengenoemde overzicht worden zeker 8 inschrijvingen genoemd van 
jong overleden kinderen van Andries Hendricks. En in alle inschrijvingen 
wordt alleen de naam van Andries Hendricks genoemd, niet éénmaal de naam 
van zijn vrouw. 
Aan de hand van de gegevens uit het Klokkenboek en de gevon-den 
doopinschrijvingen is het volgende overzicht samenge-steld: 
 
  "November/1712 den 25 ditto verluijt/het kint van Andries/ 
   hendrijcks veuger is/Jonge alberts swaeger/hest die  
   klocke gekost/voor hem seluer en sijn/vrou is vrij soo  
   dat/se nu vrij sijn en/haer naekoemelijngen/daer voor 
   betaelt 3 0 0"   
 
     a. NN "het kint van Andries..." 
        "verluijt" op 25-11-1712 te Meppel. 
 
   "1713 3 December Andries Hendriks Veugers Dogtertjen gent  
    Jantjen" 
 
     b. Jantjen, 
        gedoopt 3-12-1713 te Meppel. 
        Verluid op 12-9-1714 te Meppel. 
          "1714 september 
             den 12 dito is verluijt het 
             kint van Andries hendricks 
             jong Albert van Enckhuijsens 
             swager is vrij van de clocke". 
 
  "1715 maart den 24 Andries hendriks Veugers 't k.  
   jannetje". 
 
     c. Jannetje, 
        gedoopt 24-3-1715 te Meppel. 
 
  "1718 19 Oct dito Andries hendriks Voger 't k Stientje". 
 
     d. Stientje, 
        gedoopt 19-10-1718 te Meppel. 
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        Vermoedelijk verluid op 10-5-1720 te Meppel. 
 
  "1720 jan  31 Andries Hendriks Veuger t:D Stijntjen" 
 
     e. Stijntjen, 
        gedoopt 31-1-1720 te Meppel. 
        Vermoedelijk verluid op 7-6-1721 te Meppel. 
 
          "1720 mei             18 
                   Den 10 dito is verluijt het kindt van 
                   anderis hendrijcks vegger is vrij van de  
                   klocke sijet het Jaer 1712 den 25  
                   november". 
           Mijns inziens betreft deze inschrijving  de onder  
           d. genoemde Stientje, omdat deze naam wordt her-                             
           haald (zie f.). 
 
  "1721 maart den 19 Andries Hendriksz Veuger 't k,  
   Stientje". 
 
     f. Stientje, 
        gedoopt 19-3-1721 te Meppel. 
        Verdere gegevens onbekend. 
 
          "1721                 nom 33 
                   den 7 junijus is verluijt het 
                   kijnt van Annerijes henderijcks 
                   veuger is vrij sijet het jaer 1720 
                   den 10 meij". 
          Mijns inziens betreft deze inschrijving de onder 
          e. genoemde Stijntjen, omdat deze naam wordt her- 
          haald (zie i.). 
 
  "1722             Junius 
           7   Andries Hendricks Veuger 
                     t k: Albert" 
 
     g. ALBERT, 
        gedoopt 7-6-1722 te Meppel. 
        Verluid op 11-11-1724 te Meppel. 
          "1724 
              11 november den 11 dito verluijt het kint van  
              Andries Hendriks Veuger vrij van de Klocke  
              ziet het Jaar 1721 den 7 junij". 
 
  "1724 november 
          19  Andries Veuger t:k: Albert". 
 
     h. ALBERT, 
        gedoopt 19-11-1724 te Meppel. 
 
  "1726 augustus 
          den  4  Andries Hendricks Veuger t.k: Stijntje". 
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     i. Stijntje, 
        gedoopt 4-8-1726 te Meppel. 
 
  "1727 october 
          13 dit.Andries Hendriks Veugers Dogtertjen gent  
          Jantjen". 
 
     j. Jantjen, 
        gedoopt 13-10-1727 te Meppel. 
 
          "1727                 114 
                  Den 7 decemb is verluijt t kind van  
                  Andries hendriks veuger is vrij van de  
                  klocke suet t jaer 1726 den 27 september". 
           Welk overlijden er op deze laatste datum plaats  
           vond, is mij niet bekend. 
           Vermoedelijk overleed op 27-9-1726 de onder i. 
           genoemde Stijntje en op 7-12-1727 de onder j. 
           genoemde Jantjen. Maar bewijsbaar is dit niet. 
 
  "1732                       54 
            Den 29 9ber: is verluijdt het kraam 
            kindt van Andries Hendricks Veuger 
            vrij ziet het jaar 1727 den 7 Decemb" 
 
     k. NN "het kraamkindt van Andries..." 
        "verluijdt" op 29-9-1732 te Meppel. 
 
Tenslotte wordt nog de volgende inschrijving vermeld in het klokkenboek: 
  "1734 juli          no 47 
         11 dito het kint van de Wedue van Andries 
                Hende Veuger verluijt vrij siet den  
                14 junij laestleden" 
 
Deze laatste datum verwijst naar het overlijden van een kleinkind van 
Andries (het "kraemkint van Jentien"). 
Welk overlijden er plaatsvond op 11-7-1734 is mij niet bekend. Het zou 
de onder f. genoemde Stientje kunnen zijn geweest, maar het is ook goed 
mogelijk dat het een niet onder a t/m k genoemd kind betrof. Want er 
zouden in dit gezin best meer kinderen geboren kunnen zijn, dan er tot 
nu toe in de doopboeken gevonden zijn. Mogelijk in de jaren 1716/1717, 
1723, 1725, tussen de kinderen j. en k. zit ook veel ruimte en ook kind 
k. hoeft niet de laatste geweest te zijn, want Andries werd op 21-10-
1733 "verluijt". 
 
Onder de kinderen a. t/m k. missen we bijvoorbeeld HENDRIK ANDRIES 
(derde generatie). Zoals eerder gezegd, was zijn doopinschrijving niet 
te vinden. Maar gezien zijn huwelijksjaar (1741), moet hij in 1716/1717 
zijn geboren. 
 
 
Uit de vele inschrijvingen in het Klokkenboek, blijkt dus dat in het 
gezin van Andries veel kinderen jong zijn over-leden.  
Verder is bekend, dat kind c. -Jannetje- en kind h. -Albert- zijn 
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getrouwd: 
 
     c. Jannetje, 
        gedoopt 24-3-1715 te Meppel. 
        Aldus het trouwboek van de Gereformeerde kerk te  
        Meppel, huwde zij met Roeloff Claas van der Meulen 
        (of verMeulen): 
        "1733/34 # Roeloff Claas J.m. [wonende te Haarlem  
        (doorgehaald)], en Jentje Andries Veuger J.d.  
        alhier". 
 
        In het doopboek van de Gereformeerde kerk te Meppel  
        werd de volgende doopinschrijving gevonden: 
        "1734 3 juni 
                 Roelof Klaas en Jentjen Andries Veuger, 
                 t.k. Andries Veuger ten doop gehouden door 
                 Geertrui Moinij" 
 
        Het is niet duidelijk in welk familieverband deze  
        doopgetuige gezien moet worden. 
        Waarom dit kindje in deze doopinschrijving de  
        familienaam van zijn moeder draagt en niet van zijn  
        vader, is evenmin duidelijk. 
        De kleine Andries heeft echter niet lang geleefd: 
   
        "1734 juni / 14 dito het kraemkint van Roelof/Claes  
        van der Meulen [of verMeulen (later bijgeschreven)]  
        verluijt/voldoet het Recht van de klok/voor hem  
        selver sijnvrou jentien (Andries Hendriks veuger's 
        Dogter)was/vrij 1712 den 25 November 1726 27 9ber/  
        betaelt : 3---" 
 
        In bovengenoemde inschrijving wordt verwezen naar  
        25-11-1712: de datum dat Andries het Recht van de  
        klok kocht en naar 27-9-1726: (nog) onduidelijk is  
        welke inschrijving dat betrof. 
 
        Jannetje (Jentjen Andries) was doopgetuige toen de  
        kleine Andries Henderik -het zoontje van haar broer  
        Henderik Andries- werd gedoopt op 28-2-1742. 
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     h. ALBERT, 
        gedoopt 19-11-1724 te Meppel. 
        Hij was gehuwd met Luitje Hendriks. 
        Dit blijkt uit de overlijdensinschrijving van hun 
        dochter op 1-3-1826 te Meppel: 
        Geertruida Veuger, echtgenote van Harm Dansen. Kind 
        van Albert Veuger en Luitje Hendriks. 
 
        Luitje Hendriks was doopgetuige bij de tweeling  
        Hendericus en Swaantjen. Kinderen van Pieter Veuger  
        en Geesjen Broekhuisen. 
        Deze Pieter moest oom en tante zeggen tegen Albert  
        Andries Veuger en Luitje Hendriks. Pieter was name-  
        lijk een zoon van Albert zijn broer, Hendrik. 
 
Nergens uit alle bovengenoemde gegevens in de tweede genera-tie, blijkt 
met wie Andries Hendricks Veuger getrouwd is geweest. 
Op zoek naar de huwelijksinschrijving, wordt de volgende  aantekening 
gevonden: 
  1712 
              Andries Hendriks Veuger j:G en       Beide van 
  Meppel den 17    Hendrikjen Alberts kuinder j:d     Meppel 
  Februarij 
 
Andries Hendriks Veuger was dus gehuwd op 17-2-1712 te Meppel met 
Hendrikjen Alberts Kuinder. 
Hun zoon Albert werd dus vernoemd naar zijn opa aan moeders kant. 
 
Hendrikjen Alberts Kuinder was doopgetuige bij de doop van het 
dochtertje van haar broer: 
  "30 december 1736 
   Klaas Alberts Kuinder 
   en Geertruid jans Meijer 
   't k Stijntje 
   peet Hendrikje Alberts Kuinder". 
 
Zowel Klaas Alberts Kuinder als zijn zus Hendrikjen Alberts Kuinder 
gaven (een) dochtertje(s) de naam "Stijntje". Waaruit zo goed als zeker 
opgemaakt kan worden, dat hun ouders Albert en Stijntje moeten hebben 
geheten.  
 
Maar het betreft hier de familienaam "Kuinder" en in enkele  
aantekeningen wordt Andries Hendriks Veuger ook wel "Jonge Albert van 
Enckhuijsens swaeger" genoemd. Het woord "swaeger" kan gezien worden als 
een vernederlandsing van het Duitse "swieger", wat "schoonzoon" 
betekent. Ging het bij Jonge Albert van Enckhuijsen en Albert Kuinder om 
dezelfde persoon? 
Het zoeken naar de naam "van Enckhuijsen" leverde het volgende op: 
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In het Attestatieregister van Enkhuizen: 
1683 april 
30 Albert Albertsen en 
Hendrikje Harmens, s.h. n.Meppel. 
 
In het Lidmatenboek van de Gereformeerde kerk te Meppel: 
1683 mei met attestatie aangekomen 
Albert Albertsen en sijn vrouwe Hendrickje Hermens van 
Enckhuijsen. 
 
In het Burgerboek van Meppel: 
1683 den 15 Junij heeft albert alberts 
van Enckhuijsen sijn en sijns vrouws 
borgerschap betaelt in twee posten met   11/4/0 
 
In het Klokkenboek van de Gereformeerde kerk te Meppel: 
1694/klocks gelt/Den-11-Julius is verluijdt/het kint van  
Jonge Albert van/Enckhuisen en is sijn vrouken Claesen hier  
voor/verackoordeert van de klocks soo dat/dat se nu alle  
beijde en haer nacomelingen/ 
vrij sijn                  6 - - 
 
Jonge Albert van Enckhuisen was vermoedelijk een zoon van Albert Alberts 
en Hendrickje Hermens van Enckhuijsen. 
 
Wanneer Jonge Albert van Enckhuijsen de schoonvader van Andries Hendriks 
Veuger was en Hendrikjen Alberts Kuinder inderdaad de echtgenote van 
Andries Hendriks Veuger is geweest, moeten Hendrikjen Alberts Kuinder en 
haar broer Klaas Alberts Kuinder kinderen geweest zijn van Jonge Albert 
van Enckhuijsen en "sijn vrouken Claesen". Wanneer de naam "Claesen" 
hier gezien wordt als familienaam of liever gezegd als patronym, dan 
heeft de naam als betekenis "dochter van Claes". 
Hendrikjen zou dan vernoemd zijn naar haar oma van vaders kant en Klaas 
naar zijn opa van moeders kant. "Vrouken Claesen" had dan vermoedelijk 
als voornaam Stijntje, omdat zowel Hendrikjen als Klaas (een) dochter(s) 
de naam "Stijntje" gaven. 
 
Als het bovenstaande juist is, is de herkomst van de namen Albert en 
Stijntje (Stientje) in het gezin van Andries Hendriks Veuger duidelijk. 
Hij noemt echter ook (zover als bekend) drie maal een dochter "Jantjen 
(Jannetje)".  
Hieruit kan geconcludeerd worden, dat hij zijn moeder hiermee heeft 
willen vernoemen. 
Duidelijk is, dat zijn vader de naam "Hendrik" (Andries Hendriks) had. 
Er wordt echter geen enkele aantekening gevonden, welke de 
veronderstelling rechtvaardigt dat de ouders van Andries "Hendrik en 
Jantjen" hebben geheten. 
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Integendeel..... 
Die veronderstelling wordt aan het wankelen gebracht met het volgende 
gevonden gegeven: 
  "1712 den 13 decemb heeft Andries Hendr:Veuger sijn borger 
      recht gewonnen met twee goltguld, omdat sijn moeder 
      marregien Andries borger is, doch sijn vader niet,  
                                               aldus 2_16_ " 
Als dit gegeven onze Andries betreft, dan is hij vernoemd naar zijn opa 
aan moeders kant. Maar dan blijkt ook dat zijn moeder geen Jantjen maar 
"Marregien" heette. 
En dan is volkomen onduidelijk waarom Andries zijn moeder niet vernoemd 
heeft en ook waarom voor Andries de naam Jantjen zo belangrijk was, dat 
die naam een aantal keren werd herhaald..... 
 
Zonder twijfel heette onze stamvader Hendrik Veuger. Maar of onze 
stamvader werkelijk met Marregien Andries gehuwd is geweest, is een 
groot vraagteken. 
 
 
Het voorgaande overzicht betreffende de eerste vier genera-ties van de 
familie Veuger, laat nog heel veel vraagtekens zien. 
Er is daarom nog veel spitwerk nodig in de Drentse Archieven om zo 
mogelijk nog wat meer duidelijkheid te verkrijgen. 
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Enkele aanvullingen 
 
Op de voorgaande bladzijde is te lezen dat de vader van Andries Hendriks 
Veuger niet uit Meppel afkomstig was ("sijn moeder marregien Andries is 
borger, doch sijn vader niet"). Vermoedelijk is zijn vader woonachtig 
geweest in Hoogeveen en is ook Andries Hendriks Veuger afkomstig uit die 
stad. 
Dit is op te maken uit de gegevens van J.A.Veuger uit Voorburg en 
F.H.Roobaard (zie blz. 71), die beiden het volgende vermelden: 
 
 
Rond 1700 zijn in Hoogeveen de volgende Veugers bekend: 
          Geert Peters Veuger 
          Geert Hendriks Veuger 
          Andries Hendriks Veuger 
          Aaltje Jans Veugert 
 
Zeer voor de hand ligt nu uiteraard, dat er een Peter, een Hendrik en 
een Jan moeten zijn geweest, die rond 1670 waren getrouwd. 
Echter voor 1683 zijn er van Hoogeveen vrijwel geen directe gegevens, 
omdat de plaats eerst is opgericht in 1631 door Roelof van Echten en 
voor 1683 was er geen kerk in Hoogeveen en ook geen dominee. 
 
Toch worden gegevens gevonden van een Peter Geerts Veuger en een Hendrik 
Geerts Veuger, die broers van elkaar waren: 
Peter Geerts Veuger was getrouwd met Claesien Peters. Beiden zijn 
overleden vóór 8-11-1687: op deze datum is zijn broer Hendrik Geerts 
Veuger momber geworden over hun twee minderjarige kinderen; Geertjen 
Peters Veuger en Geert Peters Veuger. 
 
Van Hendrik Geerts Veuger (de oom dus van bovengenoemde twee 
minderjarige kinderen) is niet bekend met wie hij trouwde. Hij was 
schipper, vermeld in 't haardstedenregister van Zuidwoldiger Hoogeveen 
1691/2 en Echtens Hgv 1693. 
Wel is bekend dat hij een zoon had: Geert Hendriks Veuger. 
 
Vermoedelijk was Andries Hendriks Veuger (onze Andries Hendriks 
Veuger??????) ook een zoon van Hendrik Geerts Veuger en dan dus een 
broer van Geert Hendriks Veuger. 
Andries Hendriks Veuger en Geert Hendriks Veuger waren dan neven van 
Geert Peters Veuger. 
 
Betreffende een Jan Veuger en zijn dochter Aaltje Jans Veuger worden 
geen verdere gegevens gevonden.  

94 



 

Geert Peters Veuger   (ook : Feuger),  
wordt lidmaat 25-12-1698, trouwde als j.m. te Hoogeveen op 26-2-1699 met 
Trijntje Willems, j.d., "beide van 't Hooge-veen". 
Hun zoon Willem Geerts was gehuwd met Aaltjen Hendriks Lunenborger. 
Zij hadden een zoon Pieter die huwde met Alida Heydanus. 
Hun zoon Willem is de stamvader van de AMSTERDAM-HAARLEM-VEUGERS. 
 
 
 
 
Geert Hendriks Veuger, 
doop niet bekend, werd nog lidmaat 10-4-1735 (?): "Geert Veuger". 
Trouwde te Hoogeveen op 25-3-1708 met Jantje Alberts Knapper 
Hun zoon Hendrik Geerts Veuger (ook: FEUGER en VÖGER) huwde met Aaltjen 
Jans van Hesselingen  (ook: (van) Hesselen). 
Zij zijn de voorouders van alle Veugers die op heden nog in HOOGEVEEN  
wonen, de Veugers behorende tot de directe familie van J.A.Veuger te 
Voorburg, een takje AMSTERDAMMERS via een vrouwelijke lijn en via de 
vrouwelijke lijn van Alida Veuger (zie blz. 78) naar de BRABANT en 
LOPIKERWAARD VEUGERS. Ook de tak in de vorige eeuw en begin deze eeuw in 
ZWARTSLUIS, stamt via hun zoon Hendrik van hen af. 
 
 
 
 
Andries Hendriks Veuger 
was hoogst waarschijnlijk "onze" Andries (tweede generatie) en 
vermoedelijk een broer van bovengenoemde Geert Hendriks Veuger. 
Tussen deze (vermoedelijk) broederlijke takken is in hun nageslacht nog 
een verbinding: 
De achterkleinzoon van Andries Hendriks Veuger; Jan Pieterz. Veuger, de 
zilversmit (en broer van onze Zijper stamvader Hendericus) trad in het 
huwelijk met 
de achterkleindochter van Geert Hendriks Veuger; Alida Veuger (zie blz. 
78), dochter van Geert, die een zoon was van Hendrik Geerts Veuger en 
Aaltjen Jans van Hesselingen.
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Verder vermeldde de heer J.A.Veuger uit Voorburg in zijn gegevens het 
volgende: 
"Hendrik, was voor hij trouwde met Neeltje Blaauboer, weduwnaar van 
Baukje van der Meulen. Deze overleed in 1819 bij de geboorte van een 
zoon Hendrik. Dit kind is aangenomen door zijn vriend Hendrik Kuiper en 
droeg gedurende zijn aardse bestaan de naam Hendrik Veuger Kuiper. Hij 
ging naar Indonesië en kwam pas in 1879 terug. Hij is in 1902 in Den 
Haag overleden". 
Volgens J.A.Veuger hebben familieleden van Hendrik dit aan hem 
verteld.... 
 
Gezien de leeftijd van onze Zijper stamvader -hij was 41 jaar toen hij 
met de 18 jarige Neeltje trouwde-  zou het best een tweede huwelijk 
geweest kunnen zijn. Maar in de akte van toestemming -afgegeven door de 
ouders van Neeltje- wordt Hendricus "jonkman" (wat "ongetrouwd" 
betekent) ge-noemd. In deze akte en ook in de huwelijksakte van 
Hendricus en Neeltje wordt met geen woord gerept over een eerder 
huwelijk. Evenmin in de overlijdensakte van Hendricus. Bovendien wordt 
hij in officiële stukken altijd Hendricus genoemd (ook de varianten 
Hendericus en Henricus komen voor). Maar nooit Hendrik.... Dit is ook 
logisch, want dat zou verwarring gegeven hebben omdat Hendricus (geboren 
in 1786) een oudere broer Hendrik had, die in 1767 was geboren. 
 
Misschien is J.A.Veuger uit Voorburg in verwarring gebracht door een 
Hendrik èn een Hendricus in één gezin. 
Hendrik was namelijk getrouwd met Hendrikje Jacobs Kuijer en kregen in 
1789 een zoon Pieter (zie blz. 76). 
Van Kuijer naar Kuiper is maar een heel klein stapje. Mogelijk is de 
familienaam Kuijer door de onderzoeker verkeerd overgenomen en heette 
Hendrikje Jacobs "Kuiper". De in 1786 geboren Hendrik Kuiper zou dan een 
jongere broer van Hendrikje geweest kunnen zijn. 
Verder is mogelijk dat Hendrik -na het overlijden van Hendrikje Jacobs 
Kui(j/p)er- in het huwelijk is getreden met Baukje v.d. Meulen en zij in 
1819 een zoon Hendrik kregen. Deze Hendrik zou dan na het overlijden van 
zijn moeder -Baukje van der Meulen- door zijn reeds 52-jarige vader in 
het gezin van diens veel jongere zwager Hendrik Kuiper geplaatst kunnen 
zijn...... 
 
De familienaam "van der Meulen" komt reeds eerder voor in de familie 
Veuger. De grootvader van Hendrik en Hendricus had een zuster Jannetje 
(Jentjen) Andries Veuger. Zij trouwde in 1733/1734  met Roeloff Claas 
van der Meulen (zie blz. 88). 
Baukje van der Meulen zou een kleindochter geweest kunnen zijn van 
Roeloff Claas en Jentjen Andries en dan dus een achternicht van Hendrik 
en Hendricus...... 
 
Bovenstaande is uiteraard maar een gedachtengang mijner-zijds, maar 
interessant genoeg om mogelijk nog eens nader te onderzoeken hoe dit 
verhaal werkelijk in het geheel past.... 
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Namen Register;    Veuger 
 
 
Het eerste gedeelte van dit familieoverzicht is afgesloten met een Namen 
Register (zie blz. 62) op voornaam (met geboortejaar en plaats) van de 
Veugers. Dit maakt het opzoeken van de gegevens betreffende een 
berpaalde persoon gemakkelijker. 
 
Om ook het tweede gedeelte van dit familieoverzicht af te sluiten met 
een Namen Register op voornaam, heeft niet zo veel nut. Daar in dat 
gedeelte voornamelijk gegevens worden weergegeven betreffende Veugers 
die in de 17de, 18de en 19de eeuw hebben geleefd. 
Om de gegevens betreffende de vroege voorvaderen te kunnen opzoeken, 
zullen de Inhoudsopgave op blz. 3 en het Namen Register op familienaam 
voldoende zijn. 
 
 

Namen Register   op familienaam 
 
 
In de periode -beschreven in het tweede gedeelte- 
werden veel patronymen gebruikt = een van de naam 
van de vader afgeleide naam, bijv. Willem 
Jans(zoon) of Maartje Willems(dochter).  
Patronymen zijn in dit Register niet opgenomen. 
 
Het gebruik van een familienaam was in die tijd nog 
niet zo algemeen. En werd dan óók nog vaak op 
verschillende manieren geschreven. De naam Veuger 
bijvoorbeeld, kwam in diverse varianten voor: 
Veuger 
                Veúger 
                Veugert 
                voeger 
                fueger 
                Vueger 
                Vüeger 
                Vüger 
                Vúger 
      en zelfs  Voger en Vegger. 
 
Ook het gebruik van een hoofdletter V/F of kleine 
letter v/f, was willekeurig. 
 
Van andere familienamen zijn ook verschillende 
varianten bekend.  
In dit Register is echter alleen de meest gebruikte 
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schrijfwijze van een familienaam opgenomen. 
 
 
                           B   
 
Bergh, van der............................................80 
Blaauboer.....................................72, 77, 78, 94 
Bloothooft............................................71, 82 
Bot.......................................................77 
Broekhuizen...............................72, 74, 76, 77, 89 
 
 
                            D 
 
Daalhuijsen...........................................81, 82 
Dansen....................................................89 
Dekker................................................70, 71 
 
 
                            E 
 
Echten, van...............................................92 
 
 
                            H 
 
Hartogh, Den..............................................78 
Hesink....................................................80 
Hesselingen, van..........................................93 
Heydanus..................................................93 
Hummel....................................................77 
 
 
                            K 
 
Kappers...................................................76 
Knapper...................................................93 
Koene.....................................................78 
Koets.................................................74, 80 
Kralen................................................76, 77 
Kuinder...................................72, 81, 84, 89, 90 
Kuijer............................................76, 82, 94 
Kuiper....................................................94 
 
 
                            L 
 
Lange, de.....................................72, 74, 75, 85 
Lunenborger...............................................93
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                            M 
 
Meijer....................................................89 
Meulen, van der...................................84, 88, 94 
Moinij....................................................88 
 
 
                            R 
 
Roobaard..............................................71, 92 
 
 
                            S 
 
Selling...........................................71, 74, 76 
 
 
                            T 
 
Tabingh...................................................73 
 
 
                           U 
 
Urk, van..................................................78 
 
 
                           V 
 
Veen, van der.....................72, 74, 77, 79, 80, 81, 84 
Veuger, Aris Hendrikus....................................71 
Veuger, J.A...............................71, 78, 92, 93, 94 
 
 
                            W 
 
Wesfels...................................................78 
Woltman...................................................76Woude, van 
de.............................................79 
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Een waarschuwing tot slot 

 
 
Gedurende mijn genealogisch onderzoek naar het voorgeslacht van mijn 
grootouders en de grootouders van mijn echtgenoot, is mij verschillende 
keren gebleken dat familieleden waren benaderd door "lieden" die 
"schitterende en unieke familiegegevens" aanboden. Om die "schitterende 
en unieke gegevens" te ontvangen, moest eerst een vaak flink bedrag 
gestort worden. 
Om een paar van die aanbiedingen te noemen: 
Halbert's  Family Heritage. 
Navraag leerde dat deze mailing wordt verzorgd door Direct Fulfilment 
Services, bedrijfsonderdeel van Wegener Direct Marketing Groep BV te 
Weesp, in opdracht van het Amerikaanse bedrijf Numa Corp. uit Akron 
Peninsula (Ohio). 
In die aanbieding van: "Het wereldwijde boek van de familie ......" 
(volgt de naam van de familie) werd in een tekst "Van de uitgever" het 
aangeboden boek omschreven als zou het handelen "over de geschiedenis 
van de eigen familie".  
Het blijkt echter te gaan om algemene informatie over de onderwerpen 
genealogie, heraldiek en migratie, met daaraan toegevoegd een adreslijst 
van naamgenoten in verschillende landen. 
Vanaf september 1993 werden vele Nederlandse huishoudens benaderd. 
Halbert's heeft dezelfde campagne in o.a de Vere-nigde Staten, Canada, 
Groot-Brittannië, Ierland en Duitsland gehouden. Om Nederland te 
bewerken, zal men zo'n vier jaar nodig hebben. En met Frankrijk is men 
in 1994 begonnen.... 
Wat kunt U precies verwachten van "het wereldwijde boek"? 
De oorspronkelijk Amerikaanse editie is vertaald, met enige aanpassingen 
voor de Nederlandse situatie. 
Het eerste hoofdstuk, over de bevolking van Nederland en met name de 
migratie, is speciaal voor de Nederlandse editie geschreven. 
Het tweede en derde hoofdstuk, over namen en over familiewapens, hebben 
een meer internationaal karakter. Beide hoofdstukken zijn meer bestemd 
voor lezers die zich niet eerder in het onderwerp hebben verdiept. 
Het vierde hoofdstuk is een handleiding voor genealogisch onderzoek, met 
dien verstande dat de tekst -ondanks de vertaling- vooral gericht is op 
wie daarnaar in de Verenigde Staten onderzoek doet. 
Het accent ligt in dit hoofdstuk op de Family History Library of the 
Church of Latter Day Saints (Mormonen) te Salt Lake City. 
Verder adressen van Archieven en Verenigingen in vele landen. Dit kan 
best wel van nut zijn voor wie van Nederlandse families de geëmigreerde 
takken wil opsporen.... 
Het vijfde hoofdstuk is voor iedere familienaam anders. Het bestaat uit 
een lijst van naamgenoten -voor zover na te gaan- ontleend aan de 
telefoongidsen in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, 
Groot-Brittannië, Noord Ierland, Ierland, Oostenrijk, Duitsland, 
Zwitserland en Nederland. 
Voor wie contact wil leggen met naamgenoten in deze genoemde landen, kan 
dit hoofdstuk een bruikbaar hulpmiddel zijn. 
Maar om daar nu zo'n duur boek voor aan te schaffen....! 
Want het dragen van een zelfde familienaam, wil nog niet zeggen dat men 
dan familie van elkaar is. En een familieverband is zeker niet aan te 
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tonen door namen over te nemen uit telefoongidsen..... 
Louter's Antiquariaat Boekhandel te Rotterdam levert tegen betaling een 
"korte geslachtsbeschrijving" en een "authen-tiek kleuren-familiewapen". 
De genealogische gegevens blijken te zijn ontleend aan de International 
Genealogical Index (IGI) van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen (Mormonen), een computerbewerking van door leden van 
de kerk ingezonden gegevens. In enkele gevallen zijn Louter's gegevens 
nagenoeg geheel in overeenstemming met die in de IGI (de bestanden 
Aafjes, Admiraal, Al, Albrecht). Kennelijk is men na verloop van tijd 
tot de conclusie gekomen, dat het intypen van gegevens ook maar een 
saaie bezigheid is en is men creatief gebruik gaan maken van de 
mogelijkheden welke een tekstverwerker biedt. Men heeft de familienaam 
waaronder gegevens in de IGI te vinden zijn, vervangen door de naam van 
de cliënt. Zo blijken gegevens, die in de IGI op de familienaam Admiraal 
voorkomen, door Louter geleverd te zijn onder de noemer Aupers, Bains, 
De Bie en Broers. Terwijl IGI gegevens op de naam Al de wereld zijn 
ingestuurd als "korte geslachtsbeschrijvingen" Den Breejen, Bolland, Van 
Bussel. 
Kennelijk om de overeenkomst in de gegevens te verdoezelen (maar ook 
wellicht om een aanvaring met de Mormonen te vermijden) zijn daarenboven 
nog hier en daar voor- en plaatsnamen door andere vervangen. 
Het moge duidelijk zijn, dat het geleverde materiaal absoluut 
onbruikbaar is....! 
 
 
 
 
Familiewapen. 
Er zijn ook praktijken bekend van bureaus die familiewapens aanbieden. 
Meestal zijn die aanbiedingen zo gesteld dat de geadresseer-de een 
geschilderde of gegraveerde uitvoering van een wapen op zijn of haar 
familienaam wordt geboden. De cliënt die niet zo bekend is met de 
spelregels van de heraldiek, zal licht de indruk krijgen dat hier 
inderdaad het eigen familiewapen wordt aangeboden. In werkelijkheid 
berust het slechts op toeval indien dat zo is. Er bestaan vele families 
met dezelfde naam, zonder dat er sprake is van een gemeenschappelijke 
afstamming van één voorvader die deze familienaam kreeg of aannam. Bij 
veel voorkomende namen is dat al heel voor de hand liggend. Juist de 
familiewapens kunnen dan dienen om de ene familie van de andere te 
onderscheiden. 
Aan deze voorwaarde voor goed gebruik van de heraldiek gaan verscheidene 
aanbiedingen voorbij. Enkele voorbeelden: 
Louter's Antiquariaat Boekhandel (hierboven reeds genoemd) levert ook 
"authentieke kleuren-familiewapens". 
Onderzoek van dit materiaal heeft uitgewezen dat de wapens zonder 
uitzondering kleurcopieën zijn uit A.A.Vorsterman van Oyen's bekende 
standaardwerk  Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche 
familien (uitg. Groningen 1885-1890) evenwel onder een andere 
familienaam dan waaronder de firma Louter ze levert. 
In alle gevallen kreeg de cliënt een wapen, dat door Louter wel van de 
door hem gewenste naam was voorzien, maar dat in werkelijkheid 
toebehoorde aan een geheel andere familie. 
Louter bedrog dus! 
Overigens gaat Louter nu -na klachten- door met zijn aanbiedingen onder 
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de nieuwe naam Boekhandel/Uitgeverij Heraldica! 
De Stichting Heraldisch Atelier "Armorial" te Tiel gaat iets subtieler 
te werk. Dit bureau biedt aan "Wij gaan voor U na of er vroeger op Uw 
familienaam een wapen werd gevoerd". Let wel, er staat niet "door Uw 
familie", maar "op Uw familie-naam".  
Het atelier verzuimd echter te vermelden dat wie zo'n "familiewapen op 
naam" voert zonder aangetoonde familierela-tie met de oorspronkelijke 
wapenvoerders in strijd met goed heraldisch gebruik handelt. Men pronkt 
dan door tussenkomst van "Amorial" met andermans veren! 
Het Glasatelier Decor Art te Breda biedt, ondertekend door Jean van 
Aerde, eveneens wapenafbeeldingen op de familienaam van de geadresseerde 
aan. De aanbieding gaat vergezeld van een aanvraagformulier waarmee men 
kan inschrijven op "het kunstwerk dat in een strikt beperkte oplage 
wordt vervaardigd over: de familie ......(de familienaam van de 
geadresseerde)". 
Ook Decor Art bekommert zich niet om het goede heraldische gebruik dat 
families een wapen voeren om zich te onderscheiden van andere families. 
 
 
 
 
 
Moge bovengenoemde voorbeelden een waarschuwing zijn geen gebruik te 
maken van dergelijke aanbiedingen alvorens door betrouwbaar 
bronnenonderzoek is vastgesteld dat er geen sprake is van bedrog. 
En let wel: genealogisch onderzoek naar een familie vraagt zo ontzettend 
veel tijd, dat het eigenlijk direct al duidelijk is dat, wanneer een 
bureau gegevens aanbiedt betreffende vele familienamen, die 
genealogische gegevens niet van veel waarde kunnen zijn! 
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Het familieboek "Veuger kwam tot stand in samenwerking met MultiCopy te 
Alkmaar. 
Ik zou graag allen die hebben meegewerkt aan de totstandko-ming van dit 
familieboek, maar vooral U als intekenaar, wil-len bedanken. Immers Uw 
belangstelling en vertrouwen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat 
deze uitgave gerealiseerd kon worden!                     
 
Deze genummerde uitgave, 65 exemplaren tellende, is mogelijk gemaakt 
door de volgende personen, instellingen en vereni-gingen: 
 
 1. Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem 
 2. Regionaal Archief te Alkmaar 
 3. Nederlandse Genealogische Vereniging te Naarden 
 4. Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage 
 5. Genealogische Vereniging, afdeling Den Helder 
 6. Greta Veuger..................................8-3-2:2 b. 
 7. Pieter Dekker.................................8-4-3:3 a. 
 8. Jan Dekker....................................8-4-3:3 a. 
 9. Klaas Dekker..................................8-4-3:3 a. 
10. Geesje Jannetje Coljee........................8-6-4:4 b. 
11. Marjan Coljee.................................8-6-4:4 b. 
12. Daniël Pieter Jimmink.........................8-8-5:5 a. 
13. Willem Albert Wilms...........................8-8-5:5 b. 
14. Marianne Bloothooft..........................8-11-7:6 a. 
15. Gerrit Bloothooft............................8-11-7:6 a. 
16. Tom Bloothooft...............................8-11-7:6 a. 
17. Maatje Veuger................................8-11-7:6 b. 
18. Hillegonda Ida Veuger.......................8-16-10:8 a. 
19. Ida Elisabeth Veuger........................8-16-10:8 c. 
20. Engelina Doets..............................8-16-10-8 c. 
21. Ada Doets...................................8-16-10:8 c. 
22. Peter Doets.................................8-16-10:8 c. 
23. Dina Souwtje Veuger.........................  9-4-1:1 b. 
24. Henderikus Aris Veuger........................9-8-2:2 
25. Aris Henderikus Veuger........................9-9-3:3 
26. Alie Veuger.................................  9-9-3:3 b. 
27. Petrus Adrianus Vader.........................9-9-3:3 b.  
28. Maria Catharina Vader.........................9-9-3:3 b. 
29. Jan Veuger...................................9-10-4:4 
30. Nella Geertruida Veuger......................9-10-4:4 e. 
31. Hans Veuger..................................9-10-4:4 g. 
32. Anneke Veuger................................9-10-4:4 i. 
33. Tineke Veuger................................9-10-4:4 j. 
34. Joke Veuger..................................9-10-4:4 k. 
35. Michiel Veuger...............................9-18-5:5 
36. Irene Caroline Veuger........................9-18-5:5 a. 
37. Michiel Johan Veuger.........................9-18-5:5 c. 
38. Klaas Nan Veuger.............................10-1-1:1 
39. Aline Gea Veuger.............................10-1-1:1 c. 
40. Jan Arie Veuger..............................10-3-2:2 
41. Jan Veuger...................................10-6-4:3 
42. Jan Arie Veuger..............................10-6-4:3 a. 
43. Hans Veuger..................................10-6-4:3 b. 
44. Mark Veuger..................................10-6-4:3 c. 
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45. Henk Veuger..................................10-8-5:4 
46. Jolanda Veuger...............................10-8-5:4 a. 
47. Arjan Veuger.................................10-8-5:4 b. 
48. Sandra Veuger................................10-8-5:4 c. 
49. Gerrit Veuger................................10-9-6:5 
50. Klaas Veuger................................10-10-7:6 
51. Robert Jan Veuger...........................10-11-8:7 
52. Gerard Veuger...............................10-12-9:8 
53. Jan Veuger.................................10-14-10:9 
54. Martin Veuger.............................10-16-12:10 
55. René Michiel Veuger.......................10-21-13:11 
56. Henderikus Cornelis Veuger...................11-1-1:1 
57. Cornelis Pieter Veuger.......................11-2-2:2 
58. Harm Selling.....................................blz.76. 
59. 
60. 
61. 
62. Johanna Hillegonda de Graaf......................blz.45. 
63. Monique de Graaf.................................blz.45. 
64. François Henri Johan de Graaf....................blz.45. 
65. Engelina de Graaf-Hoornsman......................blz.45. 
 
 
 
 
Een beperkt aantal exemplaren is dus nog verkrijgbaar bij de schrijfster 
van dit familieboek. 
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