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Van de voorzitter   
                               
 

eerlijk toch dat we het digitale tijdperk zijn ingegaan. Van achter je 
bureau kun je immers archieven bekijken, begraafplaatsen bezoeken 
etc. en we realiseren ons eigenlijk niet dat al die informatie vaak door 

vrijwilligers op sites is gezet. Meestal pro deo en heel soms wordt een project 
financieel ondersteund door een fonds. 
Zo is ook de archiefsite van de Leeuwarder Courant tot stand gekomen. Dit 
dankzij zo’n financiële ondersteuning, opdat een belangrijk onderdeel van het 
“Friese culturele erfgoed” op die manier bewaard blijft, zo luidt de stelling. 
Feit is, dat de digitale LC-archiefsite op de eerste dag al een stormachtig begin 
kende. Met maar liefst 8000 bezoekers, die samen zo’n tweehonderd page-
views genereerden. 
Natuurlijk door bijna 90% Friezen die even een kijkje wilden nemen, maar 
toch ook bezoekers uit Noorwegen, Maleisië, Australië, Canada, Amerika, 
Duitsland en noem maar op. 
Een bezoek aan de site www.archiefleeuwardercourant.nl die nu nog gratis 
is, leert ons, dat als je het woord “rechtbank” in tikt, dat rechtbankverslagen 
van vroeger uitgebreider waren dan tegenwoordig en het zal veel verder gaan 
zegt dhr.Van der Noord van de Stichting Digitaal Archief Leeuwarder Cou-
rant. Zijn toekomstbeeld is een archief waarin je zoekend naar Abe Lenstra de 
foto van Abe tevoorschijn tovert, het krantenverslag van een wedstrijd leest en 
het radioverslag kunt beluisteren op je pc. En dat staat allemaal in de krant. 
 
Onze komende vergadering staat in het teken van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. De VOC is in 1602 opgericht en was gedurende twee eeuwen een 
belangrijke werkgever. Er bestaat een redelijke kans dat u bij uw familie onder-
zoek mensen aantreft die samen de geschiedenis van de VOC maakten. 
Ik hoop dat ik u bij onze lezing op 12 december over ‘De archieven van de 
VOC’ mag begroeten.  

Truus Schoehuijs 
 

 

Als u uw nieuwe agenda voor 2008 in gebruik gaat nemen 
kunt u direkt twee evenementen noteren: 
2 februari 2008 Duitslanddag in Weesp 

24 mei 2008 Landelijke NGV-dag in Groningen 

H 
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Programma HNK-avonden in dec 2007,  
jan en febr 2008 

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 hartelijk welkom. De toegang is 
gratis. Er is ook gratis parkeergelegenheid voor de deur.  
 

 
 
woensdag 12 december 2007 
Lezing “De archieven van de 
VOC” door de heer H. de Vos.  
Alledaagse feiten en omstandigheden 
die ontleend zijn aan eigentijdse 
waarnemingen, vastgelegd in offici-
euze verslagen en persoonlijke cor-
respondentie. Centraal in het verhaal 
staan aspecten uit het samenvattende 
reisverslag van het Enkhuizer VOC-
schip dat op 9 januari 1709 in ver-
band met de inval van de strenge 
winter halsoverkop vanuit Texel 
moest vertrekken. Veel van die as-
pecten zijn nader toegelicht aan de 
hand van beschreven ervaringen op 
andere reizen.  
 
 
woensdag 16 januari 2008 
“Nieuwjaarsbijeenkomst en uitwisseling van ideeën en vondsten”. 
Het is al bijna een traditie dat wij het nieuwe jaar beginnen met een gezellige 
bijeenkomst met een hapje en een drankje. Onze voorzitster heeft u weer het 
één en ander te vertellen over hetgeen er in onze afdeling en de NGV leeft. 
Verleden jaar was de uitwisseling van zoekgegevens een groot succes.  Enkele 
afdelingsleden bleken zelfs zonder het te weten dezelfde voorouders te heb-
ben. Vandaar dat we u ook dit jaar uitnodigen uw gegevens mee te nemen of 
uw verhaal te vertellen. Het gaat er allemaal heel informeel en ontspannen aan 
toe, dus schroom niet om te komen. 
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woensdag 13 februari 2008 
Lezing: “80 jaar Houtweg te Alkmaar”, ontstaansgeschiedenis, leven en 
bewoners, door de heren R. Waalewijn en P.C.M. Blom. 
Voor deze lezing hebben we speciaal de grote zaal gehuurd, want we verwach-
ten ook veel huidige bewoners van de Houtweg en omgeving. De sprekers 
kunnen u een gloedvol verhaal vertellen over de ontstaansgeschiedenis en de 
eerste bewoners van de huizen aan de Houtweg. Ook geeft de lezing een goe-
de indruk van het leven van tachtig jaar geleden in het algemeen. U zult, als u 
tot de ouderen onder ons behoort, veel herkennen. Voor de jongere toehoor-
der gaat er een nieuwe wereld open. Het geheel wordt een uniek optreden met 
beeld en geluid! 
 
 
 

Overige afdelingsavonden in seizoen 2007-2008 
 

wo 12 mrt.  Lezing ‘Twee eeuwen openbaar vervoer en post-
vervoer per trekschuit” door dhr. J. Dehé. 

wo 9 apr.  
 

Ledenvergadering en korte lezing.  

 

 
 
Een historische dag voor de NGV 
 
Na een degelijke voorbereiding werd op maandag 1 oktober de totaal 
vernieuwde NGV-site een feit. Het is een overzichtelijke site geworden 
waar van alles over onze vereniging te vinden is.  

 
Registreren en inloggen op de website 
De NGV en haar leden beschikken over veel informatie, die in de loop van 
vele jaren verzameld is. Vaak in verenigingsverband. Daarom zal bepaalde 
informatie ook exclusief voor leden beschikbaar zijn. Om dit te kunnen reali-
seren is het nodig dat u moet inloggen op onze website. 
Om te kunnen inloggen moet u zich éénmalig registreren op de website (óók 
als u NGV-lid bent!). Hierna worden uw inloggegevens (lidnummer en wacht-
woord) automatisch toegestuurd via e-mail. 
Belangstellenden kunnen, zonder dat ze NGV-lid zijn, zich ook registreren. 
Hun inlog-mogelijkheden zijn echter niet van onbeperkte duur. 
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Afdelingen 
Via de link ‘afdelingen’ kunt u naar de websites van de regionale en functionele 
afdelingen springen. Een regionale afdeling kunt u kiezen door op het betref-
fende gebied op de landkaart te klikken, de functionele afdelingen kunt u in 
het menu selecteren. 
Als de afdelingssite gekoppeld is met de centrale site, zult u in de linkerkolom 
een menu vinden dat vergelijkbaar is met dat van de centrale site. U vindt hier 
echter alleen functies die gerelateerd zijn aan de afdeling. Hier kunt u dus ook 
de profielen van de leden zien, maar nu alleen van diegenen die lid zijn van de 
betreffende afdeling. Dit geldt ook voor de andere functies van homepages, 
gebruikte genealogische programma’s, kennis bij leden, agenda-items en 
nieuws-items.  
 
Afdeling Hollands Noorderkwartier 
De site van onze afdeling is geruime tijd geleden opgezet door Ruud de Ridder 
en HNK is hem zeer erkentelijk dat hij de afgelopen jaren de HNK-site in zijn 
huidige vorm ook steeds heeft willen onderhouden. De NGV-server biedt 
huisvesting aan de afdelingssites en het is een geschikt moment om de HNK-
site te migreren naar deze nieuwe server. Ruud zal ook bij deze overgang naar 
de nieuwe HNK-site betrokken blijven. Over de voortzetting van zijn werk 
voor HNK is overleg gaande. Er wordt geïnventariseerd hoe groot de migra-
tie-klus is en ook hoeveel werk het is om de nieuwe site aktueel te houden. We 
hopen u in een volgend nummer hierover te kunnen informeren.  

 
Als dit afdelingsblad bij u op de mat valt is het december. Het volgende num-
mer verschijnt weer in maart, dus daar  moet u 3 maanden op wachten. 
Als u een internet-aansluiting hebt, kunt u echter tussentijds geïnformeerd 
worden over HNK-zaken. Als u uw e-mailadres aan Ger Telman heeft door-
gegeven ontvangt u een paar dagen voorafgaand aan een afdelingsavond, het 
HNK-journaal met informatie over de lezing en andere HNK-zaken. (Ook 
niet NGV-leden kunnen hun e-mailadres doorgeven). In december zal het de 
8e keer zijn dat deze electronische nieuwsbrief verschijnt. Wilt u deze nieuws-
brief ook ontvangen? Geef dan uw e-mailadres aan Ger door. En als u uw e-
mailadres gewijzigd heeft, vergeet dat dan niet aan Ger te melden. Stuur een 
mailtje naar telgriffam@hetnet.nl. U kunt erop rekenen dat met deze e-
mailadressen zeer vertrouwelijk zal worden omgegaan.  
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Verslag van de HNK-avonden in ’t Trefpunt                  
 

september 2007 ‘Volksgebruiken en tradities rondom zwangerschap, 
geboorte en doop’ door mw. R. Fiedeldij Dop. 
 

Half september zijn er ongetwijfeld nog HNK-leden die genieten van hun na-
zomervakantie, maar op de eerste afdelingsavond in het nieuwe seizoen was 
daar weinig van te merken. De zaal was vol met toehoorders voor de lezing van 
Rosalien Fiedeldij Dop. Voor in de zaal was een tafel ingeruimd met prachtige 
doopjurken, glimmende zilveren geboortelepels en tal van andere attributen die 
te maken hebben met zwangerschap, geboorte of doop. Het was slechts een 
klein deel van de grote collectie die Rosalien inmiddels verzameld heeft. Achter-
in de zaal stond een tafel met snoepgoed en allerlei drankjes, die vroeger in 
diverse regio’s werden genuttigd bij deze belangrijke gebeurtenissen in een 
mensenleven. De ouders van Rosalien waren aanwezig om haar te assisteren.  
 

Aan de hand van dia’s van schilderijen en voorwerpen, 
vertelde de spreekster ons van de gebruiken in de Mid-
deleeuwen, het ontstaan van de preutse periode in latere 
eeuwen, de ‘geheimtaal’ die ontstond omdat er niet meer 
openlijk over zwangerschap werd gesproken, de rituelen 
en gebruiken die ontstonden en het snoepgoed en de 
drankjes die hun intrede deden. Als de zwangerschap 
bekend gemaakt werd –meestal pas als de moeder het 
kindje voelde leven- ging de vader bijv. met zijn vrien-
den in de voorkamer zitten om ombeurten een slokje 
van een stevig drankje uit de hansje-in-de-kelder te drinken.  

 
Rosalien vertelde ons ook over de taak van de vroedvrouw, de baker, de chirur-
gijn (hoewel deze per ongeluk met de medicinae docter verward werd), de min, 
de peter en meter, en de ontwikkeling van geboortekaartjes. Ook hoorden we 
hoe de ooievaar, oorspronkelijk ‘de brenger van het geluk’, in de 20e eeuw evo-
lueerde tot ‘de brenger van de baby’.  
Tijdens de pauze kreeg iedereen de mogelijkheid te proeven van de lekkernijen 
en de drankjes vonden gretig aftrek. Tijdens het tweede deel van de lezing wer-
den de diverse kledingstukken en attributen besproken en moest onze voorzit-
ter het tijdschema strak in de gaten houden zodat tegen tienen iedereen weer 
huiswaarts kon gaan. Sommigen konden thuis nog zien hoe Van Nistelrooij in 
de blessuretijd Albanië-Nederland in een 1-0 overwinning liet eindigen; het was 
een zeer matige wedstrijd geweest dus de beslissing om naar de lezing te gaan 
was zeker niet verkeerd geweest!            

 Marry Luken-Sluis 
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oktober 2007 ‘Vererving van de familienaam in vrouwelijke lijn’  
door dhr. R.A.J. Dix 
 
Stamonderzoek in de mannelijke lijn, dat is wat we gewend zijn! Maar het kan 
voorkomen dat we toch een ‘ode aan de moeder’ moeten geven als we in de 
mannelijke lijn op een dood punt zijn aangekomen. Werd er in 1984 al over 
gesproken, in 1998 werd de wet van kracht die bepaalde dat men vrij wordt 
gelaten om de familienaam te kiezen, te bepalen direct bij het huwelijk of bij de 
geboorte van het eerste kind. Tegenstanders van deze wetsbepaling dienen de 
geschiedenis van de naamgeving in de afgelopen eeuwen even te bezien, want 
de familienaam in de vrouwelijke lijn kwam altijd al voor: 
-  in het Koninklijk Huis van Oranje-Nassau, exclusief bij wet geregeld 
-  bij een kind van een ongehuwde moeder 
-  een volledige vernoeming (voor- en achternaam) van een familielid 
 (bijv. van een ‘suikeroom’, veelal i.v.m. de erfenis) 
-  bij een tweede huwelijk van een weduwe de achternaam van de eerste man 
-  alle kinderen krijgen de naam van de moeder 
 
Deze laatste variant kwam tot de tweede helft van de 18e eeuw voor vanaf de 
Achterhoek en Twente tot in zuidoost-Groningen bij de vererving van de  
boerderijnaam als familienaam. Als om welke reden dan ook de zoon van de 
boer in het boerenbedrijf niet de opvolger werd dan erfde de oudste dochter en 
werd de boerderijnaam als familienaam door haar aan haar nakomelingen gege-
ven. Zo bestond het dat het geslacht Dix in midden-Limburg met veel zonen in 
de eerste helft van de 17e eeuw verdween omdat alle zonen door huwelijk hun 
nageslacht vernoemde naar de door hen bewoonde boerderij.  
 
Het was jammer dat er te weinig kopieën tijdens de lezing waren van de voor-
beelden van  de vrouwelijke lijn in de vererving, want het is en blijft toch heel 
moeilijk te traceren hoe dan de ‘stamboom’ er komt uit te zien. 
In het jubileumboek van Pro-Gen worden drie schema’s gegeven van mogelijk-
heden om toch die vrouwelijke lijn duidelijk te maken in een  stamboom, paren-
teel of familienaam-genealogie. Dhr. Dix geeft duidelijk aan dat wij, hoe lastig 
het ook voor ons is, respect dienen te hebben voor de oude culturen waarin de 
vele vormen van familienaam-vererving plaatsvonden.  
Hij waarschuwde tenslotte elke twijfel bij het stamboomonderzoek te moeten 
verifiëren door onderzoek te doen in de notariële akten, belastingpapieren, 
kerkarchieven, schepenbankarchieven e.d.             

Piet Aaij 
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EXCURSIE 
Op zaterdag 23 februari 2008 organiseert onze afdeling voor de leden  
en introducés 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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Signalementen van voorvluchtigen     Marry Luken-Sluis 
 
Door Bas Lems werd de redactie gewezen op een aardig archiefstuk. 
Het gaat om een map met papieren waarop namen en signalementen 
van veroordeelden staan vermeld. Bovendien staat erbij geschreven 
welke misdaad ze op hun geweten zouden hebben.  
 

De map bevat losse bladen waarop de naam van één of twee gezochten en hun 
signalementen worden vermeld, maar ook een lijst van veroordeelden per 
provincie. Om u een indruk te geven van wat daar zoal te vinden is, hebben 
we hieronder een klein deel, namelijk de veroordeelden van Noord-
Holland, eruit gelicht. Voor meer informatie kunt het stuk in het Alkmaars 
archief zelf aanvragen: Archief Gemeentebestuur Heiloo (secretarie-archief 
1817-1927), toegangsnr. 45.1.1.(2), inv.nr. 450 (signalementen van voort-
vluchtigen etc., 1820-1850). 
  

De Prokureur-Generaal bij het Hoog Geregtshof te 's Gravenhage, inviteert 
bij dezen de respectieve Heeren Prokureurs-Crimineel, Officieren van Justitie, 
Directeuren en Kommissarissen van Policie, mitsgaders alle Officieren van 
regterlijke policie, om te rechercheren en te doen rechercheren de hieronder 
gesignaleerde misdadigers, om dezelve, bij ontdekking, te stellen in verzekerde 
bewaring, en hem daarvan onverwijld berigt te geven. Wordende wijders de 
Heeren Vrederegters uitgenoodigd, om gedachte signalementen kenbaar te 
maken aan de hoofden der onderscheidene plaatselijke besturen in hun kan-
ton, te welken einde aan hen het noodig getal exemplaren zal worden toege-
zonden.  
's Gravenhage, den 15den November 1821.  
 

93. Christiaan Fredriks, oud 36 jaren, laatste woonplaats Amsterdam, schip-
persknecht, lang 5 voet 2 duim, aangezigt rond, haar, wenk-
braawen en oogen bruin, neus ordinair, mond middelmatig, 
kleur frisch. Wegens diefstal jegens zijnen meester gecon-
demneerd tot ten toonstelling en 10 jaren tuchthuisstraf. 

94. Hendrik Mey of Meyer, laatste woonplaats Amsterdam, korendrager en 
schoenmaker. Wegens medepligtigheid aan diefstal met 
braak, gecondemneerd tot ten toonstelling en 10 jaren 
dwang-arbeid. 

95. Dirk van Otten, laatste woonplaats Amsterdam, Punchhuis-houder. We-
gens medepligtigheid aan diefstal met braak, gecondem-
neerd tot ten toonstelling en 10 jaren dwang-arbeid. 

96. Susanna Pastoors, laatste woonplaats Haarlem, wegens diefstal in eene 
herberg, gecondemneerd tot te pronkstelling en 6 jaren 
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tuchthuisstraf. 
97. Anthony van Leeuwen, laatste woonplaats Haarlem. Wegens het gebruik  

maken van een valsche doop-acte, gecondemneerd tot ten 
toonstelling, het brandmerk en zeven jaren tuchthuisstraf.  

98. Hendrik de Vries, laatste woonplaats Mijdrecht, werkman. Wegens het 
verbergen van gestolen gelden enz. gecondemneerd tot ten-
toonstelling en 6 jaren tuchthuisstraf. 

99. David Somer, alias Hein de Switser, oud 48 jaren, laatste woonplaats 
Montfoort, lang 5 voet á 5 duim, oogen ligt blaauw, mond 
wijd, stotterende uitspraak. Wegens gekwalificeerde diefstal 
gecondemneerd tot ten toonstelling en zeven jaren dwang-
arbeid. 

100. Harmen de Zwaan, oud 28 jaren, geboren te Krommenie, aldaar laatste-
lijk woonachtig, papiermakersknecht. Wegens gekwalificeer-
de diefstal gecondemneerd tot ten toonstelling en 5 jaren 
dwang-arbeid. 

101. Theodorus Gerritsen, oud 40 jaren, geboren te Kleefland, laatste woon-
plaats Amstelveen, boerenknecht, lang 1 métre 65 centi-
métres, aangezigt mager, haar en wenkbraauwen kastanje-
bruin, oogen grijs, neus spits, mond groot. Wegens diefstal 
door inklimming en herhaling van misdaad gecondemneerd 
tot ten toonstelling, brandmerk en levenslang dwang-arbeid.  

102. Daniel Stapper, oud 28 jaren, geboren te Purmerend, en aldaar laatstelijk 
woonachtig, arbeider, lang 1 métre 71 centimétres, haar 
bruin, oogen blaauw, neus spits, mond klein, kin rond. We-
gens diefstal met inklimming, gecondemneerd tot te pronk-
stelling en 7 jaren dwang-arbeid.  

103. Herman Justus Kruider, oud 27 á 28 jaren, laatste woonplaats Utrecht, 
bediende in de bank van leening aldaar, aangezigt ovaal, 
voorhoofd bedekt, haar bruin, oogen grijs, neus lang, mond 
groot, kin plat, kleur gewoon. Wegens diefstal in de bank 
van leening, gecondemneerd tot te pronkstelling en 8 jaar 
tuchthuisstraf.  

104. Kors van Ooijen, wonende laatstelijk te Zaandam, schippersknecht. We-
gens het vervoeren van gestolen goederen enz. gecondem-
neerd tot te pronkstelling en 5 jaren tuchthuisstraf. 

105. Klaas Gerritse Timmermans, laatste woonplaats Nauerna. Wegens 
diefstal gecondemneerd tot te pronkstelling en 5 jaren 
tuchthuisstraf. 

106. Jan van Houten, laatste woonplaats Amsterdam, werkman. Wegens 
diefstal in eene herberg, gecondemneerd tot te pronkstelling 
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en 5 jaren tuchthuisstraf. 
107. Anthonij van den Brul, laatste woonplaats Maarsbergen. Wegens zware 

verwonding gecondemneerd tot geeseling en 7 jaren tucht-
huis-straf.  

108. Reinier van Rijzen, laatste woonplaats Haarlem, werkman op de stads-
timmerwerf aldaar. Wegens diefstal van ijzer op die werf, 
gecondemneerd tot geeseling en 7 jaren tuchthuisstraf. 

109. ……. Boskamp, laatste woonplaats Haarlem, werkman op de stadstim-
merwerf aldaar. Wegens diefstal van ijzer op die werf, ge-
condemneerd tot geeseling en 7 jaren tuchthuisstraf. 

110. Hendrik Hijhoff, oud 22 jaren, geboren te IJsselstein, laatste woonplaats 
IJsselstein, lang 4 en een half voet, haar en wenkbraauwen 
blond, oogen blaauw, mond ordinair, kin spits. Wegens dief-
stal met braak en inklimming, gecondemneerd tot 5 jaren 
tuchthuisstraf.  

111. Cornelis van der Meer, oud 34 jaren, laatste woonplaats Zevenhoven, 
boerenknecht, lang 5 voet 5 duim, aangezigt rond, voor-
hoofd ordinair, haar en wenkbraauwen bruin, oogen blaauw, 
neus ordinair, mond en kin ordinair, pokdalig en zwaar van 
gang. Wegens diefstal van een paard bij nacht en met braak, 
gecondemneerd tot geeseling en zeven jaren tuchthuisstraf.  

112. Jannetje Joor, wonende laatst te Zaandam. Wegens diefstal bij herhaling, 
door een valsche sleutel, gecondemneerd tot te pronkstelling 
en vijf jaren tuchthuisstraf. 

113. Pieter de Leeuw, wegens diefstal van schapen uit een land, gecondem-
neerd tot geeseling en vijf jaren tuchthuisstraf.  

114. Maria Rademaker, oud 60 jaren, geboren te Grol, naaister, haar en 
wenkbraauwen blond, oogen blaauw, kin spits, kleur bleek, 
lang van postuur, een weinig gesproeteld. Wegens huisselijke 
diefstal, gecondemneerd tot geeseling en vijf jaren tucht-
huisstraf.  

115. Adriaan Mijn, laatste woonplaats Wormerveer. Wegens gekwalificeerde 
diefstal, gecondemneerd tot geeseling en 5 jaren tuchthuis-
straf. 

116. Willem Mook, laatste woonplaats Zevenhoven. Wegens diefstal bij 
nacht, gecondemneerd tot ten toonstelling en 5 jaren confi-
nement. 

117. Arie van Oostveen, oud 38 jaren, laatste woonplaats Mijdrecht, arbeider, 
aangezigt donker, haar oridinair, neus spits, mond klein, 
breede schouders, regt opgaande, en gezet van postuur. We-
gens diefstal bij nacht gecondemneerd tot te pronkstelling 
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en vijf jaren confinement. 
118. Jan van Doorn, oud 21 jaren, laatste woonplaats Utrecht. Wegens gekwa-

lificeerde diefstallen gecondemneerd tot geeseling en tien ja-
ren tuchthuisstraf.  

119. Hendrik de Neut, oud 23 jaren, geboren en laatste woonplaats Utrecht. 
Wegens medepligtigheid aan gekwalificeerde diefstallen ge-
condemneerd tot geeseling en tien jaren tuchthuisstraf. 

120. Abraham van Vlissingen, laatste woonplaats Amsterdam. Wegens dief-
stal in eene herberg, gecondemneerd tot ten toonstelling en 
acht jaren tuchthuisstraf. 

121. Jan Riem, oud 35 á 36 jaren, laatste woonplaats 's Graveland, knecht. 
Wegens gewelddadige feitelijkheid tegen de eerbaarheid van 
een jong meisje, gecondemneerd tot geeseling en tien jaren 
confinement. 

122. Mijntje Sonneveld, laatste woonplaats Haarlem. Wegens huisselijke dief-
stal gecondemneerd tot te pronkstelling en vijf jaren confi-
nement.  

123. Kris Gulten, oud 34 jaren laatste woonplaats Breukelen, slagerknecht. 
Wegens diefstal van vee uit eene weide, gecondemneerd tot 
geeseling en zeven jaren confinement.  

124. Cornelis Rietveld, laatstelijk boerenknecht bij den bouwman van Hou-
ten te Nieuwkoop. Wegens diefstal jegens zijnen meester, 
gecondemneerd tot te pronkstelling en vijf jaren confine-
ment. 

125. Jan Vermeulen, oud 33 jaren, geboren te Langbroek, laatstelijk boeren-
knecht bij de weduwe Hartog, in het Waal, zijnde middelma-
tig lang, en dik van ligchaam, kaal hoofd met plekken. We-
gens diefstal jegens zijn meester, gecondemneerd tot te 
pronkstelling en vijf jaren tuchthuisstraf. 

126. Jan Hofs, laatste woonplaats in de gemeente van Duiven, kleedermaker, 
Wegens diefstal van een paard uit de weide, gecondemneerd 
tot ten toonstelling en zes jaren confinement. 

127. Jan Schoonderbeek, oud 40 jaren, laatste woonplaats Veenendaal, dag-
huurder, lang 5 voet, haar en wenkbraauwen zwart, kin spits, 
pokdalig. Wegens diefstal bij nacht, gecondemneerd tot gee-
seling en vijf jaren confinement.  

128. Jan Stuart, oud 29 jaren, laatste woonplaats Zaltbommel, arbeider, lang 5 
voet 2 duim, haar en wenkbraauwen donkerbruin, oogen 
blaauw, neus groot, zeer gezet van postuur. Wegens diefstal 
met braak, gecondemneerd tot te pronkstelling en vijf jaren 
confinement. 
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129. Jodocus Kirchhof, laatste woonplaats Nieuwendam. Wegens compliciteit 
aan diefstal, gecondemneerd tot te pronkstelling en zes jaren 
tuchthuisstraf. 

130. Thijs de Ridder, alias Thijs de Brabander, slaapstee-houder, laatste 
woonplaats Purmerend. Wegens diefstal door meer dan één 
persoon, gecondemneert tot geeseling en vijf jaren confine-
ment.  

131. Klaas Kunst, oud 26 á 28 jaar, geboren te Zwaagdijk, laatste woonplaats 
Spanbroek, arbeider of timmerman, lang 5 voet, aangezigt 
schraal, sterk pokdalig, haar blond en krullend, oogen 
blaauw of bruin, neus klein en spits, kleur rood. Wegens 
diefstal op den openbaren weg met geweld, gecondemneerd 
tot geeseling met de strop, brandmerk en twaalf jaren confi-
nement.  

132. Pieter van der Oort of Noort, laatste woonplaats Zevenhoven, daggel-
der, lang 5 voet 5 duim, aangezigt groot en ovaal, voorhoofd 
rond, haar en wenkbraauwen bruin, oogen ligt blaauw, neus 
en mond ordinair, kin rond, kleur bleek, zeer gezet van pos-
tuur. Wegens diefstal van vee uit de weide, gecondemneerd 
tot geeseling en zes jaren confinement. 

133. Gerrit Wingbermühle, laatste woonplaats Krommenie, koopman, We-
gens diefstal door het verbreken van zegels, gecondemneerd 
tot ten toonstelling en vijf jaren tuchthuisstraf.  

134. Jan Klaassen, ook genaamd Klaas Haarsma, laatste woonplaats Am-
sterdam, schuitenvoerders-knecht. Wegens gekwalificeerde 
diefstal, gecondemneerd tot geeseling en zeven jaren tucht-
huisstraf. 

135. Aalt van der Kief, oud 25 jaren, laatste woonplaats in de Achterwetering 
bij Maartensdijk, daglooner. Wegens zware verwonding, ge-
condemneerd tot te pronkstelling en vijf jaren confinement. 

136. Naatje Stuurman, oud 30 jaren, geboren te Wormerveer, laatste woon-
plaats aan den Helder, dienstmeid, lang 4 voet 4 á 5 duim, 
aangezigt ordinair, haar zwart, meestal weggestreken, oogen 
bruin, neus en mond ordinair, kleur bleek. Wegens domes-
tieke dieverij, gecondemneerd tot te pronkstelling en vijf ja-
ren confinement. 

137. Kaatje Dirksdr. van der Wildt, geboren te Breukelen, laatste woonplaats 
Heemskerk, dienstmeid, aangezigt dik en zwaar pokdalig, 
haar en wenkbraauwen zwart, oogen blaauw, neus dik, 
mond groot, kin ordinair, de twee bovenste voortanden zeer 
wijd van elkanderen. Wegens diefstal jegens haren meester 
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enz. gecondemneerd tot te pronkstelling en vijf jaren confi-
nement. 

138. Barend Middendorp of Middeldorp, oud 49 á 50 jaren, laatste woon-
plaats aan den Helder, sjouwerman, lang 5 voet 5 duim, aan-
gezigt breed, haar rosachtig, doormengd met grijs, oogen 
grijsachtig, zeer dik en gezet van postuur. Wegens diefstal 
jegens zijnen meester, gecondemneerd tot te pronkstelling 
en zes jaren tuchthuisstraf.  

139. Jacob Eliazaar van Lier, oud 28 á 30 jaren, laatste woonplaats Utrecht, 
koopman, lang 5 voet 1 á 2 duim, aangezigt bleek, voor-
hoofd rond, haar en wenkbraauwen donker bruin, oogen 
bruin, neus spits, mond groot, zeer gezet van postuur. We-
gens valscheid in onderhandsche geschriften, gecondem-
neerd tot geeseling, brandmerk en acht jaren confinement. 

140. S. de Bruin, oud 28 á 29 jaren, laatste woonplaats Arnhem, koopman, 
lang 5 voet 5 á 6 duim, aangezigt bleek, haar en wenkbraau-
wen bruin, oogen bruin, neus spits, mond groot, kinbaard 
bruin, een weinig pokdalig. Wegens valschheid in onder-
handsche geschriften gecondemneerd tot geeseling, brand-
merk en acht jaren confinement. 

141. Samuel de Bruin, oud 26 á 28 jaren, laatste woonplaats Utrecht, stads 
medicinae docter, lang 5 voet 4 á 5 duim, aangezigt bleek, 
voorhoofd hoog, haar en wenkbraauwen zwart, oogen 
zwart, mond ordinair, kin rond, baard zwart. Wegens val-
sche handteekening in onderhandsche geschriften, gecon-
denmeerd tot geeseling, brandmerk, en acht jaren confine-
ment. 

142. Barend Sons, laatste woonplaats Amsterdam, dagwerker. Wegens dief-
stal, door middel van braak, gecondemneerd tot geeseling en 
zes jaar confinement. 

143. Arie Noordam, oud 27 jaren, geboren en laatstelijk woonachtig te Alk-
maar, schippersknecht, lang 5 voet 7 en een half duim, aan-
gezigt rond, voorhoofd rond, haar en wenkbraauwen bruin, 
oogen blaauw, neus dik, mond ordinair, kin rond, kleur ge-
zond, een weinig pokdalig. Wegen poging tot gekwalificeer-
de diefstal enz. gecondemneerd tot de doodstraf met den 
strop.  

144. Evert Otterloo, oud 32 jaren, laatste woonplaats Werkhoven, schoenma-
kersknecht, aangezigt groezelig, haar zwart, klein en tenger 
van postuur, in het aangezigt een likteeken, en een dito aan 
het oog. Wegens diefstal bij nacht, gecondemneerd tot te 
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pronkstelling en vijf jaren confinement.  
145. Neeltje van Meurs, huisvrouw van Jan Wilkamp, gewoond hebbende 

onder Heemstede, laatste woonplaats Haarlem. Wegens 
compliciteit aan gekwalificeerde diefstal, gecondemneerd tot 
geeseling en acht jaren confinement. 

146. Hendriks Koops, oud 31 jaren, geboren te Ede, laatste woonplaats aan 
de Hooge Birk bij Amersfoort, boeren-arbeider, lagn 5 voet 
7 á 8 duim, aangezigt rond en vol, haar en wenkbraauwen 
bruin, kinbaard bruin, kleur gezond. Wegens gekwalificeerde 
diefstallen, gecondemneerd tot geeseling en zeven jaren 
confinement. 

147. Dirk Koops, oud 32 jaren, geboren te Eede, laatste woonplaats in de 
Hoge Birk bij Amersfoort, boeren-arbeider, lang 5 voet 8 á 
9 duim, aangezigt vol en rond, haar en wenkbraauwen bruin, 
kin-baard bruin, kleur gezond. Wegens gekwalificeerde dief-
stallen, gecondemneerd tot geeseling en zeven jaren confi-
nement. 

148. Daniel Hoffman, laatste woonplaats Amsterdam, stofkooper. Wegens 
diefstal met valsche sleutels, gecondemneerd tot geeseling 
en tien jaren confinement.  

149. H. J. Arbouw, laatste woonplaats Amsterdam, kantoor-bediende bij de 
Associatie-kassa. Wegens diefstal jegens zijnen meester, ge-
condemneerd tot geeseling en acht jaren confinement. 

150. Huibert Rietveld, oud 24 á 25 jaren, laatste woonplaats in den omtrek 
van Bodegraven, boeren-arbeider, lang 5 voet 6 duim, aan-
gezicht vol en glad, haar en wenkbraauwen blond, neus 
groot, mond middelmatig, kleur blozend, gezet van postuur, 
breed van schouderen. Wegens diefstal van een paard uit de 
weide, gecondemneerd tot geeseling en 8 jaren confinement.  

151. Joseph Heyman, oud 25 jaren, laatste woonplaats Keulen, koopman. 
Wegens diefstal in zijne slaapstede, gecondemneerd tot ten 
toonstelling en zes jaren confinement.  

 

 

Op de HNK-site is van dit blad  
van de jaargangen 2004, 2005, 2006 en (bijna) 2007  

een totale inhoudsopgave en een register met alle voorkomende 
familienamen beschikbaar.  
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Een nadere kennismaking met...     verzorgd door Piet Aaij 
 

Mijn naam is Henny Zonneveld-Aupers en ik ben geboren in 1946 in 
Amsterdam. In 1970 ben ik getrouwd met Simon en we hebben twee 
getrouwde dochters en drie kleinkinderen die allemaal in Alkmaar wo-
nen. 
Ik ben opgegroeid in een rustige straat in Amsterdam-West en mijn 
voorouders kwamen uit de Jordaan. Daar had mijn opa een slagerij met 
op de winkelruit de tekst: ‘Aupers, de vanouds bekende Fransche slach-
ter’. Wij hadden daar een foto van in ons familiealbum en ik was toen al 
nieuwsgierig waar die naam Aupers vandaan kwam. 

In de zomer van 1977 kwam mijn zwager op het idee om 
de naam Zonneveld te gaan uitzoeken en ik ging en-
thousiast mee naar het Rijksarchief in Haarlem, niet we-
tend waar ik aan begon! 
Allereerst ben ik begonnen met mijn kwartierstaat, want 
je stamt uiteindelijk evenveel van je vader als van je moe-
der af. Al heel gauw kwam ik met mijn onderzoek in de 
Zaanstreek, Zuid-Holland, Friesland, Utrecht en tot mijn 
verrassing niet in Frankrijk, maar in Duitsland (Westfa-
len) terecht.  
Mijn moeder heette Ellerman en van haar naam vind ik 
de meeste gegevens in de Zaanstreek; rond 1760 loopt 

mijn onderzoek vast. 
Na mijn eerste bezoek aan het archief en de aanschaf van een paar oude 
Gens Nostra’s op een rommelmarkt ben ik al gauw lid geworden van de 
NGV. In het eerste boekje wat ik kreeg stond een artikel over Zaanse 
Apothekers en daarin werd Jurriaan Ellerman vermeld; een recht-
streekse voorvader bleek al gauw. 
Regelmatig ga ik naar archieven in Amsterdam, Zaandam, Haarlem en 
Den Haag. Sinds ik een treinkortingskaart heb ga ik ook naar verder ge-
legen archieven. In de jaren ’80 en ’90 was ik bestuurslid van HNK en 
hielp ik o.a. met de voorbereidingen van het jubileum in de Grote Kerk. 
Iedere donderdag ben ik medewerker in het Verenigingscentrum Weesp 
en help dan bidprentjes te sorteren en in te voegen en materiaal uit te 
lenen aan bezoekers. Tevens verzorg ik al 15 jaar de verzending van ons 
HNK-ledenblad. Tenslotte verzorg ik mede de presentatie van onze 
vereniging op beurzen, genealogische dagen e.v. om bekendheid te ge-
ven aan het werk van HNK en bezoekers te informeren over het opzet-
ten van een stamboomonderzoek. 
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k Aan publicatie heb ik nog niet veel gedaan; mijn kwartierstaat is gepu-
bliceerd in een kwartierstatenboek van onze afdeling. Ik heb wel het 
idee dat het onderzoek nooit is afgerond; steeds vind ik van beide fami-
lies weer nieuwe gegevens. In de afgelopen 30 jaar ben ik wel tot de 
ontdekking gekomen dat genealogie onbegrensd is en je nooit uitge-
zocht raakt! Omdat het inbrengen van gegevens in een computerpro-
gramma niet zo wil lukken kom ik nog niet tot een afronding van mijn 
onderzoek. Wel gebruik ik internet om o.a. Genlias en Tresoar te raad-
plegen.  
Ik zou het leuk vinden om langs deze weg iemand te ontmoeten om 
samen mee naar archieven te gaan.   

 

 
Nieuws van de bibliotheek 
 
Uit de nalatenschap van dhr. P.S. Blaauw is de bibliotheek in bezit gekomen de 
volgende aanwinsten:  

• Acht generaties Blaauw in Noordeinde van Graft, door prof. Adriaan 
Blaauw. Van deze uiterst informatieve publicatie is een zeer beperkte opla-
ge gemaakt! (Uitgegeven in 1999)  Bibliotheeknr 173.  

• Kwartierstaat van Pieter Simon Blaauw (1915-2007), zoon van Albertus 
Gerardus Blaauw en Grietje Keetman. Bibliotheeknr 160. 

 
 

 

 
Zeer recent is een bijgewerkt overzicht van allle boeken van de  

bibliotheek op de HNK-site (zie kaft) gezet. U kunt dus thuis op uw 
gemak lezen welke boeken u kunt lenen. Onze bibliotheekbeheerder Hans 
Reijngoud heeft alle nieuwe boeken met vette letters vermeld, zodat u snel 

kunt zien wat de nieuwe aanwinsten zijn!  
 

 

 
Verbetering  
In de kwartierstaat Aaij-Oud, zoals die is gepubliceerd op blz 112-113 in 
HNK-nr 68 van dec. 2006, is abusievelijk een verkeerde datum genoteerd. De 
overlijdensdatum van Pieter Oud (e.v. Klaasje de Wit) te Zd. en Nrd. Scher-
mer moet zijn: 19-2-1908. 
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Boekbespreking                                            Piet Aaij 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HET  STARNMEERBOEK  1643-1993 

Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging ‘Graft – de Rijp’ 
i.s.m. de Spijkerboorder Gemeenschap [bibliotheeknummer 107] 

 

De droogmaking van het Starnmeer is bij octrooi de 30e maart 1632 verleend 
door het dorp De Rijp met als voorbehoud dat geen enkele werkzaamheid zon-
der toestemming van Alkmaar mocht beginnen (i.v.m. de scheepvaart!). 
In 1637 stuitte de aanleg van de ringvaart aan de westzijde op zoveel tegen-
stand van Alkmaar dat een ernstige crisis volgde en De Rijp zich tijdelijk terug-
trok. Vooral de particuliere inbreng van Reynier Pauw en zijn familie uit Am-
sterdam bracht uiteindelijk, na nog meer geschillen o.a. over de breedte van de 
ringvaart, de oplossing. Op 1 oktober 1642 begonnen vier molens (waarvan 
twee vijzelmolens) het Starnmeer en één molen het Kamerhop droog te malen. 
Op 27 augustus 1643 vond de verkaveling plaats in het raadhuis van De Rijp. 
De genoemde kapitaalkrachtige familie Pauw bezat meer dan een kwart van de 
nieuwe polder! Kosten: ƒ 720,-- per morgen (ruim 0,8 ha.). Alle kavels worden 
in het boek met foto’s van de boerderijen genoemd, aangevuld met de geschie-
denis van haar pachters (later eigenaren). 
Een lijst met namen van dijkgraven en hun secretarissen van 1632 tot 1976 
maakt duidelijk dat enkele families veel invloed hebben uitgeoefend zoals het 
geslacht Be(c)k, beschreven met stamboom en verder de families Graftdijk, 
Boon, Brantjes en De Goede. 
Extra taken van de molenaars passeren de revue: ‘het zuiver houden van de 
binnenwegen van alderhande beesten’ en ‘het ’s nachts bij windstilte waken om 
bij aantrekkende wind allen te waarschuwen’ en natuurlijk ‘helpen bij het on-
derhoud van de molen’. Andere onderwerpen in deze uitgave zijn: 
- de geschiedenis van de kaasfabriek ‘De Ceres’ – de polder in oorlogstijd 
(inundatie in 1944) – beschrijving van het ‘Jacht- en Regthuis’ te Spijkerboor. 

Heerenhuis te Spijkerboor 
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Voor u ���� gelezen                            Piet  Aaij 

Wederom een greep uit de parentelen / kwartierstaten / stamreek- 
sen en belangwekkende artikelen uit de verenigingsbladen van het af-
gelopen kwartaal. Deze periodieken kunt u vinden in de bibliotheek van 
onze afdeling. 
 
Cornelis Hoekstra (cartoonist CORK) geb. 1931 Franeker 
     11 en 30 afd. Friesland jrg. 12 nr. 4 
Richardus Antonius Welling   geb. 1892 Amersfoort 
(met levensbeschrijving)   Amersfoort en Omstreken jrg. 16 nr. 3 

Adrianus Keizers geb. 1939 Raamsdonk 

     West Noord-Brabant periodiek 2007-3 

Gijsbertus Petrus Smits geb. 1944 Oirschot 

Edith Catharina Emilie van Dijk geb. 1973 Amersfoort 

     Kempen- en Peelland jrg. 15 nr. 3 

Dirk Gregor Horst Simon Plug geb. 1968 Hoorn 

     Koggenland 2007-2 e.v. 

 

Jacob Groot geb. 1877 Nigtevecht 

     Zaanstreek-Waterland 2007 nr. 70 e.v. 
Willem Frederik Mulder geb. 1910 Nijmegen 
     Kwartier van Nijmegen jrg. 16 nr. 3 
Barend Ob(e)link ged. 1759 Aalten 
               Bulletin Achterhoek en Liemers jrg.15 nr.3 
 
 CORNELIS  LELY geboren 23 september 1854 
            overleden 22 januari 1929 
            gehuwd op 22 december 1881 met Gerarda Jacoba van Rinsum 
            Verdere gegevens treft u aan in Genealogica afd. Flevoland jrg. 23 nr. 3 
 
In de uitgave van Oud-Alkmaar jrg. 31 nr. 2: 
- Pieter van Foreest over Alkmaar 
- Een Duitse dienstbode op de Nijenburg 
- Huize Westerlicht, van oud naar jong. 

Anne Bregittus van Haeften 
Koerier in dienst van de Koloniale Marine (1802-1874) 
Een interessante beschrijving van zijn belevenissen in  
Nederlands-Indië, aangevuld met zijn stamreeks. 

Aqua Vitae jaargang 10 nr. 2 
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Genealogie Louwe/Zeeman (2)      

Jaap Leek en Jan Louwe i.s.m. de redactie 
 
Inleiding 
In het vorige nummer van HNK hebt u kunnen lezen dat de stamvader van 
deze familie ene Louweris Pietersz zou kunnen zijn. Het onderzoek is de laats-
te paar maanden doorgegaan en over deze Louweris is veel informatie gevon-
den. Inmiddels is de conclusie gerechtvaardigd dat hij inderdaad de stamvader 
is!  
Hij woont op de Roossloot in Bergen en timmert behoorlijk aan de weg. In 
het Oud Rechterlijk Archief van Bergen komen we hem talloze keren tegen 
i.v.m. betaling van huur en achterstallig arbeidsloon, het planten van helm, 
geroofd hout uit een boelhuis en gestolen wagenhout uit het duin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op een wandelkaart van 2006 is de Roossloot nog gemakkelijk te vinden. Hij vormt de scheiding 
tussen de Philisteinse en de Damlander polder.  

 
Hij trouwt in 1690 voor de eerste maal en als we de aanname doen dat hij toen 
25 jaar oud was, moet hij ca. 1665 zijn geboren. De oudste RK-doopboeken 
van Bergen beginnen met 1721, dus een doop van de kinderen is niet te vin-
den. Uitzondering is de oudste zoon Pieter die in Schoorl gedoopt wordt in 
1691 en daarbij staat aangetekend dat de ouders uit Bergen komen.  
Louweris’ vrouw overlijdt blijkbaar voor 1713 want in januari van dat jaar 
hertrouwt hij de weduwe Maartje Jans.  In 1731 maakt hij twee maal een tes-
tament en in het laatste wordt bepaald dat zijn vrouw de rest van haar leven in 
het huisje mag blijven wonen zonder dat de kinderen bezwaar kunnen maken. 
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Een half jaar later overlijdt Louweris en dat wordt aangegeven door Cornelis 
Dieloffs, een zoon uit Maartjes eerste huwelijk.  
Maartje Jans is in 1735 doopgetuige bij twee kleinkinderen. Ze overlijdt in 
1738 en Cornelis Dieloffs doet wederom de aangifte.  
[Bronnen: ORA Bergen inv. 2159 dd 19-10-168, 16-11-1689, 25-10-1690 
ORA Bergen 2160 dd 26-11-1692, 17-6-1693, 12-10-1695, 25-1-1702, 10-6-1704,  
18-6-1704, 16-9-1706, 9-4-1710, 18-6-1710, 13-9-1719 
ONA Bergen inv. 218 dd 21-3-1731, 10-9-1731] 
 
Generatie I wordt als volgt: (zie ook HNK-nr 71 blz 90) 
 

I Louweris Pietersz, geb. ca 1665, overl. Bergen 02-04-1732 
tr. (1) Bergen 08-10-1690 Jannetje Lammerts, geb. ca 1670, overl. voor 
1713, dr. van Lammert Lammertsz en Maartje Jacobs 
tr. (2) Bergen 29-01-1713 Maertje Jans, geb. ca 1680, overl. Bergen 
20-01-1738. Eerder tr. Dieloff Willemsz. 
Uit het eerste huwelijk, volgorde onbekend, alleen dat Pieter het oud-
ste kind is: 
1. Pieter Laurentsz, ged. (RK) Schoorl 18-01-1691 (get.: Maartje 

Pieters). overl. na 1721. 

2. Arie Lauwerisse (Lowris), (zie IIa). 
3. Japik Louwerisse, (zie IIb). 
4. Jan Louwerisse,  (zie IIc). 
5. Kniertie Louwerisse, overl. Bergen 12-11-1752 

tr. Bergen 14-02-1734 Pieter Sijmensen. Hertr. Antje Lam-
mers. 
Uit dit huwelijk vier kinderen bekend.  

 

In 1732 krijgt Arie Louwerisse een dochter Barbara die eind 1756 stellig denkt 
te gaan trouwen met Jan Bleeker, een jongeman uit Bergen. Ze is dan met hem 
in ondertrouw gegaan, maar blijkbaar heeft de moeder van Jan bij nader inzien 
problemen met dat voorgenomen huwelijk. In mei 1757 schenkt Barbara het 
leven aan Maria Bleker, een dochter van Jan. Hij heeft haar beloofd te zullen 
trouwen, maar hij is nog minderjarig en bovendien niet van dezelfde religie en 
daarom heeft Jan z’n moeder, als voogdes, bezwaar gemaakt. Barbara verkeert 
in de veronderstelling dat hij ondanks zijn moeders bezwaren wel met haar zal 
trouwen als hij meerderjarig geworden is.  
Dat pakt echter anders uit, want in 1759 gaat Jan Bleeker in ondertrouw met 
Grietje Thijs van Somer en dan komt Barbara in aktie. Na de eerste proclama-
tie tekent ze bezwaar aan. Al wil Jan blijkbaar niet meer met haar trouwen, hij 
zal toch alimentatie moeten betalen voor zijn dochter. Uiteindelijk wordt de 
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regeling getroffen dat Jan wekelijks 10 stuivers moet betalen voor Maria 
Bleeker tot haar 18e verjaardag en dat Barbara hem dan niet meer aan zijn 
trouwbelofte houdt. 
Aan het eind van dat jaar vindt Barbara een jonge man die z’n leven wel met 
haar wil delen namelijk Gerrit Jansz uit Heerhugowaard. Uit dit huwelijk zijn 
geen kinderen bekend.  
In 1770 treedt Barbara voor de 3e maal in het huwelijk. Ze blijkt dezelfde fout 
gemaakt te hebben als 14 jaar eerder want de inschrijving is als volgt: ‘Op he-
den 5 maart 1770 comp. voor de Schout en Schepenen Arie Hendriksz Duijn, 
weduwnaar, tegenwoordige bruijdegom ter eenre en Barber Aarjensd Zeeman, 
wed. tegenwoordige bruijt en tevens moeder van een jong geboren kind het-
geen zij bij den anderen hadden verwekt...’ 
[Bronnen: ORA 2161 Bergen dd. 2-6-1759, DTB Bergen dl 11] 
 

Samengevat de gegevens van Barbara, dr. van Arie Lauwerisse en Maartie 
Franssen (zie HNK-nr 71 blz 90): 

 

4. Barbara Aris Louwerissen (Zeeman), ged. Bergen 21-06-1732 (get.: 
Guurtie Fransen), overl. ald. 10-06-1784.  
otr. (1) Bergen 04-12-1756, Jan Lourisz Bleker. zn. van Louris Bleker 
en Neeltje Willems den Adel. Dit voorgenomen huwelijk gaat niet 
door.  
tr. (2) Bergen 20-10-1759. Gerrit Jansz, overl. voor  1770, j.m. uit 
Heerhugowaard 
tr. (3) Bergen 19-07-1770 Arie Hendriksz Duijn, overl. Bergen 
02-02-1781. Ze krijgen samen 3 dochters.  

 

Aanvulling 2e kind van Arie Lambertsz Lou (1757-1806) en Maartje Pieters 
Everhout (1764-1800) zie HNK-nr 71 blz 93 onder IVa: 
 

2 Pieter Aarjensz Louw, ged. Bergen 18-10-1793 (get.: Neeltje Jans 
Schaap (moeder van de moeder)). Ook: Petrus 
tr. Bergen 01-08-1819 Elisabeth Klaas Schotten, geb. Schermer (gem. 
Akersloot), ged. (RK) Alkmaar 17-05-1787, overl. Schoorl 22-7-1827, 
dr. van Klaas Sijmensz Schotten en Guurtje Pietersd Zuurbier. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maartje Pieterdr Louwen, geb. Bergen 23-03-1820. 

 

Aanvulling enkele kinderen van Jacob Louwe (1815-1878) en Anna Albrink 
(1816-1888) zie blz 96 onder Vd: 
Kinderen geboren te Akersloot tenzij anders vermeld: 
1. Arie, geb. 23-04-1840 (zie VIh). 
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2. Jan, geb. 14-05-1841, overl. Sint Maarten 01-09-1858. 
3. Maartje, geb.  24-05-1843, overl. Westerblokker 13-12-1931. 

tr. (1) Zijpe 22-04-1871 Klaas de Vries, Timmerman, geb. Heerhugo-
waard 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. 

4. Hermanus Gerardus, geb. 21-12-1844, overl. ald. 14-10-1846. 
5. Antje, geb. 09-05-1846, overl. ald. 13-09-1847. 
6. Antje, geb. 07-10-1847, overl. Den Helder 2-9-1912, 

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

7. Hermanus, arbeider, geb. 06-10-1850,  
tr. ald. 06-03-1886 Grietje Baart, geb. Heiloo 18-11-1859, dr. van Dirk 
Baart en Jansje Morsch. 

8. Cornelis, timmerman, kastelein, geb. Callantsoog (gem. Zijpe) 
19-01-1856, overl. Zijpe 21-03-1912, tr. Callantsoog 31-01-1885  

 Alida de Wit, geb. Zijpe 17-07-1853, overl. ald. 29-04-1922, dr. van 
Cornelis de Wit en Antje Tromp. Geen kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze prachtige foto van Cornelis Louwe en Alida de Wit is te vinden in 
het boek ‘Twee eeuwen sinds Jan Pz de Wit en Catharina Molenaar’ 

van W.E.J. Doedens. 
 Dit boek  is aanwezig in het Regionaal Archief Alkmaar. 
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En dan volgt hier, in aansluiting op de publicatie in HNK-nr 71, het tweede en 
laatste deel van de fragment-genealogie Louwe.  
 

VIa Arie Louw(e), metselaar, geb. Bergen 14-07-1831, overl. ald. 
10-04-1917 
tr. ald. 14-06-1857 Aagje Kieft, dienstbode, geb. Castricum 
31-10-1833, overl. Bergen 01-03-1916, dr. van Lammert Kieft en Geesje 
Smit.  
Uit dit huwelijk geboren te Bergen: 
1. Geertje, geb. 21-11-1857, overl. ald. 24-11-1857. 
2. Geesje, geb. 18-11-1859, overl. ald. 12-01-1860. 
3. Lambertus, schildersknecht, geb. 22-03-1861,  

tr. ald. 12-08-1883, sch. Amsterdam 03-09-1908  
Aagje Diependaal (Agatha), geb. Bergen 28-08-1861, dr. van 
Maartje Diependaal, dienstbode.  

4. Pieter, geb. 08-06-1862, overl. ald. 30-06-1862. 
5. Pieter, geb. 04-09-1863.  
6. Adrianus, geb. 02-10-1865.  
7. Johannes, geb. 20-10-1866 (zie VIIa). 
8. Gesina (Geesje), geb. 18-04-1869, overl. Alkmaar 30-12-1952, 

tr. Bergen 02-11-1888 
Petrus Veul, stratenmaker, geb. Wognum 24-9-1848, zn. van 
Klaas Veul en Ariaantje Amelse. Wedr. van Betje Annes. Uit 
dit huwelijk zijn drie gehuwde dochters bekend.  

9. Geertje, geb. 13-08-1871,  
tr. (1) Alkmaar 16-04-1893  
Hermanus Godijn, huisschilder, geb. Alkmaar 07-03-1870, 
overl. Alkmaar 15-12-1899, zn. van Abraham Godijn en 
Vrouwtje Jans. Uit dit huwelijk is een gehuwde dochter bekend.  
tr. (2) Alkmaar 09-06-1901  
Willem Hop, stoker, geb. Graft 18-01-1876, zn. van Cornelis 
Hop en Aagje Keijzer. 

10. Maartje Louwe, geb. 05-11-1874, overl. Castricum 27-09-1913 
tr. Zijpe 11-01-1902  
Jan Tamis, arbeider, geb. Zijpe 02-10-1878, zn. van Jan Ta-
mis en Elisabeth Sluijs. 

11. Anna Louwe, geb. 16-11-1879,   
tr. ald. 20-05-1900  
Reinier Wittebrood, timmerman, geb. Bergen 17-08-1872, 
overl. ald. 11-08-1951, zn. van Johannes Wittebrood en Ariaan-
tje Kleverlaan. 
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Het twee-onder-een-kap-woninkje  
aan het Nachtegalenlaantje 9/11 
te Bergen, waarvan het voorste 
deel  door Reinier Wittebrood en 
Anna Louwe werd bewoond.  
Foto van ca. 1990 
Bron: Bergen, dorp vol monumen-
ten.  

 

 
VIb Albert Louwe (Louwen), landbouwer, geb. Groet (Gem. Schoorl) 

20-05-1828, overl. Zijpe 03-06-1891 
tr. Haringcarspel 22-11-1856 Jannetje Strooper, boerin, geb. Sint Maar-
ten 10-01-1823, overl. Medemblik 28-05-1906. dr. van Pieter Strooper 
en Neeltje Bleeker. Wed. van Theodorus (Dirk) Terra. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes, geb. Harencarspel 27-09-1857, overl. Zijpe 

25-06-1859. 
2. Maartje, geb. Harencarspel 01-05-1860, overl. Zijpe 

16-04-1904 
tr. ald. 22-04-1882  
Pieter Schilder, landman, geb. Den Helder ca 1856, zn. van 
Jan Schilder en Aafje Klaver. 

3. l.d. geb. Zijpe 27-03-1862. 
4. l.z. geb. Zijpe 22-03-1863. 
5. Johannes, geb. Zijpe 09-05-1867 (zie VIIb). 

 

VIc Arie Louwe, geb. Groet (Schoorl) 29-09-1832, overl. Zijpe 
12-02-1903 
tr. (1) ald. 27-02-1859  
Antje Gorter, geb. Zijpe 13-05-1835, overl. ald. 12-06-1860, dr. van 
Nicolaas Gorter en Trijntje Boots. 
tr. (2) Zijpe 22-04-1861  
Jansje Tekelenburg, geb. Alkmaar 16-04-1837, overl. Zijpe (Burger-
brug) 15-08-1922, dr. van Johannes Tekelenburg, boer, en Antje Jonker. 
Uit het tweede huwelijk geboren te Zijpe: 
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1. Antje, geb. 08-03-1862, overl. ald. 14-05-1883. 
2. Jan, geb. 15-12-1863 (zie VIIc). 
3. Jannetje, landbouwster, geb. 08-07-1865, overl. Alkmaar 

06-12-1949, begr. Anna-Paulowna 10-12-1949 
tr. Zijpe 28-04-1888  
Cornelis Huiberts, landman, geb. Zijpe 10-10-1863, overl. 
Anna Paulowna 01-02-1911, zn. van Pieter Huiberts en Trijntje 
Dekker. Uit dit huwelijk zijn 2 gehuwde zoons en een gehuwde doch-
ter bekend.  

4. Petrus Johannes (Pieter), landman, geb. 30-06-1867, overl. Zijpe 
(Burgerbrug) 01-05-1933, tr. Zijpe 02-05-1908  

 Joanna (Jansje) Boots, geb. Hensbroek 11-05-1881, dr. van 
Lourens Boots en Jantje Konijn. 

5. Trijntje, geb. 12-04-1869, tr. ald. 29-04-1893 Cornelis Kraak-
man, landman, geb. Zijpe 15-09-1869, zn. van Pieter Kraak-
man en Elisabeth Commandeur. 

6. Joanna (Jansje), geb. 03-01-1871, overl. Heiloo 12-02-1948.   
tr. Zijpe 28-04-1894  

 Simon Ligthart, landman, geb. Warmenhuizen 28-02-1868, 
overl. Heiloo 31-01-1954, begr. ald. 03-02-1954, zn. van Wil-
lem Ligthart en Elisabeth Strop. Uit dit huwelijk is een gehuwde 
zoon bekend.  

7. Johan, geb. 26-03-1872, overl. ald. 31-07-1872. 
8. Alida, geb. 08-08-1873, overl. Warmenhuizen 26-11-1972 

tr. Zijpe 08-05-1897  
Simon Ligthart, landman, geb. Warmenhuizen 30-03-1873, 
overl. ald. 06-11-1926, zn. van Jan Ligthart en Elizabeth Rol-
ee. Arie Louwe en zijn vrouw Jansje hebben dus twee schoonzoons met 
exact dezelfde naam! Het zijn neven die naar dezelfde grootvader ver-
noemd.  

  Uit dit huwelijk is een dochter bekend.  
9. Margaretha, geb. 07-12-1875, overl. Warmenhuizen 

25-07-1961, begr. Burgerbrug 28-07-1961.  
 

VId Bartholomeus Louwe, landman, fabrieksarbeider, besteller, geb. Zijpe 

22-07-1844, overl. Heerhugowaard 21-06-1927 
tr. Akersloot 30-04-1871  
Trijntje Kuis (Kuijs), geb. Akersloot 20-12-1844, overl. Alkmaar 
07-02-1892, dr. van Cornelis Kuis, landman, en Antje Dekker.  
Uit dit huwelijk: 
1. Jan, geb. Zijpe 16-04-1872 (zie VIId). 
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2. Anna, geb. Zuid- en Noord Schermer 11-03-1873, 
overl. voor 1926, tr. Alkmaar 20-08-1903  
Cornelis Petrus Nuijens, confiseur, geb. Grootebroek 
22-02-1863, overl. Alkmaar 22-03-1938, zn. van Franciscus 
Nuijens en Maria Catharina Kaag. 

3. Cornelis, geb. Zuid en Noord Schermer 24-02-1874, overl. ald. 
20-03-1874. 

4. Maria, geb. Noord en Zuid Schermer 03-06-1875. overl. 
Alkmaar 20-2-1895 

5. Cornelis (Cees), geb. Koedijk 15-05-1876, overl. ald. 
13-8-1876. 

6. Margaretha, geb. Koedijk 26-09-1877, overl. IJmuiden Oost 
08-07-1956 
tr. Alkmaar 22-08-1903  
Wilhelmus Vrenegoor, tuinier, geb. Velsen 31-03-1874, overl. 
IJmuiden Oost 08-07-1956, zn. van Johannes Vrenegoor en 
Marijtje Krom. 

7. Cornelis, geb. Egmond-Binnen 13-10-1878 
8. Johannes (Jan), geb. Schagen 03-01-1880 (zie VIIe). 
9. Johanna, geb. Schagen 07-04-1881 
10. Gerrit, geb. Schagen 09-10-1882 (zie VIIf). 

 

VIe Arie Louwe, landman, geb. Oostdorp (Bergen) 01-02-1835, overl. 
Schoorl 08-04-1867 
tr. ald. 30-04-1865  
Maria Anna (Mietje) Kampers, geb. Amsterdam 31-03-1838, overl. 
Nieuwendam 01-04-1914, dr. van Steven Kampers, brugwachter, en 
Maria van den Heuvel. Hertr. Albertus Nic. Mulder. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis, winkelier, geb. Schoorl (Brechtdorp) 27-01-1867, 

overl. 16-07-1942, begr. Alkmaar 20-07-1942 
tr. Haarlemmermeer 16-07-1890  
Cornelia (Neeltje) Oud, geb. Sint Maarten 14-04-1868, overl. 
Amsterdam 19-09-1947, dr. van Hendrik Oud en Yda Stet. 

 

VIf Cornelis Louwe, landman, geb. Bergen 06-06-1838, overl. Schoorl 
04-03-1909 
tr. Bergen 28-11-1866  
Cornelia Maria Kaandorp, geb. Bergen 25-03-1844, overl. Schoorl 
25-05-1882, dr. van Cornelis Kaandorp en Stijntje Hoeben.  
Uit dit huwelijk geboren te Schoorl: 



 jaargang 21, nummer 4, december 2007                                         123 

1. Adriana, geb. 23-08-1868, overl. ald. 03-02-1947. 
tr. ald. 23-04-1891  
Hendrik Polle, geb. Schoorl 04-06-1868, overl. 31-01-1934, 
zn. van Willem Polle en Alida Admiraal. 

2. Cornelis (Kees), geb. 30-08-1869, overl. ald. 21-09-1941 
tr. ald. 26-04-1894  
Willemijntje Polle, geb. Schoorl 02-12-1868, overl. ald. 
23-01-1928, dr. van Johannes (Jan) Polle en Willemijntje Louter, 
boerin. 

3. Andrea, geb. 15-08-1872, overl. ald. 25-08-1933. 
4. Christina, geb. 25-08-1873, overl. ald. 20-04-1917. 
5. Cornelia (Kee), geb. 11-07-1875, tr. ald. 28-04-1898  
 Jacobus Polle, geb. Schoorl 01-02-1870, zn. van Johannes (Jan) 

Polle en Willemijntje Louter, boerin. 
6. Johanna, geb. 31-07-1877, overl. ald. 31-07-1877. 
7. Johanna, geb. 23-09-1879, overl. ald. 11-10-1894. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIg Johannes (Jan) Cornelisz Louwe, landman, veehouder, geb. Bergen 

25-04-1843, overl. Catrijp (Schoorl) 08-02-1899,  
tr. (1) Warmenhuizen 27-04-1872  

 Catharina (Trijntje) Maas, geb. Warmenhuizen 12-07-1848, overl. 
Catrijp (Gem. Schoorl) 15-08-1885, dr. van Laurens Maas en Aaltje 
Kunis. 
tr. (2) Schoorl 11-04-1888  

In 1880 liet Jan 
Louwe deze boerderij 
bouwen in Schoorl aan 
de Heereweg 202. Na 
zijn overlijden bleef het 
pand in bezit van de 
familie Polle. (foto 
anno 2007).  
Zie ook boek ‘Schoorl 
in architectuur’ van 
Landzaat en Janssen 
uit 1984.  
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Aaltje Polle, geb. Schoorl 21-02-1862, overl. ald. 17-02-1922, dr. van 
Johannes (Jan) Polle en Willemijntje Louter, boerin. 
Uit het eerste huwelijk geboren te Schoorl: 
1. Adriana (Sjaan), geb. 22-11-1873, overl. ald. 20-12-1939. 

tr. ald. 03-05-1906  
Gerardus (Gerrit) Roozendaal, landman, geb. Schoorl 
09-05-1876, overl. ald. 27-10-1947, zn. van Cornelis Roozend-
aal, landman, en Grietje van Dam. 

2. Alida (Altje), geb. 10-09-1878, overl. Purmerend 04-03-1959, 
begr. Amsterdam-Noord 07-03-1959 
tr. (1) Schoorl 10-11-1902  
Stephanus Kampers, timmerman, geb. Schoorldam 
12-04-1878, overl. ald. 15-06-1906, zn. van Hendrikus Kam-
pers, wagenmaker, en Cornelia (Neeltje) Kager. 
tr. (2) Schoorl 16-07-1908  
Hendrikus Johannes Dijkman, wagenmaker, geb. Buiksloot 
22-02-1873, overl. Purmerend 28-01-1959, begr. Amsterdam, 
zn. van Jacobus Dijkman en Guurtje Rijser. Wedr. van Maria 
Kampers. 

3. Elisabeth (Bets), geb. 12-07-1880, overl. ald. 30-07-1880. 
4. Cornelis (Cees), geb. 16-08-1881 (zie VIIg). 
5. Cornelia Maria, geb. 07-03-1883, overl. Alkmaar 16-06-1923. 

tr. ald. 08-10-1908  
Gerardus Louter, schilder, geb. Schoorl 24-07-1885, overl. ald. 
27-08-1951, zn. van Jan Louter, winkelier, en Elisabeth Praat. 
Hertr. Maria Mors. 

6. l.z. geb. 11-08-1885. 
Uit het tweede huwelijk geboren te Schoorl: 
7. Johannes (Jan), geb. 07-02-1889 (zie VIIh). 

 
VIh Arie Louwe, slagter, geb. Akersloot 23-04-1840, overl. Zijpe 

16-10-1907, tr. Callantsoog 11-06-1867 Maartje Heddes, geb. Schagen 
20-01-1844, dr. van Cornelis Heddes en Geertje Sluiter. 
Uit dit huwelijk geboren te Zijpe: 

1. Geertje, geb. 02-10-1868, tr. Alkmaar 06-01-1895  
 Bernard Pels, orgelmaker, geb. Krommenie 02-09-1870, overl. 

Alkmaar 22-06-1933, zn. van Anthonie Pels, apothekersknecht, 
en Marijtje Dudink. Uit dit huwelijk is een getrouwde zoon bekend.  

2. Antje, geb. 01-08-1872, tr. ald. 21-05-1898  
 Johannes van Woesik, arbeider, geb. Zijpe 30-01-1877, zn. van 

Hendrik van Woesik en Gerritje Beemsterboer. 
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3. Jacob, geb. 06-10-1876  
4. Cornelis, arbeider, geb. 30-07-1879. tr. ald. 12-11-1910  
 Johanna van der Oort/van der Oord, geb. Zijpe 11-11-1876, 

dr. van Cornelis van der Oort en Margaretha van der Wielen. 
 

VIIa Johannes Louwe, arbeider, geb. Bergen 20-10-1866, overl. ald. 
13-02-1899. Op 13-2-1899 verschenen Pieter Beeldman, gemeenteveldwachter en 
Theophili Adolphe van Pelt, arts, dat op 13-2-1899 om 8.30 u in het Westerbos 
is gevonden het lijk van Johannis Louwe, oud 32 j, arb. echtgenoot van Alida Le-
vering. tr. Egmond-Binnen 30-04-1890  

 Alida Levering, geb. Egmond-Binnen 17-11-1862, dr. van Hendrik 
Levering, veldwachter, en Catharina Scholten.  
Uit dit huwelijk geb. te Bergen tenzij anders vermeld: 
1. Agatha, geb. Egmond-Binnen 11-04-1890.Ze wordt geboren als de 

moeder nog niet getrouwd is en aangegeven als Agatha Levering. Aange-
ver is opa Hendrik Levering. Bij het huwelijk wordt ze erkend. tr. 
Bergen 12-01-1912  

 Cornelis Braak, arbeider, geb. Egmond-Binnen 25-9-1887, 
overl. Egmond a.d. Hoef 20-2-1969, zn. van Gerrit Braak en 
Stijntje Groot. 

2. Catharina, geb. 29-7-1891, tr. ald. 17-01-1916  
 Augustinus Kool, arbeider, geb. Egmond-Binnen 6-7-1889, zn. 

van Pieter Kool en Maartje Levering. Ze erkennen dochter Alida 
die op 21-12-1915 te Bergen als Alida Louwe is geboren.  

3. Anna, geb. 28-2-1893, overl. Heiloo 18-6-1974, tr. ald. 
03-09-1915  

 Cornelis Bellekom, arbeider, geb. Wassenaar 6-5-1894, overl. 
Heiloo 13-12-1959, zn. van Antonius Leonardus Bellekom en 
Anna Christina van der Klaauw. 

4. Hendricus, huisknecht, geb. 28-2-1894, tr. ald. 27-09-1921 
Zwaantje Berendsen Oud Lammers, dienstbode, geb. Wijhe 
6-8-1897, overl. Bergen 14-4-1969, dr. van Lambertus Berend-
sen Oud Lammers en Zwaantje Bos. 

5. Arie, geb. 2-7-1897 (zie VIIIa). 
6. Lambertus, geb. 26-8-1898 (zie VIIIb). 

 

VIIb Johannes Louwe, landman, veehouder, geb. Zijpe 09-05-1867, overl. 't 
Zand 24-02-1945 
tr. Zijpe 14-06-1890  
Catharina Maria Klaver, geb. Zijpe 28-02-1868, overl. 't Zand 
19-01-1941, dr. van Pieter Klaver en Geertje Geel. 
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Uit dit huwelijk: 
1. Gertrudis Johanna, geb. Zijpe 27-05-1891, tr. ald. 26-04-1913 

Pieter Schilder, veehouder, geb. Heerhugowaard 08-10-1886, 
overl. ald. 03-05-1926, zn. van Jan Schilder en Geertje Konijn. 

2. Johanna Maria, geb. Zijpe 01-09-1892, overl. ald. 31-10-1892. 
3. Albertus Petrus Johannes, geb. Zijpe 05-11-1893, overl. ald. 

26-03-1895. 
4. Johanna Cornelia, geb. Zijpe 09-05-1895, overl. Bergen 

09-08-1984,  
 tr. Cornelis Smit, veehouder, geb. Bergen 06-03-1898, overl. 

Alkmaar 15-1-1962, zn. van Pieter Smit en Guurtje Blanken-

daal. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
5. Albertus Petrus, geb. Zijpe 28-08-1896, overl. ald. 30-05-1897. 
6. Albertus Petrus, priester, geb. Zijpe 14-12-1899, overl. Den 

Haag 06-01-1971.  
7. Maria Afra, kloosterzuster, geb. Zijpe 11-10-1901, overl. Ber-

gen 13-04-1956. Religieuze, doet  eeuwige geloften te Bergen 
15-9-1935. 

8. Cornelia Maria (Nelly), geb. Zijpe 25-03-1904, overl. Beverwijk 
19-05-1964, tr. Zijpe 7-1-1947  

 Adrianus Franciscus (Arie) Putker, koster RK-kerk Beverwijk. 
Geen kinderen.  

9. Petrus Johannes, geb. Zijpe 18-12-1907, overl. ald. 20-09-1909. 
10. Johannes Theodorus, geb. Zijpe 29-01-1909, overl. ald. 

31-01-1909. 
 
VIIc Jan Louwe, veehouder, landman, geb. Zijpe 15-12-1863, overl. Alk-

maar 04-08-1944, begr. Bergen 12-08-1944 
tr. Warmenhuizen 28-04-1888  
Maria (Maartje) Ligthart, geb. Warmenhuizen 30-03-1866, overl. 
Alkmaar 07-11-1953, dr. van Jacob Ligthart, landman, en Antje Stro-
oper. 
Uit dit huwelijk geboren te Zijpe tenzij anders vermeld: 
1. Johanna Anna, geb.04-08-1889, overl. Bergen 31-10-1970  

tr. Bergen 29-04-1913  
Cornelis Noort, timmerman, geb. Hei-loo 22-03-1887, overl. 
Bergen 5-1-1975, zn. van Cornelis Noort en Meinoutje Bijman. 

2. Jacobus Adrianus, geb. 15-09-1890 (zie VIIIc). 
3. Adrianus, geb. 14-06-1892 (zie VIIId). 
4. Simon, landbouwer, geb. Zijpe 18-10-1893, overl. Utrecht 

28-07-1959, begr. Bergen 01-08-1959, tr. Heiloo 26-04-1921 
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Agatha Smit, geb. Bergen 04-07-1896, overl. Bergen 
19-5-1972, dr. van Pieter Smit, veehouder, en Guurtje Blan-
kendaal. 

5. Anna Margaretha, geb. 19-07-1895, overl. ald. 13-06-1896. 
6. Nicolaas Pieter, geb. 27-02-1898, overl. Bergen 11-05-1910. 
7. Anna Margaretha, geb. 24-04-1899, overl. 't Veld 30-12-1994. 

tr. Bergen 05-05-1920  
 Nicolaas Gerardus Buren, landbouwer, geb. Alkmaar 

16-11-1897, overl. Niedorp 05-05-1977, zn. van Lourentius 
Buren, landbouwer, en Jacoba Elisabeth Noort. 

8. Margaretha Catharina, geb. Bergen 3-08-1904.   
9. Catharina Maria, geb. 9-06-1906. overl. Bergen 21-11-1959, 

tr. ca. 1939  
 Johannes (Jan) Bomers, geb. Amsterdam 20-1-1901.  

 
VIId Jan Louwe, bakkerij, lunchroom, pension, geb. Zijpe 16-04-1872,  

tr. Ursem 22-04-1903  
Geertruida Meijer, geb. Ursem 11-01-1868, dr. van Jan Meijer en Antje 
Braas. 
Uit dit huwelijk geboren te Egmond-Binnen: 
1. Johanna, geb. 10-03-1906, overl. Koedijk 17-09-1997,  
 tr. Schoorl 28-4-1930  
 Adriaan de Wit, geb. Zijpe 21-6-1901, overl. Bergen 29-12-

1995. Geen kinderen.  
2. Bartholomeus, geb. 20-05-1908. Vertrekt 28-6-1921 naar zwak-

zinnigengesticht te Heel en Panheel. 
 
VIIe Johannes (Jan) Louwe, slager, kantoorhouder PTT, geb. Schagen 

03-01-1880, overl. Castricum 07-09-1959, begr. Uitgeest 11-09-1959 
tr. Heerhugowaard 23-06-1907  
Maria Adriana Kramer, geb. Heemstede 12-08-1878, overl. Zaandam 
12-05-1952, dr. van Cornelis Kramer en Catharina Geertruida Meij-
boom.  
Uit dit huwelijk: 
1. Bartholomeus Cornelis Anthonius, geb. Heerhugowaard 

05-05-1908 (zie VIIIe). 
2. Cornelis Joseph Augustinus (Cees), geb. Heerhugowaard 

26-12-1918. 
 

VIIf Gerrit Louwe, barbier, geb. Schagen 09-10-1882, overl. Alkmaar 
17-06-1925, tr. Spanbroek 11-02-1909  
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 Anna van Straaten, dienstbode, geb. Wognum 05-04-1884, overl. 
Uitgeest 2-6-1959. Ze wordt op 31-7-1917 opgenomen in Duin en Bosch te 
Bakkum. dr. van Jacob van Straaten en Bregje van der Jagt.  

 Uit dit huwelijk: 
1. Bartholomeus Jacobus Filiacus, kapper, geb. Alkmaar 09-06-1909. 

Had een dameskapsalon in de Breestraat te Leiden.   
2. Jacobus Johannes, geb. Alkmaar 29-06-1910.  
 overl. 1996, rel. Gerrit (Ger) Schoonewil, geb. Alkmaar 

25-12-1898, overl. ald. 1995, zn. van Abraham Schoonewil 
en Aaltje Heijn. Hertr. Hendrika Zweep. 

4. Brigitta Anna (Gith), geb. Alkmaar 10-06-1913,  
rel. Gerardus Petrus Waardijk, overl. Amsterdam 21-05-1979. 

5. Albertus (Bertus), geb. Alkmaar 12-08-1914, zie VIIIf. 
6. Anna Maria (Annie), geb. Alkmaar 27-06-1917,  

tr. Cornelis Johannes (Cees) de Vries, overl. Alkmaar 
13-10-1981. 

 

VIIg Cornelis (Cees) Louwe, landman, geb. Schoorl 16-08-1881, overl. 
Alkmaar 12-12-1961. 
tr. Schoorl 25-04-1907,  
Catharina (Trijn) Spaansen, geb. Schoorl 30-08-1881, overl. Alkmaar 
10-04-1966, dr. van Johannes Spaansen, landman, en Alida Polle. 
Uit dit huwelijk geboren te Schoorl tenzij anders vermeld: 
1. Catharina Maria (Trien), geb. 27-05-1908, overl. Alkmaar 

29-05-1991. 
2. Johannes Cornelis (Jan), geb. 15-06-1909 (zie VIIIg). 
3. Alida Maria (Alie), geb. 06-09-1910, overl. ald. 19-02-1911. 
4. Cornelis Johannes (Cor), geb. 19-08-1911 (zie VIIIh). 
5. Alida Maria Adriana (Alie), geb. 22-11-1912, overl. Alkmaar 

10-05-1975 tr. ald. 23-05-1935  
 Theodorus Wilhelmus (Dirk) Leek, veehouder, geb. Uitgeest 

06-06-1904, overl. Alkmaar 01-05-1998. Dit echtpaar krijgt 5 
kinderen (onder wie de auteur Jaap Leek), allen met nakomelingen.   

6. Johannes Joseph (Jo), geb. Schoorl 19-01-1914 (zie VIIIi). 
7. Petrus Joseph (Piet), geb. Egmond-Binnen 16-06-1915. 

overl. Alkmaar 28-12-1917. 
8. Adrianus Antonius (Arie), geb. Egmond-Binnen 23-09-1916. 

overl. Egmond-Binnen 28-10-1916. 
9. Adriana Maria (Sjaan/Jane), geb. Egmond aan de Hoef 

07-05-1918, overl. Alkmaar 26-01-2007 
tr. ald. 29-11-1945  
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Johannes Cornelis (Jo) van Diepen, groentenexporteur, geb. 
Warmenhuizen 03-01-1914, overl. Alkmaar 18-08-1982. Ze 
krijgen 4 kinderen, allen met nakomelingen.  

10. Agatha Maria (Gaath), geb. Egmond-Binnen 22-10-1919, 
overl. Alkmaar 13-05-1996 tr. ald. 27-04-1944  

 Cornelis (Cor) Kraakman, veehouder, geb. Egmond-Binnen 
26-06-1915, overl. Meppel 30-06-1984. Ze krijgen 8 kinderen 
waarvan 1 jong overlijdt. De meeste kinderen krijgen nakomelingen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V.l.n.r. Adriana Maria, Johannes Joseph, zittend: moeder Catharina Spaansen, staand: 
Catharina Maria, vooraan zittend: Agatha Maria, staand: Johannes Cornelis, zittend: 
vader Cornelis Louwe, Cornelis Johannes, Alida Maria Adriana (foto Jaap Leek)  

 

 
VIIh Johannes (Jan) Louwe, landman, geb. Schoorl 07-02-1889, overl. 

Schoorl 03-02-1973 
tr. ald. 23-11-1922  
Cornelia Maria Praat, geb. Schoorl 05-02-1891, overl. ald. 21-12-1949, 
dr. van Nicolaas Praat en Maria Dekker. 
Uit dit huwelijk geboren te Schoorl: 
1. Joannes Nicolaas (Jan), chauffeur, adm. medewerker, geb. 

27-08-1923  
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tr. Schoorl 24-11-1954  
Catharina Cunera Maria (Trien) Wittebrood, geb. Schoorl 
09-08-1932, overl. Alkmaar 17-12-2006, dr. van Adrianus Wit-
tebrood en Anna Bakkum. 

2. Maria Alida (Riet), interieurverzorgster, geb. 16-12-1924, 
overl. ald. 17-06-1994. Ze bleef bij haar vader wonen, nam later het 
huis van vader over en woonde daar met zus Cok.  

3. Nicolaas Joannes (Niek), geb. 19-06-1926 (zie VIIIj). 
4. Alida Maria (Alie), PTT-beambte, geb. 22-06-1927, 

tr. Schoorl 09-10-1958  
Cornelis Petrus (Kees) Kaandorp, typograaf, vakbondsbestuur-
der, geb. Schoorl 15-10-1929, zn. van Franciscus Kaandorp en 
Hendrica Ory. Ze hebben 3 kinderen.  

5. Cornelia Maria (Cok), winkelcassiere, geb. 28-06-1930, overl. 
ald. 10-02-1989. 

6. Petrus Gerardus (Piet), geb. 09-05-1931 (zie VIIIk). 
7. Cornelis Johannes (Kees), geb. 21-02-1934 (zie VIIIl). 

 

VIIIa Arie Louwe, geb. Bergen 02-07-1897, tr. Amsterdam 30-11-1927 

Maria Geertruida Leuver, geb. Amsterdam 28-09-1904. Uit dit huwelijk 4 
dochters en 3 zoons. 

 
VIIIb Lambertus Louwe, geb. Bergen 26-08-1898, overl. ald. 09-12-1982,  

tr. Alkmaar 05-12-1929  
Hendrika Johanna Elisabeth Vogelzang, geb. Alkmaar 02-01-1904, 
overl. Bergen 23-01-1989, dr. van Jan Peter Vogelzang en Neeltje 
Storm. Uit dit huwelijk 1 zoon en 3 dochters. 

 
VIIIc Jacobus Adrianus Louwe, veehouder, geb. Zijpe 15-09-1890, overl. 

Alkmaar 02-05-1976 tr. Abbekerk 19-4-1917,   
 Afra (Aafje) Langedijk, geb. Abbekerk 27-06-1892, overl. Den Hel-

der 14-10-1982, dr. van Jacob Langedijk, veehouder, en Meinoutje De-

ken. Uit dit huwelijk 8 kinderen.  
 
VIIId Adrianus Louwe, slager, taxichauffeur, geb. Zijpe 14-06-1892,   

tr. Bergen 30-05-1919  

Catharina Johanna Tesselaar, geb. Sint Maarten 02-01-1892, overl. 

7-4-1970, dr. van Jan Tesselaar en Geertje Sieriks. Uit dit huwelijk 4 
dochters. 
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VIIIe Bartholomeus Cornelis Anthonius Louwe, leraar, geb. Heerhugowaard 
05-05-1908, overl. Alkmaar 22-08-1992, begr. Castricum 27-08-1992 
tr. Uitgeest 29-08-1935 Bertha Jacoba  Schwartz, geb. Amsterdam 
29-09-1907, overl. Fuengurola Spanje 19-3-1978, dr. van Jacob Sch-
wartz en Huberta Merz. Uit dit huwelijk 2 zoons en een dochter. 

 

VIIIf Albertus (Bertus) Louwe, geb. Alkmaar 12-08-1914, 9 juli 1953: Ge-
slaagd voor staatsexamen muziek, piano. Hij was in eerste instantie banketbak-
ker, tot ca. 1945, daarna muziekleraar en organist in de kerk tot zijn 90e jaar.   

tr 3-5-1943 Pieterdina Ebelina (Pia) Zweep, geb. Oude Pekela 
13-11-1913, dr. van Albert Zweep en Rika Jantje Bolhuis. Ze hebben 6 
kinderen. 

 
VIIIg Johannes Cornelis (Jan) Louwe, veehouder, geb. Schoorl 15-06-1909, 

overl. Akersloot 25-04-1974 
tr. (1) 27-04-1937 Petronella (Nel) Mors, geb. Bergen 15-04-1912, 
overl. Akersloot 12-07-1948. 
tr. (2) Heiloo 16-8-1950 Engelina (Lien) Poel, geb. Castricum 
14-11-1905, overl. Alkmaar 19-07-1996. Ze was wed. van  Johannes Jo-
seph (Jo) Kramer. 
Uit het eerste huwelijk 2 dochters en 3 zoons. De zoons hebben nakomelingen.   

 
VIIIh Cornelis Johannes (Cor) Louwe, tuinder, geb. Catrijp (gem. Schoorl) 

19-08-1911, overl. Heiloo 30-07-1983, begr. ald. 02-08-1983 
tr. Castricum 23-02-1938 Wilhelmina Maria (Mien) Bijman, geb. Cas-
tricum 08-12-1912, overl. Alkmaar 3-4-2007. 
Uit dit huwelijk 3 zoons en 3 dochters. De zoons hebben nakomelingen.  

 
VIIIi Johannes Joseph (Jo) Louwe, veehouder, geb. Catrijp (gem. Schoorl) 

19-01-1914, overl. Alkmaar 10-12-1996 
tr. ald. 16-05-1944 Anna Alida (Annie) Blom, geb. Alkmaar 
11-02-1919, overl. Heerhugowaard 27-12-1997. 
Uit dit huwelijk 8 kinderen waarvan 2 zoons. Van één zoon zijn nakomelingen 
bekend.   

 
VIIIj Nicolaas Joannes (Niek) Louwe, chauffeur, magazijnbediende, geb. 

Schoorl 19-06-1926, overl. Bergen 09-04-2002 
tr. Schoorl 07-11-1951 Vrouwtje Breed, geb. Petten 03-09-1922, overl. 
Schoorl 22-04-1986, dr. van Maarten Breed en Vrouwtje de Leeuw. 
Uit dit huwelijk twee zoons met nakomelingen. 

  132                                       Hollands Noorderkwartier, aflevering 72 

VIIIk Petrus Gerardus (Piet) Louwe, metaalbewerker, geb. Schoorl 
09-05-1931, tr. Warmenhuizen 13-10-1960 Marietje Corry Sjaan Riet 
Pronk, geb. Warmenhuizen 12-12-1933, dr. van Nicolaas Hermanus 
Pronk en Adriana Antonia van Schaik. Uit dit huwelijk 2 dochters en een 
zoon. 

 
VIIIl Cornelis Johannes (Kees) Louwe, magazijnmedewerker, geb. Schoorl 

21-02-1934, overl. Groet 26-03-1992, tr. Schoorl 29-11-1963 Johanna 
Catharina (Annie) Schotvanger, verkoopster modehuis, geb. Schoorl 
06-01-1937, dr. van Theodorus Jacobus Schotvanger en Maria Johanna 
Verkerk. Uit dit huwelijk een zoon en een dochter. De zoon heeft nakomelingen. 

 
Vanwege de aard van dit blad moeten we ons helaas beperken tot de publicatie 
van deze 8 generaties. Voor een zeer uitgebreid overzicht met nog veel meer 
nakomelingen van Louweris Pietersz tot anno 2007 (voor een deel ook langs 
vrouwelijk lijn!) kunt u zich wenden tot Jaap Leek.   
 
 

 
In de volgende nummers van dit blad o.a: 
 

• De kwartierstaat Kuhne-Van Elferen in het hart van het blad 
• Vernoemingen van een niet alledaagse voornaam 
• Het verslag van de HNK-avond in november (wegens ruimtege-

brek verschoven naar het maart-nummer)  

• Een fragmentgenealogie van een familie uit Hollands Noorder-
kwartier  

• Een publicatie van u? Waarom eigenlijk niet? Trek de stoute 
schoenen aan. Uw kopij is meer dan welkom. De redactie helpt u 
graag.  

 
 

Dit blad is mede mogelijk gemaakt door:  
Truus Schoehuijs, Alkmaar 

Jan Louwe, Akersloot 
Jaap Leek, Oudorp 

Henny Zonneveld, Alkmaar 
Bas Lems, Almere 

Wil Hermanus, Oudorp 


