
De familie Aalders in Santpoort
Jan Morren

Inleiding

In 2009 ontstond via de website van de Historische

Kring Velsen een contact tussen leden van de familie Aal-

ders en de schrijver van dit artikel als lid van de Werk-

groep Lokale Geschiedbeoefening van de Historische

Kring Velsen. Dit leidde tot een vruchtbare uitwisseling

van gegevens aan de hand waarvan een artikel geschreven

kon worden over de tijd dat het voorgeslacht van de fami-

lie Aalders in Velsen woonde. De uitwisseling van gege-

vens leidde er ook toe dat leden uit deze familie,

afkomstig uit onder meer Australië, een bezoek brachten

aan Velsen om onder leiding van de schrijver van dit arti-

kel de plaatsen in Velsen te bezoeken waar het voorge-

slacht had gewoond.

Dit artikel begint met een verkorte geschiedenis van de

familie Aalders die begint in de 9de eeuw in het huidige

Duitsland. Door de eeuwen heen zien we de naam

‘Alhard’ veranderen in ‘Alders’. Door de tijd heen veran-

derde de schrijfwijze van de meeste namen. In dit artikel

wordt alleen de tak van de familie Aalders behandeld die

woonde aan de Jan Gijsenvaart en in een boerderij bij het

land genaamd ‘De Winkel’ te Santpoort. Er is nog een

tweede tak van de familie Aalders die bezittingen heeft

gehad ter hoogte van het huidige IJmuiden, in Driehuis en

in Santpoort. Mogelijk wordt aan deze tak in de toekomst

nog een artikel gewijd.

De familie Aalders tot hun vertrek naar Nederland

Dat we betreffende de geschiedenis van de familie Aal-

ders terug kunnen gaan tot in de achtste eeuw, danken we

aan het doctoraalproefschrift van prof.dr. Clemens Pa-

genstert, die hij in 1908 publiceerde onder de titel Die

Bauernhöve im Ambte Vechta. Hierin wordt vermeld dat

in 770 Alderdt te Varnhuesen boer was en een eigen stuk

land bezat. Varnhuesen is een kleine buurtschap ten zuid-

oosten van Visbek, een plaats 55 km ten noorden van

Osnabrück in de Landkreis Vechta. Vanaf 778 was Widu-

kind de leider van de Saksen, die leefden in een gebied dat

zich uitstrekte ten oosten van de rivier de IJssel tot de ri-

vier de Elbe in Duitsland. Ondanks het vele bekerings-

werk van Bonifatius, die in 754 bij Dokkum werd

vermoord, en zijn opvolgers volgden de lagere groepe-

ringen in het toenmalige Saksen nog steeds de van ouds-

her overgeleverde tradities. Karel de Grote was sinds 768

de leider van het Frankische rijk. Hij probeerde de Saksen

te bekeren. De Saksen verweerden zich heftig tegen deze

bekering, wat leidde tot bloedige oorlogen tussen de

Franken en de Saksen tussen 772 en 804.

In 785 werden Widukind en zijn volgelingen verslagen.

Widukind en zijn volgelingen bekeerden zich. Zij konden

kiezen tussen de bekering en de dood. Hierbij waren ook

de vader en grootvader van Evorhund en zijn vier zonen,

Dyrick, Clawes, Eybe en Alhard ten Varnhorn, de voor-

ouders van de Aalders-familie. Zij moesten hun land aan

de kerk afstaan en voortaan aan de kerk een tiende deel

van hun oogst afdragen. Hun eigendom werd in 872 op

grond van een officiële overgangsakte samen met het land

in Wildeshausen door Graaf Walbert en zijn vrouw

Altburg aan de katholieke kerk geschonken. Dit op voor-

waarde dat dit eeuwig leven voor hen en de ouders van de

graaf zou opbrengen. De ouders van de graaf zijn Wibert,

de zoon van Widukind, en zijn gemalin Odrad. In die da-

gen werden de boeren door de kerk belast waarbij het vee

en de oogst dienden als basis voor het tiende deel. De be-

lasting werd gebruikt voor de financiering van de bouw

van kerken, kloosters en de levensbehoefte van de kloos-

terlingen en de geestelijken. Indien de landadel het land in

bezit kreeg moesten de boeren de tienden aan hen afdra-

gen. Later werd de tiende inning omgezet in een tiende

deel uit de geldelijke opbrengst van de oogst.

Terwijl de eerstgeboren zonen het boerenbedrijf in

Varnhusen (nu Hogenboegen) voortzetten, is in de 15de
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eeuw een nazaat van Alderdt ten Varnhuesen een nieuwe

boerderij begonnen in Varnhorn. Deze buurtschap ligt op

ruim 1 km ten noordoosten van Visbek. Dit was Alhard

ten Vernhorn, die geboren was in 1645 en trouwde met

Taleke ten Vernhorn. Van hen uit ging het geslacht verder

naar hun nazaat Hendrik of Heinrich Aalders die in 1689

geboren werd in Vechta als zoon van Henrich Jorgen Aal-

ders (Ahlers) en Anna Voet. Hij vertrok naar Nederland

en komt terecht in Velsen. In die tijd trokken veel boeren-

zonen uit die streek naar Nederland vanwege de slechte

vooruitzichten die zij hadden. Velen keerden uiteindelijk

weer terug, maar Heinrich bleef in Nederland, omdat hij

kennis maakte met een Nederlandse vrouw. Van Alderdt

te Varnhuesen leven nog nazaten in de buurtschap Varn-

husen aan de rand van Visbek. Volgens overlevering

heeft de familie in 1800 de grond teruggekocht die de

kerk hen in de 8ste eeuw had ontnomen. Op dit stukje

grond staat nog de boerderij van Clemens Ahlers aan de

Varnhusenstraat 34 in Visbek. De boerderij ligt op een

hoger gebied naast het dal van de Twillbeek die door

Varnhusen stroomt. Een bij uitstek geschikte plaats om in

de 8ste eeuw een boerderij te bouwen. Op de droge hoge

plaats de boerderij, op de helling de landbouwgronden en

weilanden en beneden in het dal het water uit de beek dat

zorgde voor drinken voor mens en vee en de bevloeiing

van de landbouwgronden.1 Helaas moet deze boerderij

plaatsmaken voor de aanleg van een nieuwe ringweg rond

Visbek hiermee gaat een meer dan 2.000 jaar oude boe-

renlocatie verloren.

De boerderij in Varnhorn is diverse keren verbouwd,

ondermeer in 1848. De boerderij wordt nog steeds be-

woond door en is eigendom van Beate Meyer, een nazaat

van Alhard te Vernhorn die getrouwd is met Dieter Mey-

er.

Aan de Jan Gijsenvaart

Na een lange reis kwam Hendrik Aalders (toen nog

Ahlers) aan in Velsen en vond mogelijk werk op een van

de blekerijen in de Lekbuurt aan de Jan Gijsenvaart. Hier

leerde hij Pieternel Janz de Bruijn kennen waarmee hij in

1735 op 46-jarige leeftijd trouwde in Velsen. Zij kwam

uit ‘Muijdenberg’. Al snel werd hij getroffen door het

overlijden van zijn vrouw. Zij overleed in 1736. In het-

zelfde jaar hertrouwde hij met de twintig jaar oude Antje

Bijmans uit Leenderstrijp. Leenderstrijp is een buurt-

schap ten zuiden van Eindhoven. Zijn beide vrouwen

kwamen dus uit andere plaatsen, mogelijk heeft hij ze le-

ren kennen op de blekerij waar hij werkte. Hier werkten

veel seizoenarbeiders uit andere plaatsen.

Uit zijn tweede huwelijk kwamen voort Arij Hendriksz

in 1742, Marijtje in 1744 en Hendrik Aalders in 1748.

Alle drie werden zij geboren in Velsen en van Arij Hen-

driksz is bekend dat hij gedoopt is in de rooms-katholieke

kerk van Overveen, waar verscheidene rooms-katholieke

inwoners uit de Lekbuurt kerkten.
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Arij Hendriksz bleef in Velsen wonen en trouwde in

1768 te Velsen met Catharina Jacoba van der Vossen.

Zijn kinderen werden soms Aalders, soms Alders ge-

noemd. Marijtje trouwde in 1775 te Haarlem met Corne-

lis van Noort. Zij gingen wonen in Haarlem. Hendrik

trouwde in 1773 te Velsen met Anna Harmse Niet die bij

haar ouders woonde aan de Jan Gijsenvaart. Het huis,

waar Anna woonde, is bekend uit 1728. In dit jaar kocht

haar vader Harmen Niet het huis voor 130 gulden van de

weduwe van Cobes Nijs. Zij was eerder de weduwe ge-

weest van Pieter Willemz van de Linde en zij woonde in

Haarlem. Het huis werd omschreven als een half huisje en

was in het verpondingsregister bekend onder nummer

52.2

Toen Harmen Niet overleed, ging het halve huis over

naar zijn dochter Anna, zijn enige erfgename. Anna en

Hendrik gingen na hun trouwen wonen in dit huis. In

1774 hadden zij behoefte aan contant geld en leenden zij

van monsieur Jan Ruij, een landmeter en meestertimmer-

man die woonde aan de Jan Gijsenvaart, de som van 200

gulden. Als onderpand voor de lening diende hun huis dat

werd omschreven als het voorste halve huis, dat in het

oosten begrensd werd door het achterste gedeelte van het

huis dat in bezit was van Jan Hanenberg. Ten zuiden van

dit huis stonden de huisjes ten behoeve van de roomse ar-

men in Velsen. Ten noorden stond het huis van Govert

Veldhoven genaamd ‘de Gouden Haan’.3

Uit het huwelijk van Hendrik en Anna kwamen drie kin-

deren voort: Hendrik in 1774, Maria in 1776 en Jan in

1777. De laatste twee werden gedoopt in de rooms-katho-

lieke kerk aan de Ossenhooftsteeg in Haarlem. In 1776

verkochten Hendrik en Anna het halve huis aan Covert

Veldhoven voor 500 gulden.4 Zij vertrokken daarna naar

Haarlem. Het huis dat Hendrik en Anna bewoonden, is

nog steeds te vinden aan de Bloemendaalsestraatweg

nummer 80. Het huis is later verbouwd, waardoor de in-

deling van twee woningen achter elkaar, veranderd is

naar twee woningen naast elkaar en nu samengevoegd

zijn tot één woning.5

Na de geboorte van Jan overleed Anna. In 1778 her-

trouwde Hendrik met Maria van der Spek, die geboren is

in ‘s-Gravenhage. Uit hun huwelijk kwamen zes kinderen
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voort. Dit waren Ari in 1779, Anna in 1780, Helena in

1783, Leendert in 1785, Anna in 1787 en Maria in 1789.

Zij worden allen gedoopt in de rooms-katholieke kerk te

Haarlem, de statie Sint Bavo. Later keerden zij weer terug

naar Velsen, waar Hendrik overleed en begraven werd in

1810. Zijn vrouw werd begraven in 1808. Van hun kinde-

ren keerde Leendert weer terug naar Velsen.

Op de boerderij bij het land De Winkel

Leendert trouwde in 1809 met Catharina Reijersz. Het

huwelijk werd voltrokken in de rooms-katholieke kerk te

Schoten. Leendert woonde toen aan de Jan Gijsenvaart; in

welk huis is niet bekend. Catharijna wordt in de diverse

archiefbronnen als volgt genoemd: Catharina Reijersz,

Catharina Reijers, Trijntje Reijers, Reintje Reijers of Ca-

tharina Teunisz. De vader van Catharina heette Teunisse

Reijers. Mogelijk is het wisselend gebruikmaken van de

achternaam Reijers en Teunisz ontstaan door soms ge-

bruik te maken van het patroniem. In 1822 treedt Leen-

dert Aalders op als getuige bij het Vredegerecht in

Bloemendaal bij de correctie van een verkeerde naam van

de moeder van de bruidegom die opgegeven was bij zijn

huwelijk.

De vader van de bruidegom was Reijer Teunisz en de

bruidegom werd Teunis Reijer genoemd. Ook hier werd

dus gebruik gemaakt van het patroniem. Als we alle bron-

nen vergelijken op basis van geboortedata en de andere

gegevens kan het niet anders zijn dat Catharina (met de

andere voornamen) Reijers of Teunisz dezelfde persoon

was. Niet lang na zijn huwelijk zal Leendert een boeren-

bedrijf begonnen zijn. In het notarieel archief van Velsen

wordt Leendert van af 1812 genoemd als koper van on-

roerende goederen. Hij kocht onder andere hakhout, gras,

zaadgewas, grasgewas, aardappelen, bloembollen, stoe-

len, een slijpsteen, vee, een paard en onroerende goede-

ren. Tevens huurde hij weiland aan de Oostlaan in de

Velserbroek, aardappelland en etgroen.6 Voor dit laatste

is lastig een verklaring te vinden, volgens het Middelne-

derlandsch handwoordenboek was etgras het tweede gras

of gras dat niet gemaaid werd om te hooien. Mogelijk
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De Lekbuurt in 1832. Perceel 456 is de woning waar Hendrik Hendrikzoon Aalders woonde. Kaart: J. Morren, naar
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huurde hij grasland waarop het eerste hooi in het seizoen

geoogst was, en kon hij het vee weiden op het zogenaam-

de tweede of etgras dat van mindere kwaliteit en niet ge-

schikt was om als veevoer geoogst te worden. Duidelijk

wordt dat hij een boerenbedrijf dreef dat hij pachtte. Hij is

dan nog niet bekend als eigenaar van een boerderij of huis

in Velsen. We mogen aannemen dat hij de boerderij op de

voormalige hofstede Velserhooft pachtte. In 1817 kwam

hij in de gelegenheid om deze boerderij te kopen.

Voordat we hierop ingaan eerst een stukje geschiedenis

van deze boerderij. In 1681 was deze boerderij in bezit

van de erfgenamen van Jacob Janszoon Lommers. Zij

verkochten deze boerderij in dit jaar aan mr. Johan de

Kies van Wissen die eigenaar was van de hofstede Huis te

Wissen aan de huidige Biezenweg in Santpoort. Bij de

boerderij behoorden vier morgen land en een stuk land

genaamd ‘De Winkel’ dat ongeveer één morgen groot

was. Het geheel werd verkocht voor 3.500 gulden. In het

oosten lag de Zeeweg, dit is nu de huidige Hagelinger-

weg. In het zuiden lag de schouwbeek die bekend stond

als de Schipbroekenbeek.7 Na het overlijden van Johan

verkopen zijn erfgenamen in 1728 de boerderij en het

land aan Jacobus Dupeyro Janszoon, eigenaar van de

naastliggende hofstede Velserhooft, voor 8.000 gulden.

De boerderij werd omschreven als een boerenwoning met

getimmerte, stal, schuur en boomgewassen. In het zuiden

lag de Kruidbergerweg.8 Jacobus voegde de boerderij met

het omliggende land, waaronder het land De Winkel bij

de hofstede Velserhooft. Hij vervolmaakte de reeds aan-

gelegde formele tuin op de hofstede en laat ervoor een

sterrenbos aanleggen.

De boerderij kwam te staan in de noordoosthoek van het

sterrenbos. In 1735 diende Jacobus een verzoek in om de

Kruidbergerweg te mogen omleggen op een tracé ten

noorden van de boerderij. Dit zal hij gedaan hebben om

meer ruimte te maken voor de aanleg van de tuin met het

sterrenbos. Hij krijgt daarvoor toestemming. Door de om-

legging kreeg de Kruidbergerweg zijn huidige tracé.9

Het sterrenbos ligt in de zogenaamde voorplaats van de

hofstede; hier is de straatnaam ´Voorplaats´ in Santpoort

naar vernoemd. De boerderij en het land blijven onder de

opeenvolgende eigenaren behoren bij Velserhooft. In

1805 was Jan Bernd Bicker de eigenaar van de hofstede

en de boerderij. In die tijd werd Nederland overheerst

door de Fransen en waren er slechte economische tijden.

Mogelijk was Jan Bernd daardoor genoodzaakt om Vel-
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Velserhooft rond 1780. De boerderij wordt hierin aangegeven als een ‘huijsmanswoning’. Kaart: J. Morren, naar de
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Velserhooft in 1832. De boerderij wordt weergegeven met perceel nummer 31. Kaart: J. Morren, naar het kadastrale

minuutplan door F.J. Nautz



serhooft en de boerderij te verkopen. Livinus de Groot,

een koopman uit Dordrecht, werd de nieuwe eigenaar

voor 64.677 gulden.10 Hij kocht het geheel aan als han-

delsobject. Hij verkocht de hofstede in delen aan verschil-

lende andere personen. In 1815 verkocht hij de boerderij

met zes morgen land door aan Maarten Scheepers, een

bouwman (landbouwer), uit Santpoort. De verkoopsom

bedroeg 1.000 gulden.11 Maar in 1817 vertrekt Martinus

naar Hees in de Meierij van ’s-Hertogenbosch en was hij

genoodzaakt de boerderij weer te verkopen. De nieuwe

eigenaar werd Leendert Alders van beroep landman

(boer) in Santpoort, zoals eerder vermeld mogelijk als

huurder van de boerderij.

In de archieven zien we nu de naam Aalders veranderen

in Alders. De boerderij werd omschreven als een huis met

erf en vijf morgen wei- en teelland. Voor het geheel be-

taalde Leendert 1.000 gulden. De boerderij stond aan-

vankelijk geregistreerd onder verpondingsnummer 115.

Tijdens de Franse overheersing werd dit gewijzigd naar

nummer 111. Martinus verkocht de boerderij voor dezelf-

de prijs als hij haar gekocht had. Bovendien leent hij aan

Leendert het bedrag van 2.400 gulden, waarvan Leendert

de verkoopsom betaalt. Voor de lening betaalde Leendert

vijf procent rente.12 Uit zijn onroerendgoedaankopen en

de aanwezigheid van wei- en teelland maken we op dat hij

een gemengd bedrijf dreef. De landbouw was gericht op

de teelt van aardappelen en granen. In 1825 kocht hij

bloembollen; hieruit maken we op dat hij nog een poging

heeft gedaan om bollen te telen. In 1828 kocht hij van Ja-

cob Kuiper, burgemeester van Spaarnwoude, de pacht

van de Brederoder en Koren tienden voor 44 gulden. Ja-

cob Kuiper was eigenaar van het recht van de tiende in-

ning. Maar hij wilde de tiende niet zelf innen en bood

jaarlijks het recht van de inning in pacht te koop aan. De

koper van dit pacht int dan de tienden en moet hiermee de

koop van de pacht met winst terugverdienen. Ieder jaar

moest de boer vlak voor de oogst zijn gewas op verkoop-

waarde laten schatten. Een tiende van het geschatte be-

drag moest hij afdragen aan de koper van de pacht.13

Het land rond de boerderij van Leendert lag in het ge-

bied van de tiende, hierdoor hoefde Leendert geen pacht

te betalen waardoor hij al een deel van aankoopsom terug-

verdiende. Leendert kocht ook grasgewas aan. Dit zal hij

gedaan hebben, omdat het land rond de boerderij te wei-

nig gras opleverde als veevoer voor de winterperiode. In

1821 gaat hij over tot de huur van twee stukken weiland

aan de Oostlaan in de Velserbroek. In 1828 werd nog-

maals vermeld dat hij land huurde. In 1827 en 1828 ver-

koopt hij grasgewas, de oogst van hooi op de gehuurde

landen zal zo groot zijn geweest, dat hij gras overhield

voor de verkoop. Uit het huwelijk van Leendert en Trijn-

tje Reijers kwamen twee kinderen voort, Willemijntje in

1816 en Hendrik in 1828. Op het kadaster minuutplans en

uit de kadasterregistratie uit 1832 kunnen we een goede

indruk krijgen van de grootte van het boerenbedrijf. Het

omvatte toen de volgende percelen in kadastrale sectie F:

nr. 30 bouwland

nr. 31 huis en erf (de boerderij)

nr. 32 en 33 tuin

nr. 34 weiland

nr. 215 weiland.

Op de avond van 21 mei 1844 overleed Leendert op

58-jarige leeftijd in zijn boerderij te Santpoort. Hij heeft

dan nog wel het trouwen van zijn dochter Willemijntje

mogen meemaken. Willemijntje trouwde op 11 februari

van dit jaar met Joannes Kaasenbrood. Om tot dit huwe-

lijk te komen moest driemaal naar het raadhuis in Velsen
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de boerderij gestaan. Foto: J. Morren, 2009



gegaan worden. Bij de eerste keer werd de huwelijksaf-

kondigingakte opgemaakt. De tweede keer werd de ge-

boorteakte van Hendrik overhandigd en de derde keer het

bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie

afgegeven door de Staatsraad Gouverneur van Noord-

Holland. Uiteindelijk was de ambtenaar van de burgerlij-

ke stand te Velsen in de persoon van burgemeester

Enschedé tevreden en mochten ze op 11 februari in het

huwelijk treden. Als getuigen traden op Pancras en Simon

Kaasenbrood, beiden broers van de bruidegom, en Corne-

lis en Teunis Reijer, beiden ooms van de bruid. Haar bei-

de ooms en haar moeder konden de huwelijksakte niet

tekenen, omdat zij niet konden schrijven. Uit het huwelijk

van Willemijntje en Joannes kwam een zoon voort ge-

naamd Leendert of Leonardus. De weduwe Catharina of

Trijntje Reijers bleef het boerenbedrijf leiden. In 1848 en

in 1862 werd gemeld dat bij haar inwonen Willemijntje

haar dochter met haar man Johannes Kaasenbrood, haar

kleinzoon Leendert en haar zoon Hendrik, die dan nog

ongehuwd is. In 1874 kwam er een inwoonster bij name-

lijk Maria Catharina Nipsfin afkomstig uit Velsen. Zij

woonde hier tot en met 1882. Waarom zij hier woonde, is

niet bekend.

Willemijntje overleed in 1876. Hendrik Alders en Leo-

nardus werden de uiteindelijke erfgenamen van Leendert

Alders en Catharijna Reijers. In 1877 verkopen Leonar-

dus en zijn vader het erfdeel in de boerderij aan respectie-

velijk hun oom en zwager Hendrik voor 6.500 gulden.

Het geheel werd beschreven als een boerenwoning met

getimmerten, erf, tuin en enige percelen teelgrond en wei-

land. De oppervlakte was vier hectare, 99 are en 40 centi-

are. De boerderij lag aan een oprijlaan ten zuiden van de

boerderij die ongeveer lag op het tracé van de oorspronke-

lijke Kruidbergerweg, zoals die was voor de omlegging in

1735. De oprijlaan kwam uit op de huidige Hagelinger-

weg, toen Grind- of Puinweg genaamd.14

Hendrik bleef lang vrijgezel. Pas op 48-jarige leeftijd

trouwde hij in 1877 met de 36 jaar oude Elisabeth Mech-

tilda of Machtilda Krabbe. Zij was afkomstig uit Brum-

men in Gelderland. Dan volgden droevige jaren: in 1878

overlijdt zijn moeder Catharina Reijers. Op nieuwjaars-

dag in 1879 werd Willemijntje getroffen door het over-

lijden van haar man, Johannes Kaasenbrood. Hij werd 66

jaar oud. In hetzelfde jaar werd in 1879 Godefridus Kops

in dienst genomen als dienstbode; hij werkte hier tot

1881. In 1879 werd een zoon geboren die echter bij zijn

geboorte overleed. Opvolgend werd in 1882 een dochter

Elisabeth Theodora geboren, maar bij de geboorte stierf

haar moeder en de geborene stierf toen zij twee dagen oud

was. Hendrik bleef kinderloos en als weduwnaar achter.

In 1883 nam Hendrik de dienstbode Anna Catharina Reij-

nart in dienst. Zij was geboren in Zevenbergen en woonde

in de Haarlemmermeer. Tussen hen ontstaat een liefde-

volle relatie wat er toe leidde dat hij in 1884 op 55-jarige

leeftijd met haar trouwde. Zij was toen 29 jaar oud. In het-

zelfde jaar komt er een Klaasje Reijnart wonen op de

boerderij; zij is in 1883 geboren te Leiden en afkomstig

uit de Haarlemmermeer. Mogelijk is zij een dochter van

Anna Catharina die geboren is kort voor de indiensttre-

ding bij Hendrik en tijdelijk bij familie in de Haarlemmer-

meer verbleef. Ook komt in 1884 Johannes Theodorus

van der Meijs in dienst als boerenknecht. Hij blijft in

dienst tot 1886. Uit het huwelijk van Hendrik en Anna

Catharina werd in 1885 een zoon geboren, maar ook die

stierf bij de geboorte. Hendrik Alders overleed in 1891

zonder kinderen na te laten. Zijn weduwe Anna Catharina

verkocht in 1892 de boerderij en het land aan Petrus Hul-

sebosch Corneliszoon, een bloembollenkweker te Over-

veen. De boerderij en het land werden verkocht voor

11.000 gulden.15

Anna Catharina Reijnart keerde terug naar de Haarlem-

mermeer waar zij voor haar huwelijk woonde. Petrus liet

de boerderij slopen maar de schuur bleef staan en werd in

gebruik genomen als bedrijfsruimte voor de bollenteelt.

Op het land met perceelnummer 30 liet hij in 1893 een

nieuwe woning bouwen. De rest van het land werd voor

de bollenteelt ingericht. Hij hield het geheel tot 1902 in

bezit. In de jaren twintig van de 20ste eeuw werd op de

plaats van de oprijlaan, die van de Grind- of Puinweg

kwam, de Hyacintenstraat aangelegd waarlangs arbei-

Velisena - 2010 - jaargang 19 53

Het punt waar de Hagelingerweg en de

Hoofdstraat samenkomen rond 1920.

Rechts naast de hooiberg café De Tuin-

man. Foto: NHA, Kennemer Atlas



derswoningen werden gebouwd. In dit bouwproject werd

over de Hyacintenstraat een poortgebouw opgenomen.

Vlak bij dit poortgebouw heeft de boerderij gestaan.

De woning uit 1893 en de schuur werden later gesloopt.

Op de plaats van de woning staat nu een winkelpand op de

hoek van de Hagelingerweg en de Kruidbergerweg.16

Als laatste nog hoe het verder ging met de kleinzoon

Leendert of Leonardus Kaasenbrood. Voor zover is na te

gaan, bleef hij tot de verkoop van de boerderij werken bij

zijn oma om het boerenbedrijf gaande te houden. Moge-

lijk heeft hij een deel gekregen uit de aanzienlijke op-

brengst van de verkoop van de boerderij, want hij werd

eigenaar van het café De Tuinman, Hagelingerweg 3 in

Santpoort. Hij trouwt in 1894 met de dienstbode Anna

Granneman uit de Haarlemmermeer. Het café is later ge-

sloopt en stond voordien aan het begin van de Hagelinger-

weg waar nu de winkelgalerij staat tussen het Broekber-

genplein en het Burgemeester Weertsplantsoen. Hoe het

verder loopt met Leonardus en zijn vrouw ligt verscholen

in de wettelijk nog niet toegankelijke burgelijke standre-

gisters van Velsen.

Met dank aan Gijs van der Poel uit Schagen en Henk Aal-

ders uit Australië

Bronnen
Afkortingen

NA: Notarieel Archief

NHA: Noord-Hollands Archief, Haarlem

ONA: Oud Notarieel Archief

ORA: Oud Rechterlijk Archief

1 J.N. Bakhuizen van den Brink en J. Lindeboom, Handboek der kerkgeschiedenis, ’s-Gravenhage, 1942. p.

183-210

C. Pagenstert, Die Bauernhöfe im Ambte Vechta, 1908

De stamboom van de familie Aalders, opgezet door Gijs van der Poel uit Schagen en Henry Aalders uit Australië

Website: http://www.geolife.de/navigator/suche-touren.html; keuze Regionale Auswahl: Vechta; volgende keuze

Tour-Rubriken: Wandern; vervolgens Treffer anzeigen; selectie van Wanderung “Durchs Twillbäke-Tal nach

Wöstendöllen”; tenslotte optimale Kartenansicht

2 NHA, ORA Velsen, inv.nr. 967 fo. 199r

3 NHA, ORA Velsen, inv.nr. 975 fo. 60r

4 NHA, ORA Velsen, inv.nr. 971 fo. 87r

5 NHA, Ambachtsbestuur van Velsen, inv.nr. 112G-118G en 119

NHA, Kadaster Velsen, art. 52, 245, 396, 1674, 3153, 3232, 3233, 6349, 6833 en 11116

6 NHA, NA Velsen, inv.nrs. 5092, 5092-5098 en 5100-5102

7 NHA, ORA Velsen, inv.nr. 964 fo. 2v

8 NHA, ORA Velsen, inv.nr. 968 fo. 1r

9 NHA, Ambachtsbestuur van Velsen, inv.nr. 10, fo. 2v

10 NHA, ORA Velsen, inv.nr. 1009, akte 98, inv.nr. 970 fo. 121v-125r en inv.nr. 973, fo. 57v

11 NHA, ORA Velsen, inv.nr. 102v, en Oud Notarieel Archief Haarlem, inv.nr. 1698, akten 64, 65 en 66, inv.nr.

1735, akten 64, 65 en 66

12 NHA, ONA Haarlem, inv.nr. 1664, akte 150 en Notarieel Archief Velsen, inv.nr. 28, akte 25

13 NHA, NA Velsen, inv.nr. 29, akte 39

14 NHA, Hypotheken 4, deel nr. 7795, akte 6

15 NHA, Hypotheken 4, deel nr. 7980, akte 60

16 NHA, Kadaster Velsen, art. 3, 1074 en 1661

Overige geraadpleegde bronnen
- Stamboom van de familie Aalders opgezet door Gijs van der Poel, Schagen

- Stamboom van de familie Aalders opgezet door Hendrik Aalders, Australië

- Digitale Stamboom op de website van het NHA, Haarlem: www.noord-hollandsarchief.nl

- De website voor genealogie Genlias: www.genlias.nl

- Doop-, trouw- en begraafboeken van Velsen, NHA

- Gezinskaarten van Velsen, NHA

- Het Vredegerecht, 3605, toegang 39, inv.nr. 30, akte 016, 1822, NHA

- Trouwboek 1777-1815 van de r.-k. kerk van Schoten, NHA

- J. Verdam, Middelnederlandsch handwoordenboek

54 Velisena - 2010 - jaargang 19


