
 
 

Gedigitaliseerd in januari 2012. Met daardoor iets aangepaste paginering.  
Raadpleeg ook de Bloothooft/d-archieven op het internet voor zeer veel 

uitgebreidere informatie.
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2. INLEIDING 
 

Vele vormen van geschiedkundig onderzoek mogen zich de laatste jaren in een 

sterk toegenomen belangstelling verheugen. Deze vormen bestrijken een grote 

verscheidenheid aan onderwerpen op allerlei nivo's en in allerlei tijdvakken. 

Genealogisch onderzoek, onderzoek naar ontwikkeling en verwantschap van 

families, is er één van en staat in dit werk centraal. Alhoewel de toegenomen 

belangstelling voor geschiedenis in het algemeen moeilijk kort aan te geven zal 

zijn, zou de toegenomen belangstelling voor genealogisch onderzoek wellicht 

gezien kunnen worden als reaktie op maatschappelijke veranderingen waardoor 

het belang van de familie steeds verder afneemt en men vaak als uiting 

daarvan zijn overgrootouders reeds niet meer kent. De wetenschap wie zijn of 

haar voorouders zijn kan dan weer bijdragen tot een begrip van de 

voortdurende ontwikkeling waarin de huidige naamdrager ook een schakel is. 

 

Er zijn twee mogelijkheden om genealogisch onderzoek te verrichten. Of men 

zoekt steeds naar de ouders van voorouders en krijgt de zgn. kwartierstaat, 

welke voorouders van één persoon bevat òf men probeert een genealogie of 

stamboom te maken die de afstammelingen bevat van één stamvader met een 

bepaalde familienaam. Dit laatste is voor de familie Bloothooft gedaan. Het is 

wellicht goed er hier reeds op te wijzen dat alle vormen van de naam 

Bloothooft, mits zonder s geschreven,  tot één familie behoren. 

 

Een genealogie is op zich niet meer dan een geordende verzameling namen, 

data, plaatsnamen en beroepen. Een bezwaar hiervan is dat we dan niet of 

nauwelijks geinformeerd worden over leven en werken van de voorouders wat 

onontbeerlijk is als tevens een doel van genealogisch onderzoek is een begrip 

te krijgen van de ontwikkeling van een familie. 

 

Omdat dat laatste m.i. het meest waardevol is, is bij dit onderzoek veel nadruk 

gelegd op het opsporen van gegevens welke zouden kunnen bijdragen tot een 

beschrijving van de familie Bloothooft. Tevens is gepoogd een zo volledig 

mogelijke genealogie te maken. Het hier voltooide resultaat zou dan 
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genealografie of familiebeschrijving genoemd kunnen worden, waarvan de 

genealogie een onderdeel is. 

 

De genealografie Bloothooft bevat naast de genealogie hoofdstukken over de 

herkomst van de familie(naam), een beschrijving van de bronnen waaruit geput 

is, een beschrijving van een tweetal familietakken: watermolenaars in de Zuid 

Schermer en boeren in Oudorp,  statistische gegevens over groei van de 

familie, huwelijksvruchtbaarheid,  beroepen en migratie, voornamen, varianten 

van de familienaam en een analyse van deze gegevens. Volledig kan deze 

beschrijving niet zijn. En zeker niet als we, zoals bij de familie Bloothooft, te 

maken hebben met een familie uit het 'gewone' volk waarover de archieven 

relatief niet veel byzonderheden bevatten. 

 

Tenslotte past een woord van dank aan allen die geholpen hebben met het 

verzamelen van de gegevens en de tot standkoming van dit werkje. 

 

Delft, 1978 
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3. HERKOMST VAN DE FAMILIE(NAAM) BLOOTHOOFT 
 

3.1.OVER DE FAMILIENAAM BLOOTHOOFT 

De familienaam Bloothooft of Bloothoofd heeft iets intrigerends voor de 

naamdrager die bij nieuwe ontmoetingen voortdurend wordt geconfronteerd met 

voor de hand liggende opmerkingen over zijn of haar haardracht. Weliswaar 

went dat, maar de vraag naar de herkomst van de naam blijft toch latent 

aanwezig. Vele tegenwoordige naamdragers hadden het idee dat bij de 

wettelijke verplichting tot het voeren van de familienaam in 1811 - het keizerlijk 

decreet relatif à ceux de habitants des départements de la Hollande qui,  jusqua 

présent n'ont pas eu de noms de famille(et de prénoms) fixes∗- een voorvader 

die tot dan toe nog geen familienaam voerde,  op grond van zijn haardos, de 

naam gekozen had. 

De hier beschreven genealogie toont echter dat dit niet het geval is geweest. 

De familienaam is veel ouder en de eerste vermelding dateert reeds uit 1663. In 

dat geval is de gedachte dat de stamvader deze familienaam bewust gekozen 

zou hebben minder waarschijnlijk. Veeleer moet dan gedacht worden aan de 

mogelijkheid dat een bij- of scheldnaam tot een familienaam geworden is. 

De bijnaam zou dan inderdaad ontstaan kunnen zijn door de beperkte haargroei 

van de stamvader, welke eigenschap overigens bij de familie Bloothooft op het 

ogenblik niet meer duidelijk als gemeenschappelijk kenmerk aanwezig is. Ook 

was het in de 17e eeuw algemeen ongebruikelijk om zonder hoofdbedekking te 

lopen en mogelijk hield stamvader Claes Dircxs Bloothooft niet van een pet op 

zijn hoofd. In dat laatste geval lijkt Blootshoofts dan taalkundig juister dan 

Bloothooft, alhoewel er sprake kan zijn van een verbastering. Opmerkelijk is 

dan dat er wel vele variaties van de familienaam zijn voorgekomen en nog 

voorkomen doch nimmer de naam Blootshoofts of Bloothoofds (zie hfdstk 8). 

Wel bestaat de Aalsmeerse familie Blootshoofd, die door Vleer (12) beschreven 

wordt. Die familienaam wordt vanaf de eerste vermeldingen, eveneens rond 

1670,  frequent mèt de s geschreven. Er zijn van deze familie een aantal 

                                                           
∗ betrekking hebbend op die bewoners van de departementen van Holland die 
tot nu toe geen vaste familie en/of voornaam hebben gehad 
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gevallen bekend uit het eind van de vorige eeuw waarbij de s uit de familienaam 

verdween, hetgeen tot verwarring met de hier beschreven familie kan leiden. 

Ten slotte leiden alle bekende genealogische gegevens van de familie 

Bloothooft tot Claes Dircxs Bloothooft als stamvader. Dat leidt tot de conclusie 

dat er ten eerste slechts één familie Bloothooft bestaat en ten tweede dat het 

onwaarschijnlijk is dat Claes Dircxs ook weer een telg was uit een uitgebreide 

familie die de naam Bloothooft droeg. Het ligt meer voor de hand te 

veronderstellen dat of Claes Dircxs of zijn vader Dirck de eerste was die de 

naam Bloothooft voerde, waarbij deze naam van bij- of scheldnaam tot 

familienaam is geworden. 

 

3.2.DE OUDSTE VERMELDINGEN VAN DE FAMILIENAAM 

De oudste vermeldingen van de familienaam Bloothooft vinden we in de doop- 

en trouwboeken van de RK kerk in de Rijp en in het archief van de polder de 

Schermer. 

De eerste generaties Bloothooft waren katholiek. Eerst aan het eind van de 18e 

eeuw zien we overgangen naar de gereformeerde kerk. Ook dit aspect 

onderscheidt de familie Bloothooft van de Aalsmeerse familie Blootshoofd,  die 

vanaf het ontstaan gereformeerde en soms doopsgezinde telgen telde. De 

familie Bloothooft ging in de Rijp naar de kerk. Van de mogelijkheid om in 

Akersloot ter kerke te gaan (er was daar reeds vanaf 1636 een katholieke kerk 

in de molenbuurt) is weinig gebruik gemaakt,  hetgeen nog kan duiden op een 

reeds langer,  dus mogelijk zelfs voor 1663,  bestaande relatie met het 

Schermereiland. De doop-en trouwboeken van de RK kerk in de Rijp beginnen 

tussen 1660 en 1670 en deze periode valt samen met de data van de oudste 

gegevens die over de familie Bloothooft bekend zijn. Spijtig genoeg waren de 

pastoors vòòr 1700 niet zo consencieus want vòòr 1700 vinden we slechts 

eenmaal de naam Bloothooft. Dat is in 1672 bij de doop van Sijmen, zoon van 

Dirk Bloothooft en Maartje Ronges. Verder zijn het voor 1700,  en vaak ook nog 

erna,  patroniemen (zoon-vader combinatie) en soms alleen voornamen die 

vermeld worden,  wat de interpretatie van de gegevens bemoeilijkt. 

De mannen van de eerste generaties waren vrijwel allen watermolenaar in 
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loondienst bij de polder de Schermer. In de notulen van Dijkgraaf en 

Heemraden,  en verder in de rekeningen van de polder en in verschillende 

akten die in het rijke archief van de polder bewaard zijn gebleven komt de naam 

Bloothooft vaak voor. 

Opvallend is dat de secretarissen van de polder vrijwel altijd de familienaam 

noemden en niet volstonden, zoals de pastoors in de Rijp, met het patroniem. 

Opvallend is het ook dat in 1663 de familienaam in een drietal akten gevonden 

wordt doch dat voor dat jaar geen enkele aanwijzing in het Schermerarchief te 

vinden is. Wellicht is stamvader Claes Dircxs Bloothooft in dat jaar aangesteld 

als watermolenaar. Verder speculerend over zijn herkomst kunnen we op grond 

van de trouwdata van zijn zoons,  tussen 1670 en 1680, en zijn laatste 

vermelding als watermolenaar, in 1682, stellen dat hij zeker vòòr 1630 geboren 

is, dus voor de inpoldering van de Schermer welke van 1633 tot 1636 

plaatsvond. Tussen 1636 en 1663 moet Claes Dircxs Bloothooft, van elders 

komend, zich in de polder gevestigd hebben. 

 

3.3.DE OUDSTE PERSOONLIJKE TEKENS 

Wat we over de familie Bloothooft weten is merendeels door anderen 

neergeschreven. De secretaris van de Schermer, de pastoor in de Rijp, de 

notaris in Alkmaar etc.vertrouwden Gegevens over de familie aan het papier 

toe. Schriftelijke overleveringen van de familie zelf ontbreken. De enige 

persoonlijke tekens van familieleden zelf zijn de ondertekeningen van diverse 

akten. En dan kon men ook nog niet altijd zijn naam schrijven. Het oudste stuk 

waarin we de naam Bloothooft vinden is in meerdere opzichten bijzonder. Het is 

een akte uit 1663 waarin de 33 bovenmolenaars van de Schermer aan de 

Hoofdingelanden een - overigens vruchteloos - verzoek doen om een loons-

verlaging van f 90 naar f 80 's jaars ongedaan te maken, doch waarin ook 

voorgesteld wordt om een fonds in het leven te roepen waaruit noodlijdende 

molenaarsgezinnen en molenaarsweduwen zouden kunnen worden 

ondersteund. Het college van Hoofdingelanden vormde de wetgevende macht,  

het bestuur van de polder. Het college van Dijkgraaf en Heemraden was tot 

1857 voornamelijk de rechtvoerende macht,  daarna het dagelijks bestuur van 
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de polder (zie ook Belonje (2)). Een belangrijke leidraad bij de besluitvorming 

van de Hoofdingelanden was de zorg om de polderlasten - waarvan 

onderhoudskosten en materialen gemiddeld 45 % van uitmaakten en salarissen 

15 % - zo laag mogelijk te houden. De polderlasten moesten namelijk indirect,  

in de omslag per morgen,  door de ingelanden worden gedragen. Juist rond 

1663 was de druk op de polderbegroting erg groot door de grote bedragen die 

aan aflossing van bedijkingsschulden moesten worden betaald. 

 

Aen de E E Achtbare Heeren  
HooftIngelanden van de Schermeer 
 
Vertoonden met alle behoorlicke reverentie de gemeene molenaers van de 
boven Watermolens in de voorst Schermeer, dat zij supplianten bij 'n E E 
Achtbare resolutie 't voorleeden Jare genoomen daarbij haarlieden Maalloon is 
gereduceert van f90 - op f 80 -'s jaars hen merckelijk gevoelen beswaert. 
Vermits het maelloon van f 90 - niet te veel is ten aensiene van het swaar 
malen ende groote arbeijdt, die bij haar supplianten moet werden gedaan. 
Behalven dat de tijt sich soo toedraagt dat mits de geldinge van alle dingen, 
ende specialicken de dierte vant broot, zij supplianten noch al qualicken met 
f 90 des Jaars toe connen coomen. Sijnde sij soo aen de moolens gebonden, 
dat in tijden van herfstig ende nat weder, als alle arbeijtsluijden goet gelt 
connen verdienen sij supplianten niet van de molens moogen wesen, maer op 
het malen moeten passen ende oock daeromme aen 'n E E Achtbare 
ootmoedelijk versoeckende, dat 'n E B Achtbare goede gelichtelijk sij de 
genoemde resolutie te annuleren, en haar supplianten f 90 - 's Jaars,  als 
vooren deesen voor haer maellon te laten volgen, gelijck de Ingelanden selve 
aen hare Polder Molenaers betalen  
Presenterende niettemin elck Jaarlics een rijcsdaelder inne te leggen, omme te 
maken een gemeene beursie ten eijnde dat bij siecte oft ander gebreck van 
eenige molenaars, d'selve hieraen oft gebreck igen daar uijt eenige assistentie 
veerde gedaen naer geleegentheijt van saken. Alle wecke doende 
 

Deze akte geeft een duidelijk beeld van de problemen waarmee de 

watermolenaars niet alleen in 1663 maar eigenlijk gedurende de gehele periode 

van windbemaling te kampen hadden. Maar niet alleen de inhoud van de akte is 

uniek, we vinden onder de ondertekenaars 't merk gestelt bij Claes dircxsz 

bloothooft 
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Het was in die tijd gebruikelijk om, wanneer men de schrijfkunst niet machtig 

was, een persoonlijk teken of handmerk onder een akte te plaatsen. Vaak 

gebeurde het dat een zoon het handmerk van de vader overnam, doch er een 

eigen kenmerk aan toevoegde. Hiervan hebben we voor de familie Bloothooft 

echter geen voorbeelden. De bovengenoemde vermelding van de naam 

Bloothooft is de oudste die we kennen. Het handmerk is het oudste persoonlijke 

geschrift, hoe gering ook, wat we van een lid van de familie Bloot-hooft bezitten. 

Bijzonder is dit als we bedenken dat we van zovelen geen enkel persoonlijk 

gegeven bezitten, behalve wat anderen over hen schreven, doch dat we juist 

van de stamvader Claes Dircxs Bloothooft nog zo'n teken na ruim 3 eeuwen uit 

het archief van de Schermer konden lichten. 

 

 

 

 
 

Het zwarte kerkje in de Zuid Schermer, in 1744 getekend door H. de Winter 
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Na 1663 moeten we 71 jaar wachten voor we in een akte wederom een 

persoonlijke ondertekening vinden, doch nu voluit: 

Klaas Pieterse Bloothooft tekent in 1734 als vader de akte van huwelijkse 

voorwaarden die door zijn zoon Pieter Klaasz en Grietje Jacobs Muijs werd 

opgemaakt. 

 
 

Na 1734 vinden we, mede dankzij de toename van de welvaart in sommige 

familietakken, steeds frequenter ondertekeningen bij testamenten, aktes van 

huwelijkse voorwaarden, transporten van land en huizen etc. 

Men kòn overigens vaak ondertekenen, wat duidt op enig genoten onderricht in 

lezen en schrijven. In de bakermat van de familie,  de Zuidschermeer gingen de 

kinderen naar het schooltje in het zgn. zwarte kerkje. De schooltijden lezen we 

in het reglement voor de schoolmeesters uit 1761 

Zullen gehouden zijn alle dagen school te houden, te weeten des 's morgens 
van negen tot twaalf uuren ende des na de middags van een tot drie uuren. 
Uijtgenomen des Saturdags, wanneer volgens gebruijk geen school zal werden 
gehouden 

en 

De vacantie zal volgens gewoonte jaarlijx werden gehouden in de hooijtijd 
successievelijk den tijd van vier weken agter den anderen 
Toch was niet altijd alles in orde op het schooltje in de Zuid Schermer, zoals in 
1743 Dijkgraaf en Heemraden merkten. Insgelijks hebben wij ook geexamineert 
de school aldaar. En hebben het selve gevonden, zeer slordigh, en zondel,  
kinderen. Den schoolmeester gevraagt zijnde of het nogh geen schooltijt was,  
gaf tot antwoordt dat 's winters en als het slegt weer was, geen kinderen ter 
school kwamen. Bij verdere examinatie hebben wij in't gansche school niet 
gevonden als twee schoolborden 
 

Toch is er door de ingezetenen van de polder altijd veel belang gehecht aan 

onderwijs. Continuering van het schooltje, wat na situaties als boven wel eens 

ter discussie kwam, is altijd door hen ondersteund. 
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4. BRONNEN 
 

Bij genealogisch onderzoek kan gebruik gemaakt worden van een grote 

verscheidenheid aan bronnen. Als tevens een doel is tot een familiebeschrijving 

te komen is het noodzakelijk ook minder gebruikelijke bronnen te raadplegen 

waarvan overigens het rendement vaak gering is. In dit deel wordt een 

beschrijving gegeven van de belangrijkste geraadpleegde bronnen. 

 

4.1. RECENTE GEGEVENS 

Een bron van recente gegevens is de familie zelf. Toen de genealogie tot 1893 

vrijwel compleet was werd in het voorjaar van 1976 een deel van de familie 

aangeschreven. Daar kwamen vele positieve reakties op. Dit resulteerde in de 

zomer van 1976 in bezoeken aan vele familieleden die allen representanten 

waren van een gehele familietak. 

 

4.2. OUD BURGELIJKE STAND 

De 19e eeuwse gegevens werden verkregen middels de eenvoudig toe-

gankelijke Oud Burgelijke Stand, welke voor Noordholland aanwezig is in het 

Rijks Archief te Haarlem. Omdat er sprake is van één familie Bloothooft die zich 

voor 1893 nog niet buiten Noorholland boven het IJ begaf, was het eenvoudig 

maar wel tijdrovend om de tienjarentafels van de meeste gemeenten in dit 

gebied na te zien op de naam Bloothooft. In appendix A is aangegeven bij 

welke plaatsen dit positieve en bij welke plaatsen dit negatieve resultaten had. 

In het verkregen materiaal,  wat waarschijnlijk een compleet beeld van de 

familie in de 19e eeuw gaf, konden de recente gegevens ingepast worden. 

Voorts moesten alle 19e eeuwse gegevens en familietakken in de 18e eeuw 

convergeren tot de ene stamvader Claes Dircxs. In die wetenschap werden de 

belangrijkste 18e eeuwse bronnen aangeboord:de kerkelijke, de oudrechterlijke 

en de zgn. gaarders archieven die eveneens in Haarlem aanwezig zijn. 
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4.3. KERKELIJKE- EN OUDRECHTERLIJKE ARCHIEVEN 

Bij onderzoek in de 17e en 18e eeuwse kerkelijke archieven naar doop, 

trouwen en begraven moeten we vrijwel altijd in de rooms-katholieke staties zijn 

om gegevens over de familie Bloothooft te vinden. Eerst in de tweede helft van 

de 18e eeuw zien we enkele overgangen naar de gereformeerde kerk, terwij1 

uiteindelijk in de 19e eeuw de tak Jan (zie par. 5.2) een hervormde loot werd 

aan de katholieke stam van de familie Bloothooft. Deze naamgeving van de 

kerken verdient nog enige toelichting. Wat vroeger de gereformeerde kerk 

heette wordt sinds het begin van de 19e eeuw de nederlands hervormde kerk 

genoemd. De huidige gereformeerde kerk is een 19e eeuwse afsplitsing van de 

hervormde kerk. 

Het katholiek zijn van de familie had overigens in de 18e eeuw nog wel 

consequenties. Want alhoewel na de Reformatie bij de Unie van Utrecht (1579) 

bepaald was dat ieder burger in zijne religie vrij zou blijven en dat niemand ten 

oorzake van zijn godsdienst zou mogen worden achterhaald of onderzocht, 

betekende dat nog niet een situatie van gelijkwaardigheid van godsdiensten. 

Het katholiek zijn was weliswaar geen misdrijf, maar wel waren katholieken 

uitgesloten van het uitoefenen van openbare ambten terwijl bv. ook huwelijken 

voor de katholieke kerk voltrokken niet rechtsgeldig waren. Dit in tegenstelling 

tot de gereformeerde kerk die, met haar belangrijk aandeel in de tot 

standkoming van de Republiek, praktisch staatsgodsdienst was geworden en 

waarvoor de huwelijksvoltrekking rechtsgeldig was. Katholieke- alsmede 

gemengde huwelijken moesten tevens voor het gerecht gesloten worden. Ook 

mocht alleen in de gereformeerde kerk begraven worden. 

Deze situatie van hooguit tolerantie van de katholieke kerk en andere kleinere 

groeperingen, duurde in de 18e eeuw voort tot de revolutie van 1795. Voor 

genealogisch onderzoek is dit van belang omdat we van katholieke- en 

gemengde huwelijken altijd een bevestiging moeten vinden in de oudrechterlijke 

archieven. Gegevens van overlijdens van katholieken zijn vaak moeilijk te 

vinden in de kerkelijke archieven doch daarvoor staan de hierna te noemen 

gaardersarchieven ons ten dienste. 
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4.4. GAARDERSARCHIEVEN 

Van 1695 tot 1805 is er belasting(of impost)geheven bij trouwen en 

begraven.De betreffende ordonnantie van 1695 zegt bijv. bij het trouwen 

in gevalle yemandt zich sal willen begeven ten huwelijken state zal de zelve 
gehouden wezen zich te adresseren aen den Secretaris van de Stadt ofte 
plaetse daer de Geboden sullen werden aengeteeckent ende aen den zelven 
opgeven in wat Classe het zij ten reguarde van de voorsz ampten officiën ende 
bedieningen ofte wegens de gestaltheydt van de Goederen van den Bruijdegom 
ende Bruijdt behooren ende dien conform het recht betalen ende daer van 
lichten behoorlijcke Acte 
 
Al naar gelang (notabel)beroep of welstand werd men ingedeeld in klassen die 

elk een verschillend bedrag verschuldigd waren. De volgende tabel geeft de 

definitie van de klassen naar verdienste en vermogen. De gegevens in de 

genealogie zijn dan met deze tabel te interpreteren. 

 

klasse verdienste/jaar vermogen aanaande impost 

1 

2 

3 

4 

meer dan f 800 

f 400 – f 800 

f 200 – f 400 

minder dan f 200 

meer dan f 12000

f 6000 – f 12000

f 2000 – f 6000

minder dan f 2000

zelf of kind 

zelf of kind 

zelf 

zelf 

f 30

f 15

f   6

f   3  

  

En tenslotte 

Alle onvermogende de welcke in geen van de voorsz Classen begrepen zijn 
ende het voorsz recht niet sullen kunnen betalen zal werden gegeven een Acte 
ofte Verklaringe zonder zegel waer op in de plaets van dien zal wezen gestelt 
pro Deo, ofte voor den Armen 
 

4.5. OVERIGE ARCHIEVEN 

Aanvullende informatie kon worden verkregen via de notariële archieven, aktes 

van verkoop van land en huizen, weeskamerarchieven etc. die voornamelijk in 

het gemeentearchief van Alkmaar zijn bestudeerd. In het Alkmaars archief is 

ook het archief van de Schermer aanwezig welke een rijke bron van informatie 

bleek betreffende de vele watermolenaars en boeren uit de familie in de eerste 

twee eeuwen. De notulen van Dijkgraaf en Heemraden alsmede vele andere 

bijzondere akten zijn onderwerp van onderzoek geweest. 
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5. GENEALOGIE VAN DE FAMILIE BLOOTHOOFT 
 

5.1.TOELICHTING OP DE GENEALOGIE 

Om de genealogie, die veel, zeer beknopte, informatie bevat te kunnen 

begrijpen volgt hier een beschrijving van de structuur ervan en een lijst van 

gebruikte afkortingen. 

 

De genealogie loopt over de jaren 1663 tot ca.1950. Dat deze laatste grens niet 

recenter gekozen is ligt aan het feit dat de via de familie verkregen gegevens 

over de periode na 1893 minder volledig waren terwijl er bij de jongste 

generaties nog voortdurend aanvullingen plaatsvinden. 1950 is een grens 

die voor de meeste familietakken samenvalt met de 10e generatie. Er wordt nog 

wel vermeld of uit een huwelijk van de laatst gegeven generatie nog 

(klein)kinderen zijn voortgekomen. 

De genealogie is onderverdeeld in twee hoofdlijnen die ieder bij een zoon van 

stamvader Claes Dircxs Bloothooft beginnen. Deze hoofdlijnen zijn weer 

onderverdeeld in verschillende takken die ieder met de 4e generatie beginnen 

en genoemd zijn naar de stamvader van die tak. De genealogie wordt per tak 

behandeld. 

Generaties worden met romeinse cijfers aangegeven, terwijl een verdere 

onderverdeling wordt gemaakt in de volgorde letter, cijfer letter. Als we van een 

bepaalde generatie uitgaan dan wordt pas met een volgende generatie 

begonnen als een kleinkind van de oorspronkelijke generatie kinderen heeft. Bij 

elke nieuw begonnen generatie wordt tussen haakjes vermeld onder welk 

nummer de ouders terug te vinden zijn. 

Voorbeeld: 

IVa.CORNELIS BLOOTHOOFT  
(IIIa) 
 kinderen:  
 1. 
 2. SIJMEN BLOOTHOOFT 
  kinderen: 
  a.  
  b. 
  c. Cornelis 
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Cornelis Bloothooft behoort tot de 4e generatie. Zijn vader is onder nummer IIIa 

te vinden. Onder zijn kinderen was Sijmen Bloothooft het tweede en krijgt 

nummer IV.2. Als nu een zoon van Sijmen Bloothooft kinderen zou hebben 

gehad dan had Sijmen Bloothooft zelf een nieuw generatienummer gekregen, 

bijv. Va. Omdat dat niet het geval is blijft hij onder zijn ouders staan. Zijn derde 

kind Cornelis krijgt dan nummer IVa.2c. De namen van de getrouwden worden 

met hoofdletters geschreven,  de overige namen met kleine letters. 

 

In het algemeen wordt achter elke gebeurtenis, zoals bijv. ged., geb.,  tr., overl., 

begr. eerst de plaats vermeld waar het een en ander plaats vond en vervolgens 

de bijbehorende datum. Bij gegevens van voor 1811 wordt zo mogelijk het 

geloof achter de naam genoemd terwijl in voorkomende gevallen bij een 

echtpaar wordt vermeld waar, wanneer en voor welke notaris zij een testament 

of een akte van huwelijkse voorwaarden lieten opmaken. Tevens wordt bij 

informatie van voor 1811 vaak nog aanvullende informatie verschaft welke 

tussen haakjes na de plaatsnaam is vermeld. Enkele voorbeelden illustreren dit:  

ged. de Rijp (Schermer) 13.4.1763 

= een kind gedoopt in de Rijp;de ouders waren uit de Schermer afkomstig  

tr.de Rijp (Schermer, imp. Akersloot beiden 4e cl) 18.1.1735 

 = een huwelijk dat in de Rijp gesloten werd;waarvan de echtelieden uit de 

Schermer afkomstig waren;voor de impost op het trouwen werden beiden in 

Akersloot tot de vierde klasse gerekend, zie paragraaf 4.4.  

Nadere informatie over familieleden wordt 6f gegeven in een paragraaf 

waarnaar in de genealogie verwezen wordt of is in de genealogie zelf 

opgenomen. 

Lijst van gebruikte afkortingen: 
begr. begraven ondertr.  ondertrouw 
cl. klasse van de impost overl. overleden 
do. dochter pd. pro deo (voor God) 
geb. geboren RK Rooms Katholiek 
ged. gedoopt tr. trouwde 
Geref. Gereformeerd tr.n. trouwde voor de ne maal 
huw.voorw. huwelijkse voorwaarden wed. weduwe 
imp. impost wedn. weduwnaar 
not. notaris won. woonde 
zo. zoon 
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5.2. DE GENEALOGIE BLOOTHOOFT IN VOGELVLUCHT 
 
Met het doel een snel overizcht te geven van de genealogie Bloothooft volgen 
hier de hoofdlijnen en takken in een zeer beknopte vorm. De volledige 
gegevens staan in paragraaf 5.3. 
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Driehuizen, in 1728 getekend door Cornelis Pronk. Achterop een andere prent 
van Driehuizen uit 1768 vinden we de volgende tekst 
 
Driehuizen, dit dorp is gelegen ten Noorden van de Ringsloot van de Schermer. 
Zij heeft haaren Naam naar de Drie Eerste Huizen, die hier in den Jaaren 1903 
gebouwt zijn. Hier staan een taamlijk goede kerk, die in den Jaaren 1688 
gestigt is, zij is versierd met een zinnelijke Predikstoel, een koperen kerkkroon, 
heeft een vierkant Toorentje met een agtkantige Spits. Den Predicant die 
deselve in vereniging bedient met de kerk van Zuid-Schermer heeft zijn woning 
in Driehuizen.  De Ambagtsheerlijkheid van Groot- of Zuid/Schermer en 
Driehuizen werd in den Jaaren 1730 voor agtduizend guldens aan de Regente 
verkogt. 
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5.3.GENEALOGIE VAN DE FAMILIE BLOOTHOOFT 

 
I.     CLAES DIRCXS BLOOTHOOFT, watermolenaar in de Zuid Schermer,  als 
 zodanig genoemd 1663-1682 
 kinderen: 
 1. Claes, volgt IIa 
 2. Dirk, volgt IIb 
 3. Pieter, volgt IIc 
 zie hoofdstuk 3 
 
IIa.  CLAES BLOOTHOOFT, RK, tr. de Rijp (Driehuizen)22.11.1676  
(I)    JOANNA PIETERS, won. Driehuizen 
 kinderen ged. de Rijp (Driehuizen):  
 1. Pieter, ged. 12.9.1677, overl. voor 1682 
 2. PIETER BLOOTHOOFT, RK, ged. 14.8.1682, tr. de Rijp (Driehuizen) 
     20.5.1708, MAARTJE JANS 
  kinderen: 
  a. Afie, ged. de Rijp (Driehuizen) 1.6.1708 
  b. Lijsbeth, ged. de Rijp (Groot Schermer) 20.6.1711 
 
  1e HOOFDLIJN,  AKERSLOOT EN OUDORP 
 
IIb. DIRK BLOOTHOOFT, RK, watermolenaar van poldermolen K in de  
(I) Zuid Schermer 1672-1700, overl. Schermer (begr. Graftdijk,  
 imp. Graft pd) 29.10.1711, tr. de Rijp (Schermer) 11.11.1670 
 MARIA RONGES, won. Ursem 
 kinderen ged. de Rijp (Schermer): 
 1. Simon, volgt IIIa 
 2. Claas, ged. 17.2.1674 
 3. Jacob, ged. 11.3.1676 
 zie hoofdstuk 6 
 
IIIa. SIMON BLOQTHOOFT, RK, watermolenaar van poldermolen K in de 
(IIb) Zuid Schermer 1700-1743, ged. de Rijp (Schermer) 20.9.1671,  
 overl. Akersloot (imp.4e cl) 4.4.1743, tr.1. de Rijp (Schermer) 21.6.1699 
 MEYNO MAURITS, huw. aangifte 2. Akersloot (imp. 4e cl) 10.2.1730 
 LIJSBETH CORNELIS, won. Schermerhorn, huw. voorw.  not. Theodorus 
 Heymenbergh Alkmaar 23.2.1730 
 kinderen uit het eerste huwelijk ged. de Rijp (Schermer):  
 1. Cornelis, volgt IVa 
 2. ANNA BLOOTHOOFT, ged. 9.11.1704, overl. Schermer -.1.1758,  
  tr. de Rijp 19.2.1730 JAPIK ARENTZE, overl. Schermer -.12.1751 
  Hij was watermolenaar van poldermolen L in de Zuid Schermer 
  tot 1751, vervolgens was dat zijn vrouw tot 1758, tenslotte 
  hun zoon Gerrit Jacobsz tot 1764 (vrijwillig ontslag)   
 3. Maartje, ged. 25.11.1707 
 4. Claas, volgt IVb 
 zie hoofdstuk 6 
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TAK CORNELIS SZ,  WATERMOLENAARS EN ARBEIDERS ROND DE ZUID 
SCHERMER 
 
IVa. CORNELIS BLOOTHOOFT, RK, watermolenaar van poldermolen K in 
(IIIa) de Zuid Schermer 1743-1756, ged. de Rijp (Schermer) 21.5.1702,  
 overl. Schermer (imp. Akersloot pd) 30.7.1756, tr. de Rijp (Schermer,  imp. 
 Akersloot beiden 4e cl) 18.1.1735 TRIJNTJE SIJMENS, geb. 1701, 
 overl. Schermer 21.3.1780. Zij was, op papier, molenaresse van de  
 poldermolen K 1756-1780. Gesteund door  armenvoogden 1776-1780 
 kinderen ged. de Rijp (Schermer): 
 1. .... , overl. Schermer (imp. Akersloot 4e cl) 13.5.1736  
 2. SIJMEN BLOOTHOOFT, RK, watermolenaar in de Schermer van 
  voor 1776 tot 1789, gesteund door armenvoogden 1785-1786,  
  ged. 7.2.1738, tr. Graft 1764 GEERTJE PIETERS, wed., Geref.,  
  won. Schermer 
  kinderen geb. Schermer: 
  a. .... , overl. Schermer (imp. Graft pd) 28.8.1766  
  b. Trijntje, ged. Driehuizen 12.6.1768, overl. Schermer (imp. Graft  
      pd) 13.8.1769 
  c. Cornelis, ged. de Rijp 1.12.1770, overl. voor 1785  
  d. Gerrit, geb. 1772 
  e. Jan, geb. 1773 
  f.  Neeltje, geb. 1776 
  g. Geertje, geb. 1778    
 3. Meiner, ged. 29.8.1739, overl. Schermer (imp. Akersloot pd) 10.9.1739 
 4. Dirk, ged. 31.8.1740, overl. Schermer (imp. Akersloot pd) 29.1.1741  
 5. MEINO BLOOTHOOFT, RK, ged. 21.9.1741, overl. Alkmaar 1802, tr. 
  BAREND JANSSEN, handschrijver 
 6. Dirk, volgt Va 
 7. Henricus, ged. 24.2.1744, overl. Schermer (imp. Akersloot pd) 2.5.1745 
 8. Henricus, ged. 22.7.1745 
 9. Claes, ged. 3.7.1746 
 zie hoofdstuk 6 
 
Va.DIRK BLOOTHOOFT, RK, watermolenaar van de poldermolen K in de 
(IVa)  Zuid Schermer 1780-1806, gesteund door armenvoogden 1784-1796,  
 ged. de Rijp (Schermer) 16.10.1742, overl. Schermer (imp. Akersloot pd),  
 tr. de Rijp (imp Akersloot pd) 11.1.1767 DIEUWERTJE WILLEMS, won.  
 Langedijk 
 kinderen ged. de Rijp (Schermer): 
 1. Cornelis, ged. 13.4.1768 
 2. Geertje, ged. 9.8.1770 
 3. Klaas, ged. 26.5.1772, overl.voor 1777  
 4. Pieter, ged. 13.8.1773, overl.Schermer (imp. Akersloot pd) 15.4.1789 
 5. Klaas, volgt Via 
 6. Trijntje, ged.26.8.1780 
 7. Dirk, overl. Akersloot 1.9.1783 
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 8. JAN BLOOTHOOFT, watermolenaar van poldermolen K in de Zuid  
  Schermer 1806-1862, ged. 26.12.1784, overl. Akersloot 26.11.1862,  
   tr. Akersloot 27.6.1819 MAARTJE HOF, geb. Krommenie 18.12.1791,  
  overl. Krommenie 8.8.1863, do. van Dirk Hof en Grietje de Jong 
 zie hoofdstuk 6 
 
VIa. KLAAS BLOOTHOOFT, arbeider, ged. de Rijp (Zuid Schermer) 22.2.1777,  
(Va)overl. West Graftdijk 11.2.1827, ondertr. Graft 5.5.1804 GRIETJE  
 MULDER, geb. West Graftdijk 
 kinderen geb. West Graftdijk: 
 1. Dirkje, geb. 4.6.1814, overl. West Graftdijk 24.1.1829  
 2. Antje, geb. 5.1.1817 
 3. Cornelia, geb. 28.11.1818 
 4. Dirk, volgt VIIa 
 
VIIa.DIRK BLOOTHOOFT, arbeider, kastelein, geb. West Graftdijk 26.8.1821,  
(VIa)  overl. Akersloot 5.12.1876, tr. Akersloot 13.5.1849 GUURTJE STUI,  
 geb. Alkmaar 8.10.1828, overl. Akersloot 1.3.1876, do.van Johannes Stui 
 en Grietje Prins 
 kinderen geb. Akersloot: 
 1. Klaas, volgt VIIIa 
 2. Johannes, geb. 9.3.1851, overl. Akersloot 1.6.1851  
 3. Jan, geb. 9.3.1851, overl. Akersloot 1.6.1851 
 4. GRIETJE BLOOTHOOFD, geb. 20.3.1852, tr. Akersloot 26.4.1874  
  KLAAS BESSE, landman, geb. Akersloot 1846, zo. van Jan Jacobs  
  Besse  en Grietje Storm 
 5. JOHANNES BLOOTHOOFD, geb. 24.6.1854, tr. Graft 11.5.1879  
  TRIJNTJE BAK, geb. Graft 1860, do. van Pieter Bak en Maartje Brouwer 
   kinderen: 
  a. Dirk, geb. Graft 3.5.1880 
  b. Maria, geb. Alkmaar 28.12.1882  
 6. Jacob, geb. 4.9.1856, overl. Akersloot 2.3.1861  
 7. Dieuwertje, geb. 8.3.1859, overl. Akersloot 8.3.1859  
 8. Dirk, geb. 13.12.1860, vertrekt naar Wormerveer 
 9. ANTJE BLOOTHOOFD, geb. 29.12.1862, tr.1. Zd en Nrd Schermer 
  29.1.1888 KLAAS LANGEREIS, slager, geb. Zd en Nrd Schermer 1865, 
  zo.van Dirk Langereis en Antje Schoen, tr.2. Alkmaar PIETER  
  WATERDRINKER, arbeider, geb. Scharwoude 1852, zo. van Klaas  
  Waterdrinker en Aafje Kuip 
 10. TRIJNTJE BLOOTHOOFD, geb. 13.4.1864, tr. Akersloot 18.2.1889 
  JOHANNES BALK, arbeider, geb. Graft 1863, zo. van Pieter Balk en 
  Trijntje Kraay 
 11. Jacob, geb. 13.12.1865, vertrekt 1877 naar Krommenie  
 12. MAAIKE BLOOTHOOFD, geb. 31.3.1869, tr. Alkmaar 30.4.1893 
  JACOB OUDES, schoenmaker, geb. Oudkarspel 1863, zo. van 
  Gerrit Oudes en Antje Steen  
 13. Jan, boereknecht, geb. 20.12.1870, overl. Akersloot 27.8.1887   
 14. Johanna Jacoba, geb. 9.7.1873, overl. Akersloot 9.7.1873 
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VIIIa. KLAAS BLOOTHOOFD, scheepsjager, geb. Graft 28.9.1849, overl.  
(VIIa) Akersloot 11.5.1886, tr. Akersloot 25.8.1872 KLAASJE BESSE,  
 geb. Graft 1848, do. van Pieter Besse en Aaltje Vlieger 
 kinderen geb. Akersloot (tenzij anders vermeld): 
 1. AALTJE BLOOTHOOFD, geb. 17.12.1872, overl. Akersloot 20.10.1938,  
  tr. Akersloot 5.5.1901 JAN ROND, arbeider, geb. Graft 1877,  zo. van Luit 
  Rond en Christina Nat 
 2. Dirk, geb. Graft 18.2.1875, overl. Akersloot 2.4.1882  
 3. Pieter, geb. 7.10.1877, overl. Akersloot 1.4.1882  
 4. Guurtje, geb. 22.1.1879, overl. Akersloot 12.4.1882 
 5. ROELOF BLOOTHOOFD, schilder, geb. Akersloot 24.10.1881, overl.  
   5.10.1966, tr. Graft 4.6.1908 GUURTJE TENTY 
  kinderen geb. Worrnerveer: 
  a. NICOLAAS HENDRIK BLOOTHOOFD, adj.dir. Techn.School,   
      geb.26.2.1914, tr. Amsterdam 30.10.1941 HENDRIKA EVERDINE 
      FRENS hieruit kinderen 
  b. HENDRIK BLOOTHOOFD, hoofdambtenaar Rijksgebouwendienst,  
       geb.18.8.1916, tr. Amsterdam 23.8.1945 ANNIE KLUIN hieruit  
      kinderen 
 6.DIRK BL00THOOFD, bakker, geb. 23.4.1885, overl. Enschede 1964,  tr. 
  DINA VAN UITERT 
  kind: 
  a. Nicolaas, geb. Enschede 1911, overl. Enschede 1928 
 
TAK KLAAS,  BOEREN EN WINKELIERS IN OUDORP 
 
IVb. CLAAS BLOOTHOOFT, RK, boer, geb. Schermer 1708/1712, overl. 
(IIIa) Oudorp 23.6.1774, tr.1. Akersloot (imp. beiden 4e cl) 6.1.1732 
 HILLEGOND JANS, geb. Akersloot, overl. Oudorp 1737, Testament voor 
 schepenen van Oudorp 27.9.1737, tr.2. Oudorp 4.6.1741 MAARTJE 
 PIETERS OUWEJAN, overl. Oudorp -.10.1763, Testament not. Jan Croll 
 Alkmaar 28.7.1763, ondertr. Alkmaar 2.9.1770 GRIETJE JANS, won. 
 Egmondermeer, boedelscheiding not. Pieter de Lange Alkmaar 30.7.1774 
 Kind uit het eerste huwelijk: 
 1. Klaas, overl. Zuid Schermer (imp. Akersloot pd) 16.10.1732  
 kinderen uit het tweede huwelijk ged. en geb.Oudorp:  
 2.Pieter, volgt Vb 
 3.Simon, ged. 8.1.1744, overl. voor 1745  
 4.Simon, ged. 7.11.1745, overl. voor 1750 
 5.Dirk, volgt Vc 
 6.Simon, volgt Vd 
 7.MAARTJE BLOOTHOOFT, RK, ged. 30.9.1755, tr. Oudorp 1.2.1778 
  DIRK DIRKSZ DEKKER, boer, Schermer  
 8.Antje, ged. 22.2.1760, overl. Oudorp 28.6.1774 
 zie hoofdstuk 7 
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Vb. PIETER BLOOTHOOFT, RK, boer, koopman, ged. Oudorp 20.3.1742,  
(IVb)  begr. Alkmaar 17.11. 1801, tr.1. 0udorp 21.4.1763 GRIETJE JANS 
 BEEKEMEIER, Testament not. Adriaan van der Burgh Alkmaar 24.6.1765, 
 tr.2. 0udorp 10.1.1768 TRIJNTJE CLAES,  Testament not. Adriaan van der 
 Burgh Alkmaar 25.3.1768,  tr.3. Alkmaar 17.10.1785 ELISABETH NOOY, 
 Testament not. Cornelis van Oostveen Alkmaar 2.4.1786, tr.4. Alkmaar 
 25.10.1795 JOHANNA DE WILDE, geb.Enter 
 kind uit het eerste huwelijk: 
 1. Jan, ged. Oudorp 13.4.1767, overl. voor 1768 
 kinderen uit het vierde huwelijk geb. en ged. Alkmaar:  
 2. Arent, ged. 19.9.1796 
 3. MARIA BLOOTHOOFD, ged. 16.3.1798, overl. Amsterdam 14.7.1860 tr. 
  DIRK POST 
 4. Gezina, dienstbode, ged. 4.6.1799, overl. Alkmaar 13.9.1841 

 
Pieter Bloothooft is de oudste zoon van Claas Bloothooft en Maartje Pieters 
Ouwejan. Zijn huwelijk in 1763 met Grietje Jans Beekemeyer is een 
indikatie dat er in Oudorp goede relaties waren tussen de katholieke 
families Bloothooft en Beekemeyer. Grietjes broer Jan Jansz Beekemeyer 
was later samen met Simon Claas Bloothooft na 1795 katholiek schepen 
van Oudorp.Na het huwelijk met Elisabeth Nooy in 1785 vestigde hij zich in 
Alkmaar want hij kocht in 1788 een huis en erf aan het Luttik Oudorp en 
verkocht zijn erfdeel in de Oudorper gronden aan zijn broer Simon en in 
1793 zijn erfdeel in de Schermergronden aan zijn zwager Jacob Way. 
zie ook hoofdstuk 7 

 
Vc.  DIRK BLOOTHOOFT, RK, boer, ged. Oudorp 23.3.1748, overl. 1789,   
(IVb)  tr. Oudorp 10.1.1773 ENGELTJE JACOBS BECK, Testament not. Pieter 
 Groen, Alkmaar 5.1.1777, zij tr.2. voor 1792 Jacob Way  
 kinderen ged. en geb. Oudorp tenzij anders vermeld: 
 1. GEERTJE BLOOTHOOFT, RK, geb. Driehuizen 1773, overl. St.Pancras 
 15.2.1842, tr. Oudorp (imp pd) 9.1.1803 JAN DIRKSZ HEEMSKERK 
 wedn. Geertje Sijmensd Tamis, groentenventer, geb. St. Pancras 
 1752, overl. St. Pancras 9.12.1829 
 2. Klaas, volgt VIb 
 3. Jacob, ged. 17.7.1778, overl. Oudorp (imp 3e c1) 5.7.1782  
 4. Maartje, ged. 23.12.1779, overl. voor 1783  
 5. Maartje, ged.10.2.1783 
 6. Antje, ged.24.11.1784, overl. Oudorp (imp.3e c1) 14.12.1784  
 7. Trijntje, ged. 22.10.1785, overl. Oudorp (imp.3e c1) 22.2.1786  
 8. DIRKJE BLOOTHOOFT, ged. 25.1.1790, overl .Hensbroek 11.1.1842,  
  tr. SIMON KLAVER 
 zie hoofdstuk 7 
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VIb. KLAAS BLOOTHOOFD, boer, ged. Oudorp 14.8.1777, overl. Oudorp 
(Vc)  9.11.1828, tr. Zd en Nrd Schermer 18.6.1814, NEELTJE PATER, 
 geb. Akersloot 1790, overl. Oudorp 24.9.1868, do. van Jacob Pater en 
 Jantje Crelis Keunig 
 kinderen: 
 1. DIRK BLOOTHOOFD, winkelier, geb. Ursem 9.2.1816, overl. Oudorp 
  25.12.1894, tr.1. Oudorp 17.4.1847 JOHANNA VAN DAM, geb.Oudorp 
  1822, overl. 0udorp 13.4.1350, wed., do. van Jan van Dam en Jannetje 
  Baart, tr.2. Oudorp 25.4.1357 NEELTJE NANNE, geb. Castricum 1821,  
  wed., do. van Dirk Nanne en Maartje Schee 
  kinderen uit het eerste huwelijk geb.Oudorp: 
  a. JANNETJE BLOOTHOOFD, geb. 11.5.1848, tr. Oudorp 26.4.1868 
      CORNELIS DE WIT, landman, geb. Schagen 1847  
  b. Klaas, geb.14.6.1849, overl. Oudorp 15.9.1849 
  kind uit het tweede huwelijk: 
  c. zoon, geb. Oudorp 29.1.1858, overl. Oudorp 29.1.1858 
 2. JANNETJE BLOOTHOOFD, geb. Oterleek (velthuis bij de staartmolen) 
  5.6.1818, overl. Oudorp 3.2.1858, tr. Oudorp 13.2.1848 IEDE MIN  
  koopman, geb. Oudorp 1320, zo. van Dirk Min en Maartje Zwaan 
 3. ENGELTJE BLOOTHOOFD, geb. Oterleek 21.3.1820, overl. Oudorp 
  10.6.1845, tr. Oudorp 4.5.1844 JAN BIJL, watermolenaar, geb. Bergen 
  1820, zo. van Cornelis Bijl en Grietje de Jong 
 4. JACOBJE BLOOTHOOFD, geb. Ursem 16.4.1822, tr.1. 0terleek  
  7.6.1858 BERNARDUS REINDERS, koopman, geb. Vriezenveen 1821, 
  tr.2. Medemblik 13.1.1876 KORINIUS DE GIT, veehouder, geb. Winkel 
  1825, wedn. Geertje Laan, zo. van Jan de Git en Marijtje Krijgsman   
 5. Maartje, geb. Oudorp 30.8.1824, overl. Oudorp 26.7.1325 
 6. Pieter, volgt VIIb 
 
VIIb. PIETER BLOOTHOOFD, winkelier, geb. Oudorp 19.4.1827, overl. Oudorp 
(VIb)  10.12.1887, tr.1. Oudorp 25.4.1857 AAFJE BOUMAN, geb. Beets 1832,  
 overl. Oudorp 10.6.1858, do. van Pieter Bouman en Aaltje Schooneman, 
 tr.2. Oudorp 5.5.1860 SYTJE GROENEWOUD, geb. Monnickendam 1832, 
 overl. Oudorp 26.1.1872, do. van Bernhardus Groenewoud en Antje 
 Hemme, tr.3. Oudorp 9.1.1875 LIJSBETH VAN BAAR, geb.1827,  wed., 
 do. van Jacob van Baar en Aagje van Hoff 
 kind uit het eerste huwelijk: 
 1.Nicolaas Petrus, volgt VIIIb 
 kinderen uit het tweede huwelijk geb. Oudorp: 
 2. ANNA CATHARINA BLOOTHOOFD, geb. 1.4.1861, tr. Oudorp  
  29.4.1883 JAN BUIS, landman, geb. HHwaard 1857, zo. van Jacob Buis 
  en Aaltje Roos 
 3. Neeltje, geb. 15.8.1863, overl. Oudorp 29.11.1866 
 4. Johanna Lucia, geb. 1.6.1865, overl. Oudorp 18.6.1865  
 5. JOHANNA BLOOTHOOFD, geb. 11.8.1866, tr. Oudorp 4.5.1890 KLAAS 
  DE WIT, dagloner, geb. Koedijk 1866, zo. van Teunis de Wit en 
  Grietje Schermer 
 6. Cornelia Maria, geb. 30.1.1868, overl. Oudorp 11.5.1868  
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 7. CORNELIA CATHARINA BLOOTHOOFD, geb. 24.8.1870, tr. Oudorp 
  27.5.1894 CORNELIS JOSEPHUS ABBES, meelmolenaarsknecht,  
  geb. Edam 1866, zo. van Jacob Abbes en Alida Maria Hosman   
 8. Dirk, geb. 12.1.1872, overl. Oudorp 12.1.1872 
 

 
 
Uitspanning Bloothooft in het Noordeinde van Heer Hugowaard 
 

 
Café Muizenvreugd in Alkmaar 

Pieter Bloothoofd (IXa) heeft van 1910 tot 1921 
een café gehad in het Noordeinde van 
Heerhugowaard. Dit café bestaat nog steeds en 
is van Jan Bleeker, zo weet zijn zoon Jan 
Bloothoofd te vertellen. Op de bovenstaande foto 
uit 1921 zien we voor zijn café, of uitspanning 
zoals we op de lijst van het huis kunnen lezen, 
Pieter Bloothoofd met een wit hemd aan. Naast 
hem staat zijn vrouw Jantje Tesselaar. Rechts 
van hen zien we de kinderen Agaath, Gré, Siem, 
Nic, Piet en Jan. Het huis links van de uitspanning is 
van vader en moeder Tesselaar die bij het groepje 
mensen naast het huis moeten staan. Naast de 
uitspanning had Pieter Bloothoofd ook een 
kruideniers en fouragehandel (voor veevoeder etc.). 
 
Op 28 april 1922 kocht hij t.o.v. notaris 
P.H.Hillebrand in Obdam het café de 
Muizenvreugd in Alkmaar dat stond op de hoek 
van de Herenstraat en de Frieseweg. Hij kocht het 
van Cornelis Heynis die het weer van ene Droog had 
gekocht. Een café met historie dus en met één van de 
meest byzondere namen in Noordholland. Op een 
foto,die rond de eeuwwisseling is genomen, zien we 
de prent van de kat in de kooi met de muizen er 
omheen al boven de toegangsdeur, zoals we dat nu, 
zie links, ook nog kunnen zien. 
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Heel vroeger,  zo gaat het verhaal,  zou het café de Muzenvreugd hebben geheten 
maar die naam is verbasterd tot Muizenvreugd. De negen muzen,  Thalia (komedie),  
Euterpe (fluitspel en lyriek),  Clio (geschiedenis),  Melopinene (tragedie),  Erato 
(minnedicht),  Polhymnia (hymnen),  Terpsichore (dans),  Kallione epos) en Ourania 
(sterrekunde) zouden hun naam aan het café gegeven hebben. Overigens was het 
café ook rijk aan muizen,  ze liepen over de vroeger nog met fijn zand bestrooide vloer 
maar dat betekende juist poezenvreugd. En bij de vervanging van het oude buffet 
kwamen de muizen tevoorschijn uit de met blauwe tegeltjes bezette kelder onder de 
Muizenvreugd, zo vertelt Jan Bloothoofd. 
 
De Muizenvreugd was vroeger niet alleen een café, het was ook een logement waar de 
boeren,  alhoewel de veemarkt pas woensdag was,  vaak zondag al kwamen. De 
koeien werden dan ondergebracht in stallen bij het café en aan de Dirk Duyvelsweg, 
waar ze ook gemolken werden. Er werd zelfs gekarnd waarbij Pieter Bloothoofd vaak 
een handje meehielp. Het in- en uitspannen van de paard en wagens waarmee de 
boeren naar de markt kwamen leverde een stuiver per keer op. Later is de stal een 
tijdlang gebruikt voor vrachtrijders die er kwamen lossen. Tegenwoordig staan er auto's 
in. 
 
Naast al deze bedrijvigheid werd er ook een auto verhuurd. Een Spijker voor 1 cent de 
kilometer. Voor een paar busondernemingen - de weduwe Spaans uit Kalverdijk en 
Ligthart uit Zijdewind - was de kluft voor de Muizenvreugd een halteplaats. Ze zetten er 
de boeren af die naar de markt gingen. In de oorlog werd de paardenstal gevorderd 
door de Duitsers. Ze pikten twintig rossen in voor de Wehrmacht. Later werden er 
koeien in de stal ondergebracht. Die kwamen maandag en gingen dinsdag naar het 
slachthuis,  ook weer voor de Wehrmacht. Een tijdlang zijn er in de Muizenvreugd zelfs 
schoolklassen gehuisvest geweest. De scholen kregen in de oorlog geen kolen meer 
maar in de Muizenvreugd was het lekker warm. 
 
Ook in betere tijden werd de Muizenvreugd voor onderwijsdoeleinden gebruikt als er 
koren kwamen repeteren of toneelgezelschappen oefenden. De naam Muzenvreugd 
zou toen zeker niet misstaan hebben! In 1957 nam Jan Bloothoofd het café van zijn 
vader over en was er tenslotte 20 jaar kastelein. Nu herinnert alleen - voor hoelang nog 
- de schildering boven de toegangsdeur aan die merkwaardige combinatie van namen: 
Bloothoofd en Muizenvreugd. 
 
 
 
 
 
VIIIb. NICOLAAS PETRUS BLOOTHOOFD, koopman, geb. Oudorp 28.1.1858,  
(VIIb) tr. Oudorp 22.5.1884 GRIETJE EEKEN, geb. Avenhorn 1863, do. van 
 Aldert Eeken en Grietje Tessel 
 kinderen geb. Oudorp: 
 1. Petrus, volgt IXa 
 2. Albertus, volgt IXb 
 3. Eva Maria, geb. 25.5.1887, overl. Avenhorn 15.7.1888  
 4. Theodorus, volgt IXc 
 5. Johannes, geb. 15.2.1894, overl. Oudorp 1917 
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IXa. PETRUS BLOOTHOOFD,cafehouder 'de muizenvreugd',geb.Oudorp 
(VIIIb) 22.12.1885,overl. Alkmaar 26.2.1957, tr.1. HHwaard 27.5.1907 JANTJE 
 TESSELAAR, geb. HHwaard 9.10.1883,overl. Alkmaar 5.11.1925, tr.2. 
 Alkmaar 1946 HENDRIKA DE GREVE, geb. Hengelo(Ov) 
 kinderen uit het eerste huwelijk: 
 1. MARGARETHA EVA BLOOTHOOFD, geb. Oudorp 19.3.1908, tr.  
  Alkmaar 16.7.1946 HEINRICH JOSEF FELDMANN, geb. Alkmaar  
  29.5.1902 
 2. AGATHA JOHANNA BLOOTHOOFD, geb. Oudorp 8.4.1909, tr.  
  12.4.1955 NICOLAAS KAUFMAN 
 3. NICOLAAS PETRUS BLOOTHOOFD, arbeider, geb. HHwaard  
  24.9.1910, overl. Geelong (Australië) 16.4.1976, tr. Alkmaar 14.9.1931 
  ANNA BOEKEL, geb. Harencarspel 19.9.1913 hieruit (klein)kinderen 
 4.SIM0N NICOLAAS BLOOTHOOFD, bouwvakker, geb. HHwaard  
  5.11.1911, overl. Alkmaar 23.10.1960, tr. Alkmaar 1.10.1936   
  DIEUWERTJE MARIA HOED,geb. Alkmaar 22.10.1910 hieruit  
  (klein)kinderen 
 5. PETRUS NICOLAAS JOHANNES BLOOTHOOFD, kantinebeheerder,  
  geb. HHwaard 20.12.1912, tr. Ursem 20.1.1942 MARIA BAKKER  
  geb. 12.1.1915 
 6. JOHANNES BLOOTHODFD, caféhouder 'de Muizenvreugd', geb.  
  HHwaard 21.7.1918, tr. HHwaard 26.2.1952 JOHANNA WESTER, geb. 
  HHwaard 21.9.1925 
 7. JOHAN BLOOTHOOFD, koopman, geb. Alkmaar 15.9.1925, tr. Alkmaar 
  6.3.1947 MARIA GRIETJE KRAMER, geb. Alkmaar 16.12.1925 hieruit 
  kinderen 
 8. Johanna, geb.HHwaard 4.5.1916, overl. HHwaard 1.3.1921 
 
IXb. ALBERTUS BLOOTHOOFD,geb. Oudorp 13.8.1888, overl. HHwaard    
(VIIIb)  3.8.1970, tr.MARIA COMMANDEUR, geb. Zandwerven (Spanbroek) 
 22.9.1891, overl. HHwaard 3.8.1970 
 kinderen: 
 1. MARGARETHA MARIA BLOOTHOOFD, geb. Oudorp 1.5.1915, overl. 
  1965,  tr. JOHANNES BOOY 
 2. ALIDA MARIA BLOOTHOOFD, geb.Oudorp 27.9.1916, tr. JOHANNES 
  WESTER  
 3. Klaasje, geb.Oudorp 9.10.1917, overl. HHwaard 22.1.1927  
 4. JOHANNA MARIA BLOOTHOOFD, geb.Oudorp 7.2.1918, tr.  
  JOHANNES BLOM  
 5. PETRUS WILHELMUS JOSEF BLOOTHOOFD, boer, geb.HHwaard 
  15.4.1923,  tr. 15.10.1947 ANNA ALIDA STOOP, geb.12.2.1923 hieruit 
  kinderen  
 6. Johanna, geb. HHwaard 4.2.1926 
 7. MARIA TRESIS BLOOTHOOFD, geb. HHwaard 9.9.1934, tr. DIRK  
  DUIVENVOORDE 
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IXc.THEODORUS BLOOTHOOFD, slager, geb. Oudorp 19.5.1890, overl. 
(VIIIb)  Amsterdam 26.6.1957, tr. Oudorp 29.9.1915 WILHELMINA  
 VENVERLOO, geb. Amsterdam 9.2.1893, overl. Amsterdam 18.4.1976 
 kinderen geb. Amsterdam: 
 1.NICOLAAS FRANCISCUS BLOOTHOOFD emballeur, geb.14.7.1916, tr. 
  Haarlem 5.6.1946, GEERTRUIDA HUIBEN, geb. Haarlem 9.5.1921  
  hieruit kinderen 
 2. DINA CLASINA BLOOTHOOFD, geb. 15.6.1917, tr. Amsterdam  
  26.12.1939 MAX LUDWIG BERGEN, rijksambtenaar, geb. Parimaribo 
  29.4.1910 
 3. DIRK BLOOTHOOFD, geb.29.8.1918, priester en kloosterling, priester 
  gewijd 29.6.1944 Nijmegen, lid van de Congregatie der Priesters van het 
  H. Hart 
 4. Eva, geb.2.10.1922 
 5. THERESIA BLOOTHOOFD, onderwijzeres, geb. 16.10.1925,  
  tr. Amsterdam 31.12.1951 CORNELIS BLANKERS, accountant, geb.  
  Amsterdam 23.8.1922 
 6. ELISABETH BLOOTHOOFD, verpleegster, geb. 7.8.1928, tr. Amsterdam 
  7.4.1959 WIM ZWAGER, vertegenwoordiger, geb. Amsterdam  
  10.10.1914 
 
Vd. SYMEN BLOOTHOOFT, RK, boer, schepen Oudorp 1795-1821,  
(IVb)  ged. Oudorp 30.8.1750, overl. Oudorp 15.6.1821, tr. Oudorp 10.1.1773 
 NIESJE CLAAS PUNT, geb. Oudorp 1759, overl. Oudorp 28.12.1839. Zij 
 testeert voor not. Adriaan Petrus de Lange Alkmaar 2.8.1825  
 kinderen ged.Oudorp: 
 1. Maartje, ged. 23.7.1777, overl. Oudorp (imp. 2e cl) 15.4.1794   
 2. Grietje, ged. 27.10.1782, overl. Oudorp (imp. 3e cl) 16.8.1788   
 3. Claas, ged. 17.7.1786, overl. Oudorp (imp. 3e cl) 10.12.1786  
 4. GRIETJE BLOOTHOOFT, ged.4.8.1790, overl. Oudorp 6.9.1838, 
  tr. Oudorp 6.4.1815 ARIE JANSZ BAART, boer, geb. Alkmaar 1794, 
  Testament not. Lourens Veer Alkmaar 17.12.1813 
 5. Claas, volgt VIc 
 6. DIRK BLOOTHOOFT, boer, ged. 31.5.1796, overl. Oudorp 25.5.1826, 
  tr. Broek op Langedijk 3.1.1816 MAARTJE LIMMEN, geb. Harencarspel 
  1798 
  kinderen geb.Oudorp: 
  a. Niesje, geb. 29.10.1817 
  b. Aagje, geb. 31.1.1820 
  c. Maartje, geb. 13.11.1821, overl. Oudorp 24.9.1826 
  d. KLAAS BLOOTHOOFD, geb. 20.1.1824, overl.Oudorp 8.10.1859,  
       tr. Haringcarspel 11.2.1847 TRIJNTJE STOEL, geb. Oude Niedorp 
      1821, do. van Neeltje Stoel, vader onbekend 
 zie hoofdstuk 7 
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VIc.CLAAS BLOOTHOOFT, landman,  ged. Oudorp 4.8.1792,  overl. 
(Vd)  Oudorp 22.3.1843, tr.1. Oudorp 2.11.1815 MAARTJE BUREN, geb. 
 HHwaard 1798, do. van Pieter Buren en Grietje Vreeken, tr.2. Oudorp 
 26.10.1827 TRIJNTJE WORTEL, geb. Ursem 1801, overl. Oude Niedorp 
 5.3.1866, do. van Jacob Wortel en Antje Laan 
 kinderen uit het eerste huwelijk geb. Oudorp tenzij anders vermeld: 
 1. Niesje, geb. 2.5.1817, overl. Oudorp 22.11.1834 
 2. Geertje, geb. 31.5.1818, overl. HHwaard 15.10.1820 
 3. MAARTJE BLOOTHOOFD, geb. HHwaard 25.10.1819, overl. Alkmaar 
  26.11.1865, tr. Oudorp 1.5.1841 GERRIT VAN BAAR, koopman,   
  geb. HHwaard 1817, zo. van Jacob van Baar en Aagtje van 't Hof 
 4. PIETER BLOOTHOOFD, koopman, geb. Oudorp 6.10.1822,   
  overl. Alkmaar 13.4.1886, tr. Oude Niedorp 26.4.1844 ELISABETH  
  BLEEKER, geb. Oude Niedorp 1821, do. van Gerrit Bleeker en Emmetje 
  Jonker  
  kinderen geb. Oude Niedorp tenzij anders vermeld:  
  a. Maartje, geb. 29.3.1845, overl. Oude Niedorp 3.9.1847  
  b. TRIJNTJE BLOOTHOOFD, geb. 29.12.1847, tr. Alkmaar 3.5.1874 
      GERRIT KRAAKMAN, landbouwer, geb. Limmen 1845, zo. van Jan 
       Jansz Kraakman en Aagje Brakenhof  
     c. Klaas, geb. 7.7.1849, overl. Oude Niedorp 3.10.1849  
  d. Klaas, kandidaat notaris, geb. Zaandam 1.3.1851, overl. Alkmaar 
      6.4.1884 
  e. MARIA HENDRIKA BLOOTHOOFD, geb.Zaandam 26.11.1855, tr. 
      Alkmaar 8.6.1887 GERHARD ADOLF DEITMERS, wedn., geb.  
       Heek(Dld) 1857, zo.van Adam Deitmers en Wilhelmina Catharina 
      Leufers  
  f. Immetje Gerarda, geb. 8.7.1860, overl. Oude Niedorp 11.7.1860    
  g. Emmetje Gerarda, geb. 12.10.1861, overl. Alkmaar 20.5.1863     
  h. GERARDA BLOOTHOOFD, geb. 21.3.1863, tr. Alkmaar 10.5.1887 
      ALLARDUS JACOBUS KRUYER, landman, geb. Zijpe 1864, zo. van 
      Nicolaas Kruyer en Cornelia Kruyer 
 5.GEERTJE BLOOTHOOFD, geb. 1.5.1824, overl. Alkmaar 17.1.1877,  
  tr.1. Oudorp 9.11.1843 GERRIT LIMMEN, landman, geb. Ursem 1820,  
  zo. van Jan Limmen en Grietje Stam, tr.2. Alkmaar 21.6.1868 JAN  
  KOOP, wedn., steenkopersknecht, zo. van Klaas Koop en Dina Kromwel 
 6. Bregje, geb. 25.7.1826, overl. Oudorp 19.6.1828 
 kinderen uit het tweede huwelijk, geb.Oudorp:  
 7. Antje, geb. 23.8.1828, overl. Oudorp 4.4.1829 
 8. DIRKJE BLOOTHOOFD, geb. 26.10.1829, overl. Oudorp 8.1.1910, tr. 
  Oudorp 22.1.1853 CORNELIS VAN VEEN, wedn., slager, geb. Limmen 
  1816, overl. Oudorp 23.2.1868, zo. van Dirk van Veen en Trijntje  
  Tenboom 
 9. Antje, geb. 2.12.1830, overl. Oudorp 29.6.1831 
 10. ANTJE BLOOTHOOFD, geb.2.1.1832, tr. Koedijk 6.9.1862 CORNELIS 
  SCHOUTEN, landman, geb. Grosthuizen 1826, zo.van Klaas Schouten 
  en Aaltje van Diep 
 11. MAARTJE BLOOTHOOFD, geb. 9.11.1833, overl. Alkmaar 26.11.1865 
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  tr. Alkmaar 26.4.1857 JOANNES JANNES, landman, geb. Alkmaar 1832, 
  zo.van Jacob Jannes en Trijntje Schouten 
 12. NIESJE BLOOTHOOFD, geb.11.10.1835, overl. Haringcarspel  
  1.5.1891, tr. Oude Niedorp 10.1.1868 ARIE SMIT, boer, geb.  
  Haringcarspel 1839, wedn., zo. van Pieter Smit en Trijntje Bruin 
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2e HOOFDLIJN, UITZWERMEND OVER DE PROVINCIE 
 
IIc. PIETER BLOOTHOOFT, RK, watermolenaar van de 2e middenmolen in de 
(I) Zuid Schermer 1683-1709, tr. de Rijp (Schermer) 14.1.1680 TRIJNTJE 
 JANS, won. de Rijp 
 kinderen ged. deRijp (Schermer): 
 1. Maria, ged. 7.9.1681 
 2. Klaas, volgt IIIb 
 3. JAN BLOOTHOOFT, RK, ged. 4.4.1697, tr. Assendelft (imp. beiden 
  4e cl) 15.2.1726 TRIJNTJE DIRKS AL, ged. Assendelft 9.9.1696, do. van 
  Dirk Gerritsz Al en Antje Dircks 
  kinderen ged. Assendelft: 
  a. Claas, ged. 9.6.1726 
  b. Pieter, ged. 13.11.1727 
  c. Dirk, ged. 20.6.1729 
  d. TRIJNTJE BLOOTHOOFT, RK, ged. 4.2.1731, overl. na 1765, tr. voor 
      1761 CLAAS REMME, won. Akersloot (Oostwoude)   
  e. Maartje, ged. 18.1.1734, overl. na 1765 
 4. MAARTJE BLOOTHOOFT, ged. 6.2.1700, overl. na 1731, tr. voor 1731  
  JAN KLAASE, won. Akersloot 
 
Pieter Claasz Bloothooft was de opvolger van stamvader Claes Dircxs op een 
molen van de Zuidkust van de Schermer. Van 1682-1710 bediende hij de 
molen. Hij had naast het molenaarsloon echter ook soms geld uit 
bijverdiensten. We lezen 22 augustus 1685 in de notulen van Dijkgraaf en 
Heemraden:  
Claas Verlaten relaseerd het gepasseerde van gisteren omtrent de besteding 
van het schaperacje en dat het selve aen twee partijen is besteet, zijnde 
d'eerste partij is aengenomen bij Pieter Claas Bloothooft molenaer in de Scher-
meer 't selve parck lang zijnde 65 roeden om f 55.- en het andere rarck lang 60 
roeden, bij Jan Jansz Smit, medemolenaar in de Schermeer om f 65.- 
 
Wat was er aan de hand? Het genoemde Schaperakje is een onderdeel van de 
zuidelijke afwatering van de Schermer en moest oorspronkelijk bij oktrooi door 
de Schermer op diepte en breedte gehouden worden, doch reeds in 1640 werd 
dit overgedragen aan de aan het Schaperakje grenzende polder de Starnmeer. 
Deze polder maakte er echter geen werk van tot uiteindelijk na een besluit van 
de Hoogheemraden van de Uitwaterende Sluizen de Dijkgraaf van de 
Uitwaterende Sluizen het werk op 21 augustus 1685 liet aan besteden op 
kosten van de Schermer,  zoals uit nevenstaand biljet blijkt. De Schermer won 
overigens later het proces dat tegen de Starnmeer werd aangespannen. Na de 
aanbesteding vinden we nog vele vermeldingen van betaling aan slijkers in de 
notulen van Dijkgraaf en Heemraden van de Schermer. De slijkers kregen 5 
stuivers per praam uitgebaggerde grond. 
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IIIb. KLAAS BLOOTHOOFT, RK, watermolenaar Zuid Schermer 1799-1747,  
(IIc)  ged. de Rijp (Schermer) 8.5.1688, overl. Schermer (imp. Graft 4e cl), 
 21.3.1747, tr.1. de Rijp (imp. Graft hij 4e cl) 25.1.1711 GRIETJE 
 JANS HIJNSZE, won. Schermer, overl. Schermer (imp. Graft 4e cl) 
 17.1.1732, tr.2. de Rijp 18.1.1733 AAGJE SIJMENS, won. Schermer,  
 overl. na 1743 
 kinderen uit het eerste huwelijk ged. de Rijp (Schermer):  
 1. Pieter, volgt IVc 
 2. Jacob, ged. 15.9.1712, overl. Schermer (imp. Graft pd) 18.11.1714   
 3. Jan, volgt IVd 
 4. Jacob, ged. 29.8.1716, overl. Schermer (imp. Graft pd) 21.1.1717  
 5. Dirk, volgt IVe 
 6. Jacob, volgt IVf  
 7. Cornelis, ged. 14.10.1721, overl. Schermer (imp. Graft pd) 11.12.1721 
 8. Claas, ged. 25.3.1723, wordt 1755 genoemd als watermolenaar en 
  opvolger van zijn broer Cornelis  
 9. Cornelis, ged. 21.5.1724, overl. voor 1725 
 10. Cornelis, volgt IVq  
 11. Trijntje, ged. 5.6.1728, overl. Schermer (imp. Graft pd) 12.12.1733 
 12. GUURTJE BLOOTHOOFT, ged. 31.9.1731, overl. Schermer (imp. 
  Akersloot 3e cl) 27.9.1798, tr. Akersloot (imp. hij 4e cl) 25.4.1756  
  PIETER JANSZ KLEEF, geb. Schermer 
 kind uit het tweede huwelijk: 
 13. Trijntje, ged. de Rijp (Schermer) 6.5.1736, overl.Schermer (imp. Graft 
  pd) 10.6.1736 
 
TAK PIETER,  UITGESTORVEN TAK VAN BOEREN 
 
IVc. PIETER BLOOTHOOFT, RK, boer, ged. de Rijp (Scnermer) 18.10.1711,  
(IIIb)  overl. Schermer (imp. 2e cl) 5.8.1765, tr.1. Alkmaar (Zuidervaart) 
 19.10.1734 GRIETJE JACOBS MUYS, do. van Jacob Jans Muys, Huw. 
 voorw. not. Th. v. Heymenbergh Alkmaar 16.10.1734, Testament not. Th. v. 
 Heymenbergh Alkmaar 24.6.1735, tr.2. MAARTJE CORNELIS POLAND, 
 overl. Schermer 1779, Boedelscheiding not. C. van Oostveen Alkmaar 
 23.12.1779 
 kind uit het eerste huwelijk:  
 1. Margaretha, ged. Alkmaar (Zuidervaart) 31.7.1735 
 kinderen uit het tweede huwelijk, ged. Alkmaar (Zuidervaart):  
 2. GRIETJE BLOUTHOOFT, RK, ged. 24.1.1739, overl. Alkmaar 1810,  
  tr. Alkmaar (Schermer, imp. Akersloot 4e cl) 29.4.1759 PIETER 
  JACOBS SCHILDER, boer, ged. Schermer, overl. Akersloot 1820,  
  Testament not. K.Renses Zuid Schermer 19.9.1784 
 3. MAARTJE BLOOTHOOFT, RK, ged. 3.12.1739, overl. de Rijp (imp. Graft 
  1e cl) 29.10.1795, tr. Alkmaar 3.6.1769 ARENT JANSZ BRANDTJES,  
  boer Volgerweg Beemster, overl. de Rijp (imp. 1e cl) 2.7.1794,  
  zo. van Marten Brandjes en Age Baltens 
 4. Cornelis, ged. 23.11.1741, overl. voor 1750 
 5. TRIJNTJE BLOOTHOOFT, RK, ged. 9.7.1745, tr. Alkmaar   

-34- 
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  (imp.Akersloot zij 1e cl) 26.4.1772 PIETER CORNELIS WATER,  
  veehouder, geb. Wijde Wormer, Testament Alkmaar 27.4.1782  
 6. Cornelis, ged. 26.1.1750, overl. voor 1752 
 7. Cornelis, volgt Ve 
 8. LIJSBETH BLOOTHOOFT, RK, boerin, ged. 4.11.1753, overl. Alkmaar 
  21.2.1828, tr.1. Alkmaar 5.10.1777 PIETER JACOBSZ SCHOL, tr.2. 
  Alkmaar 30.7.1780 PIETER DIRKSZ MOS, wedn. Bij not. Laurens Veer 
  Alkmaar huw. voorw. 7.1780, Testamenten 8.1780, 29.9.1797,   
  16.5.1816, 28.4.1822, 7.9.1822 
 
Aan de Zuidervaart in de Schermer woonde Jacob Jansz Muijs. Hij vond het in 
1738 raadzaam om een testament te maken en nam daar onder andere het 
volgende in op: 
dewelke verclaarde tot sijne eenige ende universele Erfgenamen te Institueren 
ende te roepen sijne twee dogtertjes maartje en grietje Jacobs Muijs. Wijders 
betuigde den Comparant dat het sijne expresse begeerte was dat sijne kinderen 
na sijn dood in gansche bewind en boererije soude moeten blijven sitten 
en dat den boedel van hem comparant voor sooverre de huijshoudinge 
en boererije was aengaende niet soude werden geveurt, neemaer alles 
blijve in voegen het gevonden sal werden en alsof hij self op stoel sat,  sullende 
de hier na te noemen voogden over deselve kinderen gehouden en verpligt 
sijn een bequame dienstknegt en meijd, beijde van de Roomsche religie 
sijnde, in te winnen ende te huuren omme met sijn comparants kinderen huijs 
te houden en de boererije te exerceren gelijk hij comparant heeft gedaan tot 
dat deselve kinderen sullen hebben gedaan hare meerderjarigheid.  
 
Werd Pieter Klaasz Bloothooft dienstknecht op de boerderij na de dood van 
Jacob Muijs? In ieder geval kwam hij in contact met Grietje Jacobs Muijs en 
huwde haar in 1734. Na het vroege overlijden van Grietje bouwde hij zijn bezit 
nog verder uit door het huwelijk met Maartje Cornelis Poland, die van rijke 
familie was. Als belangrijk ingeland van de Schermer werd hij twee jaar voor 
zijn dood tot Poldermeester in de polder G-H benoemd in 1763. Na het 
overlijden van Maartje Poland, in 1779, vond er een boedelscheiding plaats die 
een beeld geeft van het bezit van haar en Pieter Klaasz Bloothooft, die eens 
nog een arme molenaarszoon was: 
Een Huismanswoningh met 45 morgen land, gelegen in de ZuidSchermeer 
aan de Zuidervaart, waar van het Huis met 30 morgen in de Polder 
L, belend volgens de transportbrief dewelEd Gestr. Heer en mr Jacob Baart ten 
Zuiden en Noorden. 7½ morgen in de polder boven G-H,  
belend met Dk ariensz Smit ten Noorden en Arent Kok ten Zuiden 
en 7½ morgen in de polder J in de Cavel no 20 belend Cornelis Bortsz 
Velserboer ten Noorden en de Heer Pieter Bek ten Zuiden. 
 
De ½ in een Huismanswoning met 40 morgen land staande en gelegen in de 
Heer Hugowaard, zijnde  t Huijs en 25 morgen land belend met de Heer Gerrit 
Smeenk ten Noorden en t Schoolhuis ten Zuiden en 15 morgen belend Aldert 
Cornelisz ten Zuijden en Claas Poland ten Noorden, hebbende zij gesamentlijke 
comparanten den eygendom der wederhelfte in de evengem: Plaats bekomen 

 



- 36 - 

uit den Boedel en Nalatenschap  wijlen hun moeders zuster Lijsbet Poland, 
welke zij geresolveert zijn bij dese in alle min en vrindschap meede te schivten, 
schijden en verdeelen 
 
De Helvt in een Huismanswoning met 30 morgen land, staande en geleegen 
aan de Zuidervaart in de Schermeer, geleegen in de Polder G-H belend ten 
Noorden A:Stroomer, en de erve Claas bloothoofd ten Zuijden 
 
En eindelijk een stukje land geleegen in de Burenmade genaamd in vogelskoog 
van Peet Jaapke onder Zuidschermeer groot twee aggelen,  twee vierlingh 
belend Klaas Jacobsz Nap ten Westen en de Meelmolen ten Noorden 
 
 
Ve. CORNELIS BLOOTHOOFT, RK, ged. Alkmaar (Zuidervaart) 31.7.1752,  
(IVc)  tr. Alkmaar 23.4.1775 GEERTJE CORNELIS WATER 
 kinderen ged.Beemster: 
 1. PIETER BLOOTHOOFT, veehouder, ged. 28.7.1777, overl. Beemster 
  11.11.1855, tr. Beemster (imp. 3e cl) 6.4.1804 SYBREG PORTEGIES,  
  geb. Wijde Wormer 1787, overl. Beemster 9.10.1843, do. van Dirk  
  Portegies en Trijntje Slap 
  kinderen geb.Beemster: 
  a. Kornelis, ged. 6.5.1805 
  b. TRIJNTJE BLOOTHOOFT, ged. 24.8.1808, overl. Beemster  
      24.11.1850 tr. DIRK VERDUIN 
  c. GEERTJE BLOOTHOOFT, ged.24.10.1810, overl. Beemster  
      19.11.1886, tr. Beemster 28.4.1844 JAN ROOS, boer, geb. Beemster 
      1804, zo. van Joost Roos en Antje Ytjes  
  d. Antje, geb. 5.3.1812, overl. Beemster 16.2.1871 
  e. GRIETJE BLOOTHOOFT, geb. 3.7.1820, overl. Beemster 1.4.1863,  
      tr. Beemster 28.4.1844 POULUS SCHOUTEN, boer, geb. Graft  
      (Starnmeer), zo. van Pieter Schouten en Marijtje Daan  
 2. Elbregt, ged. 7.9.1778 
 3. Maria, ged. 20.10.1780, overl. voor 1786 
 4. CORNELIS BLOOTHOOFT, sjouwer, ged. 7.10.1783, overl. Amsterdam 
     (Westerdoksluis) 29.7.1833, tr. Beemster 15.9.1807 MAARTJE  
  CORNELIS GROOT 
  kind: 
  a. GEERTJE BLOOTHOOFT, ged. Beemster 24.3.1809, overl.  
      Amsterdam 3.11.1889, tr.1. HENDRIK SIEBEN, tr.2. Amsterdam  
      1.10.1873 CORNELIS JOANNES WALDRAM, opperman, wedn., zo. 
      van Robert Waldram en Maria Margaretha Hulstman 
 5. Maria, ged. 19.3.1786 
 6. Dirk, ged. 6.3.1790 
 7. Antje, ged. 23.7.1794 
 8. MAARTJE BLOOTHOOFT, ged. 18.11.1795, overl. Ilpendam 19.6.1853,  
  tr. Jisp 13.10.1812 JACOB PORTEGIES, boer, geb. Wijde Wormer  
  9.4.1789, zo. van Dirk Portegies en Trijntje Slap 
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TAK JAN,  WATERMOLENAARS EN LANDARBEIDERS VIA MIDDELIE 
 
 
IVd. JAN BLOOTHOOFT, RK, ged. de Rijp (Schermer) 27.9.1714, overl. de Rijp 
(IIIb)  (imp. pd) 1.2.1774, tr.1. de Rijp (imp. Graft pd) 25.11.1742 GRIETJE 
 VOLKERS, won. Schermer, overl. de Rijp (imp. pd) 22.5.1744, tr.2. de Rijp 
 (op de Volger, imp. de Rijp pd) 2.1.1746 MAARTJE HENDRIKS,  won. 
 Beemster 
 kind uit het eerste huwelijk: 
 1. Claas, ged. de Rijp (Wormervelt) 7.3.1743, overl. de Rijp (imp.pd) 
 9.6.1744 
 kinderen uit het tweede huwelijk, ged. de Rijp: 
 2. Claas, ged. (op de Volger) 15, 4.1746, overl. de Rijp (imp. pd) 2.8.1746 
 3. CLAAS BLOOTHOOFT, RK, ged. 17.12.1747, overl. Akersloot  
  24.10.1808,  tr.1. de Rijp (imp. Graft zij 4e cl) 29.4.1781 MAARTJE  
  KLAASDR HOOYBOER, tr.2. Akersloot (imp. pd) 30.4.1786 NEELTJE 
  CORNELISDR ZIJP, wed., won. Akersloot (de Woude), tr.3. Graft (W-
  Graftdijk) 31.5.1795 NEELTJE SIJVERTS HOEMAN, geb. Schagen 
  1770, overl. Akersloot 17.6.1812, do. van Sijverd Lammertsz Hoeman en 
  Maartje Hendriks Kaarsenmaker 
  kinderen uit het derde huwelijk, ged. de Rijp: 
  a. MAARTJE BLOOTHOOFT, RK, ged. 22.3.1795, overl. Akersloot  
      5.5.1864, tr.Akersloot 11.7.1824 PIETER VOORMEER,   
      watermolenaar, RK, ged. Edam 5.2.1781, zo. van Pieter Jans  
      Voormeer en Grietje Pieters Sneeboer  
  b. Sijgebertha, ged. (W-Graftdijk) 5.5.1796, overl. W-Graftdijk 
      (imp. Graft pd) 25.4.1805  
  c. Sijgebertha, ged. (W-Graftdijk) 2.1.1800  
  d. Trijntje, overl. W-Graftdijk (imp.Graft pd) 25.4.1805 
 4. Grietje, ged. (op de Volger) 1.3.1750 
 5. ANTJE BLOOTHOOFT, RK, ged. 7.7.1753, overl. de Rijp 4.1.1832,  tr. 
  de Rijp, voor 1780 ADRIAAN JANSZ DE GEUS, Geref.  
 6. Jan, volgt Vf 

 
Vf. JAN BLOOTHOOFT, watermolenaar polder Menigweer 1794?-1830, Geref.,  
(IVd) ged. de Rijp (RK) 8.7.1756, overl. Groot Schermer 4.6.1830, tr.1. de Rijp 
 (imp. pd) 2.11.1782 NEELTJE JACOBS VAN PETTEN, overl. de Rijp (imp. 
 pd) 9.3.1785, tr.2. de Rijp (imp.pd) 27.2.1791 TRIJNTJE PIETERS 
 BENTEN, ged. Middelie 9.11.1766, overl. Menigweer (imp. Zd en Nrd 
 Schermer pd) 26.3.1796, do. van Pieter Bentis en Lijsbeth Kuin,  tr.3. Zd en 
 Nrd Schermer (imp. pd) 26.3.1796 ARIAANTJE JACOBS NINGSZ, ged. 
 Schermerhorn 23.6.1771, overl. Menigweer (imp. Zd en Nrd Schermer pd) 
 18.5.1805, do. van Jacob Laurensz en Maartje Corn. Dalenberg,  tr.4. Zd 
 en Nrd Schermer (imp. pd) 2.11.1805 ANTJE LELY, ged. Zuid Schermer 
 25.12.1770, overl. Groot Schermer 11.3.1839, do. van Teunis Jacobsz Lely 
 en Maartje Sijmons Laan 
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 kind uit het eerste huwelijk: 
 1.  , overl.de Rijp (imp.pd) 28.6.1783 
 kinderen uit het tweede huwelijk, ged.Groot Schermer:  
 2. Maartje, ged. 31.12.1791, overl. Menigweer (imp. Zd en Nrd Schermer, 
  pd) 10.1.1799 
 3. Lijsbeth, ged. 12.5.1793, overl. de Rijp (imp. pd) 7.11.1794  
 4. Pieter, volgt VId 
 kinderen uit het derde huwelijk, ged. Groot Schermer:  
 5. Jan, ged. 26.3.1797 
 6. Maartje, ged. 5.12.1798, overl. Menigweer (imp. Zd en Nrd Schermer 
  pd) 10.1.1799 
 7. Jacob, ged. 17.1.1801, overl. Menigweer (imp. Zd en Nrd Schermer pd) 
  16.2.1801 
 8. MAARTJE BLOOTHOOFT, ged. 17.10.1802, overl. Assendelft  
  15.12.1879,  tr.1. Assendelft 28.10.1827 JACOB HART, geb. Krommenie 
  1770,  wedn. Ermpje Molenaar, zo. van Jacob Daniëls Hart en Klaasje 
  Klaas Woud, tr.2. Assendelft 13.7.1834 JOHANNES BUNSMA, geb.  
  Wageningen 1800, wedn. Duifje Wildeboer, zo. van Gerrit Bunsma en 
  Christina Eybers 
 kind uit het vierde huwelijk: 
 9. Teunis, ged. Groot Schermer 3.8.1806, overl. Zd en Nrd Schermer  
  30.9.1812 
 
VId. PIETER BLOOTHOOFT, arbeider, kastelein, ged. Groot Schermer  
(Vf) 22.12.1794,  overl. Middelie 18.5.1871, tr. Zd en Nrd Schermer 31.12.1815 
 TRIJNTJE WILLEMS MIENIS, ged.Berkhout 30.1.1793, overl. Middelie 
 8.3.1867, do. van Willem Mienis en Maartje Jans 
 kinderen geb. Middelie (Axwijk): 
 1. Jan, volgt VIIc 
 2. Willem, volgt VIId 
 3. PIETER BLOOTHOOFT, arbeider, geb.1820, overl. Oosthuizen  
  (Hobrede) 1.9.1869, tr. Beemster 5.5.1853 JANNETJE DEKKER, geb. 
  Oudendijk 1819, do. van Albert Dekker en Geertruyda Keyser 
  kind: 
  a. TRIJNTJE BLOOTHOOFT, geb. Beemster 9.6.1854, tr. Middelie  
      28.8.1884 SIMON FRANKE, geb. Middelie 8.3.1861, zo. van Cornelis 
      Franke en Maartje Bloothooft 
 4. Teunis, volgt VIIe 
 5. MAARTJE BLOOTHOOFT, geb. 25.8.1824, tr. Middelie 11.6.1843  
  CORNELIS FRANKE, rietdekker, geb. Middelie 1815, overl. Middelie 
  20.3.1876,  zo. van Albert Franke en Naatje Mulder 
 6. Dirk, volgt VIIf 
 7. Klaas, militair, geb.4.8.1329, overl. Oegstgeest 24.12.1856  
 8. Adriaan, volgt VIIg 
 9. SIMON BLOOTHOOFT, arbeider, geb. 29.9.1833, overl. Middelie  
  15.3.1860,  tr. Middelie 29.1.1857 JANNETJE VAN ZALINGEN, geb. 
  Monnickendam 22.6.1834, do. van Jacob van Zalingen en Trijntje van 
  Zaanen  
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  kinderen geb. Middelie: 
  a. Pieter, geb. 29.4.1857, overl. Middelie 24.1.1859  
  b. Pieter, geb. 16.6.1859 
 
VIIc. JAN BLOOTHOOFT, werkman, geb. Middelie(Axwijk) 30.9.1816, overl. 
(VId) Monnickendam 24.2.1847, tr. Middelie 12.8.1841 AAGJE 
 SCHELLINGER,  geb. Oosthuizen 1819, do. van Klaas Dirksz Schellinger 
 en Lijsbeth Zevenhuizen. Zij tr.2. Monnickendam 14.10.1849 Joannes 
 Greuter,  schaarslijper, schoenmaker, wedn. Susette Jacoba Snabelie, zo. 
 van Harmen Greuter en Henderina Evers 
 kinderen geb. Monnickendam: 
 1. Trijntje, volgt VIIIc  
 2. Elisabeth, geb. 6.12.1843, overl. Monnickendam 16.4.1857  
 3. Pieter, geb. 24.7.1845, overl. Monnickendam 25.12.1846 
 
VIIIc. TRIJNTJE BLOOTHOOFD, geb. Middelie 26.9.1841, ongehuwd 
(VIIc) kinderen geb. Monnickendam:  
 1. Elisabeth, geb. 21.2.1864, overl. Monnickendam 12.8.1874  
 2. Pieter, geb. 15.11.1867 
 3. Jan, geb. 20.7.1872, overl. Monnickendam 25.2.1873  
 4. Jan, volgt IXd 
 5. ...., doodgeb. 27.3.1878 
 6. Elisabeth, geb. 9.4.1882 
 
IXd. JAN BLOOTHOOFD, touwslager, geb. Monnickendam 8.1.1875, overl. 
(VIIIc)  Vlaardingen 22.3.1933, tr. Vlaardingen 14.6.1905, CORNELIA LAFORS,  
 geb. Vlaardingen 14.6.1876, overl. Vlaardingen 16.8.1954 do. van Petrus 
 Lafors en Helena Verkiel 
 kinderen geb. Vlaardingen: 
 1. CATHARINA CORNELIA BLOOTHOOFD, geb. 29.6.1906, tr.  
  Vlaardingen 5.7.1832 ABRAHAM GEUDEKE, kok grote vaart 
 2. PETRUS BLOOTHOOFD, schilder, geb. 1.8.1907, overl. Vlaardingen 
  18.3.1960, tr. Schiedam 24.6.1936 TEUNTJE FRIEDRICH hieruit  
  kinderen  
 3. CORNELIA HELENA BLOOTHOOFD, geb. 16.8.1915, tr. Vlaardingen 
  24.2.1932 JOSEPHUS ANTONIUS SMIT, vishandelaar 
 4. JAN BLOOTHOOFD, stoker, geb. 15.12.1915, overl. Vlaardingen  
  1.1.1969, tr. Vlaardingen 16.7.1941 MARIA SCHOEN hieruit   
  (klein)kinderen 
 
VIId. WILLEM BLOOTHOOFT, boer, geb. Middelie (Axwijk) 12.5.1818, overl. 
(VId)  Koedijk 23.3.1884, tr. Hensbroek 1.5.1853 GRIETJE MOLENAAR, geb. 
 Hensbroek 25.5.1827, overl. Koedijk 14.1.1898, do. van Jacob Molenaar en 
 Stijntje Beets 
 kind: 
 1. Pieter, volgt VIIId
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VIIId. PIETER BLOOTHOOFD, boer, geb. Koedijk 29.2.1856, overl. Alkmaar 
(VIId)  17.6.1936, tr. Koedijk 5.9.1880 GERARDINE DE RUITER, geb. Wijde 
 Wormer 9.10.1850, overl. Alkmaar 10.2.1926, do. van Gerrit de 
 Ruiter en Johanna Berendina Stoopman 
 kinderen geb. Koedijk: 
 1. Willem, volgt IXe 
 2. Gerrit, geb. 24.4.1882, overl. Koedijk 3.5.1894 
 3. Simon, volgt IXf 
 4. Geertje, geb. 9.5.1885 
 5. JOHANNA BERDINA BLOOTHOOFD, geb. 20.1.1887, overl. Alkmaar 
  -.4.1946, tr. L. KOOTER 
 6. CLASINA GERARDINA BLOOTHOOFD, geb. 10.2.1888, tr. Purmerend 
  GERARDUS HALFF 
 7. SYTJE BLOOTHOOFD, geb. 20.10.1891, overl. Akersloot 13.10.1965,  
  tr. JACOB MEIER 
 8. Pieter Jacob, geb. 1.8.1893, overl. Koedijk 8.9.1893 
 
IXe.WILLEM BLOOTHOOFD, opperman, geb. Koedijk 25.3.1881, tr. Koedijk 
(VIIId)  23.8.1903 TRIJNTJE DUIN, geb. Schoorl 28.4.1881, overl. Alkmaar 
 10.7.1938 
 kinderen geb. Koedijk: 
 1. Gerardine, geb. 7.1.1904, overl. Koedijk 4.2.1904 
 2. SIMON BLOOTHOOFD, slagersknecht, opperman, geb. Koedijk  
  5.6.1908,  tr. 1.8.1929 ANNA FREDERIKA CEVAT, geb. 12.6.1911 
  kinderen geb. Alknaar: 
  a. TRIJNTJE CATHARINA BLOOTHOOFD, geb. 25.11.1929, tr. Alkmaar 
       12.9.1953 W. BROUWER, geb. 30.9.1925 
  b. WILLEM BLOOTHOOFD, fotograaf, geb.22.3.1932, tr. Heiloo  
      18.6.1956 TRUUS OOSTERMEIER, geb. 3.5.1931 hieruit kinderen 
  c. HENDRIK NICOLAAS BLOOTHOOFD, constructeur tekenaar, geb. 
      27.6.193 tr. 9.4.1960 TEETJE BLAAUW, geb. Alkmaar 20.3.1929 
      hieruit kinderen 
  d. JOHAN JACOB BLOOTHOOFD, fotograaf, geb.27.6.1937, tr.  
      22.10.1964 RIET URSEM, geb. Heiloo 16.10.1941 hieruit kinderen 
  e. SIMON BLOOTHOOFD, fotograaf, geb.23.2.1942, tr. Alkmaar  
      1.11.1968 MAARTJE ROL, geb. 13.2.1946, gescheiden 
  f. ANNA ELISABETH BLOOTHOOFD, verpleegkundige, geb. 20.2.1952,  
      tr. Alkmaar 7.3.1975 BOB VD WINDEN, geb. Alkmaar 20.6.1943 
 
IXf. SIMON BLOOTHOOFD, boer, geb. Koedijk 22.9.1883, overl. Woensel 
(VIIId)  8.3.1959, tr. Koedijk 19.5.1919 ELISABETH GROOT, wed. Jacob 
 Wezel,  overl.12.5.1961 
 kinderen geb.Koedijk: 
 1. Gerard, geb. 1926, overl. Koedijk 12.2.1929 
 2. PIETER JACOB BLOOTHOOFD, geb. 10.6.1920, tr.1. MAT WILLEMSE, 
  tr.2. GLASBERGEN, tr.3. Heiloo 17.9.1959 THEA KOOYER,   
  geb.10.4.1926,  kinderen uit het 1e en 3e huwelijk 
 3. JACOB PIETER BLOOTHOOFD, caféhouder 'de bonte koe', geb.  
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  Koedijk 17.6.1921, tr. Koedijk 25.4.1946 MAARTJE RENS,   
  geb. Burgerbrug 10.3.1924, hieruit kinderen 
 4. SIMON GERRIT BLOOTHOOFD, ambtenaar, geb. Koedijk 1.4.1922, tr.  
  Koedijk 18.5.1927 ANNE YKEL, geb. Oterleek 21.5.1927, hieruit kinderen 
 
VIIe. TEUNIS BLOOTHOOFT, arbeider, geb. Middelie (Axwijk) 16.4.1823, overl. 
(VId)  Middelie 4.9.1867, tr. Middelie 20.4.1856 MAARTJE KRUYTHOFF, geb. 
 Hobrede 28.5.1822, overl. Middelie 13.11.1892, do. van Jan Kruythoff en 
 Aagje Kosten 
 kinderen geb.Middelie: 
 1. Pieter, volgt VIIIe 
 2. Jan, volgt VIIIf 
 3. Willem, geb.15.6.1860, ongehuwd 
 
VIIIe. PIETER BLOOTHOOFD, arbeider, geb. Middelie 7.9.1857, overl. Middelie 
(VIIe)   1910, tr. Middelie 22.9.1889 GRIETJE FRANKEN, geb. Middelie 
 10.4.1867, overl. Middelie 6.11.1946, do. van Cornelis Franken en Maartje 
 Bloothooft 
 kinderen geb.Middelie: 
 1. GRIETJE BLOOTHOOFD, geb.14.11.1887(erkend bij huwelijk), tr.  
  GERARD WOESTENBURG 
 2. TEUNIS BLOOTHOOFD, caféhouder, geb.3.9.1890, tr. MAARTJE  
  CLOECK, won. Beets 
  kinderen: 
  a. JAAP BLOOTHOOFD, bakker en kinderen 
  b. PIET BLOOTHOOFD, melkboer en kinderen 
 3. MAARTJE BLOOTHOOFD, geb. 27.8.1892, tr. HENDRIK DE GROOT 
 4. Trijntje 
 5. Cornelis, tr., geen kinderen 
 6. Jan, geb. 1906, ongehuwd 
 
VIIIf. JAN BLOOTHOOFT, arbeider, geb. Middelie 11.8.1858, overl. Middelie 
(VIIe)  8.2.1900, tr. Middelie 31.3.1889 TRIJNTJE AMMERAAL, geb. Edam 
 13.4.1868, overl. Middelie 21.7.1956, do. van Thomas Ammeraal en 
 Jannetje Slagt. Zij tr.2. Gerrit Franken, geb. Middelie 24.9.1861,  overl. 
 Middelie 6.5.1944, zo. van Simon Franken 
 kinderen geb. Middelie: 
 1. Maartje, geb. 24.1.1890 
 2. JANNETJE BLOOTHOOFT, geb. 4.4.1891, tr. Hem -.4.1913 DIRK  
  SWAGERMAN, geb. Hem 26.1.1893, overl. Venhuizen 14.6.1961  
 3. Teunis, volgt IXg 
 4. TRIJNTJE BLOOTHOOFT, geb. 9.11.1898, tr. Middelie 26.5.1920 JAAP 
  BEETS, boer, geb. Middelie 17.10.1899, overl. Purmerend 19.10.1971 
 
IXg. TEUNIS BLOOTHOOFT, bakker, geb. Middelie 12.2.1894, overl. Alkmaar 
(VIIIf)  4.1.1974, tr. Middelie 29.4.1917 ANTJE DE BOOD, geb. Beemster 
 30.11.1894, overl. St.Maartensbrug 15.6.1967, do. van Jan de Bood en 
 Eefje Tol 
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 kinderen geb. St.Maartensbrug: 
 1. JAN BLOOTHOOFT, arbeider, geb. 13.9.1917, tr. Zijpe  -.10.1943  
  JANNIE KLOMP, geb. 24.2. , do.van Teun Klomp en Immetje Bakker 
  hieruit kinderen 
 2. TEUNIS BLOOTHOOFT, bouwkundig hoofdambtenaar, geb. 9.7.1919, tr. 
  Zijpe 3.8.1943 NEELTJE VEUGER, geb. St.Maartensbrug 12.11.1919,  
  do. van Gerrit Veuger en Maartje Doorn hieruit kinderen 
 3. EVALIEN BLOOTHOOFT, geb. 5.10.1927, tr. Amsterdam 25.7.1951 
  JAN MENDRIK, sales manager, geb. Amsterdam 8.7.1927, zo. van Jan 
  Mendrik en Alida Baartscheer 
 
VIIf. DIRK BLOOTHOOFT, arbeider, geb. Middelie 17.8.1827, overl.  
(VId)  Avenhorn 31.7.1892, tr. Avenhorn 14.3.1858 ALIDA POPPE ,  
 geb. Avenhorn, do. van Jan Poppes en Antje Langereis 
 kinderen geb. Avenhorn: 
 1. ANTJE BLOOTHOOFD, geb. 9.4.1859, tr. Avenhorn 10.2.1834 JAN 
  BROERSEN, arbeider, geb. Obdam 1857, zo. van Jacob Broersen en 
  Barbara Dotjes 
 2. Jan, volgt VIIIg 
 3. Trijntje, geb. 26.9.1860 
 
VIIIg. JAN BLOOTHOOFD, timmerman, geb. Avenhorn 9.4.1865, tr. Hoorn 
(VIIf)  29.9.1887 AAGJE KNOL, geb. Avenhorn 1865, do. van Cornelis Knol en 
 Geertje Kramer 
 kind: 
 1. KLAAS JAN BLOODHOOFT, ass. Ned.Spoorwegen, geb.Avenhorn 
  9.3.1888, tr. JANNETJE ZWAGERMAN, geb. Nibbixwoud 3.6.1886  
  kinderen: 
  a. Aagje, geb. Nibbixwoud 5.6.1913 
  b. Pieter, geb. Assendelft 13.11.1915 
 
VIIg. ADRIAAN BLOOTHOOFT, schipper, geb. Middelie 13.12.1831, tr.  
(VId)  Zaandam 1.7.1855 MAARTJE DE BOER, geb. Zaandam 1831, do. van 
 Jan de Boer en Cornelia Brouwer 
 kinderen geb. Zaandam tenzij anders vermeld:  
 1. Trijntje, geb. 14.1.1356 
 2. Cornelia, geb. 14.10.1853, overl. Zaandam 20.11.1858  
 3. Jan, volgt VIIIh 
 4. Pieter, geb. 17.6.1864, overl. Zaandam 19.10.1864  
 5. Pieter, geb. 14.3.1866, overl. Zaandam 13.4.1867  
 6. Cornelia, geb. 7.7.1863, overl. Zaandam 21.9.1868  
 7. Pieter, geb. 19.1.1870  
 8. Cornelia, geb. Amsterdam 2.10.1874 
 
VIIIh. JAN BLOOTHOOFD, schipper, geb. 1861, tr. Amsterdam 1.11.1882  
(VIIg)  JANTJE SCHURING, geb. Zwartsluis 1859, do. van Harm Schuring en 
 Geertje Doek 
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 kinderen geb. Amsterdam (ark, eerste Spaarndammerstr): 
 1. Adrianus, geb.22.6.1883 
 2. Harm, volgt IXh 
 3. Pieter Jan, geb. 25.7.1835, overl. Amsterdam 23.2.1888  
 4. Willem, geb. 30.7.1886 
 5. Gerard, geb.8.12.1837  
 6. Pieter Jan, geb. 15.2.1389  
 7. Maria, geb. 14.4.1890  
 8. Johan, geb. 3.12.1891 
 
IXh. HARM BLOOTHOOFD, machinist op drijvende stoomkraan, geb.  
(VIIIh) Amsterdam 8.8.1884, overl. Amsterdam 1959, tr. 1904 TRIJNTJE DE 
 HAAN  
 kinderen geb. Amsterdam: 
 1. Harm, havenarbeider, geb. 30.3.1909 
 2. JAN BLOOTHOOFD, veemarbeider, geb. 5.2.1925, tr. AALTJE MEIER 
  hieruit kinderen 
 3. CHRISTIAAN BLOOTHOOFD, monteur, geb. 22.7.1931, tr. 1955  
  CORNELIA VOETEL  
  hieruit kinderen 
 
 

 
 
TEUNIS BLOOTHOOFT (IXg) voor zijn bakkerskar 
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JAN BLOOTHOOFD (VIIIe.6)       JAN BLOOTHOOFD (IXd)
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TAK DIRK, UITGESTORVEN TAK TE SCHAGEN 
 
IVe. DIRK BLOOTHOOFT, RK, ged. de Rijp (Schermer) 14.11.1717, tr.1. 
(IIIb)  Alkmaar (Zuidervaart, imp. Graft pd) 24.2.1743 GRIETJE PIETERSD,  
 won. Nrd Schermer, tr.2. Oudorp (Schermer) 25.1.1750 GRIETJE 
 CORNELIS, won. St.Pancras, tr.3. Oudorp (St.Pancras)14.6.1767 AELTJE 
 JANS VICARS 
 kinderen uit het eerste huwelijk ged. Alkmaar (op het Zeglis buiten de 
 Schermerpoort): 
 1. Margaretha, ged. 15.2.1745 
 2. Petronella, ged. 27.3.1746  
 3. Claas, ged. .9.1748, overl. Alkmaar (Omval) 5.9.1748  
 kinderen uit het vierde huwelijk: 
 4. KLAAS BLOODHOOFD, RK, ged. Oudorp (St. Pancras) 17.6.1768,  
  tr. Schagen 12.3.1793 NEELTJE GERRITS BEELTMAN  
  kinderen ged. Schagen: 
   a. Dirk, ged. 13.3.1799, overl. Schagen (imp. pd) 20.8.1799 
   b. TRIJNTJE BLOODHOOFD, ged. 4.4.1800, overl. Schagen 20.11.1865 
       tr.1. Schagen 23.1.1825 TEUNIS SMIT, daglooner, geb. Schagen 
      1782, zo. van Jacob Smit en Maartje de Waal, tr.2. Schagen 
       24.4.1841 PAULUS KORVER, landman, geb. Schagen 1801, zo. van 
      Jan Korver en Guurtje Blokker  
  c. Aaltje, ged. 22.9.1801, overl. Schagen (imp. 4e cl) 28.5.1804  
  d. Dirk, ged. 20.10.1803, overl. Schagen (Molenstr) 31.8.1855  
  e. Gerrit, ged. 7.6.1805, overl. Schagen (Nieuwstr) 28.1.1859 
 5. Pieter, boer, ged. Schagen 17.9.1769, overl. Schagen 8.10.1828 
 
TAK JACOB,  BOEREN EN ARBEIDERS IN DE SCHERMER 
 
IVf. JACOB BLOOTHOOFT, RK, ged. de Rijp (Schermer) 29.9.1719, overl. 
(IIIb)  Akersloot 9.2.1769, tr.1. de Rijp (imp. Graft zij 4e cl) 21.2.1740 HAASJE 
 CLAAS, Testament not. Th. v. Heymenbergh Alkmaar 11.3.1741,  tr.2. de 
 Rijp 4.7.1751 GUURTJE PIETERS, overl. na 1771  
 kinderen uit het eerste huwelijk geb.Schermer: 
 1. Claas, ged. de Rijp 30.4.1741, overl. voor 1743 
 2. Claas, ged. de Rijp 10.2.1743, overl. voor 1744 
 3. Claas, volgt Vg 
 4. Geertje, ged. Oudorp 15.10.1743, overl. voor 1751 
 kinderen uit het tweede huwelijk ged.Akersloot(Schermer):  
 5. Maartje, ged.11.3.1752, overl. voor 1753 
 6. MAARTJE BLOOTHOOFT, RK, ged. 8.10.1753, tr.1. Akersloot  
  13.5.1781 WULBERT DUYNEVELD, overl. Akersloot 20.8.1798, tr.2. 
  Egmond Binnen (imp. 4e cl) 6.3.1791 CORNELIS KOOPMAN 
 7. Pieter, volgt Vh  
 8. Grietje, ged. 28.1.1757, overl. Schermer (imp.Akersloot 4e cl)  
  25.10.1762 
 



- 46 - 

 9. TRIJNTJE BLOOTHOOFT, RK, ged. 21.9.1760, overl. Akersloot 1804,  
  tr.1. Alkmaar (imp. Akersloot pd) PIETER JANS VADER, wedn. Pietertje 
  Klaasdr Bakker, Testament not. C.van Oostveen Alkmaar 9.7.1785,  
  boedelscheiding not. P.J. de Lange Alkmaar 1.1799, tr.2. Alkmaar (imp. 
  Zd en Nrd Schermer zij 3e cl) 28.1.1799 JACOB KLAASZ DE GROOT, 
  boer, geb. Heiloo, Testament not. P.J.de Lange Alkmaar 2.3.1799,  
  boedelscheiding not. P.J. de Lange Alkmaar 15.6.1804 
 10. Guurtje, ged.12.6.1762 
 11. JAN BLOOTHOOFT, RK, ged. 26.7.1765, tr. Akersloot (imp. pd)  
  12.5.1793 MAARTJE JANS KLEYBROEK, won. Schermer, geen  
  kinderen, Jan woont in ieder geval 1804-1807 in Zaandam 
 
Een bepaalde voornaam is soms karakteristiek voor een familietak. Dat geldt 
zeker voor de naam Jacob. De naam wordt begin 1700 door Klaas Bloothooft 
en Grietje Jans Hijnsze aan 3 zonen gegeven, waarvan er 2 jong overlijden. 
Alhoewel de met Jacob Klaasz gestarte familietak vanuit Bloothooftzijde geen 
enkel vermogen bezat kon toch in de loop van de 18e eeuw door huwelijk en 
erfenis door verschillende zonen en dochters een aanzienlijke welstand bereikt 
worden. Jacob Klaasz vrouw Haasje Claas liet aan haar enig nagelaten zoon 
Klaas Jacobs f 250.- na. Zijn tweede vrouw Guurtje Pieters was halfzuster van 
Jan Klaver uit Oudorn die in 1807 ruim f 900.-aan haar nakomelingen naliet. 
 
Een zoon van Jacob Klaasz, Jan Jacobs Bloothooft, verkreeg via zijn vrouw 
Maartje Jans Kleybroek 7/9 deel van de kavels 4 en 5 in de nolder GH in de 
Schermer en een boerderij. De hele kavels gingen uiteindelijk in 1794 over in 
handen van zijn broer Klaas Jacobs voor de som van f 8120.- Na het overlijden 
van Klaas Jacobs Bloothooft verkochten zijn erfgenamen dit bezit in 1808. Toch 
bleven 2 zonen van Klaas Jacobs in het boerenbedrijf werkzaam. Cornelis 
Klaas Bloothooft in de Schermer en Pieter Klaas Bloothooft onder Oudorp bij de 
halvemaansbrug. Hun zuster Antje Klaas Bloothooft trouwde met Pieter Meyns 
Kleybroek waarmee ze op Ritsevoort 438 in Alkmaar een café bezat. 
 
Om nog even terug te komen op het gezin Jacob Klaas Bloothooft. Ook zijn 
dochters boerden goed. Maartje Jacobs Bloothooft en haar eerste echtgenoot 
Wulbert Duyneveld bezaten 3/5 van het land en de boerderij in de kavels 12 en 
13 in de polder J in de Schermer. Trijntje Jacobs Bloothooft en haar 
echtgenoten Pieter Jans Vader en Jacob Klasse Groot bezaten 30 morgen en 
de boerderij in de kavels 17 en 18 in de polder H en 15 morgen in de kavel 33 
in de polder L in de Schermer. Na het overlijden van Trijntje in 1804 vinden we 
uit de boedelscheiding dat het zuiver vermogen bijna f10000.- bedroeg. 
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Vg. CLAAS BLOOTHOOFT, boer, RK, ged. de Rijp (Schermer) 12.8.1744,  
(IVf)  overl. voor 1808, tr. Akersloot (imp. 4e cl) 6.5.1770 GRIETJE 
 CORNELISDR GLAS, overl. voor 1808, Testament not. A.P. de Lange 
 Alkmaar 14.8.1806 
 kinderen ged. Akersloot (Zuid Schermer): 
 1. JACOB BLOOTHOOFT, ged. 21.10.1771, tr.1. Akersloot 22.4.1798 
  MAARTJE DIRKS KAP, geb. Boekelermeer, tr.2. Alkmaar 5.5.1805  
  MAARTJE HENDRIKS VERDUIN, geb. Akersloot 
  kind uit het eerste huwelijk: 
  a. MAARTJE BLOOTHOOFD, ged. Alkmaar 24.1.1306, overl. Alkmaar 
      (Zeglis) 22.1.1895, tr. JACOB ROODENBURG  
 2. Cornelis, ged. 4.5.1774, overl. voor 1778 
 3. CORNELIS BLOOTHOOFT, boer, RK, ged. 29.3.1778, overl. voor 1808,  
  tr.1. Akersloot (imp. beiden 4e cl) 23.11.1800 TRIJNTJE DIRKS KAP, 
  geb. Heiloo, tr.2. Alkmaar 22.6.1306 TRIJNTJE JANS SCHUT,  wed., 
  geb. Heiloo 
  kind uit het eerste huwelijk: 
  a. Margaretha, ged. Akersloot 25.11.1801, overl. Alkmaar 18.10.1802 
 4. ANTJE BLOOTHOOFT, tapster, ged. 7.6.1780, overl. Alkmaar  
  (Ritzevoort) 4.4.1847, tr. Alkmaar 5.5.1805, PIETER MEYNDERTZE 
  KLEYBROEK,  geb. Schermer, Testament not. A.P.de Lange Alkmaar 
  10.6.1808 
 5. Pieter, volgt VIe 
 
VIIIi. PIETER BLOOTHOOFD, arbeider, geb. HHwaard 4.6.1853, overl.  
(VIIi)  Oudorp 4.8.1918, tr. ADRIAANTJE HOEDJES 
 kinderen: 
 1. Jacobus Simon, arbeider, geb. Alkmaar (Huiswaard) 10.9.1386  
 2. Anna, geb. Oudorp 25.2.1890 
 3. MARIA BLOOTHOOFD, geb. Oudorp 2.3.1892, tr. Oudorp 1.5.1919 
  BERNARDUS ENSING, geb. Oldemarkt (Dld) 1894, zo. van Cornelis 
  Ensing en Elisabeth Boers 
 4. Guurtje, geb. Oudorp 23.5.1894 
 5. Grietje, geb. Oudorp 26.5.1898 
 6. DIRK BLOOTHOOFD, boer, geb. Oudorp 8.5.1901, tr. MARIA  
  CATHARINA MOSCH, geb. Amsterdam 15.3.1901 
  kinderen geb. Alkmaar: 
  a. Martha Adriana, geb. 11.12.1926 
  b. Pieter, geb. 1.12.1928 
 
Vh. PIETER BLOOTHOOFT, RK, ged. de Rijp (Schermer) 18.4.1755, overl. 
(IVf)  Alkmaar (Wognummerbuurt) 7.3.1800, tr.1. Akersloot (imp. pd) 16.1.1785 
 MAARTJE TEUNIS JONGKEES, geb. Schermer 1763, overl. Alkmaar 
 10.9.1810, Testament not. K. Renses Zuid Schermer 23.9.1785,  zij tr.2. 
 Jan Bol 
 Kinderen: 
 1. JACOB BLOOTHOOFD, dagloner, ged. Akersloot 3.12.1785, overl. 
  Heiloo 20.9.1833, tr. Limmen 14.9.1817 GUURTJE STET, wed. Reynier 
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  Groot, geb. Castricum 1780, do. van Lourens Stet en Jannetje Krelis 
  kind: 
  a. MAARTJE BLOOTHOOFD, geb. Limmen 1.8.1818, overl. Alkmaar 
      (Korenlaan) 18.8.1396, tr.1. Jacob Morsch, tr.2. Heiloo 14.7.1861 
      KLAAS ALBERTS ZONDERZORG, boer, wedn. Maartje Lengers, geb. 
       Bergen 1820, zo. van Aldert Zonderzorg en Ariaantje Klaasse Groot 
 2. Anthonius, bulloper, ged. Oudorp (Butterhuizen) 27.9.1787, overl. 
   Alkmaar 18.10.1826 (ongehuwd) 
 3. Gerardus, ged. Oudorp (Butterhuizen) 4.1.1790 
 4. GUURTJE BLOOTHOOFT, geb.1791, overl. Castricum 4.12.1841,  
  tr. 1814 JACOB DE GRAAF, boer, wedn. Ariaantje Alderts Knaap 
 5. Maartje 
 6. Dirk, ged. Bergen 11.10.1795, overl. Bergen (imp. pd) 31.10.1795   
 7. Neeltje, geb. Oudorp 1798, overl. Alkmaar (Jeruzalem) 20.6.1799   
 8. Dirkje, geb. Oudorp 1798, overl. Alkmaar (Wognummerbuurt) 17.10.1799 
 
VIe. PIETER BLOOTHOOFT, boer, werkman, RK, ged. Akersloot (Schermer) 
(Vg)  23.8.1785, overl. Alkmaar 26.1.1827, tr. Oudorp 29.4.1810 GRIETJE 
 TEUNISDR GRAS, geb. Alkmaar 1793, overl. Alkmaar 1822,  Testament 
 not. A.P. de Lange Alkmaar 29.5.1812 
 kinderen: 
 1. Klaas, volgt VIIh 
 2. Antje, geb. Br.op Langedijk (Oudorp) 19.8.1813, overl. Br.op Langedijk 
  17.10.1813 
 3. Teunis, geb. Alkmaar (Huiswaard) 30.10.1816 
 4. MARGARETHA BLOOTHOOFD, geb. Alkmaar (Huiswaard) 22.1.1819, 
  overl. Alkmaar (Breestr) 30.3.1886, tr. Alkmaar 24.7.1859 JAN DEKKER,  
  timmerman, wedn. Barbara Elisabeth Straatman, geb. Limmen 1807 
  zo. van Wulbert Thijse Dekker en Guurtje de Wit 
 5. Jacobus Petrus Paulus, volgt VIIi  
 6. Anna, geb. Alkmaar (Huiswaard) 10.1.1822, overl. Heiloo 8.5.1823 
 
VIIh. KLAAS BLOOTHOOFD, dagloner, geb. Broek op Langedijk (Oudorp) 
(VIe)  16.12.1814, overl.Alkmaar (Heiloërdijk) 28.11.1875, tr.1. Alkmaar 
 12.11.1848 GEERTJE VOORMEER, geb. Bergen 1820, do. van Jan 
 Voormeer en Antje Bakker, tr.2. Alkmaar 23.2.1862 CATHARINA 
 REYSMAN, geb. Alkmaar 1836, do. van Pieter Reysman en Grietje 
 Kraakman 
 kinderen uit het eerste huwelijk: 
 1. PIETER BLOOTHOOFD, boerenarbeider, geb. Alkmaar (Singel)  
  10.2.1848, overl. Alkmaar (Vier Staten) 4.5.1882, tr. Castricum 8.2.1877 
  ANTJE DE GRAAF, geb. Castricum 1855, do. van Cornelis de Graaf en 
  Trijntje Volgers 
  kinderen geb. Alkmaar (Vier Staten): 
  a. GEERTRUIDA BLOOTHOOFD, geb. 4.7.1878, tr. Alkmaar 23.11.1905 
      SIMON BAKKER, tuinman, geb. Wijk aan Zee en Duin 1334, zo. van 
      Willem Bakker en Anthonia Maria Wijnkoop  
  b. Catharina, geb. 18.3.1880, overl. Alkmaar 20.4.1880  
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  c. CATHARINA BLOOTHOOFD, geb. 17.3.1881, tr. Alkmaar 12.1.1905 
      HUBERTUS WORTEL, pakhuisknecht, geb. Beemster 1880, zo. van 
      Cornelis Wortel en Trijntje Karels 
 2. ANTJE BLOOTHOOFD, geb. Alkmaar (Nieuwpoort) 2.11.1851, overl. 
  Alkmaar (Zeglis) 9.1.1884, tr. Alkmaar 5.5.1878 JAN JONKER,   
  werkman, geb.Ursem 1852, zo. van Klaas Jonker en Grietje van  
  Wonderen 
 
VIIi. JACOBUS PETRUS PAULUS BLOOTHOOFD, dagloner, geb.  
(VIe)  Alkmaar (Huiswaard) 29.6.1820, overl. Alkmaar (Singel) 2.5.1859, tr.1. 
 TRIJNTJE KOOMEN,  tr.2. HHwaard 2.9.1852 MARIJTJE OUD,  geb. 
 Hoogwoud, do. van Pieter Oud en Maartje Veenboer, tr.3. Oudorp 
 12.4.1856 ANTJE BEEL, geb. de Rijp 1832, do. van Jacob Beel en 
 Grietje Schuit 
 kinderen uit het eerste huwelijk:  
 1. Grietje, geb. Alkmaar (Singel) 29.10.1848, overl. Alkmaar 24.11.1848 
 2. Grietje, geb. HHwaard 5.7.1850 
 kinderen uit het tweede huwelijk: 
 3. Pieter, volgt VIIIi 
 4. Maartje, geb. Oudorp 8.6.1854, overl. Oudorp 27.11.1357  
 kinderen uit het derde huwelijk: 
 5. Jacob, boereknecht, geb. Oudorp 31.1.1857, overl. Bergen 5.3.1879 
 6. Anthonie, geb. Oudorp 15.12.1857, overl. Oudorp 16.12.1857 
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TAK CORNELIS KZ,  WATERMOLENAARS EN BOEREN NAAR 
SCHELLINKHOUT 
 
IVg. CORNELIS BLOOTHOOFT, watermolenaar bovenmolen Zuid Schermer 
(IIIb)  1747-1755, RK, ged. de Rijp (Schermer) 9.9.1725, begr. Zd en Nrd 
 Schermer (imp.Graft 4e cl) 14.1.1761, tr.1. de Rijp (imp. Graft hij 4e cl) 
 25.4.1751 ARIAANTJE ADRIAANS, won. Noordeindermeer, overl. West 
 Graftdijk (imp. Graft 4e cl) 26.11.1754, tr.2. de Rijp (imp. Graft beiden 4e cl) 
 20.11.1755 MAARTJE JANS, begr. Zd en Nrd Schermer (imp. pd) 
 13.4.1761, do. van Antje Cornelis Pel  
 kind uit het eerste huwelijk: 
 1. Margaretha, ged. de Rijp (West Graftdijk) 12.11.1754, overl. voor 1758 
 kinderen uit het tweede huwelijk geb. West Graftdijk (het pannenhuis): 
 2. Klaas, volgt Vi 
 3. JAN BLOOTHOOFT, RK, ged. de Rijp 3.1.1757, tr. Bergen 14.11.1783 
  NEELTJE CORNELISDR. DE JONGH, won. Bergen 
  kinderen ged. Bergen (Wimmenum): 
  a. Cornelis, ged. 23.11.1734 
  b. Maartje, ged. 22.4.1783 
  c. NEELTJE BLOOTHOOFD, ged. 31.9.1791, overl. Bergen 17.1.1841,  
      tr. JAN HOUTENBOS, winkelier Oostdorp Bergen 
 4. Grietje, ged. de Rijp 5.2.1758, begr. Graft (imp. 4e cl) 7.2.1758  
 5. Grietje, ged. de Rijp 22.9.1759 
 6. Cornelis, doodgeboren 17.3.1761 
  
Cornelis Claasz Bloothooft volgde in 1747 zijn vader Klaas op als 
watermolenaar op één van de bovenmolens van de Zuidschermer 
mits dat zijn minderjarige Broeder en Suster met hem soo lange in 
gemeenschap sullen blijven tot dat hij sal komen te trouwen. 
Cornelis was niet de oudste overgebleven zoon, hij was 22 jaar zijn broer Klaas 
24 en zijn zuster Grietje 16 jaar. Hun samenwonen op de molen kan dan tot 
1751 hebben geduurd, Cornelis trouwde toen Ariaantje Adriaans. Na haar 
overlijden in 1754 deed Cornelis vrijwillig afstand van het molenaarschap en 
volgde zijn broer Klaas hem op, volgens de notulen van Dijkgraaf en 
Heemraden van de Schermer.Dit is de enige bekende vermelding over Klaas 
Bloothooft. Na het tweede huwelijk van Cornelis, met Maartje Jans, werden hun 
kinderen geboren in het Pannenhuis bij West Graftdijk. Minvermogend was het 
gezin niet, bij hun huwelijk werden Cornelis en Maartje beiden getaxeerd in de 
4e classe. Was het een besmettelijke ziekte die in 1761, vader, moeder en een 
kind trof? De overige drie kinderen kwamen onder de hoede van het Oudorper 
weeshuis en als voogden werden aangesteld Jacob Huijbertsz en hun ooms 
Pieter en Jacob Bloothooft. 
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Vi. KLAAS BLOOTHOOFT, watermolenaar Zuid Schermer, genoemd  
(IVg)  1798-1814, later timmerman Alkmaar, RK, na 1790 Geref., ged. de Rijp 
 (West Graftdijk, het pannenhuis) 29.12.1755, overl. Alkmaar (Nieuwland) 
 21.9.1821, tr.1. Graft -.11.1780 MAARTJE JANS VISSER, Geref., begr. 
 Driehuizen 4.2.1782, tr.2. Graft (imp. pd) 22.1.1786 MAARTJE CORNELIS 
 DE BOER, Geref., wed., begr. Driehuizen 7.1.1799, tr.3. Graft -.12.1800 
 GRIETJE PIETERSD. DE HAAN, Geref., later kasteleines, geb. Marken 
 Binnen, overl. na 1743 
 kind uit het eerste huwelijk: 
 1. MAARTJE BLOOTHOOFD, geb. 1782, overl. Schoorl 30.5.1834, tr. 
  Schoorl 12.10.1823 JACOB LEK, boer, geb. Zijpe 1772, zo. van Teunis 
  Lek en Sijtje Wiering, Testament not. S.A. de Moraaz Alkmaar 1834  
 kinderen uit het tweede huwelijk geb. en overl. Zuid Schermer,  ged. en 
 begr. Driehuizen: 
 2. Agie, ged. 3.5.1786, begr. (pd) 19.10.1786  
 3. Cornelis, ged. 12.10.1788, begr. (pd) 26.12.1788  
 4. Cornelis, ged. 14.3.1790, overl. 7.9.1790  
 5. Aagtje, ged. 11.12.1791, begr.(4e cl) 27.3.1804 
 kinderen uit het derde huwelijk ged. Zd Schermer (molenbuurt bij 
 Driehuizen): 
 6. Cornelis, volgt VIf 
 7. Antje, geb. 1806, begr. Graft 2.11.1810  
 8. Klaas, ged. 10.8.1809, begr. Graft 5.9.1809  
 9. Klaas, boereknecht, geb. 19.5.1811, overl. Schellinkhout 11.1.1831 
 10. Antje, geb. 6.1.1814, overl. Graft 25.2.1814 
 
Klaas, de oudste zoon van Cornelis Bloothooft, werd op 6 jarige leeftijd 
weeskind onder de hoede van het Oudorper weeshuis. Later vinden we hem 
weer in de Zuidschermer en wel in de molenbuurt aan de westdijk. Hij is dan 
watermolenaar op molen nr 41. In 1813 probeerde hij nog, vergeefs, het 
admiraalschap te bemachtigen door te solliciteren naar de vacante 
molenaarsplaats in de molen M. Een admiraalmolenaar, met meer 
verantwoordelijkheid, verdiende meer. Bij zijn overlijden in 1821 te Alkmaar 
werd als zijn beroep timmerman vermeld. Hij is drie maal met een 
gereformeerde vrouw getrouwd. Van huis uit katholiek werd hij rond 1790 
gereformeerd. Vanaf 1782 was hij echter reeds in het bezit van een grafplaats 
in de gereformeerde kerk van Driehuizen - in de katholieke kerk mocht niet 
begraven worden - waar hij vele malen vrouw en kinderen begraven moest. 
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VIf. CORNELIS BLOOTHOOFD, boer, Geref., ged. Zuid Schermer 6.1.1802, 
(Vi)  overl. Schellinkhout 6.8.1849, tr.1. Zd en Nrd Schermer 5.5.1325 
 TRIJNTJE HOOGHUIS, geb. Zuid Schermer 1802, overl. Hensbroek 
 23.6.1828,  do. van Aris Hooghuis en Geertje Jans van der Sluis, tr.2. 
 Schellinkhout 16.5.1330 TRIJNTJE WESTER, geb. Benningbroek 1793,  
 overl. Schellinkhout 25.11.1840, wed. Pieter Koster, do. van Roelof Wester 
 en Marijtje Meurs, tr.3. Schellinkhout 2.4.1843 AALTJE HEMMER, geb. 
 Schellinkhout 1801, do. van Hein Remmer en Antje Gravemaker 
 kinderen uit het eerste huwelijk: 
 1. Klaas, volgt VII1 
 2. ARIS BLOOTHOOFD, vrachtrijder, arbeider, geb. Hensbroek 15.2.1828,  
  tr. Blokker 27.4.1851 MARIA SPOELDER, geb. Blokker 1827, do. van 
  Evert Spoelder en Johanna Cornelia van Beusekom 
  kinderen geb. Blokker: 
  a. Johanna Cornelia, geb. 15.10.1851  
  b. Cornelis, geb. 12.11.1854, overl. Blokker 26.2.1868  
  c. Trijntje, geb. 5.12.1859, overl. Blokker 12.11.1861  
  d. Catharina, geb. 26.3.1863 
 kinderen uit het tweede huwelijk: 
 3. Dirk, volgt VIIm 
 4. GRIETJE BLOOTHOOFD, geb. Schellinkhout 15.4.1833, tr. MAARTEN 
  DEKKER, manufacturier 
 
VIIL. KLAAS BLOOTHOOFD, arbeider, geb. Akersloot 31.12.1825, tr.  
(VIf)  Westwoud 24.2.1856 ISKE WEDER, geb. Westwoud 1832, do. van 
 Cornelis Weder en Aaltje Dral 
 kind: 
 1. CORNELIS BLOOTHOOFD, timmerman, spoorbeambte, geb. Westwoud 
  (Binnenwijzend) 6.2.1859, tr. Westwoud 1.5.1881 TRIJNTJE 
  DAVIDZON, geb. Venhuizen 1859, do. van Zeger Davidzon en 
  Geertje Schoenmaker 
  kinderen: 
  a. Klaas, geb. Hoorn (Achterstraat) 14.3.1835  
  b. Geertruida, geb. Oosthuizen (aan de spoorlijn) 25.3.1889 
 
VIIk. DIRK BLOOTHOOFD, boer, fruitteler, geb. Schellinkhout 8.6.1831,  
(VIf)  tr. Berkhout 24.4.1859 GEERTJE BOXMAN (BOUMANS), geb. Berkhout 
 8.6.1835, do. van Matthijs Boumans en Grietje Binnemeer  
 kind: 
 1. Cornelis, volgt VIIIk 
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DIRK BLOOTHOOFD (VIIk)       GEERTJE BOXMAN (VIIk) 
 

 
 
Achter het huis van de familie CORNELIS BLOOTHOOFD (VIIIk) 
V.l.n.r. GEERTJE, SIEUWTJE VAN EGMOND, op de hondenwagen SIJTJE, 
ELISABETH, DIRK en CORNELIS BLOOTHOOFD
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VIIIk. CORNELIS BLOOTHOOFD, slager, geb. Schellinkhout 19.12.1864,  
(VIIk)  overl. Schellinkhout 23.4.1949, tr. Schellinkhout 27.4.1888,  
 D(S)IEUWERTJE VAN EGMOND, geb. Egmond Binnen 3.4.1867, overl. 
 Schellinkhout 15.3.1937, do. van Teunis van Egmond en Elisabeth 
 Akkerman 
 kinderen, geb.Schellinkhout: 
 1. GEERTJE BLOOTHOOFD, geb.17.8.1891, tr. Schellinkhout 27.4.1919 
  HENDRIK KOEMAN, geb. 1893 
 2. ELISABETH BLOOTHOOFD, geb. 17.8.1891, overl. Schellinkhout  
  23.5.1962, tr. Schellinkhout 1915 COR METSELAAR 
 3. DIRK BLOOTHOOFD, tuinder, poldersecretaris, geb. 22.9.1894,   
  overl. Schellinkhout 5.11.1970, tr. Schellinkhout 2.5.1920 ZWAANTJE 
  BEEMSTERBOER, geb. Oosterleek 15.6.1393, overl. Schellinkhout 1977 
  kinderen, geb. Schellinkhout: 
  a. SIEUW BLOOTHOOFD, geb. 10.3.1921, tr. Schellinkhout 19.4.1941 
         PAUL METSELAAR 
  b. GEER BLOOTHOOFD, geb. 22.3.1925, tr. Schellinkhout 10.4.1946 
      GERRIT JAN PALENSTEIN 
  c. JOHANNA CORNELIA BLOOTHOOFD, geb.4.11.1929, tr.  
      Schellinkhout 1.7.1954 JAN GROENEWAL 
 4. SIJTJE BLOOTHOOFD, geb. 1.4.1897, tr. Schellinkhout 2.5.1920 JAN 
  BALK 
 5. TEUNIS BLOOTHOOFD, sigarenwinkelier, geb. 17.4.1904, overl.  
  Amsterdam 18.12.1959, tr.1. Medenblik 2.5.1926 ANNIE OSSEN hieruit 
  een kind, tr.2. Medenblik 16.12.1950 NEELTJE DE LEEUW hieruit een 
  kind 
 
Het enige stukje familie beschrijving van een tak van de familie Bloothooft is 
geschreven door Dirk Bloothoofd (VIIIk.3). Hij schrijft: 
 
Veel valt er niet over de Bloothoofden te vertellen. Vader Cornelis Bloothoofd 
was enig kind van Dirk Bloothoofd en Geertje Boxman. Ik herinner me twee 
broers van Dirk, te weten Aris en Klaas.Een zoon van Klaas was ook een 
Cornelis, welke nog stationschef is geweest in Westwoud. Dan was er nog een 
Grietje Bloothoofd, die was gehuwd met Maarten Dekker. Ze hadden een winkel 
aan het Zuideinde van Schellinkhout. 
 
Uit het huwelijk van Cornelis Bloothoofd en Sieuwtje van Egmond werd een 
tweeling, Geertje en Elisabeth, geboren. Het blijkt dat aan de kant van de van 
Egmonds wel meer tweelingen voorkomen. Elisabeth Akkerman, de vrouw van 
Tennis van Egmond, werd in 1877 weduwe en trouwde daarna met K.Wit, die 
ook reeds weduwnaar was. Ze trok toen van Egmond Binnen naar de Ham in 
Twisk. Sieuwtje van Egmond zal bij die verhuizing omstreeks elf jaar geweest 
zijn. Zij bespeelde op zeer jeugdige leeftijd het orgel in het kerkje te Egmond 
Binnen: in elk geval hebben wij, haar kinderen, wel heel vaak in al haar muziek 
zitten rommelen, maar hebben moeder nooit meer horen spelen. 
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Altijd blijven er vragen liggen als we met genealogisch werk bezig zijn. Toch zijn 
er nog maar zeer weinig vermeldingen die geen plaats konden vinden in de 
genealogie. Zoals: 
 
 

de Rijp, RK kerk, trouwen 
 
1720     7 ber 15 
graft   Contraxere claas pietertze Halder alias bloothooft  

trijntje zijmens habitantes in marken teste Ecclesia 

Alkmaar, RK kerk Schoutenstraat, dopen 
 
1783 3 Aprilis Gertrudis filia legitima Adriani bloothoofd &  

Cornelia Breek    Suscept Gertrudis Breek  
arius vises Supplevit Sophia Konink 

Alkmaar, volkstelling 1822 
 
1822 wijk D Straat:Laat 279 
   Trijntje Bloothoofd, gereformeerd, 40 jaar, geb. Oudorp, werkster 
         kinderen: Klaas Bloothoofd, 12 jaar, geb. Oudorp, inwonend 
        inwonend: Aaltje Pronk, 36 jaar, geb. Westzaan  
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6. ROND POLDERMOLEN K IN DE SCHERMER 
 

Veel watermolenaars waren er onder de eerste generaties van 

de familie Bloothooft. De poldermolen K in de Zuid Schermer is bijv. door 5 

generaties van 1672 tot 1862, dat is 190 jaar bediend. Verschillende aspecten 

van het werk en het leven van deze 5 generaties molenaars worden in dit deel 

geschetst. 

 

6.1. DE (VER)PLAATSING VAN DE POLDERMOLEN K 

Bij de inpoldering van de Schermeer van 1633 tot 1636 hebben de bedijkers 

gebruik gemaakt van hoge stukken oude land aan de oostzijde van het water 

om de molengangen op te bouwen. Zo ontstonden de molengangen in de 

Zuidschermer bij Driehuizen en in de Noordschermer bij Schermerhorn en 

Rustenburg. In de Zuidschermer was de Blokkers een geschikte hoogte. Na het 

droogmalen en de voltooing van het bemalingssysteem werd echter in de 

beginperiode van de polder nog menige molen afgebroken om ergens anders 

weer opnieuw in elkaar gezet te worden. Dat was niet zo'n probleem want de 

meeste houtverbindingen waren die van pen en gat. Een andere mogelijkheid 

was het in zijn geheel verzetten van een molen, als het om niet te grote 

afstanden ging, en dat gebeurde met de poldermolen K. In 1645 meldden 

Michiel de Wael en Claes Fongers aan de Hoofdingelanden de ongelegentheyt 

van polder K ende dat de poldermolen nootsaeckelijc ten dienste van de polder 

moet werden verset soo de molen tegenwoordig staet int hoogelant als dat 

d'selve door de plantagie van voorn. de Wael seer vert verhindert ende sulx 

gantsch weynich dienst doet. 

Op de kavel kaart van Esveld, fig(1), uit 1635,  zien we een polder molen staan 

op kavel 2 van de polder K welke volgens de.kavel condities aan Michiel de 

Wael toebehoort. De molen stond in de beginperiode op een uitloper van de 

hooggelegen Blokkers, inderdaad niet efficient voor een poldermolen welke het 

water als eerste bemalingstrap uit de laagste gedeelten van de polder omhoog 

moet brengen in de binnenboezem. 

De Dijkgraaf en Heemraden kregen de opdracht de molen te verplaatsen en te 
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brengen naar het laagste deel van het land van Claes Fongersz. De laatste 

bezat een deel van cavel 19 welke in de bocht van de Blokkersweg ligt. 

Men moest kiezen tussen slopen en opnieuw opbouwen of vervijzelen, dwz de 

molen in z'n geheel oplichten en verrollen. Omdat vervijzelen de molen t'minste 

sal krencken ende oock t oncos telijxste soude sijn werd daartoe besloten. Men 

besloot Adriaen Cornelisz, vijzelaar in de Rijp en andere vijzelaars en 

meestertimmerlieden de gelegenheid te geven het land en de molen te 

bezoeken om een prijs op te maken. Veertien dagen later werd de opdracht de 

molen K te vervijzelen ende te brengen opt oostent van de cavel van claes 

fongers na een publieke veiling aan de laagste bieder, Jacob Adriaensz van 

Bergen.voor de niet geringe som van f 1170, - verleend. 

Zo kreeg op ongetwijfeld spectaculaire wijze de poldermolen K zijn definitieve 

plaats op de hoek in de Blokkersweg. Twee jaar later, in 1647,  kreeg Michiel de 

Wael de gelegenheid om de verlaten molenwerf, kolk en tocht te kopen om aan 

zijn landen toe te voegen waarmee de laatste resten van de oude plaats van de 

poldermolen uit het landschap verdwenen. 

 

6.2.DE MOLEN ALS WONING 

De bouwwijze van een molen werd in een uitgebreid bestek minutieus 

vastgelegd en de aannemer had zich daaraan strikt te houden. In het 

nevenstaande - door mij bewerkte - gedeelte wordt de bouw van de woonruimte 

beschreven. Het is het enige onderdeel in het bestek waaruit blijkt dat de molen 

behalve zijn primaire taak tot het opmalen van het water ook nog als behuizing 

van de molenaar en zijn gezin moest dienen. Door de ruimte die het 

mechanische deel van de molen voor zich opeiste bleef voor de leefruimte 

slechts een kamer met bedstee over, met daarin een deur, venster en 

haardstede. En dat alles voor een gezin met vaak vele kinderen. 
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Men zal in de molen een kamer maken met een bedstee erin. Deze moet 

gemaakt worden van goede, gekantrechte delen die van binnen geschaafd zijn. 

de richels moeten van sterk sparrenhout zijn. De kamer zal men zo breed 

maken als zij vanaf de stoel kan zijn tot aan de zijde van de molen toe. En men 

zal deze kamer bevloeren met gekantrechte delen en rechtleggen op ribben, vijf 

ribben op de lengte van een deel. De ribben moeten 6 duim dik in het vierkant 

zijn en lang volgens het bestek. De delen moeten goed gespijkerd worden. De 

haardstede zal met groene en gele tegels bevloerd worden, de lengte en 

breedte volgens het bestek en in de schoorsteen komt een haardijzer. 

Men zal deze kamer overzolderen met delen die van onder geschaafd zijn. De 

zolder zal 9 voet hoog liggen met balkjes eronder. De balkjes zullen allen van 

grenenhout en 7 duim dik in vierkant zijn. De delen van de zolder moeten goed 

in elkaar zitten en goed gespijkerd worden. 

Men zal in deze kamer op een geschikte plaats een deur met twee glazen 

maken en ook een venster. Ook moet men in plaats van een schoorsteen een 

rookgat maken met een houten pijp. Bovendien een vaste bank ten gerieve van 

de molenaar. Ook zal men de molen buiten de kamer bevloeren met delen en 

onderlagen volgens het bestek. Het wiel zal met een hek worden afgesloten. 

 

 

De eerste zolder kon niet bewoond worden, want zoals aangegeven staat kwam 

daar de houten pijp van de haardstede uit. Ook nu nog kan men in de molens 

de dikke, zwart beroete balk zien waaronder deze pijp op de eerste zolder 

uitkwam. Deze plaats was zo gekozen dat de eventuele vonken door de balk 

werden opgevangen. De rook moest verder zijn weg vinden door het riet van de 

molenbedekking. De groene en gele tegels van de haard komen overeen met 

de kleuren van het kleurenschema van de Schermermolens. De kozijnen zijn 

goudoker, de ramen en deuren groen, de luiken groen met goudoker paneel en 

de askop groen met gele walpen. Het overige houtwerk wordt diep donkerbruin 

geteerd. 
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Interessant is in de poldermolen K de aanwezigheid van verschillende 

ingekerfde merken in het houtwerk van de molen. Ze zijn mogelijk bij de bouw 

(of bij de verplaatsing) van de molen aangebracht om de verschillende 

onderdelen te onderscheiden. Op de eerste zolder zijn de volgende merken 

aangetroffen 

 
nr van de stijl, bij het trapgat linksom tellend 

Het is niet onmogelijk dat stamvader Claes Dircxs Bloothooft door dit soort 

merken is geinspireerd bij de plaatsing van zijn handmerk onder de eerder 

genoemde akte van 1663. 

 

Een gedeelte uit een boekje uit het begin van de 19e eeuw waarin de 

verplichtingen van ingelanden ten aanzien van het krozen van sloten en tochten 

vermeld staan. De Bloothoofdsweg en molenaar Jan Bloothoofd worden 

genoemd. 

 

-58- 
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6.3. KAARTEN VAN DE ZUIDSCHERMER 

Om de ontwikkeling in de geografische situatie van de polder K en de 

molengang in de Zuid Schermer te volgen zijn verschillende kaarten 

beschikbaar.De voor ons interessante details van 5 hiervan vinden we in fig(1). 

De oudste kaart is in de winter van 1632-1633 gemaakt door Baert Claesz. Men 

was nog bezig met de ringdijk en ringvaart en was tot Driehuizen gevorderd. 

Duidelijk is te zien hoe gebruik gemaakt is van de Blokkers om de molengang te 

plaatsen. Een aantal molens is al weer doorgehaald en er stonden 4 molens op 

de ringdijk bij West Graftdijk. De Blokkersweg was op de kaart in eerste 

instantie doorgetrokken tot de Driehuizerweg. Dan zou echter de molentocht 

gekruist worden, wat een extra brug zou betekenen. Daarom is het stuk weg na 

de molentocht waarschijnlijk doorgehaald en de weg westwaarts naar de 

Zuidervaart toe getekend, wat ook de uiteindelijke situatie zou worden. In de 

resoluties van de Hoofdingelanden staat in 1635: is mede verstaen aen de 

suytsyde van de vaert responderende op te blockert van de oostermiddewech 

af te maeeken een weck van drie roeden breet 

Lang heeft dit stuk weg te boek gestaan als Blokkerweg, pas in 1839 vinden we 

in een rapport van de poldermeester van de polder K dat er 2 á 3 lekken in het 

Bloothoofdwegje gerepareerd moesten worden.Nadien komen we de naam 

regelmatig tegen in de archieven en tegenwoordig wordt dit in de polder zelf 

met een straatnaambord bevestigd. De naam zal in de loop der tijd in de 

volksmond ontstaan zijn omdat het wegje 2 eeuwen lang naar molen(s) van 

Bloothooft leidde. 
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FIGUUR(1) Details van kaarten waarop de polder K in de Schermer staat. Links van 

boven naar beneden: Beert Claesz(1632-1633),  Esveld(1635),  Uitwaterende 

Sluizen(1680). Rechts van boven naar beneden: Uitwaterende Sluizen(1825) en 

Uitwaterende Sluizen(1856) 
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Nog voor het gereedkomen van de polder ontstonden ca. 1635 een aantal 

kavelkaarten van de Schermer van Wils, Esveldt en Visscher welke 

voornamelijk verschilden in de detaillering van de omliggende landen. Deze 

kaarten geven niet precies de werkelijke situatie weer.We zien wel op de kaart 

van Esveldt de oorspronkelijke plaats van de poldermolen K in de cavel 2 en 

ook de al snel verplaatste molens bij West Graftdijk staan erop. 

In 1680 verscheen de grote kaart van de Uitwaterende Sluizen 

van Kennemerland en West Friesland. Het is de eerste kaart van de werkelijk 

bestaande situatie, zij het dat de poldermolen K nog in kavel 2 getekend staat 

terwijl hij in 1680 al 35 jaar op de hoek van de Blokkersweg stond. Landmeter 

Jan Jansz Dou van Leiden heeft misschien te veel de kavelkaart in het oog 

gehouden. Nog bonter is de molensituering op de nieuwe kaart van de 

Uitwaterende Sluizen van 1825. Zo'n 5 molens zijn teveel getekend zodat we 

eerst met de verbeterde versie van 1856 een juist beeld krijgen van een situatie 

die toen al bijna 2 eeuwen bestond. 

 

6.4.DE BEWONERS VAN DE POLDERMOLEN K 

Alleen de allereerste molenaar(s) van de poldermolen kennen we niet, alle 

andere wel. Het zijn 

voor 1661-1665 Dirck Cornelisz (ende houtten Dirck Molenaar) 

1665-1672 Maeritgen Arents wed.Dirck Cornelis 

1672-1700 Dirck Claasz Bloothooft 

1700-1743 Sijmen Bloothooft  

1743-1756 Cornelis Bloothooft 

1756-1780 Trijntje Sijmons wed. Cornelis Bloothooft 

1780, 1806 Dirk Bloothooft  

1806-1862 Jan Bloothoofd  

1862-1909 Jurriaan Smit 

1909-1929 Barend Termaat 1926:einde maalfunctie 

1929-1931 Andries de Groot  

1931-1958 Willem Schram  

1958-heden familie Ton 
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6.4.1. DIRK BLOOTHOOFT, MOLENAAR 1672-1700 

Dirk, waarschijnlijk de oudste zoon van de stamvader Claes Dircxs Bloothooft, 

kon in 1672 watermolenaar worden op de molen in de polder K. Dat was zeker 

een buitenkans. Hij was net 2 jaar getrouwd met Maria Ronges van Ursem, hij 

had een zoon Sijmen en zijn nieuwe baan betekende een vast basis inkomen 

van f 80 - - per jaar. Dat was niet genoeg om van te leven, maar er waren 

mogelijkheden om in tijden als er niet of weinig gemalen werd wat bij te 

verdienen. Hij huurde af en toe de Blokkerweg, die langs de molen liep, voor 

het hooi en om er wat dieren te houden en hij verrichtte werkzaamheden voor 

de polder: 

1676 - vier gulden tien stuyvers over vijf dagen arbeytsloon aen deese polder 

verdient 

1683 - vier ende vijfftigh gulden voor het kroosen van dese polder 

1699 - vier gulden acht stuyvers over ende in voldoening van het arbeydsloon 

bij hem en sijn broeder verdient in het verhoogen van de onder ende bovenkolk 

van deese polder 

Het is de arbeid die dag in dag uit, jaar in jaar uit voor de polder verricht zal 

moeten worden en deze arbeid was van groot belang voor de molenaars om in 

hun levensonderhoud te voorzien. Toen in 1811 het krozen van de poldersloten 

niet meer voor rekening van de gemene polder kwam en door de ingelanden 

zelf zou moeten worden verricht, klonken dan ook vele protesten van de 

molenaars die hun belangrijke neveninkomsten bedreigd zagen. 

 

Rond de eeuwwisseling was Dirk's oudste zoon, Sijmen, hem behulpzaam met 

de bediening van de molen en de krooswerkzaamheden. Sijmen nam in 1700 

op 28 jarige leeftijd de molen over terwijl hij ook de zorg voor zijn vader op zich 

genomen moet hebben. Pensioen kende men niet. Tot het overlijden was het 

werken geblazen evt. ondersteund door het armenfonds of de kerk of 

onderhouden door de kinderen. Dirk Bloothooft overleed in 1711 en werd te 

West Graftdijk begraven. 
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6.4.2.SIJMEN BLOOTHOOFT, MOLENAAR 1700-1743 

Sijmen Bloothooft was, evenals zijn vader, bij zijn benoeming 2 jaar getrouwd. 

Bij Meyno Maurits kreeg hij vier kinderen waarvan de oudste, Cornelis, de 

molen in 1743 van hem overnam. Bovendien, het zat blijkbaar in het bloed, 

trouwde zijn dochter Anna in 1730 Japik Arentze die molenaar was van de 

poldermolen L. Toen haar man in 1751 overleed heeft Anna tot haar dood in 

1758 de molen waargenomen, waarschijnlijk met steun van haar zoon Gerrit. 

We zien vaak dat vrouwen,  met steun van knecht of zoon de molen bedienen. 

Tenslotte is de jongste zoon van Sijmen, Claas naar Oudorp verhuisd waar hij 

een groot boerenbedrijf opbouwde. 

Sijmen Bloothooft heeft het niet slecht gehad. Hij kon een stuk land van ruim 3 

morgen kopen in de Blokker en hij werd bij zijn tweede huwelijk, met Lijsbeth 

Cornelis van Schermerhorn,  voor de belasting op het trouwen getaxeerd op de 

4e classe. De laagste classe weliswaar, maar niet, als de armen, pro deo (voor 

God). Bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van zijn tweede huwelijk 

blijkt hij te kunnen ondertekenen, wat lang niet iedereen kon in die tijd, ook zijn 

vrouw niet. 

 

6.4.3.  CORNELIS BLOOTHOOFT, MOLENAAR 1743-1755  

 TRIJNTJE SIJMENS, MOLENARESSE 1755-1780 

Nadat Sijmen Bloothooft in 1743 was overleden werd hij door zijn oudste zoon 

Cornelis opgevolgd. Deze was toen reeds 41 jaar oud en heeft dus lang op het 

molenaarschap moeten wachten. Hij was 8 jaar met Trijntje Sijmens getrouwd 

en woonde,  ook voor hij de molen kreeg reeds aan de Blokkerweg, wellicht al 

of nog in de molen. Blijkens de belastingopgaven bij zijn trouwen en overlijden 

wordt hij tot de armen gerekend (pro deo). Toen zijn vrouw Trijntje Sijmons er 

na zijn dood in 1756 alleen voor kwam te staan werd zij tot molenaresse 

aangesteld. Een zware opgave was dat. Ze was reeds 51 jaar oud, had 5 zonen 

waarvan de oudste 18 en de jongste 10 jaar oud was. 
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Toch vinden we haar pas in 1776, ze was toen 75 jaar oud, in het familieboek 

van de gealimenteerden door de armenvoogden in de Schermer. Van de 

Schermer kreeg ze als molenaars weduwe het luttele bedrag van f 16.11.- per 

jaar terwijl het Rooms Comptoir wekelijks f -.15.71 aan kleding verstrekte. De 

aalmoezenier deed daar dan 6 broden en 11 stuivers in de week bij en gaf 

jaarlijks 10 ton turf. Voor de allerarmsten was er dus enige zorg. 

De armenkas werd jaarlijks met f 1000.-.- uit de polderkas gevuld en tevens 

gingen er de boetes in en de 'armenduit' die geind werd bij de overgang van 

eigenaar van land in de Schermer. Toen echter de uitgaven de inkomsten in 

1755 overschreden werd door Dijkgraaf en Heemraden besloten dat de 

molenaars elk jaar f 4.-.- minder loon zouden krijgen welk bedrag de armenkas 

ten goede kwam. De molenaars, die het toch meestal al moeilijk hadden, 

moesten de allerarmsten dus mede ondersteunen. 

De bedelingsstaten geven een goed beeld van de belangrijkste 

levensbehoeften in die dagen. Naast huishuur, turf voor de verwarming en 

kleren werd ook voedsel verstrekt. Op het menu stonden brood, boter en 

beschuit die wekelijks werden verstrekt en kaas en erwten die eens in het jaar 

gegeven werden. We vinden bijvoorbeeld de aardappel er nog niet bij. Deze 

was in de eerste helft van de 18e eeuw nog praktisch onbekend en werd pas in 

het laatste kwart van die eeuw een algemeen gebruikt voedingsmiddel , voor de 

armen zelfs het hoofdvoedsel. Daarvoor aten de armen gedroogde erwten en 

bonen, die gekookt en met vet gegeten werden want vlees en spek waren veel 

te duur. Het brood was meestal roggebrood en werd gegeten met kaas of spek 

of zonder enig beleg. 

De armenvoogden gaven ook nog enige duiten in de week, voor de kinderen 

het jaarlijkse schoolgeld en extra geld in geval van ziekte. 
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Twee zonen van Trijntje Sijmons, Sijmen en Dirk, vinden we op watermolens èn 

in het alimentatieboek terug.Sijmen maakte een omzwerving langs 

molens:middelmolen 9 van voor 1768 tot 1776, verder weten we dat zijn 

molenaarschap op bovenmolen 12 eindigde in 1786 en dat hij toen tot 1789 op 

de bovenmolen no 4 maalde. 

Er was verschil in de molens, vooral wat betreft de hoeveelheid grond die erbij 

hoorde en die gebruikt kon worden voor het houden van wat vee. 

Sijmen Bloothooft was de eerste in deze familietak die een gereformeerde 

vrouw trouwde. In een tijd waarin het katholieke en gereformeerde volksdeel 

nog sterk gescheiden leefden zal zoiets opzien gebaard hebben. Na het 

huwelijk met Geertje Pieters, in 1764 voor het gerecht, werd nog in 1768 hun 

dochter Trijntje in de gereformeerde kerk in Driehuizen gedoopt en in 1770 hun 

zoon Cornelis in de katholieke kerk in de Rijp, maar verder was het stil rond het 

kerkelijk leven van het echtpaar. 

Uit de alimentatie die van 1785 tot 1786 verleend werd blijkt dat ze 4 kinderen 

hadden waarvan de oudste, Gerrit, met z'n 13 jaar al buyte last gerekend werd. 

Opmerkelijk is dat een molenaar als Sijmen door de armenvoogden 

gealimenteerd werd, waaruit blijkt dat het molenaarsinkomen van f 80.-.-per jaar 

in moeilijke tijden ontoereikend was. 

 

6.4.4.DIRK BLOOTHOOFT, MOLENAAR 1780-1806 

Dirk Cornelisz Bloothooft heeft ongetwijfeld de molen voor zijn moeder 

waargenomen toen zij ouder werd. Toen Trijntje Sijmons in 1780 overleed 

kreeg hij de molen officieel toegewezen. Binnen een half jaar daarna had hij 

echter al moeilijkheden met de poldermeester. 

Dirk Bloothooft, Poldermolenaar van de polder K gecorrigeert over seekere 

brutale uijtdrukkinge tegens de Poldermr Huijbert Jansz, met sterke 

recommendatie sig in t vervolg daar van te menageere 
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Een eigen mening en zeker tegenspraak werd niet geduld.In het 

molenaarsreglement staat dat voorgeschreven 

Zullen niet dronken op haare Moolens mogen zijn en bij de Hoofdingelanden, 
Dijkgraaf, Heemraden, Poldermeesteren,  Timmerbazen, of iemand anders 
bekeurd zijnde, zullen dezelve niet kwalijk mogen toespreken, veel min drijgen 
of eenige fijtelijkheid tegens dezelve mogen gebruiken, op de boeten van zes 
Guldens voor de eerste reize, twaalf Guldens voor de tweede reize, en ten 
derde ons lag hunner bedieningen 
 

In 1797 en 1800 werd hij over zijn krooswerk onderhouden 

De moolenaar van Polder K belooft beterschap en heeft met een dag werken 

zijn kroosen gedaan:is geexcuseert 

Overigens kon ook Dirk Bloothooft het zonder alimentatie van de 

armenvoogden niet bolwerken. Van 1784 tot 1796 kreeg hij 's winters, wanneer 

er weinig bij te verdienen viel, wekelijks 24 duiten, zodat hij samen met zijn 

molenaarsloon in totaal f 2.-.- in de week had om zijn vrouw en 4 kinderen te 

onderhouden.Ter vergelijking:de modale werknemer van die tijd had f 6.-.- à 

f 8.-.- in de week. 

 

6.4.5.JAN BLOOTHOOFD, MOLENAAR 1806-1862 

De jongste zoon van Dirk Bloothooft, Jan, zou de laatste van de familie 

Bloothooft zijn die op de poldermolen K maalde. Hij nam in 1806 de molen van 

zijn toen overleden vader over. Op 34 jarige leeftijd, in 1819, trouwde hij Maartje 

Hof uit Krommenie. Maar het huwelijk bleef kinderloos. Voorheen ging de molen 

van vader op zoon over, echter door het uitblijven van nakomelingen werd bij 

Jan Bloothooft deze traditie verbroken. Niettemin heeft hij, mede omdat er geen 

zoon was die voor hem waar kon nemen toen hij ouder werd, de langste 

periode van de 190 jaar dat de familie Bloothooft de poldermolen bediende 

volgemaakt. 56 jaar lang heeft hij de molen bediend, wat misschien wel de 

langste periode is in de geschiedenis van de Schermer. Hij is, tezamen met alle 

andere watermolenaars Bloothooft,  beloond met een teken welke de tand des 

tijds kon weerstaan: de Bloothoofdsweg. 
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In het begin van de 19e eeuw deed zich een belangrijke verslechtering in de 

positie van diverse molenaars voor. Jan Bloothooft en vele andere 

poldermolenaars gaven Dijkgraaf en Heemraden te kennen: 
Dat hun was aangezegd dat het kroozen dit jaar door hun geen voortgang 
zoude hebben, dat zij bereids op de te verdienen 
kroos gelden bij den Bakker zoo als gewoonlijk door hun Jaarlijks was gedaan 
Brood was gehaald en zij dus bij aldien zij die gelden niet konden 
verdienen niet in staat zouden zijn de Bakker te betalen en dat de Bakkers 
ook reeds weigerachtig waren verderop dien voet te leveren waarom zij 
verzogten dat zij met de kroonwerken dit jaar nog mochten voortgaan.  
En is het zelve verzoek en voordragt voor Notificatie aangenomen. 

Hun ongerustheid was terecht want alhoewel het effenen en slechten van 

de wegen en het uitkrozen van wegsloten, middel- en molentochten bij 

resolutie van Hoofdingelanden van 1636 ten koste van het gemeen 

zouden gaan, meende men in 1810 dat een jaarlijks voordeel voor de 

polderkas van f 1000,- voldoende reden was om er toe over te gaan deze 

werkzaamheden op de ingelanden af te schuiven.Behalve de 

molenaars,waarvoor dit een belangrijke bron van bijverdiensten 

was,waren ook de ingelanden en poldermeesters er weinig gelukkig 

mee. Maar het gebeurde toch, de molenaars moesten maar zien hoe het 

brood op de plank kwam. Er verschijnt zelfs een boekje waarin de 

verdeling van de verplichtingen t.a.v.het krozen genoteerd stond. Ook het 

Bloothoofdswegje werd genoemd, zie 6.3. 

In 1861 werd er een keur uitgevaardigd tegen het houden van eenden. 

Alweer werden de poldermolenaars benadeeld, zij schreven 
Of de maatregel ingetrokken kan worden daar wij door genome maatregel zeer in 
onze verdiensten benadeeld worden en de gelden welke wij toch daarmee 
verdienen kunnen in menige onzer behoeften voorzien: De meeste onzer 
buren en landeigenaren zijn er ook niet tegen dat wij eenden houden 

Het bleven vruchteloze pogingen. 

 
twee maal een handtekening van Jan Bloothoofd 
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Het is slecht weer geweest, 15 september 1824: 
Den Heer Dijkgraaf communiceert dat hij van den timmerbaas 
G Boldewijn kennis ontvangen hebbende dat in de Poldermolen K: het onweder op 
woensdag avond was ingeslagen en dat hij deeze vergadering nodig had geoordeelt 
om in loco inspectie te doen. Waartoe overgegaan zijnde is bevonden dat in gezegde 
molen de bliksem de helft eener roede heeft verbrijzeld en daarvan eenige stukken, 
waarvan een ter lengte van ruim vier ellen op enige afstand heeft afgeworpen. De 
molen stond bij dit ongeval met zijne binnenroede regtstandig. Bij onderzoek bleek, dat 
alleen de helft der roede die boven de as stond, was getroffen. Men bevond de 
bovenas aan de op dat ogenblik onderliggende kant, van de hals af tot onder het wiel 
door, ter wijdte van 12 streepen gespleten en van de zelve twee keerklampen los, en 
afgeweken van het boveneinde der spil. Even boven de onderste schijfloop was van 
een ijzeren strop een schinkel middendoor gebroken en een spaander afgerukt. 
De molenaar en zijne vrouw waren,  tijdens deze gebeurtenis, juist in eenen 
naastbijstaanden watermolen, om een buurman,  een bezoek te geven, waardoor deze 
lieden gelukkig een groot gevaar zijn ontweken. 
 

Bliksemschade was er af en toe in de polder, de molens verhieven zich hoog in 

het land en bliksemafleiders kwamen later pas. Ook moesten de toen nog 

houten roeden vaak, wegens slijtage, vervangen worden. Bij Jan Bloothoofd 

lezen we dat hij in 56 jaar 3 keer een roed verloren heeft en één keer, mogelijk 

in het bovenstaande geval, zelfs zijn hele kruiswerk. 

Voor een molenaar zonder kinderen, zoals Jan Bloothoofd, gaf de ouderdom 

veel problemen. Wilde hij niet in de armenzorg belanden dan zou hij op zijn post 

moeten blijven tot zijn dood want een oudedagsvoorziening bestond niet. Maar 

het werd fysiek een steeds groter probleem om de molen te bedienen. 

In 1855, Jan Bloothoofd was inmiddels 71 jaar oud, horen we de eerste 

klachten van de polder meesters: den molenaar Bloodhoofd is met het 

krooswerk ten achter doch heeft beloofd af te maken, het malen laat ook te 

wenschen over, 's nachts kan hij niet meer. Dijkgraaf en Heemraden kwamen 

toen voor de vraag te staan of een molenaar die al 49 jaar in dienst van de 

polder was, ontslagen moest worden zodat deze armlastig werd. Men vond dat 

wat te ver gaan en de Dijkgraaf verzocht de Heemraad Konijn te informeren of 

de molenaar door enige ondersteuning niet in staat kon worden gesteld om zich 

door een geschikte knecht te doen assisteren. 
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Konijn berichtte dat het vooruitzicht bestond dat enige ingelanden van de polder 

K door geldelijke bijdragen dit doel zouden helpen bevorderen. Waarop op 

voorstel dan de Dijkgraaf besloten werd ten dien einde uit de particuliere 

depenses van Dijkgraaf en Heemraden Jaarlijks mede f 15 bij to dragen. 

Het was uniek dat de bestuurderen zelf wilden bijdragen in de steun voor een 

molenaar waar gewoonlijk ontslag gevolgd zou zijn. Ook later zou men lang 

wachten om tot het onvermijdelijke ontslag over te gaan. Of de genoemde 

ondersteuning doorgegaan is weten we niet. In 1858 werd echter aan de 

burgemeester van Akersloot gevraagd of het armbestuur van die gemeente 

bereid zou zijn de kosten van de maaltijd van een geschikte assistent, die dag 

en nacht op de molen moest zijn, voor hun rekening te nemen. Het armbestuur 

maakte echter zwarigheid, kon er niet alleen betaald worden als er ook werkelijk 

gemalen werd? Het polderbestuur hield echter voet bij stuk en zei dat niet ene 

arme in de Schermeer eenige onderstand van het algemeen armbestuur van 

Akersloot geniet. Na maar liefst 7 brieven over en weer volgde de geprikkelde 

toestemming van Akersloot door burgemeester A.van Lith Azn 

In antwoord op het namens Ued medegedeelde door Uwen Secretaris,  bij 

zijnen brief van 27 nov jl, heb ik de eer UE te berigten dat het Burgerlijk 

Armbestuur alhier de kosten der assistentie van den molenaar Bloothoofd zal 

dragen. Bij genoemde brief wordt de opmerking gemaakt dat Bloothoofd de 

eenige in de Schermeer is die vanwege mijne gemeente in de Schermeer wordt 

onderhouden, dit kan en zal welligt waar zijn, doch het is zeer natuurlijk ook,  

want voor arme lieden zijn in de Schermeer geene woningen. Ik kan echter 

verzekeren, dat het getal dergenen uit de Schermeer afkomstig,  die van 

Akersloot onderstand genieten, niet gering is 

Daar kon het polderbestuur het mee doen. Er kwamen gedurende 4 jaar diverse 

assistenten, waaronder Cornelis Ruyterman, maar toen ging ook dat niet meer. 

De ingeland J.Vader Jz meldde dat het niet meer voldoende was dat de 

bemaling door een ander werd voorzien maar dat de personen zelf hulp en 

toezicht nodig hadden. Jan Bloothoofd werd ontslagen en moest binnen acht 

dagen de molen ontruimd hebben. Dat gebeurde, maar 18 dagen later stierf hij 

in Akersloot. 
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6.4.6. DE LAATSTE MOLENAARS 

Na het vertrek van Jan Bloothoofd werd 15 november 1862 Jurriaan Smit tot 

molenaar van poldermolen K van de Schermer benoemd. Na de ook al 

respectabele tijd van 41 jaar dienst nam hij in 1909 ontslag, wat eervol werd 

verleend. Hierna werd Barend Termaat, die al sinds 1901 molen no.4 bediende, 

op de poldermolen overgeplaatst. Wat hem betreft weten we van de 

bezorgdheid van de Dijkgraaf en Heemraden toen in 1917 zijn dochter en 

schoonzoon met hun gezin hun intrek in de poldermolen namen terwijl het gezin 

op het punt staat vermeerderd te worden. 

In 1926 had een ingrijpende verandering plaats die het aangezicht van de 

polder voor altijd zou veranderen. Elektrische energie ging de windenergie 

vervangen. Barend Termaat werd als molenaar ontslagen welke molenaar 

reeds de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Na 1926 werd de molen 

nog slechts als woning gebruikt, de vijzel werd verwijderd en de waterloop 

gedicht. En uiteindelijk, in 1978, is de poldermolen K de enige overgebleven 

molen van de zuidkust van de Schermer die de herinnering aan vervlogen tijden 

van windbemaling levendig houdt. 

 

 
 

Oudorp,  in de 18e eeuw vanaf Alkmaar gezien 
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7. BOEREN IN OUDORP 
 

7.1. KLAAS BLOOTHOOFT 

Klaas Sijmens Bloothooft is de stamvader van de familietak welke in Oudorp 

gewoond heeft. Hij was de zoon van Sijmen Bloot-hooft en Maartje Ronges en 

is rond 1710 in de poldermolen K in de Zuid Schermer geboren. Hij huwde 6 jan 

1732 te Akersloot Hillegonda Jans, jonge dochter uit die plaats. Enkele jaren na 

dit huwelijk verhuisde hij in 1735 naar Oudorp waar hij een boerderij en land 

huurde en een klein veeteelt bedrijf uitoefende. Over het leven in die tijd is door 

zijn toenmalige buren Jan Jacobsz Kooper en zijn vrouw Aaltje Pieters na de 

dood van Klaas Bloothooft in 1774 een verklaring afgelegd. Dit was op verzoek 

van de erfgenamen mitsgaders ten dienste dergeene,  die hier van gebruijk 

souden kunnen off willen maaken 

 
Dat zij deposanten seer particulier hebben gekend en vrindelijke ommegang hebben 
gehad en gehouden met Claas Sijmonsz:Bloothooft en Hillegond Jans in der tijd 
Egtelieden en welke met hun deposanten in den jare 1735, 1736 en 1737 en naast 
elkander te Oudorp hebben gewoont dat zij vervolgens dagelijks over elkanders vloer 
zijn geweest en veelal gemeensame gesprekken hebben gehad,  datzij, bij 
voorkomende geleegentheeden en ter oorsake dat Hillegond Jans veelal olik off 
siekelijk was haar wel hebbende geraaden om een meijd te houden dogh dat zij van 
haar telkens ten antwoord hebben bekomen, het kan er niet op staan wij hebben het 
soo kwaad als het dient om de landhuur te betaalen en een voorschootje voor t lijff te 
krijgen, en diergelijke uijtdrukkingen meerder 
Dat soo hun deposanten voorstaat in den Jaare 1737 de voorn: Hillegond Jans is 
komen te sterven, wanneer zij ter dier geleegentheijd dagelijks mede overhuijs zijn 
geweest, en zij laatste deposante selvs het huijswerk heeft waargenomen tot dat Claas 
Sijmons Bloothooft een dienstmeijd had gewonnen, bij welke occagie zij gelijk altoos 
hebben gezien en ontdekt dat Claas Sijmons Bloothooft in een gemeene en sobere 
omstandigheijd was omtrent zijn bestaan en besitting 
Dat alverder kort na de Dood van Hillegond Jans, Claas Sijmons Bloothooft uijt zijn 
Huijs moest vertrekken, wanneer de Deposanten het agtereijnde van haar huis aan 
hem hebben verhuurt,  t geen hij ook heeft bewoont en bij welke omstandigheijd zij 
deposanten verklaren vast en seker te weeten dat hij diestijds buijten zijn geringe 
meubeltjes niet meerder had dan een koe agt a negen uijtterlijk. Dat hij niet alleen geen 
vastgoed tzij van Huis oft land in eygendom was hebbende maar integendeel dat zij 
deposanten hebben bijgewoont en nog wel seer wel zijn wetende dat hij van zijn vee 
heeft moeten verkoopen omdat hij het geld tot betalingh van zijn Landhuur niet bij 
elkander kon krijgen 
Datzij Deposanten wijders in't generaal met alle ruimte durven verklaaren soo als zij 
doen bij deesen dat Claas Sijmonsz: Bloothooft en Hillengond Jans op het overlijden 
van de laatpte in een sobere besittinge en bestaan waaren, gemeene burgerlieden die 
met hun handenarbeijd de kost moesten winnen 
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Voor zover Jan Jacobsz Kooper en Aaltje Pieters. Waarom deze verklaring 

werd afgelegd is niet duidelijk maar ze zal wel verband houden met 

erfeniskwesties, want bij zijn overlijden bezat Klaas Sijmons een vermogen dat 

de f 10.000.-.- ruim overschreed. 

Zoals uit de verklaring blijkt stierf Hillegond Jans in 1737. Even voor haar dood 

is door de echtelieden een testament gemaakt waarbij ze elkaar als universeel 

erfgenaam aanwijzen. Opmerkelijk is dat Klaas een somme van drie guldens en 

drie stuijvers aen zijn vader Sijmon Dirksz Bloothooft institueert wanneer hij als 

dan noch in leevende lijve mogt zijn, boven zijn legitime portie. Merkwaardig, 

het moet ook in die tijd een welhaast symbolisch bedrag geweest zijn. 

Klaas Sijmens Bloothooft hertrouwde 4 juni 1741 in de katholieke kerk te 

Oudorp met Maartje Pieters Ouwejan uit de. Schermer. Hij kreeg bij haar 8 

kinderen. Toen in 1743 zijn vader overleed erfde hij de helft in een stuk land 

van ruim drie morgen in de Blokker en kocht de andere helft van zijn broer 

Cornelis en zijn zwager Jacob Ariensz. Een jaar later verkocht hij het echter 

alweer voor f 950.-. Het was de eerste van een reeks verkopen en kopen 

waarin we de arme veehouder langzamerhand zien groeien tot de rijke 

hereboer. Hiertoe heeft ongetwijfeld de erfenis van Pieter Dirks Ouwejan en 

Grietje Jans, de ouders van Maartje Pieters Ouwejan bijgedragen. In 1750 was 

Klaas in ieder geval in staat om tezamen met Cornelis Duijn uit Alkmaar een 

huismanswoning (boerderij) met boomgaard en twee kavels land van tezamen 

30 morgen in de Schermer te kopen. Het land lag in de polder beneden G-H, 

kavels 19 en 20 en de boerderij heette de Peylshoeve. Een en ander kostte de 

lieve duit van f 6120.- 

 

 

1 MORGEN = ZOVEEL LAND ALS IN EEN MORGEN GEPLOEGD KAN 

WORDEN 

 

1 HA = 1 BUNDER = 100 ARE = 1 1/6 MORGEN = 3½ GEERS = 42 SNEES = 

700 RIJNLANDSE ROEDEN 
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Zelf zal Klaas niet in de Peylshoeve gewoond hebben want in 1760 kocht hij in 

Oudorp een huis zijnde het huijs waarin den kooper tans woonachtig is met 

ruim 13 morgen grond voor f 2900.- Enige kleine aankopen in Oudorp waren 

nog: 

1762 - de Croft en 't ventje , samen 16 geerzen en een roed  

1774 - een akkertje bosland van 3 sneezen 

1774 - de Akker van Baart van 3 sneezen en 20 roeden 

Het landbezit in de Schermer had tot gevolg dat Klaas Sijmens Bloothooft tot 

poldermeester werd benoemd over de beneden G-H polder. Het was een grote 

ommenzwaai van eenvoudige zoon van een watermolenaar tot aanzienlijk 

ingeland met verantwoordelijkheid over het goed functioneren van een afdeling 

van de Schermer. Naast financiële steun uit erfenissen laat het zich raden dat 

deze positie met harde handenarbeid is verkregen. 

Na 22 huwelijksjaren besloten de echtelieden in 1763 een testament te maken 

zijnde de testateur tamelijk gezond en de testatrice ziekelijk te bedde leggende. 

Ook hun dochter Grietje was niet gezond want de ouders verklaarden uit 

aenmerking van haere gebrekkelijkheid, boven hare legitime portie te 

prolegateren eens zes honderd gulden. Het testament kwam niet te vroeg want 

in oktober 1763 overleed Maartje en werden over de kinderen voogden 

aangesteld. 

Tenslotte heeft Klaas Sijmons zijn laatste levensjaren van 1770 tot 1774 met 

Grietje Jans gesleten. Hij trouwde haar buiten gemeenschap van goederen en 

bracht aan behalve zijne vaste capitalen ende effecten mitsgaders meubelen 

inboedel en huijsraad,  dertien koeijen twee kalvveulens .. graskalveren een 

paart drie zeugen twee schapen een ram mitsgaders aan geld eene somma van 

duijsent gulden. Het betrekkelijk gering aantal beesten kan een gevolg zijn 

geweest van het woeden van de veepest welke in die dagen voor veel boeren 

fatale gevolgen had en over Noordholland de veestapel tot 1/3 terug bracht. 

Na het overlijden van Klaas Sijmens Bloothooft op 23 juni 1774 werd de erfenis 

aan zijn 4 kinderen Pieter, Dirk, Maartje en Simon overgedragen omdat Grietje 

al enkele jaren eerder en Antje 5 dagen na haar vader overleden was. De 

laatste vrouw van Klaas,  Grietje Jans, was ten volle voldaan met f 1000.- 
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Het bezit van Klaas Bloothooft is nog 14 jaar bijeengebleven onder de naam 

Erven Klaas Bloothooft en in 1780 nog uitgebreid met 6 geerzen weiland, 

genaamd de Koogh, aan de Geestmerambachtdijk. Tenslotte zijn door 

onderlinge verkoop de gronden rond Oudorp in handen gekomen van Simon 

Klaasz Bloothooft en de kavels in de Schermer in handen van Jacob Way, 

echtgenoot van Engeltje Jacobs Beck welke eerder gehuwd was met Dirk 

Klaasz Bloothooft. 

 

7.2. SIJMEN BLOOTHOOFT 

Sijmen Klaasz Bloothooft werd 30 aug 1750 in de katholieke kerk van Oudorp 

gedoopt.Hij trouwde 10 jan 1773 te Oudorp met Niesje Claasdr Punt.Dat was 

gelijktijdig met het huwelijk van zijn broer Dirk. Na de dood van Klaas Bloothooft 

zijn de landerijen van de familie formeel toegevallen aan de Erven Klaas 

Bloothooft doch Simon heeft zich als enige in Oudorp gevestigd en tenslotte alle 

gronden daar onder zijn beheer gekregen. Hij breidde ze zelfs nog verder uit 

(let eens op de namen van al de weilanden!) 

1781 - een huis, erf en kroftje land in Oudorp, tezamen 6 sneezen  

1787 - drie akkers zaadland, groot 2 geerzen(voetstoots)  

1788 - van zijn broer Pieter, 4 portie in een huismanswoning en landerijen, 

 groot 65 geerzen, 7 sneezen en 6 roeden (voetstoots), de 

 Geestmerambachtsdijk ten oosten  

1793 - een stuk weiland genaamd de Schagenweid, groot 8 geerzen 

 (voetstoots) in de Oudorper polder 

 een daarnaast gelegen stuk land genaamd de osseweid,  groot 3 

 geerzen, de molentocht ten oosten 

1810 - een stuk weiland in de Oudorperpolder, genaamd de turfakker,  5 

 geerzen(voetstoots) 

 een stuk weiland genaamd de kapelman belend de hervormde kerk, 3 

 geerzen(voetstoots) 

 

In het begin van de 19e eeuw kunnen we de totaalstaat opmaken uit een legger 
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van de landerijen van Oudorp. De weduwe Simon Bloothooft, Niesje Punt, 

bezat toen ruim 31 bunder weiland in Oudorp en de Oudorper polder. Dat was 

12 % van alle grond in de Oudorper polder in de gemeente Oudorp. Er waren 

bovendien 3 huizen met erf,  een half bunder bouwland en een stuk bos op de 

Geest in haar bezit. 

 

Tegen het einde van de 18e eeuw was Simon Bloothooft gegroeid tot een 

aanzienlijk en vooraanstaand man.Hij was bovendien een belangrijk 

vertegenwoordiger van het katholieke volksdeel welk in Oudorp groter was dan 

het gereformeerde (vgl.telling 1798, 137 tegen 97 lidmaten). Voor de franse 

revolutie zijn weerklank vond in de lage landen mochten katholieken en bv.00k 

doopsgezinden geen bestuurlijke werkzaamheden verrichten. Uit die kringen 

kwam daarom ook een belangrijk deel van de patriotten die in 1795 de motor 

waren achter onze eigen,  vreedzame, nederlandse ommekeer. 

Zo ging het te Oudorp op 10 februari 1795: 
Schout en Schepenen van Oudorv, geïnfórmeerd zijnde dat de burgerij van Oudorp 
genegen was om alhier ter plaatse een aanvang te maaken met eene revolutie hebben 
eenparig geresolveerd om hunne posten in den Schoot der burgerij te leggen 

En twee dagen later: 
Nadat door den gerechtsboode, op instantie van de burgerij, alle 
de burgers van Oudorp in de Gereformeerde Kerk waren opgeroepen,  tegen 10 uuren 
des morgens, is door de Schout gedaan eene Aanspraak waar in te kennen wierd 
gegeven, dat vermits zij overtuigd waren, van de tot hiertoe onwettige aanstelling van 
hunne persoonen tot de Posten van Schout en Schepenen, zij zig zelven daar van 
vervallen verklaarden entot hunne vorige burgerstaat weder terug keerden.Waarop 
toen door gemelde burgerij, wierden aangesteld, tot een commitee Revolutionnair, de 
personen van 

J:Schellinkhout 
K:Purmer  
J:Bekemeier 
en Z:bloothooft 

Waarna gemelde Committé direct overging tot het opneemen der stemmen en wierd 
bevonden dat tot Schout verkozen wierd, de persoon van 
 J:Schellinkhout met algemene stemmen 
en tot schepenen  

J:Bekemeier 
Z:bloothooft 
K:Purmer  
Corn:Schoorl 
P:Blom 
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Het is de vraag of dit een werkelijk revolutionnaire verandering was. Jan 

Schellinkhout was al jaren gemeentesecretaris en Klaas Purmer en Cornelis 

Schoort waren ook in 1794 schepen. In Sijmen Bloothooft en Jan Bekemeier 

zien we echter de (rijke) boeren vertegenwoordigers van het katholieke 

volksdeel. 

 

De nieuwe gedachten kwamen tot uitdrukking in de eed die de nieuwe Schout 

en Schepenen moesten afleggen: 
Wij belooven en zweeren dat wij in de aan ons toevertrouwde post, ons zullen 
gedragen als mannen van Eer dat wij met den moed en waardigheid die aan 
vertegenwoordigers van een vrij volk paesen de belangens der goede burgerij zullen 
bevorderen en voorwaar:dat wij zullen waaken voor de handhaving van recht en goede 
orde, bescherming zullen verleenen aan persoonen en bezittingen tegen alle baldadige 
aanranding Excessen en persoonele wraakoeffening, de goede beloonen en de 
kwaade, volgens de wetten straffen en geene besluiten zullen neemen, of doen 
uitvoeren dan alleen tot bevordering van het algemeene Heil des volks 
 met,  te zeggen Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig 
 

Zo begonnen voor Sijmen Bloothooft 27 jaren onafgebroken 

bestuurswerkzaamheden naast het beheer van zijn landerijen. Bovendien had 

zijn functie tot gevolg dat hij vaak optrad als voogd, executeur van boedels 

terwijl hij ook vaak woordvoerder was van het katholieke volksdeel. Toen hij in 

1805 niet herbenoemd werd tot schepen vulde hij zijn tijd met het ontwerpen 

van een plan voor de winning van de plaatselijke directe belastingen. In 1809 

werd hij wederom benoemd tot schepen en in 1810 zelfs tot president-schepen. 

Ook na de overgang van republiek naar koninkrijk vinden we Simon onder de 6 

leden tellende gemeenteraad, die toen nog niet gekozen maar benoemd werd. 

Sijmen Bloothooft overleed op 15 juni 1821 en liet al zijn bezittingen na aan zijn 

vrouw Niesje Punt. Zij maakte in 1825 een testament waarin het bezit werd 

verdeeld tussen hun 3 overgebleven kinderen Grietje, Klaas en Dirk. Dirk kreeg 

het recht om voor f 8500.- alle landerijen en huizen te kopen,  terwijl Niesje aan 

haar dochter Grietje prolegateerde mijne bloedkoraalde ketting en mijn 

trouwring 
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8. ANALYSES 
Met de genealogie bezitten we een grote hoeveelheid geordende gegevens 

over de familie Bloothooft. Toch zou het moeilijk zijn om daaruit direct een 

indruk te krijgen van de grote lijn van de ontwikkeling van de familie. Met behulp 

van eenvoudige statistische analyses zijn we echter in staat verschillende typen 

gegevens te scheiden,  te ordenen en afzonderlijk te bestuderen om zodoende 

het beeld van de familie Bloothooft te verdiepen. 

 

8.1. VOORNAMEN 

Het aantal mannelijke voornamen in de genealogie Bloothooft is betrekkelijk 

gering, waaraan een lang gehanteerd vernoemingssysteem debet is. Bij een 

zoon vernoemde men eerst de grootvader aan vaders(Bloothooft)zijde, 

vervolgens de grootvader aan aangetrouwde zijde. Bij een dochter werd eerst 

de grootmoeder aan aangetrouwde zijde vernoemd, vervolgens de grootmoeder 

aan vaders(Bloothooft)zijde. Pas in de loop van de 20e eeuw wordt hiervan 

afgeweken. 

Bij de mannen is een bepaalde voornaam vaak zo karakteristiek (Simon, Jacob, 

Cornelis) dat een familietak erdoor herkend kan worden.Klaas, Dirk en Pieter, 

de voornamen die het eerst in de genealogie voorkomen, vinden we in alle 

familietakken terug. 

Vrouwelijke voornamen vertonen een veel grotere verscheidenheid omdat hier 

juist in eerste instantie de aangetrouwde familie werd vernoemd. Daarom geeft 

de onderstaande lijst alle in de genealogie voorkomende mannelijke voornamen 

en de meest voorkomende vrouwelijke voornamen,  voorts een verklaring ervan 

zoals die door van de Schaar (11) wordt gegeven,  het jaar van de eerste 

vermelding in de genealogie Bloothooft en het aantal dat ervan in de genealogie 

voorkomt. 
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voornaam betekenis jaar van 

eerste 
vermelding 

aantal 

KLAAS van Nicolaas 'overwinnaar net(of:van) het 
volk', van grieks nikè ‘overwinning' en laos 
'volk' 

1663 30 

DIRK van Diederik 'machtig onder het volk', 
vangermaans diet 'volk' en rijk 'machtig' 

1663 21 

SIMON griekse vorm van hebreeuws Simeon, van 
sjema(ng) 'luisteren, verhoren’  

1671 9 

JACOB van hebreeuws Ja'aqób, met onzekere 
betekenis  

1676 14 

PIETER van grieks petra 'rots' als symbool van 
vastheid, betrouwbaarheid 

1677 34 

JAN, JOHAN van Johannes, van hebreeuws Johanan 
'Jahwehis genadig' 

1697 25 

CORNELIS betekenis onzeker, mogelijk verband met 
latijns cornu 'hoorn' dus 'de gehoornde' 

1702 15 

HENRICUS van Hendrik, van germaans, eerste lid 
onzeker, tweede lid van rijk 'machtig' 

1744 3 

GERRIT, 
GERARD 

van Gerhard 'sterk met de speer', van 
germaans ger 'speer' en hard 'hard, sterk, 
stevig' 

1772 6 

TEUNIS van Antonius, latijnse naam met onzekere bet. 1787 9 
ARENT van Arnout 'als een adelaar heersend', 

vangermaans aran 'adelaar, arend' en wald 
'heersen' 

1791 1 

WILLEM van Wilhelm, van germaans wil 'wil' en helm 
'bedekken, beschermen' 

1818 5 

ADRIAAN, 
ARIS 

'inwoner van, afkomstig uit Adria', een plaats 
in de buurt van Venetië 

1831 3 

ROELOF van Rudolf 'roemrijke wolf', van germaans Rod 
Hródh 'roem' en olf 'wolf' 

1881 1 

HARM van Herman 'man, held van het leger', van 
germaans har, her 'heer, leger'en man 'man, 
held' 

1884 2 

ALBERTUS van Adelbert 'door adel schitterend', van 
germaans adel 'voornaam geslacht' en bert,  
brecht 'glanzend, schitterend, stralend' 

1888 1 

CHRISTIAAN van christen, afgeleid van grieks christos 'de 
gezalfde' 

1931 1 

ANNA griekse vorm van hebreeuws Hanna 'genade,  
begenadigde,lieflijke,aanvallige' 

1704 17 

MAARTJE van Martinus,latijnse verklein vorm van 
Martius 'van Mars',de god van de oorlog 

1707 23 

TRIJNTJE van Catharina,van grieks katharos 'rein, 
schoon,zuiver' 

1731 21 

GRIETJE van Margaretha,vgl.grieks margaritès 'parel', 
oorspronkelijk echter waarschijnlijk 
babylonisch, zelfde betekenis 

1735 16 
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8.2. DE SPELLING VAN DE FAMILIENAAM 

Er zijn in de loop der tijd vele varianten op de familienaam Bloothooft aan het 

papier toevertrouwd. Naast enige uitzonderlijke spellingen, men was zeer 

fantasierijk op dit punt, zijn de belangrijkste varianten Bloothooft en Bloothoofd. 

We moeten bedenken dat de eerste variant de oude schrijfwijze n.l. hooft bevat 

welke in de loop van de 18e eeuw en vooral in het begin van de 19e eeuw, 

onder invloed van de veranderende nederlandse spelling, overging in de 

huidige spelling. Een aantal, uiteindelijk één familietak handhaafde de oude 

variant, mogelijk omdat de familienaam onafhankelijk werd gezien van de 

ontwikkelingen in de nederlandse taal, 'vader schreef zijn naam immers toch 

ook altijd zo:' Voorts moeten we bedenken dat de registraties van de naam 

veelal door anderen, secretaris, pastoor, notaris, ambtenaar etc. gebeurde, die 

vaak alle gelegenheid hadden om naar eigen inzicht de familienaam neer te 

schrijven, zeker als de betrokkenen analfabeet waren. 

In de volgende tabel staan de gevonden varianten van de familienaam, met het 

jaar van eerste vermelding en per periode van 100 jaar het aantal gezinnen 

waarvan de vermeldingen in meerderheid de betreffende variant noemen 

 

 vanaf 1670-1770 1770-1870 1870-1950 

Bloothooft 

Bloothoofd 

Bloodhooft 

Bloodhoofd 

Bloodhoofdt 

Bloodthooft 

1663 

1684 

1728 

1746 

1733 

1792 

22 21 

20 

 

1 

4 

35 

1 

 

De laatste twee varianten zijn waarschijnlijk verschrijvingen 

die af en toe eens voor komen.Hier ontbreken alleen nog de varianten 

BLOOTHOOFDT, BLOODTHOOFD en BLOODTHOOFDT! Opgemerkt kan 

worden dat alle varianten op de naam Blootshoofd ontbreken, terwijl er wel 

voorbeelden van zijn in omgekeerde richting:dat leden van de Aalsmeerse 

familie Blootshoofd zich Bloothoofd gaan noemen. 
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8.3. FAMILIEGROEI EN HUWELIJKSVRUCHTBAARHEID 

De genealogie Bloothooft is redelijk compleet. Daarom kon de groei van de 

familie bestudeerd worden. Hierbij zijn echter de volgende punten in 

ogenschouw genomen. 

- Qua namen is de genealogie weliswaar redelijk compleet, qua data echter 

minder.Omdat dit voor de mannen minder geldt dan voor de vrouwen is alleen 

statistiek op de data van mannelijke familieleden bedreven. 

- Vrijwel alle (98%) mannelijke geboortedata zijn bekend. Van de sterftecijfers is 

ca.25% onbekend, terwijl ca.20% van het totaal aantal mannelijke familieleden 

in leven is op dit moment. 

- Van deze 25% onbekende sterfdata is een schatting gernaakt. Hierbij werd er 

vanuit gegaan dat de kindersterfte(overlijden voor het 10e levensjaar)vnr 1900 

ca.30% bedroeg, hetgeen nog aan de lage kant is als we bedenken dat volgens 

verschillende bronnen (5, 13) in de 18e en 19e eeuw de zuigelingensterfte 

(overlijden voor het voltooien van het eerste levensjaar) in diverse plaatsen al 

30% was. De gemiddelde leeftijd, na het bereiken van het 10e levensjaar werd, 

op grond van de in de genealogie wel bekende sterfdata,  geschat op 50 jaar. 

Voor geboorten na 1850 werd dit gesteld op 60 jaar. 

 

Tabel (2) geeft het aantal mannelijke geboortes en overlijdens per decennium 

(10 jaar), voorts de cumulatieve som van deze gegevens en het verschil tussen 

de cumulatieve sommen van geboorte en overlijden, welk getal aangeeft 

hoeveel mannelijke leden van de familie er gemiddeld in het betreffende 

decennium leefden. De totale familiegrootte is dan, met de vrouwen erbij, 

ongeveer het dubbele. Figuur(3) geeft het een en ander grafisch weer. 

We zien dat na een aanloopperiode van ruim een eeuw (tot 1760) de 

familiegrootte stationair 2 x 30 = 60 blijft: de geboorte- en sterftecijfers houden 

elkaar in evenwicht. Dit evenwicht duurt wederom een eeuw waarna de 

familiegrootte toeneemt omdat de sterfte cijfers dalen, door betere medische 

voorzieningen en betere - hygiënischer - levensomstandigheden. Interessant is 

dat sinds 1700 het totaal aantal geboorten praktisch evenredig is met de tijd. 
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FIGUUR (3) Cumulatief aantal mannelijke geboorten enoverlijdens per periode 

        van 10 jaar en het verschil daartussen: de mannelijke familiegrootte
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In 1811 is er een inventarisatie gemaakt van alle mannen boven de 20 jaar 

welke in aanmerking kwamen voor kiesrecht. Dit zgn. registre civique bevat 14 

personen onder de naam Bloothooft of een variant ervan. Deze worden allen in 

de genealogie vermeld. Omdat de mannelijke personen beneden de 20 jaar in 

het registre civique ontbreken klopt het getal van 14 qua orde met.de hier 

vermelde mannelijke familiegrootte van 34 in 1810. 

Ook de gezinsgrootte is onderwerp van studie geweest waarvan de resultaten 

in tabel(4) weergegeven zijn. Opvallend is de afname van de gemiddelde 

gezinsgrootte en de afname van het gemiddelde aantal huwelijken dat de man 

aanging in de loop van de ontwikkeling van de familie. We zien ook dat het 

gemiddeld aantal gehuwde zoons per huwelijk in de periode van 1670-1870 te 

gering was om de familie te laten voortbestaan. Dit werd gecompenseerd 

doordat men meerdere malen huwde. Verder is het beeld consistent met het 

eerder gemelde over de groei van de familie Bloothooft. In de perioden van 

groei van 1670 tot 1770 en na 1870 was het aantal gehuwde zoons per gezin 

groter dan 1 terwijl in de periode van stabiliteit van 1770 tot 1870 dit aantal juist 

1 was. 

 

 1670-1770 1770-1870 1870-1950 

geboorten per gezin 

zoons per gezin 

gehuwde zoons per gezin 

5.2 

3.0 

1.6 

5.0 

2.4 

1.0 

4.0 

2.0 

1.3 

aantal huwelijken per man 1.8 1.4 1.0 

geboorten per huwelijk 

zoons per huwelijk 

gehuwde zoons per huwelijk 

3.0 

1.7 

0.8 

3.6 

1.6 

0.8 

4.0 

2.0 

1.3 

aantal gezinnen 25 42 24 

 

TABEL(4) Gemiddelde gegevens over gezinsgrootte, huwelijk en huwelijks-

vruchtbaarheid uit de genealogie Bloothooft. Gegevens van minstens één maal 

getrouwde mannen terwijl in de periode 1870-1950 de laatst gegeven generatie 

(16 gezinnen) niet is opgenomen. 
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FIGUUR (5) Migratie van de familie 

Bloothooft per periode van 100 jaar. In de 

periode 1870/1950 is de drukke migratie 

rond Alkmaar voor de overzichtelijkheid 

ongedateerd te gelaten. Elk streepje is 

één gezin. 
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8.4. BEROEPSUITOEFENING EN MIGRATIE 

Hoe de familie Bloothooft zich ontwikkelde in een veranderende maatschappy 

vinden we terug in de cijfers over migratie en beroepsuitoefening. In figuur(5) 

staan per periode van 100 jaar de migraties van gezinnen (één stip=één gezin) 

met het jaar van verhuizen. Samen met tabel(6) waarin de verblijfjaren per 

gemeente vermeld staan is de migratie dan te reconstrueren. De beroeps-

uitoefening in dezelfde periodes staat in tabel(7) en completeert het beeld. 

Enige karakteristieken: 

• Van 1670-1770, in de opbouw van de familie, is er weliswaar enige migratie 

doch de afstanden zijn klein, ca.10 km, en de vestigingsplaats blijft landelijk. 

De oudste zoon bleef op de molen of op de boerderij en de anderen zoeken 

niet ver naar een mogelijkheid van eenzelfde agrarische beroepsuitoefening. 

• Van 1770-1870 zet het vertrek uit de Schermer door. De laatste 

watermolenaar Bloothooft maalt en het overgrote deel van de arbeid wordt 

verricht op het boerenbedrijf. Het aantal boeren met eigen landerijen neemt 

waarschijnlijk in de loop van de 19e eeuw af en het aantal arbeiders en 

dagloners neemt sterk toe. Niettemin blijft het karakter van de familie 

agrarisch,  zoals overigens voor nederland in zijn geheel nog gold in dit 

vroeg kapitalistische tijdperk. De migratieafstanden worden nu weliswaar 

groter, tot ca.40 km, maar men vestigt zich nog steeds landelijk en boven 

het IJ. Gedurende deze periode is de familiegrootte stabiel. 

• Van 1870-1950 wordt de migratieafstand steeds minder belangrijk,  men 

overschrijdt voor de eerste keer het IJ en verlaat de provincie. Zeer 

opvallend is nu de trek naar Amsterdam, vanuit verschillende takken van de 

familie. Dit hangt samen met de overgang die aan het eind van de vorige 

eeuw plaats vond van een vroeg-tot modern kapitalistische maatschappij en 

de daarmee gepaard gaande overgang van agrarische tot industriële staat. 

Bij een sterk toenemende bevolking zien we in Nederland na 1870 een 

concentratie van de bevolking in de grote steden. Deze verandering vinden 

we eveneens terug in de beroepsuitoefening van de familie. Er ontstaat in 

deze periode een grote differentiatie in de beroepen en het zwaartepunt 

verschuift van de agrarische beroepen naar industriearbeid en middenstand. 
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Schermer  
Driehuizen  
Assendelft  
Alkmaar  
Oudorp 
de Rijp  
Schagen  
Beemster 
West Graftdijk  
Egmond (Wimmenum) 
Groot Schermer 
(Menigweer)  
Middelie 
Schellinkhout  
Monnickendam 
Oude Niedorp 
Akersloot  
Blokker  
Koedijk  
Zaandam  
Avenhorn  
Amsterdam  
Vlaardingen 
Heerhugowaard 
Enschede  
Wormerveer  
St-Maartensbrug 
Breezand  
Medemblik 

voor 1663 -
1676 - 
1726 - 
1734 - 
1735 - 
1742 - 
1769 - 
1775 - 
1781 -
1783 - 
1791 - 
1816 - 
1828 - 
1841 - 
1844 - 
1849 - 
1851 - 
1856 - 
1856 - 
1858 - 
1874 - 
1905 - 
1910 - 
1911 - 
1914 - 
1917 - 
1926 - 
1926 -

1862
 na 1708 
 na 1731 
   heden

1918
1791
1859
1863
1849

 na 1791
1830

heden
1970
1905

 na 1863
1908 

na 1863 
heden
1882
1920

heden
heden
heden

1964
na 1916

heden
heden

1950
 

 
TABEL(6) De plaatsen waar de familie Bloothooft zich vestigde en de jaren 
wanneer zij dat deed, gerekend naar vestiging en overlijden van de mannelijke 
familieleden. 
 

 1670-1770 1770-1870 1870-1950

watermolenaar 
boer  
landarbeider,dagloner  
industriearbeider  
winkelier,koopman  
timmerman 
kastelein 
schipper  
(scheepsjager, kandidaat notaris, militair)   
(schilder, emballeur, priester, stoker, 
ambtenaar, leraar, fotograaf, bakker, 
monteur) 
onbekend 

8 
5 

4 
11 
22 
 
3 
2 
1 
1 
3 
 
 
 
7 

 
5 
1 
8 
3 
 
4 
1 
 
 
 
15 
2 

TABEL(7) De beroepsuitoefening binnen de familie Bloothooft per periode van 
100 jaar. 
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8.5.  MAN EN VROUW 

Bij de beschrijving van de familie Bloothooft is tot nu toe aandacht gegeven aan 

de genealogie, een statistische analyse van enige basis gegevens en de 

beschrijving van enkele, vooral 18e eeuwse mannelijke leden van de familie. 

Alleen in het laatste geval is het gelukt om een levendig beeld van personen te 

schetsen buiten een reeks weinig zeggende data van geboorte, trouwen en 

overlijden. In dit deel zal geprobeerd worden om in, bij gebrek aan specifieke 

gegevens, noodzakelijkerwijs algemene termen, een beschrijving te geven van 

het huiselijk leven, de positie van man en vrouw en het karakter van de 

noordhollandse landarbeider en boer in de 18e en 19e eeuw. 

Het moge allereerst opvallend zijn dat in dit werkje de vrouw nog zo weinig 

aandacht heeft gehad. Hetgeen, uitgaande van de beschikbaarheid van 

gegevens, niet zo vreemd is. Ten eerste zijn er al op grond van de 

maatschappelijke betekenis van de vrouw in die tijd weinig gegevens - ze had 

de zorg voor het gezin en kreeg kinderen - en ten tweede ligt in een genealogie 

de nadruk op de man omdat de familienaam via de man overgedragen wordt. 

Het leven van een vrouw uit de lagere standen had over het algemeen een 

stereotiep verloop. Als meisje werd ze al jong als dienstbode ergens aan het 

werk gezet en leerde zodoende de huiselijke werkzaamheden te verrichten. 

Dan volgde het huwelijk. Het huwelijksformulier, zoals vastgesteld in het 

echtreglement voor de generaliteit van 1656, geeft de relatie tussen man en 

vrouw weer. Deze is in de formulering asymmetrisch wat betreft de onderlinge 

verplichtingen van de huijsvrouw en de man : de man zal zijn vrouw 

....liefhebben ende trouwelijck versorgen ende onderhouden....gelijck als een 

eerlijck man betaemt.... en de vrouw zal haar man dienen ende helpen, in alle 

rechtelijke ende redelijke dingen....gelijek eene getrouwe en eerbare 

huijsvrouwe betaemt …..  Na het huwelijk volgen al snel de kinderen, verschil-

lende malen in de genealogie overigens binnen de 9 maanden na 

het huwelijk. Het wordt een vaak regelmatig verloop van zwangerschap,  kind 

baren èn - men had te doen met een grote kindersterfte - begraven 

van kinderen. Bij het dragen van het leed wat dit gaf werd men gesteund door 
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de christelijke troost (het lichaam sterft wel maar de ziel bereikt juist haar doel) 

en een stoicijnse levenshouding (toegeven aan de smart doet deze slechts 

groter worden). Vergelijk bv. Vondel die voor zijn zoon Constantijn, die op 

éénjarige leeftijd stierf, het gedicht kinder-lijck schreef. Hij laat het kind vanuit 

de hemel zijn ouders troosten: het is ondanks de tragische aanleiding een 

blijmoedig lied. Anders is het overigens als kinderen op latere leeftijd sterven, 

men heeft zich dan aan het kind gehecht. Overleed de vrouw dan kon de man 

vaak naast zijn werk niet ook nog de zorg voor het gezin dragen en veelal zien 

we al zeer snel na het overlijden van de vrouw dat de man opnieuw in het 

huwelijk treedt. De betekenis van de liefde in het huwelijk was dan 

waarschijnlijk ondergeschikt zoals Schilstra(11) stelt, 

 

De jongens in het gezin werden al spoedig op het land aan het werk gezet. In 

een eerder hoofdstuk werd al aangehaald hoe een zoon op 13 jarige leeftijd 

reeds buijte last gerekend werd door de armenvoogden. En zelfs in de 19e 

eeuw werd bij de invoering van de wet op de kinderarbeid van van Houten 

(arbeidsverbod voor kinderen beneden de 12 jaar, 1874) de bepaling 

opgenomen dat onder dit arbeidsverbod niet de landbouw zou vallen. 

Werken moesten de mannen hun hele leven want pensioenregelingen kwamen 

er pas in de 20e eeuw. 

Over het karakter van de bewoners van Noordholland boven het Y kennen we 

een aantal algemene uitspraken. Blink(3) haalt Le Francq van Berkhey aan die 

in de 18e eeuw zegt: 
Een Westfries kent, naast het algemeen welzijn, niets waardiger dan het handhaven 
van zijner wettige belangen. Dit bespeurt men zelfs in den gemeenzamen 
omgangswant zij zijn de vriendelijkste geburen en de inschikkelijkste metgezellen als 
men hun rechten niet te na komt. Maar zodra men die verkort of hun vriendschap 
beledigt, vindt men in hen de kregeligste rechtzoekers en de opvliegendste wrekers. 
 

Minder positief schrijft Nicolaas Beets (Hildebrand, 7) in 1841 over de 

Noordhollandse boer. 
Te markt gaan is de voornaamste bezigheid van den Noordhollanschen boer. Hij is 
eigenlijk een koopman en een administrateur van zijn bezittingen. Dat 's al. -Zijne 
eigenschappen zijn meer negatief dan positief. Vraagt gij of hij een ijverige karel is? Ik 
antwoord: hij past op zijn spul. Vraagt gij of hij geregeld leeft? Antwoord: hij drinkt 
alleen op marktdagen en kermissen. Is hij een 
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ophakker en een smijter? Nooit als hij nuchteren is. Is hij eerlijk? Hij melkt geen 
andermans koeien uit. Is hij barmhartig? Hij is goed voor zijn beesten. Heeft hij zijn 
vrouw lief? "Der is gien beter keezer" (geen beter kaasmaakster). Bemint hij zijne 
kinderen? Ze krijgen dikke stukken(boterammen), en de "miester mot ze niet an't hoofd 
sleen". Is hij godsdienstig? Hij gaat getrouw te kerk. 
 

Er ligt waarschijnlijk nog een groot verschil tussen de boer die Beets hier 

beschrijft en de 19e eeuwse landarbeider. Brugmans (5) beschrijft de arbeider 

in het algemeen als iemand die zich in zijn armoedig bestaan in doffe berusting 

schikt; wie de lichamelijke en geestelijke kracht ontbreekt om zich op te werken; 

wiens ontwikkeling te gering is om zelfs aan de mogelijkheid van lotsverbetering 

te denken; ofwel, iemand die nog volslagen onmondig is. 

Alhoewel onder deze beschrijving van Brugmans ook de fabrieksarbeider valt 

die in de genealogie Bloothooft in de 19e eeuw niet voorkomt is het niet 

onmogelijk dat dit grauwe 19e eeuwse beeld ook verbonden moet worden aan 

de landarbeiders en dagloners die in de genealogie voorkomen. Hierover zijn 

de overigens zeer summiere overleveringen die nu nog bij familieleden over de 

vorige eeuw bekend zijn-als hun voorouders arbeiders waren -vrij eensgezind. 

Er wordt een gezin geschetst dat in armoede leefde, waar de honger voor de 

deur stond en voor het bestaan gevochten moest worden. Ook binnen het gezin 

kon dan niet altijd van een harmonisch samenleven gesproken worden. Als aan 

het eind van de vorige eeuw de arbeidende klasse zich gaat organiseren vinden 

we daarvan binnen de familie eveneens respons. Men ontplooit zich binnen de 

socialistische beweging. 

Op de familietakken die in de 19e eeuw tot de middenstand behoorden is het 

bovenstaande niet van toepassing.De armoede die de landarbeiders kenden 

drong er waarschijnlijk niet toe door. 
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AANTEKENINGEN
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9. APPENDICES 

 

APPENDIX A 

Lijst van gemeenten in Noordholland boven het IJ waarvan in de Oud Burgelijke 

Stand wel(+) of geen(-) aktes betreffende de familie Bloothooft zijn gevonden. 
Akersloot + Obdam - 
Alkmaar + Oosthuizen + 
Amsterdam + Opmeer - 
Avenhorn + Opperdoes - 
Assendelft + Oterleek + 
Barsingerhorn - Oude Niedorp + 
Beemster + Oudorp + 
Bergen + Oudendijk - 
Berkhout + Oostzaan - 
Beverwijk - de Rijp + 
Broek op Langedijk + Schagen + 
Broek op Waterland - Scharwoude - 
Blokker + Schardam - 
Beets - Schermerhorn - 
Bovenkarspel - St Maarten - 
Castricum + St Pancras + 
Edam - Schellinkhout + 
Egmonden - Schoort + 
Enkhuizen - Spanbroek - 
Etersheim - Twisk - 
Graft + Uitgeest - 
Groet - Ursem + 
Grootebroek - Venhuizen - 
Harenkarspel - Warden - 
Haringkarspel + Warmenhuizen - 
Heiloo + Westwoud + 
Hensbroek + Westzaam - 
Heemskerk - Wieringerwaard - 
Hoogkarspel - Wimmehum - 
Hoorn + Wormer - 
Heerhugowaard + Wormerveer - 
Jisp + Wijdenes - 
Ilpendam + Zuid Scharwoude - 
Katwoude - Zuid en Noord Schermer  + 
Koedijk + Zaandam + 
Koog a/d Zaan - Zwaag - 
Krommenie - Zijpe - 
Kwadijk - 
Limmen + 
Landsmeer _ 
Medemblik + 
Middelie +   
Midwoud - 
Monnickendam +   
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Noord Scharwoude - 
Nibbixwoud - 
Nieuwe Niedorp - 
  

APPENDIX B lijst van aan de familie Bloothooft verwante families 

 
A  
Abbes VIIb.7 
Adriaans IVg 
Al IIb.3 
Akkerman VIIIk 
Ammeraal VIIIf 
Arentz IIIa.2 
 
B 
van Baar VIc.3 
 VIIb  
Baart Vd.4 
 VIb.1  
Baartscheer IXg.3 
Bak VIIa.5 
Bakker IVg.1 
 VIIh.la 
 IXa.5 
 IXg.1  
Balk
 VIIa.1
0 
 VIIIk.4 
Baltens IVc.3 
Beck Vc  
Beekemeier  Vb 
Beel VIIf 
Beeltman IVe.4  
Beemsterboer  VIIIk.3 
Beets VIId 
 VIIIf.4 
Benten Vf.5 
Bergen IXc.2 
Besse VIIa.4  
 VIIIa  
van Beusekom  VIf.2 
Blaauw IXe.2c 
Blankers IXc.5 
Bleeker VIc.4 
Blokker IVe.4b 
Blom IXb.4 
Boekel IXa.3 
de Boer Vk 
VIIg 
Boers VIIIi.3 

Bol Vi 
de Bood IXg 
Booy IXb.1 
Bouman VIIb 
Boumans VIIk 
Boxman VIIk 
Brandtjes IVc.3 
Brakenhof VIc.4b 
Broersen VIIf.1 
Brouwer VIIa.5  
 VIIg  
 IXe.2a 
Bruin VIc.12 
Buis VIIb.2 
Bunsma Vf.8 
Buren VIc 
Bijl VIb.3 
 
C  
Cevat IXe.2 
Commandeur IXb 
Cornelis IIIa 
IVe 
 
D  
Daan Ve.le 
Dalenberg Vf.5 
van Dam VIb.1 
Davidzon VII1.1 
Deitmers VIc.10 
Dekker  IVb.7  
 VIe.4  
 VId.3  
 VIf.4 
Diep VIc.10 
Dirks IIb.3 
Dral VIIf 
Doek VIIIh 
Doorn IXg.2 
Duin IXe 
Duyneveld IVf.6 
 
E  
Eeken VIIIb 
van Egmond VIIIk 

Ensing VIIIi.3 
Evers VIIc 
Eybers Vf.8 
 
F  
Feldmann IXa.1 
Franke  VId.3  
 VId.5  
 VIIIf 
Frens
 VIIIa.5
a 
Friedrich IXd.2 
 
G  
Geudeke IXd.1 
de Geus IVd.5 
de Git VIb.4 
Glas VIe 
Glasbergen IXf.2 
de Graaf Vi.4 
 VIIh.1 
Gras Vg 
Gravenmaker  VIf 
de Greve 
 I
Xa 
Greuter
 V
IIc 
Groenewal
 VIIIk.3
c 
Groot  Ve.4  
 Vi.1  
 Vi.la  
 IXf 
de Groot IVf.9 
 
H  
de Haan Vk IXh 
Half VIIId.6 
Hart Vf.8 
Heemskerk Vc.1 
Hemme VIIb 

R
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Hemmer VIf 
Hendriks IVd 
Hoed IXa.4  
Hoedjes VIIIi 
Hoeman IVd.3 
Hof Va.8 
van Hof VIIb 
van 't Hof VIc.3 
Hosman VIIb.7 
Hooghuis VIf 
Hooyboer IVd.3 
Hulstman Ve.4a 
 
J 
Jannes VIc.11 
Jans IIa  
 IIb  
 IVb  
 IVg 
Janssen IVa.5 
de Jong IVg.3 
 Va.8 
 VIb.3  
Jongkees Vi 
 
K  
Kaarsenmaker  IVd.3  
Kap Vg.1 
 Vg.3 
Karels VIIh.lc 
Kaufmann IXa.2 
Keunig VIb 
Keyser VId.3 
Klaas Vb IVf 
Klaver Vc.8 
Kleef IIIb.12 
Kleybroek IVf.11 
 Vg.4 
Klomp IXg.1 
Kluin
 VIIIa.5
a 
Knaap Vi.4 
Knol VIIIg 
Koeman VIIIk.1 
Koomen VIIf 
Koop VIc.5 
Koopman IVf.6 
Kooter VIIId.5 
Kooyer IXf.2 
Korver IVe.4b 
Kosten VIIe 
Kramer VIIIg 

 IXa.7  
Kraakman VIc.4b 
 VIIh 
Kraay VII.5a 
Kromwel VIc.5 
Kruyer VIc.4h 
Kruythoff VIIe 
Krijgsman  IXa.2  
Kuin  Vf.5 
Kuip VIIa.9 
 
L  
Laan Vf.5  
 VIc 
Langereis VIIa.9 
 VIIf 
Lafors IXd 
de Leeuw  VIIIk.5 
Lek Vk.1 
Lely Vf.1  
Leufers VIc.4e
  
Limmen Vd.6  
 VIc.5 
 
M  
Maurits IIIa 
  
Meier VIIId.7
  
 IXh.2
  
Mendrik IXg.3
  
Metselaar VIIIk.2 
 VIIIk.3
a  
Meurs VIf  
Mienis VId.3
  
Min VIb.2
  
Molenaar VIId.3
  
Mos IVc.8
  
Mosch VIIIi.6 
Mulder Via 
 VId.5
  
Muys Vc  
 
 

N  
Nanne VIb.1 
Nat VIIIa.1
  
Ningsz Vf.5 
  
Nooy Vb 
 
O  
Oostermeijer IXe.2b 
Ootjes VIIf.1 
Ossen VIIIk.5 
Oud VIIf 
Oudes
 VIIa.1
2 
Ouwejan IVb 
 
P  
Palenstein 
 VIIIk.3
b 
Pater VIb  
Pel IVg  
van Petten Vf.5  
Pieters IVa.2 
 IVe  
 IVf 
Poland  IVc 
Poppes  VIIf 
Portegies Ve.1 
 Ve.8 
Post Vb.3 
 
R  
Remme IIb.3d 
Rens IXf.3 
Reysman VIIh 
Rol IXe.2e 
Rond VIIIa.1 
Ronges IIb 
Roodenburg VIIh 
Roos  Ve.lc 

VII.2 
 
S 
Schee VIb.1 
Schellinger  VIIc 
Schermer VIIb.5 
Schilder IVc.2 
Schoen VIIa.9  
 IXd.4 
Schoenmaker  VII1.1 
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Schol IVc.8 
Schooneman VIIb 
Schouten Ve.le 
 VIc.10 
 VIc.11 
Schuit VIIf 
Schuring VIIIh 
Schut Vg.3 
Sieben Ve.4a 
Slagt VIIIf 
Slap Ve.1 
 Ve.8 
van der Sluis  VIf 
Smit IVe.4b  
 VIc.12 
 IXd.3 
Snabelie VIIc 
Sneeboer IVd.3a 
Spoelder VIf.2 
Stam VIc.5 
Steen
 VIIa.1
2 
Stet Vi.1 
Stoel Vd.6d 
Stoop IXb.5 
Stoopman VIIId 
Storm VIIa.4 
Straatman VIe.4 
 VIIIk.3
b  
Stui VIIa 
 VIb  
Swagerman VIIIf.2 
 IVg  
Symens IVa 
 IIIb  
 
T  
Tamis Vc.1 
Tenboom VIc.8 
Tenty VIIIa.5 
Tessel VIIIb 
Tesselaar IXa 
Tol IXg 
Vb.3 
 
U  
van Uitert VIIIa.6 
Ursem IXe.2d 
 
V  
Vader IVf.9 

van Veen VIc.8 
Venverloo IXc 
Verduin Ve.lb  
 Vg.1 
Verkiel IXd 
Veuger IXg.2 
Vicars IVe 
Visser Vk 
Vlieger VIIIa 
Vreeken VIc 
Voetel IXh.3 
Volgers VIIh.1 
Volkers IVd 
Voormeer IVd.3a  
 VIIh 
 
W  
de Waal IVe.4b 
Waldram Ve.4a 
Water IVc.5  
 Ve  
Waterdrinker  VIIa.9 
Way Vc 
Weder VIIf 
Wester VIf  
 IXa.6  
 IXb.1 
Wezel IXf 
Wiering Vk.1 
de Wilde Vb 
Willems Va 
van der Winden  IXe.2f  
de Wit VIb.1 
 VIe.4 
 VIIb.5 
van Wonderen  VIIh  
Wortel VIc 
 VIIh.lc 
Woud Vf.8 
Wijnkoop VIIh.la 
 
Y  
Ykel IXf.4 
Ytjes Ve.lc 
 
Z  
Zaanen  VId.g  
van Zalingen  VId.g  
Zevenhuizen  VIIc 
Zonderzorg Vi.la 
Zwaan VIb.2 
Zwager IXc.6 
Zwagerman VIIIg.1 

Zijp IVd.3 
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