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BEENTJES PER GEMEENTE

• Heemskerk - 396

• Castricum - 328

• Beverwijk - 173 

(cijfers van 2007)

Familie Van Tunen terug in Duitsland.

Van Tunen uit Thuine
De Van Tunens zijn afkomstig uit Thuine (spreek uit: tuune) in Nedersaksen. Dit dorp 

ligt zo’n twaalf kilometer ten oosten van Lingen aan de Ems.

De stamvader van deze familie heet niet Van Tunen, maar (Jan) Claasen. Uit het 

huwelijk met Elske Roelofs worden minstens zeven kinderen geboren, onder wie 

wederom een Jan Claasen (ook wel Jan Janszn genoemd). Deze trouwt in 1738 in 

Beverwijk met Aaltje Corse Tromp. Na het overlijden van Aaltje huwt hij in 1744 

met Grietje Lammerts uit Holstein. Uit deze twee huwelijken komen minstens acht 

kinderen voort. 

In tegenstelling tot vele van zijn landgenoten, die als seizoenarbeider steeds weer 

naar Duitsland terugkeren, vestigt Jan zich defi nitief in Beverwijk. Zijn oudste zoon 

wordt in 1739 in Beverwijk gedoopt als Jan van Tunen (de oude). Hij trouwt in 1765 

met Marijtje Lammerts Denneman, afkomstig uit het Duitse Bersenbrück.

Een van hun zonen, Jan van Tunen (de jonge), is van beroep vleeshouwer en venter 

van konijnen. Hij woont in wat nu de Koningstraat in Beverwijk is en huwt in 

1795 met Marijtje Barends de Roode, afkomstig uit een bekende slagersfamilie in 

Heemskerk. Meerdere Van Tunens zitten in die tijd in het slagersvak. Rond 1830 

vestigt de eerste Van Tunen zich vanuit Beverwijk in Heemskerk. Er komt een reeks 

van nakomelingen. Velen wonen nog altijd in deze twee gemeenten.

De Beentjes 
van Heemskerk
In Nederland wonen meer dan 2000 Beentjes. Ze wonen verspreid over het hele land 

met de grootste concentraties in Heemskerk, Beverwijk en Castricum . 

Van oorsprong komen ze uit Benstrup, een dorpje bij Loningen (Nedersaksen, 

Duitsland). Hier zijn ze bekend onder de naam Beencken.

In 1751 trouwt Johannes Hermanus Beencken met Anna Stumpke. Het is zijn tweede 

huwelijk. Het echtpaar krijgt vier kinderen, waaronder Johannes en Gerd. Om de 

armoede te ontvluchten, gaan Johannes en Gerd als ‘Hollandgänger’ naar Nederland 

om er werk te zoeken. Tussen 1775 en 1785 vestigen de twee broers zich permanent in 

Heemskerk: Johannes als kleermaker en textielkoopman en Gerd als bouwman in de 

land- en tuinbouw. De naam Beencken wordt verbasterd tot Beentjes.

Johannes trouwt in 1791 met Antje Kaasenbrood. Ze krijgen zes kinderen. Uit het 

huwelijk van Gerd wordt slechts één dochter geboren, zodat hier de Beencken/

Beentjes-tak ophoudt. Johannes wordt beschouwd als stamvader  van het 

Heemskerkse geslacht Beentjes.

In 1812 wordt, onder het bewind van Napoleon, het ‘registre civil’ ingevoerd. Daarin 

wordt bepaald dat iedereen een defi nitieve achternaam moet hebben. Daarmee 

wordt Beentjes offi cieel als naam ingevoerd en verdwijnt het Duitse ‘Beencken’.  

In de 17e en 18e eeuw waren veeteelt, grasteelt en turfwinning in de provincies 
Noord- en Zuid-Holland en Friesland de voornaamste agrarische inkomstenbronnen. 
Veel Hollanders waren werkzaam in de handel, visserij en zeevaart. Door gebrek aan 
agrarisch  personeel werden arbeiders geworven in het Duitse Nedersaksen. Slechte 
levensomstandigheden daar dwongen de landarbeiders (zogenaamde Heuerleute) 
om over de grens te gaan werken. Deze  ‘gastarbeiders’ kwamen voornamelijk uit het 
Osnabrückerland, Emsland, Münsterland en Oldenburgerland.

In de 18e eeuw trokken jaarlijks zo’n 30.000 mensen naar Holland en Friesland om te hooien 
(Hannekemaaiers) of turf te steken. De meeste arbeiders kwamen lopend. De hooiwerkzaamheden 
duurden ongeveer zes weken: zes dagen per week van zonsopgang tot zonsondergang tegen stukloon. 
Daarna trokken de meeste Hollandgangers weer huiswaarts. Sommigen vonden hier vast werk en/of 
kregen verkering en vestigden zich in deze regio. Zo zijn onder andere de families Baltus, Denneman, 
Fatels, De Roode, Vendel, Sinnige, Beentjes en Van Tunen in Kennemerland gekomen.
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