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Van de voorzitter                                Truus Schoehuijs 

 
Na een zomer van ups en downs wat het weer betreft gaan wij ons weer en-
thousiast storten op de thermiek van de genealogie. Uit alles blijkt dat steeds 
meer mensen duiken in de archieven om hun eigen afkomst uit te pluizen. 
De krant wist zelfs te melden dat het stamboomonderzoek een volkshobby 
wordt.  
Daarnaast is het ook leuk om te horen over oude gebruiken en ideeeën die in 
vroeger tijden in zwang waren. 
Het komende lezingenseizoen zal een beetje een mix zijn van onderzoek en 
wetenswaardigheden. 
Er staat ons een gevarieerd programma te wachten. 
Mevrouw R. Fideldy Dop zal op 12 september het spits afbijten met een lezing 
over doop- en kraamgebruiken. Voor mijzelf (met mijn friese afkomst) doet 
dat een herinnering herleven aan de verhalen over de brandewijn(s)kom, waar-
uit gezamenlijk gedronken werd of geschept (als er boerenjongens in zaten) bij 
huwelijk en geboorte. 
Op 8 september is de Open Monumentendag en u kunt de stand van onze 
vereniging dan vinden in de Grote Kerk in Alkmaar. 
Op 6 oktober viert de Genealogische vereniging Zaanstreek/Waterland haar 
20 jarig jubileum en uw bestuur heeft daarvoor een uitnodiging ontvangen. 
Op 10 oktober zal de heer Rob Dix ons alles vertellen over vererving van de 
familienaam in vrouwelijke lijn. 
Op 13 oktober is de landelijke archievendag, waarvan het programma nu nog 
niet bekend is, maar de moeite waard om in de gaten te houden via krant of de 
website van de archieven. Vorig jaar stonden we met onze stand daarvoor op 8 
oktober in de bibliotheek, maar het is even de vraag of dat dit jaar ook weer zo 
zal zijn. 
Al met al gaat uw bestuur er weer vol tegenaan en ik hoop u binnenkort te 
begroeten.  

 
 

 

Zaanstreek-Waterland 
 

Op zaterdag 6 oktober viert deze afdeling haar 20-jarig jubileum. 

Sint Michaël College, Leeghwaterweg 7, Zaandam 

Info:www. zaanstreekwaterland.ngv.nl 
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Programma afdelingsavonden 
sept, okt, nov 2007 

Wil Hermanus 
 

De afdelingsavonden vinden plaats in ’t Trefpunt te Alkmaar, Loui-

se de Colignystraat 20, 1814 JA Alkmaar. (tel. 072 5123949). Om 
19.30 uur is de zaal open en de lezingen beginnen om 20.00 uur. 

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom. Toegang gratis. 
Er is gratis parkeergelegenheid.  
 
 
woensdag 12 september 2007 
Lezing “Volksgebruiken en tradities rondom zwangerschap, geboorte en 
doop” door mevrouw R. Fiedeldij Dop. 
Eén van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van een mens is de ge-
boorte van een nakomeling. Dit aangrijpende moment was in het verleden 
aanleiding voor veel rituelen, gebruiken, volksverhalen en bakerpraatjes waar-
over de spreekster ons veel kan vertellen. De  dia’s en voorwerpen die getoond 
worden en de lekkernijen en drankjes die we mogen proeven, zullen deze 
avond tot een ware kraamvisite maken waarbij de rol van de “jonge vader” niet 
wordt vergeten. 
 
woensdag 10 oktober 2007 
Lezing “Vererving van de familienaam in vrouwelijke lijn” door de heer 
R.A.J. Dix. 
Nu wij in ons land sinds een aantal jaren zelf de achternaam van ons kind 
mogen kiezen is dit onderwerp heel actueel. Tot circa halverwege de 18e eeuw 
gebeurde het regelmatig dat in bepaalde streken een kind de achternaam van 
de moeder kreeg. De spreker weet hierover veel voorbeelden te noemen maar 
houdt zich ook aanbevolen voor meer voorbeelden die u misschien kunt aan-
leveren vanuit uw eigen onderzoek. Het wordt een interessante, leerzame 
avond waarbij u wellicht nieuwe inspiratie opdoet. 
 
woensdag 14 november 2007 
Lezing “Het belang van particuliere archieven voor de geschiedschrij-
ving” door de heer C. de Graaf.  
De heer De Graaf is werkzaam bij het Gemeentearchief te Leiden alwaar hij 
regelmatig aardige voorbeelden over dit onderwerp tegenkomt. De verhalen 
die bij de voorbeelden tijdens een beamerpresentatie worden verteld, zullen u 
vast boeien en op nieuwe zoekmogelijkheden brengen.  
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Een praatje bij een plaatje                           Truus Schoehuijs 
 

Uit een erfenis kreeg ik een schilderij wat ooit aan mijn grootouders had toe-
behoord. Het schilderij had vanaf ca. 1932 op een vliering in het huis van mijn 
tante in Zeist gelegen en de afbeelding was zo goed als onzichtbaar geworden. 
Opa Pieter de Vries was indertijd deurwaarder in Dokkum en hoe hij aan het 
schilderij is gekomen was voor mij een raadsel.  
Op de achterkant van het schilderij stond in krijt: A. Tolsma, Burdaard (Bir-
daard). Burdaard ligt aan de elfstedenroute tussen Bartlehiem en Dokkum, een 
plaats die men tweemaal door moet (heen en terug) en dat dorp is doorsneden 
door het riviertje de Ee. 
De ingeschakelde restaurateur dacht dat het schilderij rond 1830 gemaakt 
moest zijn. De afgebeelde man schatte hij ongeveer op 30 jaar, dus zou hij 
rond 1800 geboren kunnen 
zijn. Door toedoen van de 
heren Pieter van der Bij (ar-
chivaris) en Auke Kingma 
(voorzitter van ‘Ald Burdaard’) 
en anderen is een tip van de 
sluier opgelicht. 
Met de informatie achterop 
het schilderij werd het onder-
zoek gestart in het archief van 
Dantumadeel. In eerste instan-
tie was er geen A. Tolsma te 
vinden, maar toen bleek uit 
stukken dat de Burdaarder 
Johannes Sickes in 1812 de 
achternaam ‘Tolsma’ heeft 
aangenomen. Ook voor zijn 
kinderen Sikke, Klaas, Gertje 
en… Albert.  
-Nederland was ingelijfd door de Fransen en Napoleon verordonneerde dat 
men in Nederland een achternaam moest hebben en dat bij officiële gebeurte-
nissen als geboorte, huwelijk en overlijden aangifte werd gedaan op het grie-
tenhuis!-.  
Het vreemde is dat de leden van de familie Tolsma later in officiële papieren 
opduiken als ‘Talsma’. Albert Johannes Talsma, 35 jaar, was gehuwd met Antje 
Egberts Prins en zij kregen zes kinderen: Imkje (1820), Jetske (1822), Egebert 
(geb. 1825 en overl. 1826), Johanna (1825) en de tweeling Gertje en Egbert 
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(1828). Aan de hand van het oudste kind was het vinden van de huwelijksakte 
gemakkelijk: 6 juni 1819. 
Op zoek naar meer gegevens blijkt dat hij bij de volkstelling in 1829 slager was 
zoals meer Birdaarders (van de 353 getelde inwoners waren er 10 slager). On-
der de bevolking waren er vanouds velen veehandelaar. Voornamelijk schapen 
werden verhandeld en geslacht. Het vet was voor kaarsen, de wol voor de 
kleren en het vlees voor consumptie. Alleen de schapenkoppen bleven over en 
die werden in de Ee gedumpt. Het leverde de bevolking de schimpnaam 
‘skieppekoppen’ (schapenkoppen) op.  
In 1839 komt Albert bij de volkstelling niet meer voor. Echter zijn vrouw en 
kinderen nog wel. En ja hoor, tussen de overlijdensakten staat het overlijden 
van Albert Johannes vermeld op 12–1–1831. Albert geboren in 1794 is slechts 
36 jaar geworden. Hij laat een weduwe en vijf kinderen achter. Er zijn door 
nazaten van de familie van Albert curieuze dingen aan het licht gekomen. Zo 
waren er 2 schuldbekentenissen (akten). Eén van ƒ3000,00 en eentje van 
ƒ300,00. De oudste uit 1816 was vrij uniek. 
In de periode dat Napoleon hier de boventoon voerde blijkt dat koopman 
Albert Johannes (van het schilderij) met zeven anderen (boerenzo-
nen/kooplieden) een akte heeft laten opmaken om officieel aangifte te doen 
van het bedrog van ene Wouter Gerrits, een zoon van de meester schoenma-
ker Gerrits, die zich aan de loting om in dienst te moeten had onttrokken: 
‘zich moedwillig in de conscriptie heeft versweegen’. Het Nederlandse leger 
heeft tot de jaren dertig van de vorige eeuw dit lotingssysteem gekend. Kandi-
daten met een laag nummer moesten vrijwel zeker in het leger dienen. Maar 
vooral de rijkere (boeren-)zonen konden ook plaatsvervangers kopen. Een 
zoon van een arme weduwe kreeg dan een geldbedrag voor diens hogere num-
mer. Alle jongens uit een bepaald geboortejaar stonden in de conscriptie inge-
schreven om voor loting in aanmerking te komen, behalve dus deze sluwe 
Wouter Gerrits. 
Feiten maar ook vragen. Wanneer is het schilderij gemaakt: na zijn overlijden 
als aandenken voor zijn vrouw of was hij zo met zichzelf ingenomen dat hij 
het nog tijdens zijn leven heeft laten maken? Hoe is de man aan zijn einde 
gekomen: een natuurlijke dood (in de 19e eeuw lag de gemiddelde leeftijd la-
ger) of had de man schulden; zag hij het niet meer zitten en heeft hij zelf-
moord gepleegd? Hoe is het schilderij in handen van de deurwaarder (mijn 
grootvader) gekomen. Kon de weduwe met 5 opgroeiende kinderen de eindjes 
niet meer aan elkaar knopen? Of zijn latere familieleden in financiële moeilijk-
heden gekomen en heeft het schilderij daarbij als onderpand gefungeerd? Vra-
gen waarop vooralsnog geen antwoord is te vinden. 
Nog even over de achternaam. In 1811 hebben in Friesland diverse families, 
die verder geen rechtstreekse familiebanden met elkaar hadden de achternaam 
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‘Tolsma’ aangenomen. De families hadden zelf een ‘tolhuis’ of ‘tolhek’ of 
woonden er in de nabijheid. Er waren in Friesland maar twee families die de 
naam ‘Talsma’ aannamen, maar aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 
waren en net zoveel Tolsma’s als Talsma’s . En dat lag heus niet aan de grote 
vruchtbaarheid bij de laatste familie. Het waren vaak de Nederlandstalige amb-
tenaren van buiten de provincie op de grietenijhuizen die de Friese namen 
‘verhollandsten’. Onze Albert komen we zo onder beide achternamen tegen.  
 
 

Over Brouwer en Bo(o)ij in Sint Pancras en een 
klein Sjineesje op Taiwan                  Arian C. Brouwer 

 
De in mijn boek “Het Nageslacht van Arij Jansz. uit Sint Pancras” ¹) beschreven 
Noord-Hollandse Brouwer-familie heeft op twee fronten uitbreiding gekregen, 
n.l. naar het verleden en naar de toekomst.  
Naar het verleden: het boek begint met de kinderen Neeltje, Aagje en Arij van 
Jan Brouwer en zijn vrouw Antje. Over vader Jan kon ik weinig met zekerheid 
vinden en zijn geboorte en zijn ouders bleven voor mij in het vage. En daarom 
liet ik het weg. 
  
Jan-Willem Balder van het Regionaal Archief Alkmaar las dit onzekere begin 
en beet zich er in vast. En deskundig speurder als hij is, hij had succes. Hij 
ontdekte dat moeder Antje voluit Antje Dirks heette. En hij kwam er ook 
achter dat vader Jan een zoon van Adriaan (of ook wel Aarjen) was, dus Jan 
Adriaansz. Brouwer heette. Broer Jacob, gehuwd met Guurtje Dirks Visscher, 
noemde zich echter Jacob Ariaansz Bo(o)ij. De twee broers (of halfbroers?) 
waren zonen van Aarjen IJsbrandsz. Bo(o)ij en NN.  
 

 Aarjen IJsbrandsz. 
B(o)ij 
NN 

 

      
      

Jan Aarjensz. Brou-
wer 

Antje Dirks 

 Jacob Ariaansz. Boij   
Guurtje Dirks Vis-

scher 
     
     

Neeltje Aagje Arij     
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Dat verklaart waarom van Jan geen vader Brouwer te vinden was, hij heette 
geen Brouwer maar Booij. En het verklaart ook dat de eerste zoon van mijn 
Arij Jansz. BROUWER bij de doop de naam IJsbrant kreeg, naar zijn over-
grootvader! 
 
Als aanvullend bewijs vond Jan-Willem Balder ook nog een transportakte ²), 
waarin Aarjen IJsbrandsz BOOIJ aan zijn zoon Jan Aarjensz. BROUWER 
een huys en erve overdraagt leggende in 't noord-eind onser dorpe" (=Broek op Lange-
dijk), belend Nan Cornelisz Madderom ten N. en de Heerestraat ten O. met zijn onkosten 
etc. voor de somma van f. 250,-.  
Jan Adriaansz BROUWER, de vader van mijn Arij Jansz. BROUWER was 
dus mogelijk de eerste die Brouwer genoemd werd.  
 
De uitbreiding naar de toekomst is ook verrassend. Plotseling ontving ik een e-
mail van een mij onbekende Rudy Smith, die mijn naam tegenkwam in de 
adreslijst van een flauwekul ketting-e-mail uit Zuid-Afrika. Hij herinnerde zich 
die naam als de beschrijver van de Brouwer-familie en schreef me dat zijn 
grootmoeder de in Zuid-Afrika geboren Anna Elena Brouwer was, die in 1986 
was overleden. Hijzelf woont en werkt op Taiwan, waar hij getrouwd is met 
een Taiwanese, die in april een baby boy verwacht. Of, zoals Rudy dat in het 
Afrikaans noemt: een klein sjineesje. En langs gedeeltelijk maternale lijn is dat 
dus weer een nazaat van Arij Jansz. Brouwer uit Sint Pancras. 
 
¹) Verkrijgbaar via dhr. Jos Kaldenbach (€ 25,-) of door overmaken van  
€ 28,50 op giro 5861025 t.n.v. A .C. Brouwer, Muiderberg 
 
²) ONA. Broek op Langedijk 6188, fol. 193 dd. 6-5-1730 
 

Overige afdelingsavonden in seizoen 2007-2008 
 

wo. 12 dec. 
2007 

Lezing “De archieven van de VOC” 
door dhr. H. de Vos  

wo. 16 jan. 
2008 

Nieuwjaarsbijeenkomst en uitwisseling van ideeën en 
vondsten. 

wo. 13 feb. 
2008 

Lezing ’80 jaar Houtweg te Alkmaar”, ontstaansge-
schiedenis, leven en bewoners   
door dhr. R. Waalewijn en dhr. P.C.M. Blom. . 

wo 12 mrt. 
2008 

Lezing ‘Twee eeuwen openbaar vervoer en postver-
voer per trekschuit” door dhr. J. Dehé. 

wo 9 apr.  
2008 

Ledenvergadering en korte lezing.  
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Armenzorg in Alkmaar,                         Jos Kaldenbach 
begin 19e eeuw (2)                               
 
In inv. nr. 1844 komt een mooi overzicht voor van de Stedelijke Subsidien. 
Ongeveer ⅓  van de begroting der stad voor (waarschijnlijk) 1822 bestond 
daaruit!! In het overzicht komen de hier onderstaande instellingen voor: 
- het R..C. Wees- en Armenhuis  ƒ 7000,-- 
  (3231 personen, waarvan 523 als buitenarmen ƒ 102,17½ kosten p.j.p.p.) 
- het Burgerwees- en Armenhuis ƒ 5200,-- (ƒ 145,12 p.p.) 
- het Mannen- en Vrouwengasthuis ƒ 5400,-- 
- het Aalmoezeniers Armenhuis ƒ 8000,--    -- de Armenschool ƒ 1700,-- 
- de Israëlitische Gemeente ƒ 150,-- en van het bestuur der stad  ƒ 950,-- 
In die arme na-Napoleontische tijden inderdaad een grote aanslag op de alge-
mene middelen. Daarom werden er grote prijsvergelijkingen met begrotingen, 
marktprijzen e.d. gemaakt en werden er bezuinigingen doorgevoerd van  
ƒ 1685,--. Bestedelingen van Frederiksoord kostten ƒ 360,-- in ’t jaar.  
Dat heeft vast een grote indruk gemaakt, want al op 23 Februarij wordt een 
grote collecte gehouden voor de noodlottige overstromingen in de verschil-
lende Provincien van het Rijk. De algemene anonieme opbrengst is alleen al  
ƒ 5088,94½. Daarenboven geven 8 Dames ƒ 30,--, een boerenknecht, S.H.,  
ƒ 12,--, een Landman ƒ 6,--, de Directie van het genootschap Phisica [men 
bedoelt het nog bestaande Physica] ƒ 60,--, de Commisen der Stads eigen 
middelen ƒ 25,--, een onbekende weduwe voor hare kinderen ƒ 150,--, de 
stille wagts ƒ 25,--, een kind uit deszelfs Spaarpot ƒ 2,--, de tamboers en pij-
pers der Schutterij ƒ 15,--, Juffrouw S. ƒ 58,50, de directie van het gezelschap 
VW (?) ƒ 150,--, J.W. Kranch & S. de Vries het zuiver rendement van een 
orgelconsert ƒ 248,80, uit een bus bij de R.C. geplaatst ƒ 21,10 met een totaal 
van ƒ 5945,24¼. Van 7 Diaconen van de R.C.H. Mathiaskerk ƒ 51,40, de 
directie van het Toneelgezelschap Al doende leert men, directeur Amelsbeek, 
het zuiver rendement van een gegeven representatie ƒ 293,77, de directie van 
de Loge der Vrijmetselaars Noordstar [nog steeds op de Nieuwesloot] ƒ 110,-- 

de directie van Deugd en Vermaak ƒ 362,35, totaal ƒ 6765,76½.  J.J. Botte-
manne Steenhouwers ƒ 27,--; een onbekende de helft van een onverwagt inge-
komen pretensie [vordering] ƒ 20,--; de kinderen van de schoolonderwijzer De 
Wet ƒ 13,60; idem Anslijn ƒ 8,60; eenige Dienstmeisjes ƒ 22,12½; onbekende 
huisvrouwen voor hare kinderen ƒ 100,--. 
Op de volgende pagina’s een (gecomprimeerde) lijst van Uitgereikte Alimen-
tatie aan R.C. Buiten Armen (niet in huis geplaatsten) in de maand september 
1826 door Regenten van het Aalmoeseniers Huis te Alkmaar, door mij gealfa-
betiseerd. 
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  Burgerweeshuis rond 1900 
        uit: Ach, lieve tijd. 
 

          Guldens    Broden                                  Guldens    Broden  
Abel, K. 2,40     4  Driesen, G.r. 3,80     4 
Beekman, N. 1,50     2  Dumolijn,G. 1,80     2 
Berg, v.d. A. 1,30     2  Dulleme, van G.      3,20     4 
Bierman, A. 2,70     2  Dijkman, M. 4,60     4 
Bink, E.  5,60     5  Eland, [v.?] F. 1,50     1 
Blank, P. 1,50     -  Faas, F.  2,20     4 
Boer, C. de 2,10     1  Fer, kind van wijlen  1,25    1 
Bollee, A. 3,50     4  Fluiten, Aaltje 3,20     5 
Bommer, E. 1,20     2  Fluiten, J. 5,50     5 
Bootsman, K. 3,60     4  Geldorp, v. J. 5,80     5 
Bos, Antje 3,30     5  Gorter, A. 2,30     1 
Bouwens, Antje 5,50     5  Gras, A. 2,50     
2Bo(o)zer, J. 1,60     3  Gribbles, S. 3,20     4 
Bronschede, v..A.   4,40     4  Groot, de M. 1,70     5 
Brugge(n), v. A. 1,60     2 ½  Gunter, B. 2,40     8 
Burghart, wed. P.    0,80     1  Hartog/Hartong      2,70    5 * 
Buys, A. 1,60     2  Hemel, A. 0,50     1 
Conree(Corree), E.  8,60     5 *  Hemme, C. 1,50     1 
Daal, A.  0,30     1  Hertog, J. 1,50     1 
Dam, van M. 3,80     4  Heijde, A. 1,80     4 
Daniels, W. 4,70     5  Heijde, F. 1,20     1 
Dral, A.  2,50     5  Hofman, G. 4,20     8 
Driel, van J. 4,90     1½  Hozenman, H. 1,90     1 
     Guldens    Broden                              Guldens   Broden                     
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Huigen, P. 0,60     1  Pilong, M. 2,60     4 
Ilesum, M. 5,70     6 *  Poel, H.  3,30     3 
Jansen, N. 2,60     2  Pott, wed. C. 1,50     1½ 
Jong, de J. 5,90     5  Rijkers, C. 0,50     2 
Kenis, M. 5,80     5  Schimmel, J. 6,20     7 
Kleeren, G. 3,80     4  Schoenmaker, K.     3,50     5 
Koolmeijer, G. 5,80     5  Scholten, M. 3,20     6 
Koper, Klaas 1,25     5  Schouten, D. 1,60 
Kops, vrouw van L. 1,00     1  Sikkes, Kl. 1,50      2 
Krom, J. 2,80     4  Silvester, W. 3,60      2½ 
Kijner, P. 1,00     1  Slaman, A. 3,30      3* 
Landers, wed. J. 0,75     1  Smook, M. 1,60      4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Leerjan, J. 2,90     6  Spaans, J. 5,50      5 
Legrance, M. 1,10     1  Sterke, N. 1,30      1 
Leloux, F. 1,50     1  Straatman, J. 3,80      4 
Ligthart M. 4,30     5  Tekelenburg, C.      3,60     4½ 
Looyer, de J. 1,70     5  Terw(n)ou, A. 3,40     5 
Melger, G. 2,50     5  Tromp, P. 0,40     1 
Meijer, de G.A. 0,90     1  Vliet, v. wed. P.      0,50      1 

Mutsers, M. 5,50     5  Volbregt, W.Jb.      0,30      ½ 
Mui(y)den, van J.     6,60     6  Vreders, M. 2,55     2 
Nes, Antje 5,00     5  Willebrands, E.       1,60      4 
Obée, P. 4,20     5  Wittebrood, G.S.    1,60       4 
Oostrum, Arie 0,40     ½  Wijdema, M.  1,60      4 
Ommega, K. 10,40     5 *  Zonneschijn, H.     3,20      7 
Oudhof, G. 0,50     1  Zuur, M. 3,80      4 
Pater, E. 1,20     4  Zwaane, Anna 5,50      3 
Pieters, M. 3,00     2½  Zwarts, A. 0,40      1 
     Zwarts, C. 7,20      4 
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Totaal is in de maand september 1826 uitgegeven een bedrag, groot ƒ 296,55 
en zijn in totaal 338 broden verstrekt. 
 

Extra gegevens: 
* Conree/Corree: bij haar overlijden in 1826 werd in de boedel ƒ 2,70 aange-
troffen; aan waschloon voor haar doodgoed werd ƒ 0,50 uitgegeven. 
* M. Ilesum.: bij zijn overlijden in 1826 werd in de boedel aan geld ƒ 40,00 
aangetroffen; aan waschloon voor zijn doodgoed werd ƒ 1,00 uitgegeven 
* Hartog / Hartong  ontving als arbeidsloon ƒ 0,60 
* Klaas Ommega ontving als arbeidsloon ƒ 12,01 
* Aldert Slaman ontving als arbeidsloon ƒ 2,40  
 

In enkele gevallen zijn zelfs namen van leveranciers vermeld. In 1826 noteert 
pres. P.M. van der Nolle: A. van Tellingen met (één?) Lijkkist ƒ 31,10; B.H. 
Jansen, doodgraver  ƒ 9,80; Klaas Nierop Pz., Begrafeniskosten ƒ 11,20; J. 
Bruinvis, lijkdoos ƒ 0,90; G. Leupers, apothecar, ƒ 264,25; W. Schuit, apothe-
car, ƒ 225, 78. 
In 1833 bestond de bevolking van het Aalmoezeniershuis uit 385 personen. 
De Rooms-Catholijcke collega’s hadden 523 zielen en waren omgerekend  
ƒ 2700,00 goedkoper! Een collecte met open schalen in 1845 bracht  

ƒ 871,46½  op, waardoor 1500 portiën per dag konden worden uitgedeeld. 
(inv. 1840) 
De R.C. Josephus van Dam, lector in de ontleed-, heel- en verloskunde in 
Alkmaar vermaakt via notaris J. Schoehuizen zijn geld en goederen aan het 
weeshuis. In 1818 wordt een procuratie verkregen van J. Berend Lepping en 
zijn broers en zussen C.J. Nederhorst, procureur en Jacob Gerard Willem ten 
Plegt te Amsterdam, bevattend 3 bewijzen van de Nationale werkelijke Schuld  
à 2½ %. In 1828 leverde Johannes Caspar Witte, bierbrouwer van het Fortuyn 

voor ƒ 12,37½ bier. In 1830 werd hij er ook regent. In 1843 waren de regen-
ten Pieter Adriaan van Loon, Carel G. Lievendag, J. Adr. Peeter en Felix Mr. 
Aghina. (inv. 1841). 
[bron: Regionaal Historisch Centrum, Secretarie-archief Alkmaar 1816-1919, 
inv.nrs. 1838-1842a]  
 

 
In de volgende nummers van dit blad o.a: 

• De familie Louwe uit Bergen (deel 2)  
• Een kwartierstaat in het hart van het blad 
• Signalementen van voortvluchtigen 
• Een publicatie van u? Waarom eigenlijk niet?  
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Kwartierstaat van Grietje Zwakman   Femia de Ridder 
 
Generatie I 

Probandus is Grietje Zwakman, groot-
moeder van Femia de Ridder, de in-
zendster van deze kwartierstaat. Grietje 
werd geboren in 1885 te Bergen, trouwde 
daar in 1905 met Simon Hoogvorst en 
werd een jaar later moeder van Maartje. 
In 1908 overleed Grietje zacht en kalm, na 
een langdurig doch geduldig lijden in de ouderdom 
van slechts 23 jaar. Haar dochter Maartje 
Hoogvorst was toen nog geen 2 jaar oud. 
Maartje zelf bereikte de gezegende leeftijd 
van 87 jaar maar het heeft haar altijd ver-
driet gedaan dat zij haar moeder nooit ge-
kend heeft. Uit de periode vlak na het 
overlijden van Grietje, stamt onder-
staande foto van Guurtje de Wit, moeder 
van Grietje, met haar kleindochtertje 
Maartje in rouwkleding. Maartjes vader 
hertrouwt op 6-4-1912 te Schoorl met 
Euphemia Hemmelder, geb. Alkmaar 
6-4-1882, ovl. 14-2-1950 te Stompetoren.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maartje Hoogvorst 1906-1993                      Maartje Hoogvorst en Guurtje de Wit.       
 

Grietje Zwakman 1885-1908 
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Generatie II 
Guurtje de Wit, die uit Oudkarspel afkomstig was, trouwde in 1879 met Klaas 
Zwakman uit Bergen. Ze woonden 33 jaar in een boerderij aan de Groeneweg 
in Bergen waar in de periode 1880-1898 al hun kinderen geboren werden, 8 in 
getal. Grietje was het 4e kind. Daarna verhuisden ze naar de Spoorstraat in 
Alkmaar, waar ze 26 jaar woonden, en tenslotte naar de Heerenweg in Heiloo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gezin Zwakman bij de boerderij op de Groeneweg te Bergen anno ca. 1905?  
Bovenste rij v.l.n.r: Jan, Doortje, Anne, Grietje, Nico.  
Onderste rij v.ln.r: de tweeling Dirk en Lou, Klaas Zwakman, Guurtje de Wit, Guurtje.  
 
Het gezin Zwakman zag er als volgt uit:  
Klaas Zwakman, landman, geb. Bergen  20-07-1857, overl. Heiloo 30-04-1939  
tr. Oudkarspel  27-04-1879 Guurtje de Wit, geb. Oudkarspel  05-04-1861, 
overl. Alkmaar  ca. 1943. 
Uit dit huwelijk geb. te Bergen: 
1. Doortje, geb. 05-02-1880, overl. Heiloo  21-04-1963. 
2. Jan, geb. 24-08-1881, overl. voor 1945. 
3. Antje, geb. 17-05-1883 
4. Grietje, geb. 14-01-1885 (zie I). 
5. Nicolaas, koetsier caféhouder, geb. 20-06-1888, overl. Alkmaar  02-11-1974. 
6. Lourens Frederik, slager, geb. 04-08-1894, overl. Amersfoort 27-04-1975  
7. Dirk Pieter, banketbakker, geb. 04-08-1894, overl. Leusden 23-03-1977, 
begr. Utrecht  28-03-1977. 

8. Guurtje Theodora Anna, geb. 29-09-1898, overl. ca. 1990. 
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Generatie III 
Grietjes opa van vaderskant, Jan Zwakman, sterft in 1864 op 56 jarige leeftijd. 
Het sterfhuis is bij het Woud op Roosloot. In het begraafboek staat ten on-
rechte vermeld dat hij 65 jaar is. Hij trouwde in 1836 met Margaretha Maria 
Hagman, met wie hij twee kinderen kreeg waarvan het eerste jong overleed. 
Margaretha stierf in 1840 op 26-jarige leeftijd en in het volgende jaar her-
trouwde Jan met Doortje Kollis, met wie hij 6 kinderen kreeg. De jongste is 
Klaas (kwartier 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De familie De Wit: Staand v.l.n.r. Lourens, Jan, Albert, Aldert, Jan Sr., Arie Moeijes, 
Klaas Zwakman en Klaas Kroon. Zittend v.l.n.r. Neeltje Heneweer, Neeltje Otto, Wies 
Bobeldijk, Trijntje Duin, Dieuwertje de Wit Pd, Guurtje en Antje de Wit. Rechts inge-
monteerd Jacob de Leeuw en Dieuwertje de Wit die in Amerika woonden. Vooraan Trijntje 
Kroon Kd, Jan Kroon Kz, Guurtje Zwakman.  
 
Het leven van opa van moederskant, Jan de Wit, vertoont veel overeenkomst 
met dat van Jan Zwakman. Jan de Wit huwt ook op jonge leeftijd, krijgt een 
dochtertje dat jong sterft, waarna zijn vrouw Aaltje Booij overlijdt. Hij her-
trouwt een jaar later met Antje Stuurman, met wie hij 11 kinderen krijgt, onder 
wie Guurtje, de middelste (kwartier 3). Na het overlijden van zijn tweede echt-
genote, stapt Jan de Wit voor de 3e maal in het huwelijksbootje; hij is dan 68 
jaar. Ook deze echtgenote overleeft hij. Hij bereikt de gezegende leeftijd van 
95 jaar.   
 
Over deze Jan de Wit en zijn echtgenotes en nazaten, is in 1995 een aardig 
boekje verschenen, geschreven door J.G. Jonker. Hierin zijn ook veel familie-
foto’s te vinden, waaronder een portret van Jan de Wit, echtgenote Antje 
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Stuurman en dochter Guurtje de Wit. Voor wie in zijn kwartierstaat ook leden 
van deze familie heeft, is deze publicatie zeer aan te bevelen!  
 
De familierelaties van de personen op de voorgaande foto zijn als volgt: 
 

Generatie I 
I Albert Jansz de Wit, 1794-1866, tr. Dieuwertje Schoon, 1803-1842 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan (zie IIa). 
3. Pieter (zie IIb). 

Generatie II 
IIa Jan Albertsz de Wit, 1822-1918, tr. (3) Trijntje Duin, wde van Pieter de Wit. 

Uit het tweede huwelijk: 
2. Albert, geb. 1849, tr. Neeltje Otto 
3. Aldert, geb. 1852, tr. (2) Louisa Bobeldijk 
5. Jan, geb. 1855, tr. Neeltje Heneweer 
6. Lourens, geb. 1858, tr. Ellen Towler. 
7. Guurtje, geb. 1861 tr. Klaas Zwakman, en dr. Guurtje, geb. 1898. 
11. Dieuwertje, geb. 1869, tr. Jacob de Leeuw. 
12. Antje, geb. 1871, tr. Klaas Kroon, en dochter Trijntje en zoon Jan. 

 
IIb Pieter Albertsz de Wit, 1832-1890, tr. Trijntje Duin, hertr. Jan de Wit. 

Uit dit huwelijk: 
1. Dieuwertje, geb. 1864, tr. Arien Moeijes 

 
Generatie IV 
Dirk Zwakman (8) trouwt  met Maartje Willems de Lange. Zijn oudste zoon 
Jan heeft kwartier 4. Dirk overlijdt als hij 34 jaar is en zijn weduwe hertrouwt 
Laurens van Til.  
Dirk Kolles (10) trouwt met de uit Heerhugowaard afkomstige Maartje Veen 
en hun 6 kinderen worden geboren in Schermerhorn. Doortje (5) is het 3e 
kind.  
De uit Alkmaar afkomstige Albert de Wit (12) trouwt met Dieuwertje Schoon 
uit Broek op Langedijk, waar ook hun oudste zoon Jan de Wit (6) wordt gebo-
ren. Behalve de zonen Jan en Pieter die reeds genoemd zijn, hebben ze een 
dochter Petronella Margaretha. Deze trouwt met Pieter Bult en in 1867 ver-
trekken ze met hun 7 kinderen naar Amerika. De drie kinderen van Jan Al-
bertsz de Wit die later ook emigreerden, onderhielden contact met hun oom 
en tante in Amerika.  
Aldert Lourisz Stuurman (14) komt uit Westgraftdijk en trouwt met Guurtje 
Klaas Mooij uit Egmond-Binnen. Ze krijgen 5 kinderen van wie Antje (7) de 



 jaargang 21, nummer 3, september 2007                                         79 

jongste is. Het is Alderts 2e huwelijk, want hij was weduwnaar van Maartje de 
Jong.   
 
Generatie V 
In deze generatie ontstaan de eerste genealogische puzzels. Van sommige 
kwartieren is veel bekend, van andere weinig. Van Jan Claasz Swakman (16) is 
niet bekend waar hij vandaan komt. Over deze familie is gepubliceerd in West-
friese Families. (jrg. 1976, 1980, 1983).  
Van Pieter Pietersz Kolles (20) is zeer veel bekend en zijn stamreeks in manne-
lijke lijn gaat terug tot Cornelis Jacobsz Kolles, schepen, vroedschap, heem-
raad, geb. ca. 1590, ovl. Driehuizen 4-11-1657 (640).  
Van het echtpaar Jan Luitjes Veen (22) en Wullemet Pieters de Haan (23) is 
e.e.a. bekend van het voorgeslacht van Wullemet’s moeder Maritje Doetsd 
Beets (47). Hierover is in 1992 de genealogie Powel Doedsz verschenen. (au-
teur J. Doets te Wassenaar).  
Jan Pietersz de Wit (24) zijn stamreeks gaat terug tot Albert Pietersz de Wit 
begr. Alkmaar 1742 (96).  
Van Hillegond Sijmons Ridder (27) is de stamreeks in mannelijke lijn terugge-
vonden tot Hendrik Ridder, kleermaker, geb. ca. 1650 (432). 
En Klaas Pietersz Mooij (30) zijn stamreeks gaat terug tot Klaas Jansz Mooij 
geb. ca. 1700, trouwt 1722 te Egmond-Binnen (120). 
 
Tenslotte 
Grietje Zwakman heeft ook gemeenschappelijke kwartieren met J.P. Geus 
wiens kwartierstaat de afgelopen paar jaar in twee afleveringen van Gens 
Nostra is gepubliceerd.  
 
Lezers die meer willen weten over de hogere kwartieren, kunnen de uitgebrei-
de kwartierstaat raadplegen die in de bibliotheek van de afdeling is opgenomen 
of contact opnemen met de redactie.  
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Een nadere kennismaking met...     verzorgd door Piet Aaij 

 
 

Ik ben Theodora Cornelia Maria van der Sloot-Scheffer, roepnaam 
Thea, geboren in 1946 in Rotterdam als dochter van Johannes Scheffer 
en Cornelia Tenholter. Ik woon sinds juli 1993 in Oudorp, ben ge-
trouwd in 1969 en heb 2 dochters, 2 schoonzoons en een kleinzoon. 
Ik had altijd al belangstelling voor de genealogie en na het overlijden 
van mijn broer in 2000 wilde ik er absoluut meer van weten en ben ik 
er verder ingedoken. Ik had toen het gevoel: wie gaat het nu doen?  
Toen ik daarna een stamboom-programma bij een computercursus in 
handen kreeg en dit uitprobeerde dacht ik: ‘Hoe kom ik aan al die ge-
gevens?’. Uiteraard had ik wel enkele geboortekaartjes en rouwkaarten 
en ik wist ook veel gegevens uit het hoofd en zo ben ik hiermee aan de 
slag gegaan. 

Ik ben toen de cursus genealogie gaan doen en 
daarna volgde het lidmaatschap van de NGV en 
dus ook van Hollands Noorderkwartier. Of ik naar 
de verenigingsavonden ga, hangt af van het on-
derwerp. De laatste o.a. was heel boeiend en ik 
hoop daar mijn voordeel mee te doen. Maar er zijn 
ook onderwerpen die mijn interesse niet hebben. 
De onderwerpen moeten zo divers zijn omdat niet 
iedereen dezelfde belangstelling heeft. 
Ik ben nu ongeveer 6 jaar bezig met de familie van 
mijn man (van der Sloot) en (Markx -al door een 
ander familielid uitgezocht-) en van mijzelf (de 
families Scheffer, Tenholter, Witsiers en van 

Gils). Voor de partners van mijn kinderen ben ik gestart met de fami-
lies Vogels en Schut. 
Voorlopig publiceer ik nog niet, misschien later in overleg met de fami-
lie. Ik zoek nu voornamelijk in de familie en op internet, Digitale Stam-
boom Rotterdam, Archief Schiedam, enz. maar kom af en toe ook bij 
het CBG en de verschillende regionale archieven. Al deze gegevens 
worden verwerkt in het Genealogieprogramma Aldfaer, waarin kopie-
documenten en foto’s kunnen worden opgenomen. Door mijn grote 
interesse in genealogie en de kontakten via HNK heb ik ook anderen 
enthousiast gemaakt voor Aldfaer, waarbij mijn man het technische 
hulpje is. 
Als ik dan nog tijd over heb lees en handwerk ik graag. Telefoneren 
met mijn kinderen en kleinzoon is mijn grootste hobby. 



Kwartierstaat Zwakman-De Wit 
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V/1 16 V/2 17 V/3 18 V/4 19 V/5 20 V/6 21 V/7 22 V/8 23 V/9 24 V/10 25 V/11 26 V/12 27 V/13 28 V/14 29 V/15 30 V/16 31 

Jan Claasz 

Swakman 

 

Jannetje 

Maartens 

Marling  

 

Willem Cornelisz 

de Lange  

 

Maartje 

Steekelbos  

 

Pieter Pietersz 

Kolles  

 

Doortje Pieters 

Boorder  

 

Jan Luitjesz 

Veen  

 

Willement(Wulle

met) Pieters 

Haan  

 

Jan Pietersz de 

Wit  

 

Petronella 

Margaretha 

Hendriks van 

Loo 

 

Abraham 

Jacobsz Schoon  

 

Hillegond 

Sijmons Ridder  

 

Louris Jansz 

Stuurman  

 

Antje Alderts 

Biersteker  

 

Klaas Pietersz 

Mooy  

 

Neeltje Jansz 

Schermer  

 

zn. van Claas Jansz 

Swakman en Guurtje 

Dirks 

 

dr. van Maarten 

Marling 

 

zn. van Cornelis 

Gerritsz de Lange en 

Maritje Willems ter 

Maat(Ole) 

 

 zn. van Pieter Jacobsz 

Collis en Liduma 

Pietes van de Sluis 

 

  dr. van Pieter 

Cornelisz Haan en 

Maritje Doetsd Beets 

 

zn. van Pieter 

Albertsz de Wit en 

Aegje Goed(Goet) 

 

dr. van Hendrik van 

Loo 

 

zn. van Jacob Schoon 

 
dr. van Sijmon 

Hendriksz Ridder en 

Maartje Sijmons 

Blom 

 

zn. van Jan Stuurman 

 
 zn. van Pieter Klaasz 

Mooy en Aagje 

Pieters Kuylman(alias 

Kuyleman) 

 

dr. van Jan Schermer 

 

burgemeester 

 

* circa 1717 

† Bergen  

13-10-1779 

 

* circa 1738 

† Bergen  

12-06-1803 

 

~ Bergen  

17-01-1745 

† Bergen 

21-12-1805 

  

* De Rijp  

† Schermerhorn 

19-02-1799 

 

* voor 1758 

 

* circa 1755 

† 07-05-1809 

 

* Beemster 

01-06-1754 

† 23-06-1818 

 

* Alkmaar  

07-09-1758 

† Alkmaar  

17-08-1799 

 

~ Alkmaar  

11-08-1754 

† Alkmaar  

03-01-1832 

timmerman 

watermolenaar 

 

~ Westgraftdijk 

12-12-1762 

† Oudorp  

13-01-1830 

 

~ Broek op 

Langedijk  

07-11-1762 

† Oudorp  

27-04-1826 

 

~ Westgraftdijk 

29-01-1747 

† Westgraftdijk 

25-11-1803 

 

* circa 1760 

† Westgraftdijk 

01-10-1797 

schulpenvisser 

 

~ Egmond Binnen 

22-01-1769 

† Egmond Binnen 

05-08-1844 

 

* circa 1770 

† Egmond 

Binnen 

20-10-1801 

x Bergen  22-01-1769 x Bergen  07-01-1776 ∞ Schermerhorn 22-10-1775  ∞ Alkmaar  05-10-1783 ∞ Graft 18-01-1784 ∞ Westgraftdijk 03-04-1784 ∞ Egmond Binnen 04-09-1791 

IV/1 8 IV/2 9 IV/3 10 IV/4 11 IV/5 12 IV/6 13 IV/7 14 IV/8 15 

Dirk Jansz Zwakman 

 
Maartje Willems de Lange 

 
Dirk Pietersz Kolles  

 
Maartje Jans Veen  

 
Albert Jansz de Wit  

 
Dieuwertje Abrahams Schoon 

 
Aldert Lourisz Stuurman 

 
Guurtje Klaasd Mooy  

 

landman 

 

~ Bergen  13-09-1772 

† Bergen  25-01-1812 

 

* Bergen   

† Bergen  02-09-1824 

arbeider 

 

~ 31-05-1789 

† Bergen (nh) Westdorp 15-01-1852 

 

* Heerhugowaard  12-12-1787 

† Schermerhorn 08-03-1846 

metselaarsknecht watermolenaar 

 

* Alkmaar  03-12-1794 

† Zuid Scharwoude  30-11-1866 

dienstmeid 

 

* Broek op Langedijk  02-09-1803 

† Zuid Scharwoude  03-06-1842 

watermolenaar visser arbeider 

 

~ Westgraftdijk 29-07-1787 

† Harenkarspel  22-11-1847 

boerenmeid 

 

* Egmond Binnen 14-08-1793 

† Sint Maarten 24-09-1829 

x Bergen  25-04-1807 ∞ Schermerhorn 09-07-1809 ∞ Zuid Scharwoude  24-02-1822 x Harenkarspel  15-01-1815 

III/1 4 III/2 5 III/3 6 III/4 7 

Jan Dirksz Zwakman 

 
Doortje Dirksd Kolles  

 
Jan Albertsz de Wit  

 
Antje Alderts Stuurman  

 

landman 

 

* Bergen  15-10-1808 

† Bergen  02-12-1864 

dienstbode boerenbedrijf 

 

* Schermerhorn 04-10-1815 

† Bergen  24-12-1880 

dienstknecht, landbouwer,  

veehouder, schuitenjager 

 

* Broek op Langedijk  05-12-1822 

† Oudkarspel  15-04-1918 

 

* Sint Maarten 15-10-1827 

† Oudkarspel  22-01-1889 

x Bergen  11-04-1841 

 

 

∞ Oudkarspel  18-03-1849 

 

 

 
II/1 2 II/2 3 

Klaas Janszn Zwakman  
 

Guurtje Jans de Wit  
 

landman 
 

* Bergen  20-07-1857 

† Heiloo  30-04-1939 

 

* Oudkarspel  05-04-1861 

† Alkmaar  circa 1943 

x Oudkarspel  27-04-1879 

 
I/1  1 

 Grietje Klaasd Zwakman  
 

 

* Bergen  14-01-1885 

† Groet  25-03-1908 

x Bergen  05-05-1905 
Simon Hoogvorst  

 

landman 

 

* Groet 10-03-1871 

† Alkmaar 02-06-1929 
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jongste is. Het is Alderts 2e huwelijk, want hij was weduwnaar van Maartje de 
Jong.   
 
Generatie V 
In deze generatie ontstaan de eerste genealogische puzzels. Van sommige 
kwartieren is veel bekend, van andere weinig. Van Jan Claasz Swakman (16) is 
niet bekend waar hij vandaan komt. Over deze familie is gepubliceerd in West-
friese Families. (jrg. 1976, 1980, 1983).  
Van Pieter Pietersz Kolles (20) is zeer veel bekend en zijn stamreeks in manne-
lijke lijn gaat terug tot Cornelis Jacobsz Kolles, schepen, vroedschap, heem-
raad, geb. ca. 1590, ovl. Driehuizen 4-11-1657 (640).  
Van het echtpaar Jan Luitjes Veen (22) en Wullemet Pieters de Haan (23) is 
e.e.a. bekend van het voorgeslacht van Wullemet’s moeder Maritje Doetsd 
Beets (47). Hierover is in 1992 de genealogie Powel Doedsz verschenen. (au-
teur J. Doets te Wassenaar).  
Jan Pietersz de Wit (24) zijn stamreeks gaat terug tot Albert Pietersz de Wit 
begr. Alkmaar 1742 (96).  
Van Hillegond Sijmons Ridder (27) is de stamreeks in mannelijke lijn terugge-
vonden tot Hendrik Ridder, kleermaker, geb. ca. 1650 (432). 
En Klaas Pietersz Mooij (30) zijn stamreeks gaat terug tot Klaas Jansz Mooij 
geb. ca. 1700, trouwt 1722 te Egmond-Binnen (120). 
 
Tenslotte 
Grietje Zwakman heeft ook gemeenschappelijke kwartieren met J.P. Geus 
wiens kwartierstaat de afgelopen paar jaar in twee afleveringen van Gens 
Nostra is gepubliceerd.  
 
Lezers die meer willen weten over de hogere kwartieren, kunnen de uitgebrei-
de kwartierstaat raadplegen die in de bibliotheek van de afdeling is opgenomen 
of contact opnemen met de redactie.  
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Een nadere kennismaking met...     verzorgd door Piet Aaij 

 
 

Ik ben Theodora Cornelia Maria van der Sloot-Scheffer, roepnaam 
Thea, geboren in 1946 in Rotterdam als dochter van Johannes Scheffer 
en Cornelia Tenholter. Ik woon sinds juli 1993 in Oudorp, ben ge-
trouwd in 1969 en heb 2 dochters, 2 schoonzoons en een kleinzoon. 
Ik had altijd al belangstelling voor de genealogie en na het overlijden 
van mijn broer in 2000 wilde ik er absoluut meer van weten en ben ik 
er verder ingedoken. Ik had toen het gevoel: wie gaat het nu doen?  
Toen ik daarna een stamboom-programma bij een computercursus in 
handen kreeg en dit uitprobeerde dacht ik: ‘Hoe kom ik aan al die ge-
gevens?’. Uiteraard had ik wel enkele geboortekaartjes en rouwkaarten 
en ik wist ook veel gegevens uit het hoofd en zo ben ik hiermee aan de 
slag gegaan. 

Ik ben toen de cursus genealogie gaan doen en 
daarna volgde het lidmaatschap van de NGV en 
dus ook van Hollands Noorderkwartier. Of ik naar 
de verenigingsavonden ga, hangt af van het on-
derwerp. De laatste o.a. was heel boeiend en ik 
hoop daar mijn voordeel mee te doen. Maar er zijn 
ook onderwerpen die mijn interesse niet hebben. 
De onderwerpen moeten zo divers zijn omdat niet 
iedereen dezelfde belangstelling heeft. 
Ik ben nu ongeveer 6 jaar bezig met de familie van 
mijn man (van der Sloot) en (Markx -al door een 
ander familielid uitgezocht-) en van mijzelf (de 
families Scheffer, Tenholter, Witsiers en van 

Gils). Voor de partners van mijn kinderen ben ik gestart met de fami-
lies Vogels en Schut. 
Voorlopig publiceer ik nog niet, misschien later in overleg met de fami-
lie. Ik zoek nu voornamelijk in de familie en op internet, Digitale Stam-
boom Rotterdam, Archief Schiedam, enz. maar kom af en toe ook bij 
het CBG en de verschillende regionale archieven. Al deze gegevens 
worden verwerkt in het Genealogieprogramma Aldfaer, waarin kopie-
documenten en foto’s kunnen worden opgenomen. Door mijn grote 
interesse in genealogie en de kontakten via HNK heb ik ook anderen 
enthousiast gemaakt voor Aldfaer, waarbij mijn man het technische 
hulpje is. 
Als ik dan nog tijd over heb lees en handwerk ik graag. Telefoneren 
met mijn kinderen en kleinzoon is mijn grootste hobby. 
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Boekbespreking                                            Piet Aaij 
 
VAREN VOOR DE KOST , KOLHORN in de 17e en 18e eeuw (deel 1) 
door mevr. P.A.C. Prins-Poorter [bibliotheeknummer 102] 
 

Kolhorn als havenplaats. Dat waren we eer-
lijk gezegd wat vergeten.  Maar bij beschou-
wing van de gepubliceerde kaarten wordt 
toch duidelijk hoe dit dorp zich heeft ont-
wikkeld in vervlogen tijden, liggend tot voor 
anderhalve eeuw aan de mond van een kreek 
uitkomend in de Zuiderzee.  
Naast de geschiedenis van Barsingerhorn en 
Kolhorn wordt de handel en scheepvaart 
uitvoerig belicht. Belangrijk was allereerst het 
vervoer van vlees- en zuivelprodukten naar 
andere stadjes aan de Zuiderzee, maar al-

lengs breidde de handel zich uit. Aangevoerd werd o.a. hout –bouw van hui-
zen, schepen, molens en sluizen-, turf –opwekking van energie, huisbrand- en 
wier of zeegras – versterking van de zeedijken-. In deel 1 treffen we verder de 
beschrijving aan van het schippersgilde en een uitgebreid overzicht van de 
vele scheepstypen uit de 17e en 18e eeuw.  
 
 
KOLHORN AAN DE ZUIDERZEE, zes generaties Westfriezen tij-
dens de Republiek (deel 2) 
 
In dit deel wordt zeer veel informatie over personen verstrekt met o.a. de 
kennismaking met schipper Cornelis Jongkindt en de levensloop van Claes 
Poorter.  
De verponding van 1732 komt aan de orde en de Personele Quotisatie van 
1742 waarbij van 190 mannen en 32 vrouwen uit Kolhorn de beroepen wor-
den genoemd. 
Dan blijkt ook  duidelijk de op de zee gerichte beroepsstructuur: de grootste 
groep vormen de schippers en schippersknechten! Met een kijkje in de thre-
soor, gegevens over de oudedagsvoorziening, de voorschriften van de 
schoolmeester en de gevolgen van de grote brand in 1788 krijgt de lezer zeer 
gedetailleerde informatie met veel illustraties verluchtigd.  
Tot slot een fragment uit het hoofdstuk ‘Van wezen, weduwen en weduw-
naars’. 
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Als Neel Pieters, vrouw van Lourus Jansz. Bood rond Nieuwjaar 1716 
overlijdt en drie minderjarige kinderen nalaat blijft vader Lourus in het be-
zit van de boedel en neemt hij op zich de kinderen te onderhouden: 

 - in behoorlijke opvoedinghe van kleederen, reeden, havenis ende gemack te doen, 
 soo wel in sieckte als gesondtheyt, de selve te laten leeren lesen, schrijven ende een 
 bequaem ambaght off handwerck naa gelegentheyt ende staat des boedels. 
 Geduurende gemelte syne kinderen sullen sijn gekomen tot den ouderdom van 25 
  jaeren, huwelijk off andere geapprobeeerde state, ende daeren boven op desselff 
 afscheyt van hen, aen yder van de genoemde kinderen uytreyken en laten volgen 
 een sommen van 10 gulden-. 
 
 
Bronnen van de Alkmaarse familie GOESINNEN 1560-1623 
door Sam Schipper.   [bibliotheeknummer 112] 
 
Het onderzoek naar de familie Goesinnen brengt ons rond 1560 allereerst bij 
de  familie Schermers. Hilgont Jacobs dr. van Thoorenburch was de weduwe 
van Jan Schermers en hun zoon Claes Jansz. gaat zich op een gegeven mo-
ment Goesinnen noemen. In het poortersboek van Alkmaar staat dat Claes 
Jansz. 10 mei 1560 binnen de stadswallen komt wonen. Met wie hij trouwde 
en waar hij precies vandaan kwam blijft onbekend. Wel is bekend dat hij nog 
vier zusters had t.w. Neel, Anna, Aecht en Gryet. 
In het Oud Rechterlijk Archief staat   -29 januari 1566 bezit Claes ‘den Ver-
gulden Waegen’ dat mette scuur opt hoeck van de Cooltuyn staet, met het 
‘Vaele Oosenhooft’ aan den suytsijde en het Toorenburch (straatje) aan den 
noortsijde’. 
Claes Jansz. zijn testament dateert van 21 november 1575,  waarna in een akte 
van 1583 wordt vermeld dat de dochters Aeff en Maritgen een voogd hebben; 
dit kan betekenen dat Claes voor 19 november 1583 is overleden. Van de 
dochters Yda en Gryet en de ws. enige zoon Claes is verder niets meer be-
kend. 
Het onderzoek naar de familie Goesinnen in stadsarchieven, Oud-
Rechtarchieven, Oud-Notarieelarchief, handelingen van de weeskamer en 
kerkarchieven wordt uitgebreid weergegeven met kopieën van de originelen. 
Samen met de beschrijving van de geschiedenis van Alkmaar een zeer interes-
sant naslagwerk.    
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Voor u ���� gelezen                            Piet  Aaij 

 
Elk kwartaal publiceren we een greep uit de parentelen/kwartierstaten/ 
Stamreeksen en belangwekkende artikelen uit de verenigingsbladen. 
Deze periodieken kunt u vinden in de bibliotheek van onze afdeling. 
 
Genealogie Van Wengelo  IJsseldelta jrg. 21 nr. 2 
Anna Maria Kops   
Gerardus Schrauwen (deel 1)  West Noord-Brabant 2007-nr. 2 
Rudolf Stöcker    Genever jrg. 10 nr. 2 
Ferdinand Leo Stephanus Maria 
 Van Keeken   Kwartier van Nijmegen, jrg. 16 nr. 2 
Maria Veken    Koggenland 2007 nr. 1 
Bianca Carola Sluijs 
(ode aan de overgrootmoeder van G. Kos-Vos    Oude Sporen jrg. 18 nr. 1 
9 korte kwartierstaten per pagina van: 
Boudewijns, Grinwis, van Hout, Kuijpers, van Lieshout, Manders 
v.d. Vorst, v.d. Zanden te Helmond en Martens te Mierlo  
     Kempen- en Peelland jrg. 15 nr. 2 
Chronyke van het Schermereiland jrg. 24 nr. 2 
 Hoe een dorp in ¾ eeuw kan veranderen (Oterleek 1925-2000) 
Oud-Alkmaar  31e jrg. nr. 1 – 2007 
 - sporen van het verleden in Alkmaar-Noord: de Huiswaard 
 - het brugwachtershuis bij de Kraspolder 
 - achter de gevel: een tuindershuisje in de Hout 
 - levensbeschrijving van Cornelis Joan Hellingwerff 
Kroniek van Oudorp 2e jrg. nr. 1 juni 2007 
 Oudorp, bakermat van godsdienstvrijheid 
 Oudorps Woningbouwvereniging Sint Willibrordus in groter geheel 
 De Oldeburgh veertig jaar in het hart van Oudorp 
 Kasteel De Nieuwburg 
 Levensbeschrijving van de legendarische Kees Stet 
Molenpost 34e jrg. nr. 2  
 Strijkmolens in het Regionaal Archief 
 -een bescheiden, maar tevens bijzondere expositie tot dec. 2007 
 ‘Alkmaar op de wind’ –beschrijving van alle Alkmaarse polder- en  
 industriemolens- vanaf zaterdag 8 sept. a.s. (Open Monumentendag) 
 verkrijgbaar. 
De Clock van Callens-ooghe jrg. 22 nr. 2  
 Het mysterie rond de dood van Hendrik-Jan Spijker opgelost. 
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Uit Gens Data  (NGV-computergenealogie) jrg. 24 nr. 1 
- vertrouw niet te veel op de virusscanner van uw provider, het is heel  
  verstandig om een eigen scanner mee te laten lopen 
- phishing is in opkomst: geef nooit een creditcardnummer, uw wacht- 
  woord of gebruikersnaam weg op internet, ook al lijkt het bericht 
  sprekend op uw banksite 
- op internet bestaat geen privacy: de meeste providers houden nauw- 
  keurig bij op welke site u zoekt en welke trefwoorden u gebruikt; niet te 
  vertrouwen mededelingen zo snel mogelijk met een krachtig wisprogramma 
  verwijderen 
- op internet bestaat geen geheim, alles wordt publiekseigendom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OPROEP 
Op zaterdag 23 februari 2008 organiseert onze afdeling voor de leden  

een bezoek aan het Verenigingscentrum te Weesp. 
Naast een ontvangst met koffie/thee, een rondleiding en een lunch  
bestaat uiteraard de mogelijkheid tot eigen genealogisch onderzoek. 

 
De heen- en terugreis zal met personenauto’s worden geregeld van de 
deelnemers, die hiervoor een kilometervergoeding zullen ontvangen. 
De kosten bedragen € 7,50 p.p. Uw opgave zien we graag tegemoet  
voor  15 januari 2008 per post of e-mail bij het secretariaat. U kunt  
dan tevens melden of u een auto ter beschikking hebt. We rekenen  

graag op uw aller belangstelling. 
Geef u nu alvast op om zeker te zijn van een plaats, want 

voor WEESP geldt, vol is vol! 
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Publieke meisjes te Alkmaar anno 1814   Bas Lems 

 
Op 28 november 1814 gaf de burgemeester van Alkmaar de opdracht aan de 
commissaris van politie om alle publieke en stille hoerhuizen te inspecteren, de 
meisjes van plaisier die besmet waren met venerische kwalen te arresteren en de 
volgende ochtend de stad uit te zetten, met de toevoeging zich daar niet meer 
te vertonen. De commissaris zou zich moeten laten vergezellen door de offi-
cieren van gezondheid Snauffer, Bade en Rauen. 
 
Uit een brief van stadschirurgijn Lusink blijkt dat het uiteindelijk anders is 
gegaan. Hij ging die avond op pad met de heer Snauffer, chirurgijnmajor van 
het garnizoen en hospitaal te Alkmaar, en een sergeant van politie. Er zouden 
twee eleves (leerlingen) meegaan, maar bij aankomst in het hospitaal bleken dat 
er minstens zeven of acht, bovendien geassisteerd door een gewapende pa-
trouille soldaten. 
 
Al bij de eerste inspectie in de Doelenstraat ontstond er een verschil van me-
ning tussen Lusink en Snauffer. Een meisje zou volgens Lusink aan witte 
vloed lijden, volgens Snauffer was het echter duidelijk een geval van gonorroe. 
Lusink hield de examinatie voor gezien en vertrok. 
 
Snauffer laat in een brief aan de burgemeester weten dat het niet de bedoeling 
was geweest om een patrouille soldaten mee te nemen. Ook betreurde hij ten 
zeerste dat er een vrouw was onderzocht en gearresteerd, die slechts op door-
reis was en toevallig in Alkmaar logeerde. Uit verdere correspondentie blijkt 
dat Snauffer bij het onderzoek niet zachtzinnig te werk was gegaan. 
 
Om verdere besmetting te voorkomen werd besloten iets te doen aan de situa-
tie waarbij de soldaten, die met venerische kwalen in het hospitaal waren op-
genomen, ’s nachts er vandoor gingen om hunne ongebondenheid voort te zetten. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de destijds geïnspecteerde publie-
ke meisjes. Aangetekend zijn de verschillen in diagnose, gesteld door de mili-
taire en burgerlijke geneeskundigen. 
 
Bronnen: 
RA Alkmaar1, Stadsarchief (1254-1815) inv.nrs. 186, 187 (uitgaande stukken) 
en 220 (ingekomen stukken). 
 

                                                 
1
 Tegenwoordig ook wel Regionaal Historisch Centrum genoemd. 
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Namen Decisie van 
den Chirur-
gijn Majoor 

Decisie van den 
Stads Doctor en 
Stads Chirurgijn 
 

Aanmerkingen 

Christina 
van Zon 

Gonorrhae Zuiver deze is bij de Politie bekend 

Jeannette 
Sterk 

Luwes vener: 
schabies 

zuiver van vener: 
gebreken en schurft 
 

idem 
 

Johanna  
van Mijs  

Bubo & 
Gonorr: 

Venerisch niet bij de Politie bekend 
 

Maria  
Gieling 

Gonorrhae beginnende veneri-
sche ontsteking 
 

bij de Politie bekend 

Antje 
Lette Lisse 

Gonorrhae [niets ingevuld] Eene vrouw welke in De 
Vrolijke Matroos logeerde. 
Daar de arrestatie van haar 
allerwillekeurigst was, heb ik 
haar dadelijk ontslagen 
 

Doortje 
Dupont 

Gonorrhae Zuiver doch 
schurftachtig uitslag 

bij de politie bekend 

Aagje  
Rinks 

vener: & scha-
bies 

Zuiver en genezen 
schurft 

onbekend bij de politie 

Dirkje 
Koster 

Gonorrhae Zuiver doch 
schurftachtig uitslag 

bij de politie bekend 

Leentje van 
der Putte 

Gonorrhae Zuiver doch 
schurftachtig 

bij de politie onbekend 

Antje van 
der Perk 

venerisch en 
schabies 

Zuiver doch schurft idem 
 

Dina  
Klok 

Bubones vener: en schurft idem 
 

Mietje  
Visser 

Gonorrhae [niets ingevuld] dit meisje is onder de gear-
rest: met [niets ingevuld] 
waarschijnlijk ontslage 

Johanna 
Rodenberg 

Gonorrhae venerisch bij de politie onbekend 

Antje Zwan vener: & scha-
bies 

Zuiver doch huid-
ziekte 

idem 
 

Leentje  
van den 
Berg 

Gonorrhae & 
Tinia papites 

venerisch idem 
 

Antje Pronk Gonorrhae Zuiver idem 
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Genealogie Louwe/Zeeman (1)    Jaap Leek, Jan Louwe 

 
Inleiding  
Begin dit jaar opperde Jaap Leek het idee de genealogie Louwe te publiceren 
en uiteraard had de redactie daar wel oren naar. Jaap had al een groot deel van 
de familie in kaart gebracht en is de afgelopen maanden druk doende geweest 
nog meer gegevens boven water te halen. Jan Louwe uit Akersloot heeft alles 
vastgelegd in een electronisch bestand. Het resultaat is een genealogie waarvan 
we een groot gedeelte (1700-1900) mogen publiceren. Omdat het te groot is 
voor één HNK-nummer, vindt u hieronder de eerste aflevering met de oudste 
generaties.  
 
De genealogie van deze rooms-katholieke Bergense familie begint met 5 kin-
deren met het patroniem of de familienaam Louwerisse (met tal van spelling-
varianten) van wie aangenomen mag worden dat het broers en een zus zijn. 
Hun vader zou Laurens geheten kunnen hebben. Japik noemt zijn eerste zoon 
zo. Arie Lauwerisse daarentegen noemt zijn eerste zoon Lambertus (en die 
zoon is zeker niet naar zijn schoonvader vernoemd, want die heette Frans), 
maar hij heeft óók een zoon Laurentius. Zou de stamvader Louweris geheten 
hebben of Lambertus Louweris? Was Louwerisse toen al een soort familie-
naam of alleen nog een patroniem? In de DTB-registers van Bergen komen de 
namen Louwris en Lambert veelvuldig voor. In 1690 trouwt ene Louweris 
Pietersz met Jannetje Lammerts en zowel qua naamgeving als qua tijd zou-
den ze heel goed de stamouders van de familie Louwe kunnen zijn. Voorlopig 
is het een hypothese want het bewijs ontbreekt nog. Het onderzoek is echter 
nog steeds gaande en we zullen in de volgende aflevering meer over hen publi-
ceren.  
 
Zoals gezegd komen de oudste generaties uit Bergen. Ook volgende generaties 
blijven hun geboortestreek trouw want een heel groot deel van de familie leef-
de in Bergen en Schoorl en direkte omgeving.  
In de Burgerlijke Stand heten de familieleden allemaal Louwe, de oorsprong 
hiervan ligt in het patroniem van ene Laurens. Dit is een voornaam die op tal 
van manieren gespeld wordt en de patroniemen ervan zo mogelijk nog meer: 
Lauwerisse, Laurentsz, Louwerisse(n), Lou, Louwen, Louw... 
Opmerkelijk in deze genealogie is generatie III die niet alleen Louwerissen 
heet, maar ook bekend is onder de naam ‘Zeeman’. Deze aliasnaam duikt voor 
het eerst op bij Lambertus Louwerissen die in 1729 te Bergen wordt geboren 
en op 24-jarige leeftijd in Schoorl met de weduwe Aefje Klaes Molenaar 
trouwt. In de DTB komt hij voor als Lambert Louwen, maar in een testament 

  90                                        Hollands Noorderkwartier, aflevering 71 

van Aafje uit 1782 waaruit blijkt dat Lambert is overleden, wordt hij Lammert 
Zeeman genoemd. In de loop van het onderzoek bleek de naam ‘Zeeman’ 
naast ‘Louwerissen, Louwe, etc.’ veelvuldig voor te komen. Een verklaring 
hiervoor is nog niet gevonden. Ook in latere generaties komt de naam Zeeman 
nog wel voor, maar heden ten dage niet meer.  
 
I Louweris ? 

vader van de volgende kinderen, volgorde onbekend: 
1. Arie Lauwerisse (Lowris), geb. ca 1698 (zie IIa). 
2. Pieter Laurentsz, geb. ca. 1695, ovl. na 1721 (is dan doopget. 

bij kind van broer Jan.   
3. Japik Louwerisse (zie IIb). 
4. Jan Louwerisse (zie IIc). 
5. Kniertie Louwerisse, overl. 12-11-1752  

tr. 14-02-1734 Pieter Sijmensen. Hertr. Antje Lammers.  
Van Kniertje en Pieter zijn drie kinderen bekend: Simon, Ca-
tharina en Joannes.  

 
IIa Arie Lauwerisse (Lowris), landman, geb. ca 1698, overl. 02-01-1740, 

(op de Roosloot, pro deo). De kinderen worden geboren op ’t Woud.  
tr. 31-12-1724, Martie Franssen, overl. 27-07-1768. dr. van Frans 
Claesz en Barber Jans. Hertr. Poulus Olifs, hertr. Jan Pietersz Leyen. 
Uit dit huwelijk geb. en ged. te Bergen: 
1. Lambertus, geb. 22-03-1726, ged. 24-03-1726 (get.: Jan Louwe-

rissen). Overl. 18-07-1726. 
2. Joanna, ged. 27-07-1727 (get.: Gerrit Fransen), overl. 

21-01-1757. 
3. Lambertus (Zeeman), ged. 22-10-1729 (zie IIIa). 
4. Barbara, ged. 21-06-1732 (get.: Guurtie Fransen). 

Zij zou in 1756 trouwen met Jan Bleker en in de impost 
wordt dit huwelijk vermeld, maar.... nader onderzoek 
bracht aan het licht dat dit huwelijk niet is doorgegaan. 
In het volgende nummer kunt u hierover  meer lezen.  

5. Laurentius, ged. 27-08-1735 (get.: Krelis Fransen en Maartje 
Jansz). Op 13-4-1736 heeft Cornelis Jansz op 't Woud aange-
geven 't lijk van 't kind van Ari Lowris (mogelijk één van de 
tweeling? 

6. Franciscus Louwerisse, ged. 27-08-1735 (get.: zelfde als  hier-
boven, opm. overl. zie hierboven).  

7. Johannes (Zeeman), ged. 05-07-1738 (zie IIIb). 
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IIb Japik Louwerisse  
tr.kerk 30-01-1735 Grietie Dirck. 
Uit dit huwelijk ged. Bergermeer (Bergen): 
1. Laurens, ged. 26-07-1737 (get.: Antie Lauwerense). 
2. Theodorus (Dirk), ged. 28-09-1738 (get.: trijntie Dirks). 

 
IIc Jan Louwerisse, overl. 't Woud 24-11-1737,  

tr. Bergen 12-01-1721 Krelisje Stoffels, overl. Bergen 15-08-1747 
(aang: Pieter Gerbrands Ranke, laatst weduwe van Joh Pieters Koning 
op de Roosloot overleden imp. f 3-). Hertr. Jan Pieters Koning. 
Uit dit huwelijk te Bergen: 
1. Pieter, ged. 20-06-1721 (get.: Pieter Louwerisse ), overl. 

18-07-1721. (pro deo) 

 
IIIa Lambertus Louwerissen (Zeeman, Louwen), ged. Bergen 

22-10-1729 (get.: Jan Louwerisse) Overl. Catdorp 30-05-1759  
tr. Schoorl 06-04-1754. Aefje is weduwe. tr.kerk Schoorl 22-04-1754 Aef-
je Klaes Molenaar, overl. Catrijp 12-08-1786. Eerder tr. Jan Knaap. 
Uit dit huwelijk ged. en overl. te Schoorl: 
1. Maartje, ged. 06-11-1754, waarsch. jong overl. 
2. Maria (Maartje) Lammers Zeeman, ged. 15-04-1756. Overl. 

16-12-1757. 
3. Catharina (Trijntje) Lammers Zeeman, ged. 15-04-1756. Overl. 

30-12-1762. 
4. Arie Lambertsz Lou, ged. 08-09-1757 (zie IVa). 

 
IIIb Johannes (Jan) Ariënsz Louwerissen (Zeeman), ged. 't Woud (Bergen) 

05-07-1738 (get.: Crelisie Stoffels), overl. Oostdorp (Bergen) 
06-01-1791 (aang: Pieter Joosten de Jong, 4e cl f 3,-) 
Otr. (1) Schoorl 07-04-1759 (j.m. Bergermeer, j.d. Schoorl, pro deo) 
tr. Schoorl 23-04-1759 (get.: Lambert Zeeman en Jan Dirksz Stuur-
man). Trijntje Crelis de Jong, ged. Bergen 05-06-1744, overl. ald. 
23-03-1780, dr. van Cornelis de Jong. 
Otr. (2) Winkel 28-09-1782 (wedn. tot Bergen, j.d. Winkel) 
tr. Bergen 13-10-1782 Aaltie (Aaltje - Antje - Alida - Mida) Jansz Kors 
(Kos). Ze is geboren in Heerhugowaard, doch woonde ten tijde van 
het huwelijk te Winkel. Hertr. Jacob Pieters Fraasdonk (Vrasdonk). 
Uit het eerste huwelijk geb. en ged. te Bergen tenzij anders vermeld: 
1. Jannetje Zeeman (Lauw/Louwe), geb. Schoorl 11-04-1760, 

ged. ald. 11-04-1760 (get.: Barbara Cornelis), overl. Bergen 
25-06-1813 
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tr. Bergen 06-05-1781, tr.kerk Bergen 10-05-1779. Pieter Joosten 
de Jong, ged. Schoorl 03-06-1753, overl. Bergen 12-03-1820, 
zn. van Joost Pietersz de Jong en Maartje Willems. Wedr. van 
Guurtje Pieters Slikker. Van Jannetje en Pieter zijn 5 kinderen 
bekend: Trijntje, Guurtje, Guurtje, Jan en Arie.  

2. Adrianus Zeeman, ged. 28-03-1763 (get.: Dirk Krelisze), 
overl. Bergen 13-01-1770. 

3. Cornelius Zeeman, ged. 09-11-1765 (get.: Maindert Cornelis). 
4. Maartje Louwen, ged. 25-01-1771 (get.: Jan Cornelis en Griet-

je Lamberts), overl. 07-10-1804. 
tr.kerk 10-02-1793 Japik Dirksz Min, watermolenaar, ged. 
Schoorl 27-12-1765, overl. Wimmenum 20-01-1821, zn. van 
Dirk Klaasz Min en Neeltje Molenaar. Van Maartje en Japik 
zijn 7 kinderen bekend: Dirk, Jan, Jan, Neeltje, Jan, Trijntje, 
Trijntje.  

5. Adrianus (Arie) Zeeman (Louwe), geb. 23-10-1773 (zie IVb). 
6. Geertrudis Zeeman, ged. 30-03-1777 (get.: Jan Cornelisse en 

Grietje Cornelis). 

7. Trijntje Zeeman, ged. 29-03-1779 (get.: Jannetje Jansz Zee-

man). Bij de aangifte heet de moeder: Trijntje Crelisse Jonge-

jan. Overl. Heiloo 28-09-1843. 
tr. (1) ald. 22-02-1824 Jan Markus Castricum, ged. Castricum 
25-04-1801, zn. van Floris Aalberts Castricum en Jacoby Thuin. 
Rel. (2) Albert Groot, ged. Heiloo 08-12-1773, overl. ald. 
04-05-1823, zn. van Cornelis Bernier Groot en Jannetje Albers 
Ypenlaan. Van Trijntje en Albert zijn 2 kinderen bekend: 
Cornelia en Trijntje.  

 
Uit het tweede huwelijk geb. en ged. Bergen tenzij anders vermeld: 
8. Maartie Lauw, ged. 26-05-1784 (get.: Pieter Josten de Jonge).  
9. Gerrit Lauw, ged. 13-03-1786 (get.: Frans Gerritse Barne-

man). 
10. Neeltje Louwe, ged. Egmond aan Zee 30-04-1791 (get.: Arie 

Louwe), overl. ald. 04-09-1870  
tr. Egmond aan Zee 1810 Teunis Pietersz Stam, mandemaker, 
arbeider, dagloner, tapper. Ged. Egmond aan Zee 09-09-1789 
(get.: Aagje Jans), overl. ald. 29-11-1861. Van Neeltje en Teu-
nis zijn 9 kinderen bekend: Pieter, Jan, Jan, Kniertje, Gerrit, 
Arendje, Elisabeth, Reindert en Aaltje.   
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IVa Arie Lambertsz Lou, ged. Schoorl 08-09-1757 (get.: Jan Zeeman), 
overl. ald. 15-07-1806  
Otr. (1) Schoorl 08-09-1787 (Arie Zeeman (ook Louw) j.m. van Ka-
trijp, j.d. uijt de Noord Schermer, classe van f 3.-), tr.kerk Schoorl 
24-09-1787 Maria Pieterse (Maartje) Everhout, ged. Alkmaar 
16-08-1764 (get.: Pieter Jansz Everhout, Neeltie Jans Schaap, Grietie 
Jans Schaap), overl. Catrijp 05-09-1800, dr. van Pieter Jans Everhout en 
Neel Jans Schaap. 
tr.kerk (2) Schoorl 10-05-1801 Pietertje Cornelis de Wit, overl. Schoorl 
27-12-1803, 
Uit het eerste huwelijk geb. en ged. te Schoorl: 
1. Aafje, ged. 22-06-1788 (get.: Jan Knaap). 

tr.kerk Harencarspel 09-02-1810 Dirk Cornelisz Jabroer. Van 
Aafje en Dirk zijn 8 kinderen bekend: Cornelis, Maartje, Jan, 
Klaasje, Klaasje, Klaas, Maria, Klaasje.  

2. Petrus Louw, ged. 18-10-1793 (get.: Neeltje Jans Schaap). 
tr.kerk ald. 01-08-1819 Elisabeth Schotten, geb. Schermer 
(gem. Akersloot), ged. Alkmaar 17-05-1787, dr. van Klaas 
Schotten en Guurtje Pietersd Zuurbier. 

3. Neeltje Louw, ged. 29-03-1795 (get.: Maartje Jans), overl. 
02-08-1795. 

4. Lambertus Louw, ged. 13-08-1800 (zie Va). 
Uit het tweede huwelijk geb. en ged. te Schoorl: 
5. Aegje Louwen, ged. Schoorl 13-12-1802 (get.: Aegje Bogert), 

overl. Limmen 18-07-1866  
tr. Limmen 12-01-1823 Crelis Cornelis Dekker, schippers-
knecht, ged. Limmen 05-08-1798, zn. van Andriesz Dekker en 
Trijntje Crelisse Groot. Van Aagje en Crelis zijn 5 kinderen be-
kend: Willem, Cornelis, Albert, Pieter en Trijntje.  

6. Crelis Louwen, ged. 21-11-1803. 
7. Jacob Louw, overl. 07-12-1803. 

 
IVb Adrianus Jansz (Arie) Zeeman (Louwe), landbouwer, geb. Bergen 

23-10-1773, ged. Oostdorp (Bergen) 23-10-1773 (get.: Jan Knaap en 
Aefje Molenaar), overl. Oostdorp (Bergen) 22-07-1817 
tr.kerk Bergen 03-02-1799 Antje Barends Telleman, landbouwster, 
geb. Schoorl 11-03-1772, ged. ald. 11-03-1772, overl. Oostdorp (Ber-
gen) 26-02-1819, dr. van Barend Telleman en Grietje Crelis Druijven. 
Hertr. Adrianus Theewisz Brasser. 
Uit dit huwelijk geboren en ged. te Bergen met de naam Louwe: 
1. Trijntje, geb. 07-02-1800, ged.07-02-1800 (get.: Jannetje J. 
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Louwe), overl. Wimmenum (Egmond-Binnen) 23-02-1832. 
tr. Bergen 16-01-1820 Johannes (Jan) de Waard, landbouwer, 
geb. Warmenhuizen 30-09-1793, zn. van Gerrit de Waard en 
Grietje Dilhorst. Hertr. Trijntje Groot. 

2. Jan, geb. 10-01-1802 (zie Vb). 
3. Jacobus, ged. 24-02-1804 (get.: Maartje Telleman), overl. 

11-09-1808. 
4. Jacobus, ged.24-01-1806 (get.: Maartje Telman), overl. ald. 

28-07-1811. 
5. Cornelis, geb. Bergen 10-11-1808 (zie Vc). 
6. Grietje, geb. 25-01-1811, ged. Bergen 25-01-1811 (get.: Maartje 

Pietersse de Jongh), overl. Callantsoog 20-05-1861. 
tr. Heiloo 24-04-1836 Pieter Lengers, landman, geb. Heiloo 
07-03-1811, overl. Den Helder 04-03-1891, zn. van Jan Len-
gers en Antje Burgerling. Van Grietje en Pieter zijn 4 kinde-
ren bekend: Arie, Antje, Anna en Pieter.  

7. Jacob, geb. 26-05-1815 (zie Vd). 
8. Jannetje, boerin, geb. 17-02-1817, overl. Schermeer (Akersloot) 

20-02-1851. 
tr. Akersloot 10-04-1842 Cornelis Baltus, landman, geb. Aker-
sloot 26-08-1819, overl. ald. 19-12-1887, zn. van Cornelis Bal-
tus en Maartje Zuurbier. Hertr. Engeltje Kruienaar. Van Jan-
netje en Cornelis is een kind bekend: Cornelis.  

 
Va Lambertus Louw, ged. Schoorl 13-08-1800 (get.: Aaltje Jans Kos) 

tr. Bergen 20-04-1828 Geertruida Groot, geb. Zuid-Schermer, ged. De 
Rijp 11-01-1789 overl. Bergen 01-05-1863, dr. van Arie de Groot en 
Aagje Zuurbier. Hertr. Jacob Mors. 
Uit dit huwelijk geb. te Bergen met de naam Louw: 
1. Maartje, geb. 19-04-1829, overl. ald. 08-04-1859. 

tr. ald. 07-05-1854 Simon Min, Koopman, melkventer, geb. 
Schoorl 19-04-1823, overl. Heiloo 18-01-1901, zn. van Dirk 
Pieters Min en Maartje Cornelis Zwaan. 

2. Arie, geb. Bergen 14-07-1831 (zie VIa). 

 
Vb Jan Louwe, landman, boer, geb. Bergen 10-01-1802, ged. ald. 

10-01-1802 (get.: Jacob Dirksz Min en Maartje J. Louwe), overl. voor 
1856.  
tr. Bergen 09-04-1826 Maartje Groot, dienstmeid, geb. Heerhugo-
waard ca. 1801, overl. voor 1856. dr. van Albert Groot, boer, en Maar-
tje Pietersd de Groot. 
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Uit dit huwelijk geb. en ovl. te Groet (gem. Schoorl) tenzij anders 
vermeld: 
1. Arie, geb. 12-11-1826, overl. 05-05-1829. 
2. Albert, geb. 20-05-1828 (zie VIb). 
3. Arie, geb. 05-01-1830, overl. 10-06-1830. 
4. Antje, geb. 15-01-1831. 
5. Arie, geb. 29-09-1832 (zie VIc). 
6. Johannes (Jan), geb. 03-02-1834  
7. Maartje, geb. 19-09-1837, jong overl.  
8. Maartje, geb. 03-04-1839, overl. Alkmaar 27-01-1907. 

tr. Zijpe 09-01-1858 Frans Arnold Schröder, winkelier, geb. 
Steinfeld (Oldenburg), ca. 1826, zn. van Carl Anton Schröder 
en Maria Catharina Josephina Nieberding. 

9. Catharina (Trijntje), geb. 24-05-1841, overl. Den Helder 
02-04-1903. 
tr. (1) Zijpe 20-04-1861 Adrianus Arie Bruin, geb. Haringcar-
spel 17-03-1839, overl. Leiden 05-01-1881, zn. van Dirk 
Bruin en Magdaleentje Bijwaard. 
tr. (2) Den Helder 04-01-1894 Jan Schilder, landman, geb. 
Zuid-Scharwoude, zn. van Jacob Schilder en Elisabeth Lange-
dijk. Hertr. Aafje Klaver. 

10. Bartholomeus, geb. Zijpe 22-07-1844 (zie VId). 

 

 
Vc Cornelis Ariënsz Louwe, landman, geb. Bergen 10-11-1808, ged. ald. 

10-11-1808 (get.: Trijntje Jansse Louwe), overl. Catrijp (Schoorl) 
10-11-1855. 
tr. Schoorl 13-04-1834 Ariaantje Kager, boerin, geb. Schoorl 
14-09-1808, ged. 14-09-1808, overl. Catrijp (Schoorl) 30-07-1863, dr. 
van Cornelis Kager en Trijntje Pieters Blankendaal. 
Uit dit huwelijk geb. te Oostdorp (Bergen): 
1. Arie, geb. 01-02-1835 (zie VIe). 
2. Trijntje, geb. 11-02-1836, overl. ald. 12-04-1837. 
3. Cornelis, geb. 10-04-1837, overl. ald. 13-02-1838. 
4. Cornelis, geb. 06-06-1838 (zie VIf). 
5. Antje, geb. 03-10-1839, overl. ald. 23-02-1840. 
6. Jan, geb. 14-12-1841, overl. ald. 08-01-1843. 
7. Johannes (Jan), geb. 25-04-1843 (zie VIg). 
8. Trijntje, geb. 27-04-1844, overl. ald. 25-05-1844. 
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Vd Jacob Louwe, landbouwer, koopman, geb. Bergen 26-05-1815 , overl. 
't Zand (Zijpe) 15-10-1878 
tr. Uitgeest 28-04-1839 Anna Albrink(Aalbrink), geb. Uitgeest 
29-11-1816, overl. 't Zand (Zijpe) 19-10-1888, dr. van Jan Gerritsz Al-
brink, landbouwer, en Maria (Maartje) Kramer. 
Uit dit huwelijk geb. te Akersloot tenzij anders vermeld: 
1. Arie, geb. 28-04-1840. 

tr. Callantsoog 01-06-1867 Maartje Heddes, geb. Schagen 
ca.1844, dr. van Cornelis Heddes en Geertje Sluiter. 

2. Maartje, geb. 24-05-1843, overl. Westerblokker 13-12-1931. 
tr. (1) Zijpe 22-04-1871 Klaas de Vries, timmerman, geb. 
Heerhugowaard 13-12-1846, overl. 't Zand (Zijpe) 
16-06-1884, zn. van Johannes de Vries en Aagie Groot. 
tr. (2) Anna Paulowna 03-06-1898 Pieter de Groot, arbeider, 
geb. Steenbergen 1846, zn. van Dirk de Groot en Alexandrine 
Felicité Krickhaard. 

3. Antje, geb. 07-10-1847. 
tr. Anna Paulowna 30-04-1874 Willem van der Peet, geb. 
Limmen 05-01-1845, zn. van Cornelis van der Peet en Antje 
Kraakman. 

4. Hermanus, arbeider, geb. 06-10-1850. 
tr. Zijpe 6-3-1886 Grietje Baart, geb. Heiloo, ca. 1860, dr. van 
Dirk Baart en Jansje Morsch.  

5. Cornelis, kastelein, geb. Callantsoog (Zijpe) 19-01-1856. 

 
Volgende generaties en aanvullingen op dit deel, kunt u lezen in het december-
nummer. 
 

 
Dit blad werd mede mogelijk gemaakt door: 

Jos Kaldenbach, Oudorp 
Truus Schoehuijs, Alkmaar 

Jan Louwe, Akersloot 
Jaap Leek, Oudorp 

Femia de Ridder, Krommenie 
Bas Lems, Almere 

Arian Brouwer, Muiderberg 
Thea van der Sloot, Oudorp 

Wil Hermanus, Oudorp 
 




