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Aanteken boekje van Elisabeth van der Woude. 
 
Almanak formaat in perkamenten omslag, waarbinnen geschreven;  
 
Elijsabet vander Woude,  
 
Anno  
1621, de 25 julij oude stijl is mijn vader Harman Hartman van der Woude geboren in’t huijs te  
          Munnickelant in Suijt Hollant. 
1632, 1-10, is mijn moeder Margaritha Blaeuhulck geboren tot Enchuijsen, daar haar vader was  
          Bewindhebber van de Oostindische Admiraliteits Heer, Equpagemeester en Munsterheer  
          Generaal te water en te lande.  
1646, is mijn vader geworden Hoofd-Officier en Dijkgraaf van de Niedorper Koggen in Noord- 
          Holland, (zie N-H Oudheden, deel 1, 1891, blz 21). 
1656, 19-3, is mijn vader Harman Hartman van der Woude en mijn moeder Margarieta  
          Blaeuhulck te samen in den huwelijkse staat vergadert binnen Nieuwe Niedorp, beijde  

          sonder ouders.  
 
Memorije van ’t geen bij mijn tijd is voorgevallen, soo in Holland als op ander plaatsen.  
1657, 11-1, sijnde saterdagh savons, ben ick geboren tot Nudorp, en de 12 dito gedoopt, en na  
          mijn vaders moeder Elisabeth genoemt.  
1658, 3-10, is mijn broeder geboren, en na mijn moeders vader Johannes genoemt.  
1661, ..-7, is mijn suster geboren, en na mijn moeders moeder genoemt Margarieta.  
1662, 21-1, is mijn moeder Christelijck inden Heer gerust, en de 27 dito begraven tot Enchuijsen  
          inde Zuijderkerck in een dubbelt graf.  
1665, In de somer werden de boeren in’t Noorder-Quartier op geweer geset, en wiert vader  
          aangenomen voor een van de 4 Hoofd cornels over Noord-Holland.  
1665, geschiede de eerste Zee batalje tussen de Hollanders en Engelse, alwaar de Admiraal  
          Opdam wiert doot geschooten.  
1666, 12-9, was de brant tot Londen.  
1667, waren de Hollanders in de ravier van Londen, alwaar Brackel de keten voor de ravier aan  
          stukken zeilde, en namen ons volk het kasteel en des Konings magesijn in, dat groote  
          alterasij in en gelant gaf.  
          In t’selve jaar, de 30 juli, werd de vrede gesloten tussen de Hollanders en Engeland.  
1668, 1-5, vertrokken wij van Niedorp, en gingen inde Huijgen-waert wonen op onse Hofstede.  
1669, hebben de Turcken Candija gewonnen.  
1672, hebben de Fransen 3 van onse 7 Provincien met veraet in gekregen, nu scheen het dat wij  
          ’t alles soude quijt raken.  
          Dit jaar hebben de Staten de Prince van Oranjen angenomen tot Kapitein-Generaal.  
          De 7-6, geschieden de eerste Zeeslag tegen de Engelse en Franse vlooten. De 3 juli wiert  
          sijn Hoogheid Stadhouder over Holland, Zeeland en Westfriesland.  
1672, 20-8, zijn in Schravenhaege omgebracht Jan en Cornelis de Wit.  
1673, wiert mijn vader Schout van Opmeer.  
          De 1-6, wint de Koning van Frankrijk Mastricht.  
          De 7-6, geschieden het bloedich Zeegevecht tussen de Hollandse, Engelse en Franse  
          vlooten, daar de onse een groote vicktorie bevochte.  
          In dese tijd kwam de Franse en Engelse vloot soo dicht aan de Hollandse kust, dat men  
          het volk wel kon tellen op de schepen, als men op de strand stond. Mijn vader als Cornel  
          trok op na de Helder met omtrent 16 a 1800 man om de vijanden te beletten datse niet  
          met plat vaartuigen souden strande. Wij maakten enige schansen in de duinen, maar onse  
          macht sou te klein geweest zijn ten ware Godt de Heer ons mirakeleuslijk verlost had,  
          want de eb ging 3 getijden sonder ophouden, daar anders de vloet most tussen beijden  
          komen, soo dat het diep altemaal verlopen was, en onmogelijk voor haar om aan land te  
          komen.  
          De 21-8, is de derde victorie bevochten door de Hollanders.  
          De 12-9, heeft de Pruis Naarden weer gewonnen.  
          De 13-11, wint de Pruis Bon. De 23-11, hebben de Fransen Utrecht verlaten.  
1674, 19-2, is binnen Londe de vrede met Hollant getekent.  



          De 20-3, isser een boer met 150 varkens over ijs gekomen, van Stavoren op Enchuijsen  
          over de Zuijder Zee.  
          De 12-4, ging mijn vader met enige heren over het ijs in de graft om ons huis.  
          De 21-4, is de vrede besloten tussen de Bisschop, Keizer en Staten.  
          De 1-8, sijnde woensdag tegen den avont, is in Holland sulken onweer geweest, bij velen  
          een orkaan genaamt, dat kerken, toorens, huijsen, schepen en ontallijk veel bomen, ja  
          bijkans hele dorpen heeft om vergeslagen, soo dat hier te lande nooit van diergelijk weer  
          gehoort is.  
          De 15-10, wint sij hooghijt de stat Graeve.  
1675, De 4-8, hebben de Keizerse tegen de Franse een grote victorie bevochten, alwaar Turenne  
          dood bleef.  
          De 4-11, sijnde maandag op een na spring was het water soo hoog met een noordwester  
          wint dat door swaarte van het water de zeedijk bij het zwarte kerkje (tussen Hoorn en  
          Edam) is doorgebroken, en het water dien dag voor een binnendijk (genaamt de Bobeldijk)  
          gekeert wert. Des anderen daags de storm, noch al continuerende, met donder en bliksem,  
          wies het water noch al aan, soo dat het voor mensen ogen onmogelijk scheen om de  
          Noordijk bij Lambertschaage te behouden, doch de Heer gaf dat het met zeilen daar  
          gewicht aan hing, gekeert wert, de klokke gingen nacht en dag allarm, dat bedroeft was  
          om te horen. Die dag kwam tot Niedorp de donder inde kerk en stak de toren aan brant,  
          doch kregent haast uit, sonder grote schade.  
          De 17-11, met de nieuwe maan was ’t water weer seer hoog, soo dat de meeste binnen- 
          dijken te licht vielen en mee deur braken, maar Niedorp, de Waart, de Scharmeer en de  
          Beemster hielden stand, soo dat daar de vloet gestuit wiert, aan welke dijken alle daag  
          meer als 3000 boeren werkten, men zette de sluisen bij Nierop open die groot voordeel  
          deden, want als ’t laag water in zee was, gingen de sluisen open en loosden ’t water van  
          binnen, en als de vloet kwam slotense van self toe.  
          De 3-12, raakten ’t gat inde Zeedijk dicht, daar des anderen daags een dank dag over  
          gehouden wert.  
          De 5-12, wast weder opnieuw alarm, want men had de ankers daar de dijk mee gehouden  
          wert, laten af kappen, soo dat alde nieuwe palen aan stukken knapten en weg dreven en  
          het gat wel groter brak als het te voren geweest was. Hier was goet raet dier.  
          De 7 en 8-12, vaar vader met een sloep of boot van Rustenburg na Hoorn, over alde lan- 
          den en hoven heen, en daar wert een salm binnen in’t land gevangen. Kort daarna begon  
          het heel hart te vriesen, soo dat de mensen en die haar huijsen in’t water stonden grote  
          koude en armoed leden, en heel veel huijsen weg spoelden en die noch bleven staan waren  
          grootelicx beschadicht. De binnendijk bij Keren is ook doorgebroken en gants Drechter- 
          land liep onder water tot voor Enchuijsen, daar men de poorten toedamde om het water  
          uit de stat te keren. De ingebroken zeedijk kreeg men omtrent Karstijt weder dicht, daar  
          de Heer voor gedankt zij, want eer het soo ver gebracht was, sag het der slecht uit door de  
          groote schade en ongemakken die de mensen hadden geleden. Heel veel beesten zijnder  
          verdronken, en de klokken gingen wel 5 a 6 weken nacht en dag allarm, doch men hoort  
          niet datter meer als 3 mensen verdronken sijn daar soo veel landen en dorpen onder water  
          waren. De dijken in Waterland, om Amsterdam, en in Zeeland waren ook gebroken, en  
          noch op veel meer andere plaatsen.  
1676, 8-1, heeft Admiraal de Ruyter de Franse vloot voor Missina geslagen.  
          Omtrent mei begon het land dat onder water was geweest moy weer droog te worden  
          datter zeer desolaat en verdronken uit sach.  
          De 14-7, wasser sulken onweer inde Waart van donder en bliksem, en vielen hagel stenen  
          als groote kieviets eijeren, soo datter geen glasen ongeschont bleven, en al het koren was  
          op het veld ter pletter geslagen en bedorven.  
          In augustus hebben de heren Staten mijn vader aangenomen voor hoge Raad om te gaan  
          na de vaste kust van Amerijka, aan Kaap de Oranje, of de ravier Wiapoka. Kort daarna  
          heeft vader de Heren vande Rekenkamer bedankt voor het Baljuw- en Dijkgraafschap van  
          Niedorp, bij hem 30 jaren bedient.  
          De 3-12, zijn wij met onse huishouding opgebroken en uit de Waart na Niedorp vertrok- 
          ken om voorts onse volgende reis te vervorderen.  
          De 5-12, gingen wij van Colhorn met een lichter 2 a 3 om scheep te gaan. Wij waren sterk  
          als volgt; mijn vader, ick, mijn broeder en suster, met 5 meiden, 45 knechts, en voorts 3  
          paarden, 6 koeien, enige schapen, een partij hoenders en duiven, wel versien van linnen  



          en wollen, tin en koper, alderleij gereetschap en matrialen, tot de landbouw van noden  
          voor 50 man geweer en ook voor ons en al ons volk en beesten voor een heel jaar provisie  
          of levensmiddelen.  
          De 6-12, kwamen wij aan ons schip dat inde Vlieter lag. Het schip sijnde een Heckboot   
          van omtrent 300 last, voerende 24 a 26 stukken en de St.Lourens achter aan ’t was vrij  
          wat over laden en daar waren op omtrent 300 zielen, doch de beesten waren op een ander  
          schip.  
          De 9-12, zeilden wij uit de Vlieter na Texel, daar wij die selven avont noch moste onse  
          stengen schieten om de harde storm wint.  
          De 13-12, ging mijn vader, ick en mijn suster met de schipper aan land aan de Helder.  
          Het vroor zeer hart met een Noortooster wint. De 14-12, begon de ijsgang soo hart aante- 
          dringen dat de hele vloot sterk omtrent 50 zeilen, genootsaakt was om het zee gat uit te  
          loopen. In ’t uit loopen kwam de boot om ons te halen, alsoo wij noch aan land waren, en  
          sagen de vloot ’t zeil gaan. Kwamen met grote moeiten aan boord.  
          Wij hadden geen half uur scheep geweest, noch zijnde binnen de laatste tonnen, raakte  
          het schip De Waeckede Boejen, daar Kapitein Tijloos op was, dwarzee gudt dat ons recht  
          voor de boeg kwam, doch hebbende zijn sloep opzij hangen, stuiten de meeste vaart daar  
          op, of doch de sloep sprong altemaal aan spaanders, en het touwwerk van beide schepen  
          raakten in malkander vast, soo dat Tijloos genootsaakt was sijn anker te laten vallen, ’t  
          geen hij dede soo dat wij door dat middel van malkander raakten. Ons schip was weinig  
          beschadigd also hij aan de grond raakte daar hij met groot perijkel van het ijs wel 3 a 4  
          dagen bleef sitten. Doch eindelijk met groote schade los kwam, maar wiert korts daarna  
          op strant geset. Dien selven nacht zeilde een van onse schepen een stuk uit onse  
          companjen, doch die schade was klein.  
          De 15-12, smorgens heel vroeg kwam een schip recht voor onse boeg, dat ons ’t heele    
          galjoen weg nam, en de boegspriet hing heel op de sijde, die sij noch met een domme- 
          kracht door hulp van het spil weder te recht kregen. Maar het schip sacher desolaat uit  
          door soo veel rampen. ’s Avonds kregen wij Engelant in’t gesicht.  
          De 16-12, wij wat schrikkich sijnde voor ’t overzeilen, hielden ons wat ter sijden van de  
          vloot af, en komen wat na bij de Franse kust, rancontreerde ons inde nacht een Franse  
          kaper, wij maakten alles waardig om te slaan, onse konstapel gaf vuur waarop de kaper  
          aanstonts de wijk nam.  
          De 17-12, kwamen wij in de Spaanse zee, de wint als vooren noordoosten, zetten onse  
          koers Z.W. ten zuiden met harde wint.  
          De 19-12, scheiden onse convoijers van ons en namen haar keer na Holland, dat grote  
          alterasij maakten onder ons volk de wijl wij niet beter wisten of sij soudet ons geleiden tot  
          in de ravier Wiapoka, maar ’t scheen sij ander order hadden als wij wisten.  
          De 21-12, scheiden de vloot van malkander om ieder sijn reis te vervorderen. Wij bleven  
          met ons 6 schepen bij een, sijnde ’t Wapen van Amsterdam, de St.Lourens, de Burg van  
          Leiden, St.Elisabet, de Stephanus, en het Prinse Wapen. Alle gedestineert na de ravier  
          Wiapoca of Cp de Oranje aan de vaste kust van Americka, daar bleef noch een oostindis- 
          vaarder bij ons genaamt de Blaeuhulck.  
          De 25-12, komende op de hoogte van de 33grd, dwaalden ’t Wapen van Amsterdam en de   
          Burg van Leiden van ons, de oostindisvaarder de Blaeuhulck geen goede koers houdende  
          verviel te dicht op de eilanden en alsoo sijn licht uitging, doolde wij van malkander, wij  
          raakten door de donkere nacht en ’t onweer tussen Madera en het naastgelegen eiland  
          deur. Hadden een zeer kwaden nacht, vermits heel inde klippen verwart waren en de zee  
          hemels hoog daar tegen brande, maar noch bovent al dit perijkel kwam in de seve nacht  
          een schip heel dicht bij ons dat vrij groot was. Wij meenden dat het een van onse schepen  
          was, maar hij doende sijn licht in ½ kwartier uurs wel 3 maal op en uit maakte, merkten  
          wij dat het een Turk was die sijnde aan andere Turken die daar ongetwijfelt ontrent  
          waren. Wij deden al ons lichten uit en ontkwamen soo door het donker onweer de handen  
          van dat woedende volk daar de Heer voor gedankt wiert.  
          De 26-12, smorgens waren wij altemaal van malkander verstroijt en konden niet een schip  
          in zee sien. Tegen de avont kwamen weer van onse schepen bij ons.  
1677, de 6-1, kregen wij de Soute Eilanden in ’t gesicht. Wij gingen voor IJle de May ten anker  
          leggen alwaar wij onse andere 3 schepen vonden, doch de oostindivaarder sagen wij niet  
          meer. Daar lagen ook 3 Engelse Konings schepen, sij verstonden dat wij de vlaggen  
          mosten voor haar strijken, ’t geen bij ons geweigert wiert, daar grote moeite uit ontstont.  



          Het geschut raakte te boord ende bloetvlaggen op. Men sou malkander dapper slag gele- 
          vert hebben, ‘ten waar de Predikanten wedersijts de paijs gemaakt hadden. Die volgende  
          nacht spilden 3 van onse schepen van haar anker en dreven weg.  
          De 7-1, wij die 3 schepen missende, lichten onse ankers en zetten ons koers na het eiland  
          St.Jago, alwaar onse order was om 10 dagen stil te leggen. Wij meenden ook die andere 3  
          schepen daar te vinden, maar daar komende vonden niemant, doch sij kwamen dien  
          avont bij ons.  
          De 8-1, sijnde vrijdag, is mijn lieve vader Harman Hartman van der Woude Christelijk in  
          de Heer gerust, nadat hij 12 a 14 dagen hadde krank geweest, latende mij, mijn broeder  
          en suster in groote droefheid gaande na een vreemt land, van onse beste vrint berooft, niet  
          wetende wat swarigheit ons noch over ’t hooft hing, broer was mee heel krank.  
          De 9-1, ging ick met eenig volk aan land om te versoeken of wij daar wel begraven  
          mochten. Wij werden daar wel onthaalt van een Priester, zijnde van de Preekheers order,  
          doch tot ons versoek komende kregen wij dat antwoort dat wij daar wel mochten  
          begraven, soo wij rooms Catolijck waren, waarop ick sei wij sijn gereformeerde Christenen,  
          maar sij seiden geen Christenen te kennen dan die rooms Catolijck waren en dien   
          volgende ons versoek mosten afslaan, alsoo het een gewijde plaats was. Voor aan de Baai  
          daar wij met de schepen in lagen, was een klein eilantje, ’t geen wij gingen besien, vonden  
          daar goede gelegenheit, alwaar wij den 10 januarij mijn vader stillekens begroeven sonder  
          dat het de Portogesen wisten.  
          Wij gingen dagelijks aan land, besagen overal de bossen en plantasien, ’t was overal met  
          hoge dorre bergen van blauwe steen, seer heet en droog also het daar in geen 17 a 18  
          maanden geregent had. Slechte  huisen, doch waren sommige noch wel versien van silver- 
          werk en andere huisraat. De valeijen waren seer playsant beplant sijnde met kokos  
          bomen, sittroen, orarijen, pome de cinaes, sjasmijn, palmietje en meer andere rare bomen   
          alsmede suikerriet, toeback en catoenbomen. Daar waren ook paarden, koeien, ezels,   
          bokken, veel apen en meerkatten.  
          Wij hadden op sekeren tijt haast een groot ongemak gekregen dewijl wij omtrent een mijl  
          boswaard een plantasie gingen besien die dicht vol bomen was, daar stond een groot huis  
          met een gelderij, alwaar wij wat zaten te rusten.  
          Wij waren omtrent 20 personen, mossjeurs en jonge jufr., nevens enige knechten. Wij  
          dachten soo vrij te sijn als in Hollant, niet wetende dat de Portugesen op St.Jago een partij  
          schelmen waren. Terwijl wij daar saten kwam de heer van deze plantasij ons al heen en  
          weer verbij wandelen die ons geweldig aan sag wij sulken stouten gesicht ongewoont  
          trokken onse kappen dicht voor de ogen om niet meer besien te worden. Een Jonkheer  
          sittende aan mijn sij, stiet mij aan den arm, seggen Juffertje het is op u gemunt. De  
          anderen dat horende seide vrinde laat ons vertrekken, daar komen 6 a 8 soldaten, sij  
          sullen ons aan een kant helpen. Een Kapitein die bij ons was, de Portugese taal  
          verstaande, had enige discoerse met de heer. Hij vroeg wat ick voor een dochter was, de  
          Kapitein antwoorde, het is mijn vrouw, maar hij had naar de bekende weg gevraagt. Hij  
          gaf de Kapitein een donker gesicht seggende, het is een dochter van die heer die sij hier  
          wouden begraven. Ik weet wel dat se niet getrout is.  
          Wij wandelden ondertussen wat in het bos, en siende dat sij ons vervolgde gingen wij na   
          de zeekant. De Kapitein bevreest sijnde voor ongeval, sprong strackx met enig volk in de  
          boot en roeide na het schip. Daar kwam een ander boot om ons te halen die wij aan strant  
          stonde te wachten. Ondertussen kwamen enige negers uit het bos die 2 van onse manlui  
          de hoeden vant hooft lichten. De een was een Raad van Justitie, en de ander een Doctor.  
          Voorts raakten de degens uit, en sij met enige knechts boswaard in haar vrouwen stonden  
          met ons op de strant. Daar ging het op een kermen, de vrouwen om haar mans, en wij uit  
          vrees van weggevoert te worden. Zodra de boot aan strant was gingen wij daar in, het was  
          daar seer ondiep, soo dat de boot aan de klippen stiet. De matrosen ons getrou sijnde,  
          sprongen in zee en lichten soo de boot die anders niet sonder prijkel van de negers lag. Wij  
          bleven leggen wachten een weinig van de strant, ons volk kwam haast weer uit het bos  
          dewijl de swarte haar ontlopen waren. Zodra die in de boot waren roeiden wij na boort.  
          Daarkomende vertelden ons avontuur. Een oud schipper dat horende sei, vrinden u  
          perijkel is veel groter geweest als gij geweten hebt.  
          De 16-1, gingen wij weer an land, kochten enige beesten en namen ons afscheit van de  
          Portugesen sonder haar wel toe te betrouwen.  
          De 17-1, lichten wij onse ankers en even buiten de baai komende vernamen 3 Franse  



          schepen. Wij wetende datter 14 oorlogs-schepen op ons uit waren, meenden het die  
          souden sijn, doch sij maar 3 sterk sijnde, dorsten ons niet andoen, en wij sochten haar  
          ook niet, so dat elk sijn weg vervorderde. Zetten  ons koers W.Z. west aan tot op ½ graat  
          aan de Linie Equenactiael.  
          De 1-2, kwamen voor de ravier d’Amasonis, alwaar een sterke stroom ging die ons al bij ’t  
          land langs sette tot aan de Kaap de Oranje of de ravier Wiapoka.  
          De 6-2, kregen de berg Commariba in ’t gesicht waar aan bemerkten dat wij voor de mont  
          van de ravier waren, dorste evenwel, dewijl daar omtrent meer bergen leggen, niet op het  
          onzeker aan. Een van onse kleinste schepen, dat best bezeilt was, zeilden de ravier op en  
          bevont Wiapoka was schoot lustig, waarop wij aanstonts volgden.  
          De 7-2, in’t begin van de ravier sijnde is mijn suster Margareta van der Woude Christelijk  
          in den Heer ontslapen, volgende kort haren vader nadat sij 12 a 14 dagen hadde krank  
          gelegen.  
          De 8-2, is sij aan de voet van de berg Caribote begraven.  
          De 9-2, gingen enige van onse Opperhoofden aan land, ’t geen sij seer vermakelijk vonden,  
          en soekende bekwame plaats om ons ter neder te setten, en daar niet vindende resolveer- 
          den des anderen daags hoger de ravier op te soeken. Wij lagen voor de berg Caribote ten  
          anker.  
          De 10-2, kwamen enige Indianen met canos aan ons boort die ons vriendelijk bejegende.   
          De Koning met sijn zoon met vrouw en kinderen kwamen ook aan boort en bleven dien  
          dag en nacht bij ons. Des anderen daags gingen wij met de Indianen aan land die ons een  
          bekwame plaats aanwesen om ons ter neder te setten. Het was 5 mijl boven Caribote een  
          plaats die op sich self seer stark was. Het was een klip aan de hoek van de ravier, en  
          bovenop goede kleigront, doch vol geboomte dat heel jong was. Sij seiden dat daar een  
          Hollander gewoont had, diens naam Jacob was, maar had al een jaar of 2 doot geweest.  
          Wij maakten enige tenten voor ons volk en goed omdat niet inde open lucht souden sijn,  
          alsoo het in de regen maanden was begosten de bomen om te hakken, en in brant te  
          steken. Brochten het goet en beesten aan land, timmerden onse huisen op.  
          Het land was overal vol geboomte met hele dichte kreupel bossen, vette kleigront, en hier  
          en daar wat moerassich, daar waren veel mieren die hele stukken lands besloegen met  
          haar nesten en veel kwaad deden. Sommige waren als hier te lande gevonden worden en  
          andere als halve vingers lang. Maar aldaar de bossen verbrant werden, waren de mieren  
          weg. Daar waren veel beesten in ’t wild als harten, verkens, tijgers, luipaars, baviane,  
          apen, luiaarts, saguwijne, crocodillen, zeekoeien, schilpadden, en ook veel gevogelte als  
          hoenders, kalcoenen, pauwen, papegajen, roode valken, indice ravens, kacketoes, en veel  
          meer andere beesten, en ontallijke voogelen. Daar wiessen ook seer veel vruchten in’t wild  
          als Pattatus, funielje, en ontallijke vruchten mij onbekent. Daar waren ook vliegende  
          draecken, slangen, miereters, schorpioene, en meer ander ongedierte. Snachs scheen het  
          hele bos vol sterren.Wij praktiseerden gedurig wat het mocht wesen, bevonden dat ’t niet  
          anders waren als spaanse vliegen. De ravier was ook heel goed, het was soet water met  
          veel vis die heel lekker en goed was. Aan de kant stonden de hoge bomen die de takken  
          heel in’t water hingen. Overal klom de wilde liguster bij de bomen op die met witte en  
          peerse bloemtjes geschildert waren door de groene bladen. Het scheen een aarts paradijs  
          te sijn. Midden in de ravier lagen enige eilantjes vol bomen tot in het water, de oesters  
          hingen aan de takken als het laag water was, want de ravier loopt wel 12, 14 a 15 voet op  
          en af, soo dat men met schuits onder de takken door kan varen als het laag water is, en  
          met hoog water sijnse onder. Overal waren kleine kreekjes die onder de kreupel bossen  
          door kwamen lopen, ’t was water als crastul en so soet dat daar weinig diergelijk te vinden  
          sou sijn, en ’t water was soo kout als ijs.  
          Na 3 a 4 dagen aan land wierde ick heel krank, maar mijn broer was nu weer redelijk  
          gesont, soo dra ick weer wat beter wiert versocht ick de Gouverneur of ick weer na Hollant  
          mocht vertrekken, doch mijn versoek wert niet toegestaan. 2 a 3 dagen daarna ging ick  
          met de boot na het schip, nemende verlof aan mij selver. Des anderen daags kwam de  
          Gouverneur met de Fiscaal aan boort en brochten de brieven aangaande slants saken. Die  
          nacht verloren wij een anker.  
          De 18-3, lichten wij onse ankers en gingen ’t zeil na Patria. De stroom dreef ons al bij de  
          kust langs, en dat met sulken kracht dat wij wel 45 a 50 mijl in ’t etmaal avanceerde  
          omtrent Tabago komende, dreven wel 8 a 10 dagen in stilte dat wij achtwaarts noch  
          voorweerts geraakten, kregen N.O. wint. Wij sochten de west Passaat, doch vonden niet  



          als inde wint te weten noortwest, vervielen heel aan de Cariebis, soo dat wij alle eilanden  
          konde sien, alsoo ’t onmogelijk was ’t hoekje te boven te komen, moesten wij tussen  
          Garde-loupe en Ladeschade door, ’t was een nauwe passage vol klippen die hemels hoog  
          branden, soo dat een mens de hare te berge stondt die ’t aansag, doch raakten der met  
          godts hulp evenwel door. Wij sagen rondom schepen die wij meenden Fransen te sijn,  
          doch wierden van niemant aangedaan.  
          Komende bij Montsuratte mosten ook binnen door, daar kwam een groot schip op ons af,  
          soo het scheen veerdich om te slaan, de vlag achterop ’t schover zeil opgegijt en de poorten  
          open. Wij sagen ’t voor een Frans Konings schip aan, maakten alles slagvardig, doch daar  
          bij komende bevonden het een Engels schip te sijn. Aan de ander sij van ’t eilant komende  
          lei onse schipper met de armen over boort te speculeren in’t water en siende de klippen  
          onder het schip, riep hij, ree ree mannen, hier is een vijl. Daar was goet raat duur, sijnde  
          soo dicht aan de klippen meenden wij het schip kwijt te sullen raken. Elk vloog om een  
          kant, sij waren daar niet lui, doch het roer was soo dra niet over of het schip draaide als  
          een tol daar van af.  
          In de Krooszee komende hadden gedurig onweer, sagen duisende van vliegende vissen, en  
          tenijne beuijte doradis dolphinus zeesnoeq en haijen, en seer veel kroos.  
          Bij Bermuda kwam een mast van een Portugese kraak aan ons schip drijven.  
          De week voor Paas hadden hard weer, kregen een orkaan van 3 a 4 etmaal, de wint kwam  
          uit alle 4 hoeken tegelijk met sulken kracht dat het schip albemets scheen in een afgront  
          te versinken, als het alweer oprees kond men niet anders sien of hemel en zee kwam aan  
          makander. Tot 2 a 3 maal toe wert het volk bij malkander geroepen en een gebet tot godt  
          gedaan, en met een het volk vermaant dat sij haar mosten bereiden tot de doot, alsoo alle  
          ogenblik verwacht wert dat het schip sou vergaan. Doch de heer gaf dat het weer schielijk  
          bedaarde en wiert soo stil dat men naulijckx kond weten waar de wint vandaan kwam.  
          Maar de zee noch ontstelt sijnde, slingerde het schip soo schrikkelijk dat men gaan noch  
          staan kon, de vis was als dronken in zee.  
          Zeilde vast voor de kust van Nieu Nederlant en Nova Francia langs tot over de Bank van  
          Terra Nova.  
          De 1, 2 en 3 mei sijnde tussen Terra Nova en Eijrlant kregen goede wint. Zeilde 2 a 53 mijl                                          
          in ’t etmaal, doch het mooie weer was haast gedaan, vervielen heel aan H lant, meende  
          daar te ankeren, doch hadden maar 1 anker, maar dorsten het niet te wagen. Wij kregen  
          weer seer hart weer, verloren ons besaans mast. Kort daarna raakten het roer onklaar,  
          doch kregen soo ontrent weer goet. 



          De 5 a 26-2, kregen Fuijla in’t gesicht en Hitlant. Wij meenden aan Hitlant te vervarsen,  
          alsoo al 8 dagen rantsoen van water hadden gehad, doch door ’t harde weer onmogelijk  
          om enige havens te beseilen. Wij sagen dagelijks veel walvissen en potskoppen, die seer            
          groot waren. Onse mening was om na Moskovien te gaan, maar alree gebrek hebbende, en            
          mast en streng nevens veel zeillasie verloren sijnde, resolveerden wij besuide Hitlant om te  
          zeilen, en terstont ons koers na Hollant te nemen.  
          De 1-6, komende bij Fuijla was het soo Mistig dat wij geen scheepslengte van ons kosten  
          sien en souden op de klippen vervallen hebben ten ware dat het schielijk hadde  
          opgeklaart. Tegen de avont hoorden wij schieten. Wij verblijden ons menende dat het van  
          onse komvoijers waren die na de Oost Indische schepen sochten, doch vonden ons  
          bedrogen.  
          De 2-6, smorgens ontrent 2 uren, sagen 3 schepen op ons af komen. Wij geen kans siende  
          om haar te ontlopen maakten alles vaardich om te slaan. Het volk swoeren malkander  
          getrou te sijn tot ter doot, voorts wert er een gebet gedaan en een boete psalm gesongen en  
          soo de vijant verwacht. Onse Kapitein de vijand vresende, viel met 6 man in de boot en  
          meende ’t schip te verlaten om het gevecht te ontkomen, want wij hadden ontrent 20  
          weerbare mannen, en daar kwamen 3 kapers op ons af die den minste over de 100 man  
          op hadden.  
          Kapitein Jan Bart voerende de grootste kaper ziende dat ons Kapitein de vlucht nam, sette  
          sijn koers recht op de boot aan die hij meende onder de kiel deur te jagen. Onse helt dat  
          merkende nam in haast sijn keer na ’t schip. Wij kaatsten malkander vast wat kogels toe,  
          maar soo dra hij niet scheep of aanstonts selver na de Companjen en de vlag gestreken.                      
          In’t strijken begonden de Fransen te roepen, val val en vielen op ons schip met een houer  
          in de hant, en pistools en enterbijl op de zijd. Maar siende de vlag gestreken, deden  
          niemant geen leed als haar goet te plunderen. Ick en mijn meit waren in de cajuit, nevens  
          onse schipper en 2 stuurlui met de 3 Franse Kapiteins, voorts eisten se mijn sleutels van  
          mijn koffers of, die ick gaf. Sij deelden de buit onder haar drieen, en ick sag het aan, doch  
          voor mij wert goede sorg gedragen. Hoewel ick het anders verwacht had, soo dat mijn  
          benautheit en vrees niet soo groot was als in’t begin.  
          Jan Bart nam mij op sijn schip, daar ick van alles wel besorgt wert. Op de kaper gekomen  
          sijnde, vont ick daar een Paap die seide in Noorthollant gewoont te hebben, tot Woggelem,  
          en had mijn vader seer wel gekent. Hij sei mij ook doe mijn vader de Pape-kerck buiten  
          Niedorp versteurde, dat hij daar mee omtrent had geweest.  
          Sij deden dagelijks veel moeiten om mij van mijn geloof af te praten, doch godt de heer gaf  
          mij de vrijmoedigheid dat ick mij daar tegen versette. Sij gaven altemets goede woorden en  
          dan weer dreigementen van mij dit of dat te sullen doen. Maar ick sei nooit te sullen  
          veranderen, om enige schone belofte of dreigementen. De Kapitein was een vroom en  
          goetaardig man, en niet soo bitter paaps als de andere, doch dit dagelijks dispuit, soo sei  
          hij mij, dat een ander insicht had als ick wel meende, en dat ick mij maar gerust sou  
          stellen, alsoo ’t van de Schipper, Jacob van Acker vandaan kwam die een jong vrijer was,  
          en mij garen als ick verandere wou, tot Duinkerken sou gesien hebben. Ick smeet een  
          Paternoster weg, en dee verscheide malen de waskaarsen uit, en eindelijk sij geen kans  
          siende om mij te trekken, lieten mij in mijn wesen. Ik had veel boeken, waar onder veel  
          geestelijke, die sij in een kist sloten, van haar gevende dat die tot Duinkerken souden  
          verbranden. De kaper leefden lui en lekker. Wij hadden dagelijks gesoden en gebraden,  
          lagen te kruisen tussen Hitlant en Noorwegen, en kwamen dagelijks bij de Hollantse  
          buisen. Gedurich was hier in rep en roer, dan sag men voor schepen, dan weer achter, dat  
          ging er dan op af, doch ’t waren gedurigh Engelsen, behalven een Oostindevaarder sijnde            
          een kaper met 8 a 10 stukken en redelijk bemant, daar tegen slaags raakten, doch sij  
          geen kans siende, streken de vlag soo dat sonder verlies van volk haar veroverde. Lichten  
          het beste goet en ’t geschut daaraf, toen ging de schipper over, hakte een gat in de kiel en  
          liet dat schone schip sinken. Sij sette het volk over in een hoeker die daar lei te vissen. Op  
          Doggersbank sonden die na Oostenden, en alsoo het een Hollantse visser was, gaven sij  
          hem vrij vissen.  
          De 22-6, waren wij voor ’t liet van Bergen in Noorwegen, alwaar het sneeu nog op de  
          bergen lag. Wij tijding krijgende dat het schip waarmee wij uit Wesindien gekomen waren,  
          weer hernomen was met groot verlies van volk, resolveerden Jan Bart de Kapitein die  
          kaper op te soeken, en daar ravensij van te hebben, of selver te blijven, hetgeen mij weinig  
          aanstont, vresende het niet wel sou aflopen. Dewijl de ander sijnde sijn eigen neef, doch  



          een Oostendenaar, hem ook socht, en sijnde bijna soo groot en wel bevolkt als hij.  
          De 23-6, smorgens komende op de Welle bij de ravier van Londen, sagen een groot zeil op  
          ons af komen, meende het die was die wij sochten, lieten de Franse vlag achter of wajen,  
          het geschut te boort, de trompette en fiolen gingen, doch bij malkander komende was het  
          een Engels kofferdij man die na Hollant wou. Als de schipper op de kaper kwam, na  
          scheeps gebruik, versocht Jan Bart of hij ons Hollants volk over wou nemen, ’t geen hij  
          deed. Ick versocht mee te mogen overgaan, ’t geen mij gekonsenteert wiert. Op het Engels                      
          schip komende vont ick een seer soet geselschap van Juffers inde cajuit die in Hollant  
          mosten wesen. Die selven avont kwamen wij noch omtrent 10 uren binnen Tessel, ick  
          huurde een schuitje dat mij aan Aertswout bracht.  
          De 24-6, kwam ick tot Niedorp alleen, daar ick de 3 december voorgaande met vader,  
          suster, en broer, en soo veel volk, en kostelijkheid was vandaan gegaan. Ieder kan geden- 
          ken hoe mijn hart gestelt was, daar kwam alle dag soo veel volk om te spreken, dat het            
          mijn hooft haast eil maakten, en ick haar niet al kond beantwoorden. Den enen vroeg  
          na haar man, de ander na ouders, de ander na kinders, de ander weer na vrienden, en  
          dan na mijn vader, suster, broer, en de moeilijke reis, dat mij gedurigh nieuwe alterabijes  
          gaf, soo dat ick dikwijls dacht daar is geen deur komen aan. Ick wenste dick weer in de  
          Westindien te sijn, of elders, dat mij niemant kende. Doch dat was miermereren, ’t geen  
          mij niet toe kwam te doen, alsoo ick groote dankbaarheid aan godt schuldig was, die mij  
          genadelijk verlost had uit de handen van mijn vijanden.  
          Deze somer was het land in Hollant dat onder water had gelegen, tegen allen mensen  
          gedachten weer soo vol gras als het in lange jaren niet geweest hadt.  
          De 10-7, smorgens omtrent 3 a 4 uren overvielen de Fransen Wiapoka met verraat. Mijn  
          broer horende datter geschoten wiert, sprong ten bedde uit, lopende in sijn onderkleren  
          na het fort. Daar komende hadden het de Fransen al in, daar waren enkele Principalen  
          met een vaartuig uit vissen, mijn broer met noch 6 anderen siende geen kans iets uit te  
          halen, namen de vlucht, boswaart in. Vonden in het bos noch 5 andere.  
          De 11-7, kwamen sij bij de Indianen die haar grote vrindschap bewesen, gaven haar eten  
          en drinken, en leiden haar boven op de solder te slapen. Doch alsoo die huisen van groete  
          gemaakt en niet heel sterk sijn, vielen sij snachts met de solder van boven neer, sonder  
          haar te beschadigen. De Indianen wisten niet wat haar over kwam. De Indianen hadden  
          enig schiet geweer genomen van de Fransen, ’t geen sij aan ons volk weer vereerden.  
          De 15-7, alsoo geen uitkomst sagen van haar ellende, gingen 8 van de Hollanders weer om  
          na het fort en gaven haar over aan de Fransen. Het was daar alles verdistrueert en  
          verbrant. Het klein en groot wert vervoert na Cajane.  
          De 16-7, ging mijn broer met een knecht na de kant van de ravier en komende door godt  
          bestiering daar de boot aan kwam zeilen menende na het fort te gaan. Zij haar siende zijn  
          doen, kwamen aan vragen hoe sij daar in’t bos verdoolt kwamen, seiden sij haar dat het  
          fort van de Fransen verovert was, waardoor sij seer verschrikten, en dat sij maar met haar  
          4 ontkomen waren. Versochten derhalve dat de andere 2 mochten mee gehaalt en in de  
          boot kwamen worden. Doch de stierman sei dat hij haar wilde meenemen, maar de andere  
          2 onmogelijk, niet alsoo de boot soo vol sinde geen zee konde bouwen. Waar die mensen  
          gebleven sijn weet men niet, sij hebben haar daar gelaten.  
          De 17-7, gingen sij ‘t zeil, namen haar afscheit van Kaap de Oranje of Wiapoka.  
          De 18-7, kwamen se voor Cajane  
          De 24-7, kwamen se tot Surinama, daar het bijna even eens is als op Wiapoka, behalven  
          dat daar veel beboude plantasies sijn, en een braaf fort.  
          De 29-9, ging mijn broer ’t zeil van Suriname met een fluit schip na Hollant.  
          De 15-12, kwamen se inde hoofde tussen Calis en Doveren, sagen 10 zeilen, 4 voor en 6  
          achteruit, hadden zijde wint en liepen onder Duijns ten anker.  
          De ..?, lichten sij haar ankers en verlieten Engelant.  
          De ..? kwamen de Maas inlopen.  
          De ..?, kwam mijn broer tot Niedorp van sijn moeilijke reis en ging sijn woonplaats nemen  
          tot Enchuijsen.  
          Ik was 19-10-1677 tot Amsterdam gaan wonen in een Franse winkel.  
          De 14-11, is sijn hoogheit de Prins van Oranje in Engelant met sijn nicht getrout, en  
          de 14-12, met sijn gemalinne in de Haagh ingehaalt.  
1678, 12-5, sijn 12 schepen bij Curasou van de Fransen vloot door ongeluk vernielt.  
          De 27-5, heb ick Johannes Pruimer ten doop gehouden in de Oude Kerk, (1682 gestorven,           



          de 12 januari).  
          De 10 en 12-8, is de vrede gesloten met de Koning van Frankrijk en  de Staten Generaal.  
          De 17-9, is de vrede gesloten tussen Frankrijk en Spanjen.  
          De 28-9, heb ick een oliphant gesien in het Oost Indisch huis tot Amsterdam.  
          De 5-10, isser door heel Hollant victorij gebrant over de vrede, godt geeft dat die lang mag  
          duren.  
1679, 20-4, is de vrede gesloten met die van Algiers.  
          De 5-7, Meindert Pruimer ten doop gehouden in de Zuiderkerk.  
          De 31-8, is het huwelijk voltrokken tussen de Koning van Spanjen en Madammeselle  
          d’Orlians.  
          De 24-10, heb ick den oversten Wurst tot Amsterdam Koninklijk sien begraven.  
          De 14-11, is Metje van Gent in den heer ontslapen.  
1680, 16-1, sijn tot Constantinopelen 5000 huisen afgebrant.  
          De 1-2, ben ick tot Enchuijsen komen wonen bij mijn nicht.  
          De 18-2, is het huwelijk gesloten van den Franse Douphijn met de Beyerse Princes.  
          De 8-6, is den donder in een berg geslagen in Ierlant, alwaar sulken water is uit gevloeit  
          dat het land tien mijl in’t ronde is onder gelopen.  
          De 24-7, is tot Heusden de kruitoren door de donder aangestoken en is daar door het  
          kasteel en stat verwoest.  
          De 9-10, is de stat Mallega door een aartbevinge deerlijk verwoest.  
          De 26-12, sag men een commeet os star met een staart, welke staart lang was 84 graden,  
          na het seggen van die geen die hem schooten.  
          De 14-12, is de Keiserin van een jonge Prins verlost.  
1681, is de Prins van Brandenburg getrout met de Princes Radzeviel. 
          De 4-4, ben ick tot Amsterdam komen wonen in de Nes bij nijn nicht.  
          De 17-4, is het Rotterdams convooij op de kust van Minorca deerlijk vergaan. 
          In juni is het bestant van 12 jaren tussen den Chaar van Muskovien en den Grooten Turk  
          gesloten.  
          De 17-6, heeft de Koning van Frankrijk een declaratie uit gegeven tegen de Hugenoten.  
          De 12-7, heb ick Anna Pruimer ten doop gehouden in de Nieuwe Kerk.  
1683, de 10-1, heb ick Jacoba Brincman te doop gehouden in de Nieuwe Kerk.  
          De 3-7, is de Koningin van Frankrijk gestorven.  
          De 5-9, is mijn broer Johannes van der Woude getrout met Meijnutje Boelens, tot  
          Enchuijsen.  
1684, 20-1, is mijn broers vrouw Meijnutje verlost van een jonge dochter, smorgens ten seven  
          uren en den selven avont gedoopt in de Westerkerk, en na mijn moeder Margriet geheten,  
          (de 16 maart gestorven).  
          De 4-3, is mijn broer angenomen om te gaan na Oostindien voor Koopman, en de 14 mei ’t  
          zeil gegaan met het schip de Groote Visserij van Enchuijsen.  
          De 23-4, ben ick Elijsabet van der Woude met Adolf Fredrik Bock te samen in den echten  
          staat vergadert en getrout tot Oost-Zaardam. De heer geef ons daar toe sijn segen amen.  
1685, 29-1, heeft mijn man Adolf Fredrik Bock het groot burger of Poorters recht gekocht tot  
          Amsterdam.  
          De 26-2, ben ick verlost van een jonge soon die de 27 dito gedoopt is van Domenee  
          Wesselinh, en na mijn mans vader genoemt Henderick Jochun, de heer laat hem in  
          deugden opwassen.  
1686, 26-6, ben ick verlost van mijn twede soon die de 27 dito gedoopt is, en na mijn vader  
          genoemt Harmen Hartman, de heer laat hem in deugeden opwassen, (ick heb mijn  
          belijdenis gedaan bij dominee Haritius op woensdag den 24 augustus 1678 tot  
          Amsterdam).  
1688, 24-6, sijnde donderdag, is mijn soon Harmen Hartman inden heer gerust na dat hij 5  
          weken heel uit geteert was. De 28 dito in de Oude Luiterse kerk begraven (sarck).  
1688, 17-10, ben ick verlost van mijn derde kint, sijnde een dochter die de 19 dito, sijnde  
          dinsdag, gedoopt is, en na mijn moeder genoemt Margarete, de heer laat haar in deugde  
          opwasse. 
1690, 2-11, ben ick van mijn 4 kint verlost, sijnde een dochter, en is de 3 dito, sijnde vrijdag,  
          gedoopt, en na mijn mans moeder genaamt Philidia, de heer laat haar in deugde opwasse.  
1691, 19-3, is ons dochtertje Philidia in den heer gerust, en de 12 dito in de Oude Luiterse kerk  
          begraven.  



1692, 9-2, is geboren min 5 de kint, sijnde een soon, en is op sondag de 10 dito gedoopt, en  
          naar mijn vader genaamt Harmen Hartman, de heer laat hem in deugde opwassen.  
1693, 15-3, is gebore mijn 6 kint, sijnde Palmsondag, sijnde een dochter, en is de 17 dito  
          gedoopt, en geheten Philidia, de heer laat haar in deugde opwassen.  
          De 31-8, is onse soon Hartman in den heer gerust na dat 5 weken heel uitgeteert was. De  
          4 sept in de oude Luiterse kerk begraven.  
1694, 1-3, is mijn man Adolf Frederick Bock van de steen gesneden, welke kuur gedaan wiert  
          door de Joodt Benevento de Lijon, die het heel wel gelukt en mijn man haast door godes  
          segen weder tot sijn gesondheit kwam.  
          De 29-8, smorgens heel vroeg, is onse dochter Philidia in den heer gerust na dat 2 weken  
          had siek geweest, ende 2 septemn ind de Oude Luiterse kerk begrave.  
          De 3-9, ben ick verlost van mijn sevende kint, sijnd een soon, en de 5 dito gedoopt, en na  
          mijn broeder genaamt Johannes, de heer laat hem in deugden opwassen.  
--------------------------------------------------------------------- P.J.Buyskes, 14-12-1893, Den Haag. --  
 
 
BRON:  
Boek 54, blz 3-16, uit de collectie in het archief Semeyns de Vries van Doesburgh, onder 
toegangsnr. 142, inventarisnr. 25 (k), in het Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg, Haarlem.  
--  
 
Blaeuhulck, Jacob,  
    gehuwd met  
N.N.,  
    kinderen:  
    1. Siewert Jacobsz Blaeuhulck, *ca 1506En, +tus 1577-86En, Raad 1513, woonde bij de  
        Noorder Poort in 1539, later Noordzijde Breedstr, gehuwd voor 1523 met N.N.,  
        kinderen:  
        1. Eefke Siewerts Blaeuhulck, +na 1604, gehuwd met Jan Gerritsz, +voor 1604,  
            kinderen: ?,  
        2. Jacob Siewersz Blaeuhulck, *1528En, +ca 1612 Zz-172, (zie rouwbord Zuiderkerk), ver- 
            bannen door Alva 1568, Raad 1577-1611, 8x Burgmr 1574-86, Comm.Echt. St 1590,  
            Diaken 1592, Raad Admiraliteit te Den Haag 1588, Equipagemr 1591, woonde in huis De  
            Blauwe Hulck op Breedstr, (wat in 1615 een Brouwerij was, zie SVD-57-56), gehuwd met  
            Su N.N., +1598En,  
            kinderen:  
            1. Simon Jacobsz Blaeuhulck, *1555En, +ca 1600En, Reder en Koopman, Kapitein op  
                oorlogschip, eigenaar van vele schepen, huizen en landerijen, woonde Westerstr, later  
                Doelenstr, gehuwd met Ebel Jansdr, +1607En, dochter van Jan .. en Aef Luitjesdr,  
                +1598En,  
                kinderen:  
                1. Jan Simonsz Blaeuhulck, *ca 1578-80En, +16-1-1640En Zz-93, Reder en Brou- 
                    wer, Raad 1613-15, 6x Schepen 1603-14, Comm.Echt.St 1610, Equipagemr 1611,  
                    Weesmr 1611, 13, Bewindh NCSpitsbergen 1615, Bewindh OIC 1631-40, Comm.  
                    Gen. Monstering te Water en Land 1611, Luitenant Schutterij D 1609, woonde  
                    Nieuwedijk, later Paktuinen, (achter poortje met spreuk DBNEADSPFDQSVEVSST),  
                    liet veel gedenkschriften en papieren na die G. Brandt gebruiken kon voor het  
                    schrijven van zijn Historie van Enkhuizen, (zie zijn portret in Bonke-92; Port-64;  
                    VOC-Sporen-29; SV-2013-11), woonde Nieuwe Dijk, gehuwd I op 21-8-1601 met  
                    Edel Dirks Tjallis (Proost ?), *1578En, +24-1-1613En Zz-172, dochter ? van Dirk  
                    Tjallis alias Scharlaken, zie aldaar,  
                    kinderen:  
                    1. Dirk Jansz Blaeuhulck, *1-8-1602En,  
                    2. Dirk Jansz Blaeuhulck, *29-11-1605En,  
                    3. Ebel Jansdr Blaeuhulck, *25-11-1608En, +15-4-1669En Wz-381, woonde Nieuw- 
                        dijk, gehuwd in 1638 met Maarten Dirksz van Rossen, +2-12-1652En Wz-381,  
                        weduwnaar van Gerritjen Gerrits, +22-6-1637En Wz-381, zie aldaar.  
                    4. Aefmoer Jans Blaeuhulck, *18-1-1611En, +29-5-1660En Wn-222, woonde Pak- 
                        tuinstr, gehuwd in 1634 met Simon Dirksz Semeyns alias Rootvelt, *11-12- 



                        1610En, +6-11-1666En Wn-223, zie aldaar, (zie hun portretten in Port-66, 67).  
                    (5. kind bij zijn diensmeisje Meijnou Gerritsdr, die zelf door mislukte abortus  
                         pogingen vlak na de geboorte overlijd, in juni 1614 gezond geboren).  
                    gehuwd II op 7-9-1614 met Griet Reiners Guldenstein, *voor 1597, +13-7-1648En  
                    Zz-93, woonde Nieuwe Zeedijk, dochter van Reiner Evertsz Guldenstein, (zijn  
                    andere dochter Bregt Reiners Guldenstein huwde voor 1629 met Dirk Fredriksz  
                    Non),  
                    kinderen:  
                    6. Edeltje Blaeuhulck, woonde Paktuinen, gehuwd I op 19-6-1639 met Jan Gerritsz  
                        Engel, *7-1-1614En, +3-9-1640En Zz-257, zoon van Gerrit Jansz inde Engel en  
                        Jantjen Bernardus Paludani, (kleinzoon van Jan Wijbrandsz inde Engel en Griet  
                        Gerritsdr, achter-kleinzoon van Wijbrand Jansz en Welmoet Jans Hartshooft, zie  
                        aldaar), gehuwd II op 9-8-1643 met Jacob Verkest, uit Schagen,  
                    7. Jacob Jansz Blaeuhulck, *22-8-1617En, jong overleden.  
                    8. Jacob Jansz Blaeuhulck, *2-9-1618En, +31-10-1639En  Zz-92, Student te  
                        Leiden,  
                    9. Antje Jans Blaeuhulck, +20-11-1679En Zz-93, woonde Paktuinen, gehuwd in  
                        1644 met Hendrik van Gent (de Jonge), +14-11-1661En Zz-92, woonde Breedstr,  
                         zie aldaar. 
                   10. Reiner Jansz Blaeuhulck, +6-5-1658En Zz-93,  
                   11. Grietje Jans Blaeuhulck, *1-10-1632En, +21-1-1662NieuweNiedorp begr En Zz- 
                         92, gehuwd op 19-3-1656 te Nieuwe Niedorp met Herman Hartman van der  
                         Woude, *25-7-1621ZH, +8-1-1677 ter rede St.Jago, en stilletjes begraven op  
                         eilandje in de baai zonder dat de Portugezen het wisten, Hoofd-officier en  
                         Dijkgraaf Nieuwdorper Coggen, Hoge Raad op expeditie naar Kaap Oranje in  
                         Zuid-Amerika, zoon van Elisabeth .., (in Nieuwe Niedorp hangt een klok met zijn  
                         naam, Herman Hartman van der Woude, Officier, enz, Hemony, Zutphen, zijn  
                         wapen: A. een Friese adelaar, B. zeven pijlen),  
                         kinderen:  
                         1. Elisabeth van der Woude, *11-1-1657Niedorp, +11-12-1698A’dam, schreef  
                             een reisdagboek over de kolonisatietocht naar Guyana, (SVD-inv816), gehuwd  
                             op 23-4-1684 te Oost-Zaandam met Adolf Frederick Bock, +1700,  
                             kinderen: 7 stuks, oa 
                             1. Margaretha Bok, *17-10-1688Ad, +15-1-1716En Wm-223 kraambed,  
                                 woonde Torenstr, gehuwd in 1714 met Anthony van der Hart, zie aldaar,  
                                 hij huwde opnieuw in 1720 Maria van Wullen, +21-5-1750En Zn-153. 
                         2. Johannes van der Woude, *3-10-1658Nd, bleef enige tijd alleen achter in de  
                             nieuw te stichten kolonie Orange op de Wilde Kust van Guyana, keerde later  
                             terug, woonde Oude Westerstr, gehuwd met Meinoutje Boelis, +22-7-1715En  
                             Wz-430, woonde Z.Havendijk, zij huwde opnieuw op 9-2-1698 met Heere Dol,  
                             woonde Noorder Boerenvaart, Johan was in 1684 als Koopman naar Indië  
                             vertrokken en er werd niets meer van hem gehoord,  
                             kinderen:  
                             1. Margriet van der Woude, *20-1-1684En, +16-3-1684En Zn-268.  
                         3. Margaretha van der Woude, *..-7-1661Nd, +7-2-1677 aan boord in monding  
                             rivier Wiapoca bij Kaap Oranje-Z.Amerika, begr. aan voet van berg Carybote. 
                2. Siewert Simonsz Blaeuhulck, *ca 1582En, +17-10-1644En Zn-129, eigenaar brou- 
                    werij De Witte Hulk of Hulk met de Ster op Dijk 82, gehuwd I op 6-1-1606 met Trijn  
                    Everts Guerts, +voor 1607En,  
                    kinderen:  
                    1. Trijn Siewerts Blaeuhulck, +12-9-1639En Zn-129, gehuwd op 9-2-1625 met  
                        Johan Rijser, Apotheker uit Hoorn, zoon van Rijck Rijser en Griet Harmans,  
                        kinderen: 7 stuks,  
                    gehuwd II in juni 1609 met Magteld Jacobsdr, uit Oosterblokker,  
                    kinderen:  
                    2. Cornelis Siewertsz Blaeuhulck, *1617En, gehuwd in 1639 met Aeltje Maertens,  
                        uit Wijdenes,  
                    3. Ebel Siewerts Blaeuhulck, *10-2-1619En,  
                    4. ? Annetje Blaeuhulck, woonde Paktuinen,  



                    gehuwd III in 1636 met Reijnu Cornelis,  
                3. Suster Simons Blaeuhulck, +28-4-1631En Wm-258, gehuwd met Fredrik Gerritsz  
                    de Wit, +30-8-1638En Wm-238, zie aldaar, hij huwde opnieuw in 1635 met  
                    Geertruijd Cornelisdr, +na 1639.  
        3. Fredrik Siewertsz Blaeuhulck, *ca 1532En, +voor 1619, woonde Waagstr, gehuwd met  
            Piete Claes Costiusdr? (Coster), (test. 17-9-1599 bij Not. Wijnhuis),  
            kinderen:   
            1. Anna Fredriks Blaeuhulck, *1561En, +na 1628En, gehuwd met Dirk Jansz Taanman,  
                +1-10-1638En Wz-121,  
            2. Gerbrand Fredriksz Blaeuhulck, *ca 1562En, +1-11-1638En Wm-135, (acte in 1622),  
                woonde Waagstr, gehuwd op 19-1-1603 met Nannemoer Gerbrands,  
                kinderen:  
                1. Jan Gerbrandsz Blaeuhulck,  
                2. Fredrik Gerbrandsz Blaeuhulck, woonde Karnemelksluis, gehuwd op 25-1-1637  
                    met Aaf Jacobs, woonde Buis- of Binnenhaven,  
                    kinderen: ?,  
                    1. ? Lobrichjen Fredriks Blaeuhulk, +24-2-1740En Wz-281, gehuwd I met Pieter  
                        Jansz Bolle, +26-9-1704En Wm-135, weduwnaar van Trijntje Dirks, woonde  
                        Vrijdom, zie aldaar,  
                        kinderen: 5 stuks, oa 
                        4. Eva Pieters Bolle, *23-6-1684En, (get; Fredrik Harmensz Blaeuhulck),  
                        5. Fredrik Blaeuhulck, +na 1727,  
                        gehuwd II op 25-8-1675 met Pieter Arisz Coster, woonde Breedstr,  
                    2. ? Gerbrand Fredriksz Blaeuhulck, +11-11-1680En Wm-135,  
                3. Annamoer Gerbrands Blaeuhulck,  
                4. Pietermoer Gerbrands Blaeuhulck,  
                5. Grietje Gerbrands,  
                6. Sou Gerbrandsdr, in 1622 nog minderjarig,  
            3. Claes Fredriksz Blaeuhulck, *1566En, +3-6-1647En Wz-231, (zie zijn portret in SV- 
                2013-6), Reder en Zoutzieder, Voogd NAWeeshuis 1603, 04, liet samen met Wijbrand  
                Jansz Graeuwert en Gerrit Jansz Slijper het schip de Blaeuwen Hulck bij  
                Scheepstimmerman Broer Heindriksz bouwen in 1636, gehuwd op 1-7-1601 met Stijn  
                Hillebrands (?),  
                kinderen:  
                1. Fredrik Claesz Blaeuhulck, +voor 1636En, relatie met N.N., zij huwde met Cornelis  
                    Cornelisz Roodt,  
                    kinderen:  
                    1. Maerten Fredriksz Blaeuhulck, woonde Westeinde, gehuwd I met Baefjen  
                        Cornelis, gehuwd II op 18-8-1668 met Gijsbertje Theunis, woonde Westeinde,  
                        kinderen:  
                        1. kind, van Maerten Freeksz, +25-3-1669En,  
                2. Hilbrand Claasz Blaeuhulck, +26-11-1674En Wz-231, woonde Nieuwe Haven,  
                    gehuwd na 10-11-1634 met Jacomina Haga, *5-1-1614A’dam, +25-11-1680En Wz- 
                    231, woonde Wierdijk, dochter van Jan Dirksz Haga en Marij Jans van Loosen, zie  
                    aldaar,  
                    kinderen:  
                    1. Claas Hilbrandsz Blaeuhulck, *ca 1635En, +28-1-1636En Wn-180.  
                    2. Jan Hilbrandsz Blaeuhulck, *17-12-1636En, jong overleden. 
                    3. Christina/Stijntje Hilbrands Blaeuhulck, +22-5-1705En Wn-358, woonde  
                        Nieuwe Haven, gehuwd op 24-5-1661 met Cornelis van den Broek, uit Leiden,  
                        zoon van Anna van den Broek,  
                        kinderen:  
                        1. Martha van den Broek, woonde Oude Westerstr, gehuwd op 23-5-1700 met  
                            Claas van Brakel, woonde Oude Westerstr, hij huwde opnieuw op 7-4-1715  
                            met Anne Jansdr, woonde Boekbinderstr,  
                            kinderen:  
                            1. Cornelia van Brakel, *24-11-1697En, ongehuwd overleden.  
                            2. Christina van Brakel, *12-6-1701En,  
                        2. Jacomina van den Broek, gehuwd op 15-1-1708 met Jan Jansz de Haas, *21- 



                            3-1687En, +16-9-1719En Wn-359, weduwnaar, woonde Comenstr, zoon van  
                            Jan de Haas en IJtje Jans,  
                            kinderen:  
                            1. Jacomijntje de Haas, +4-12-1727En Wn-359.  
                            2. ? Maria de Haas, gehuwd ca 5-6-1747 met Jan Christoffel Kleinhens,  
                        3. Jan Cornelisz van den Broek, ongehuwd overleden.  
                        4. Marijtje van den Broek, *16-8-1667En, +19-2-1749En Wn-358, gehuwd in  
                            1704 te Grootebroek met Jacob Palenstein, *16-3-1683En, +27-3-1725En  
                            Wn-358, zie aldaar.  
                        5. Anthonis Cornelisz van den Broek, *21-4-1669En, +Hl, gehuwd in Haarlem,  
                            zonder kinderen.  
                        6. Claas Cornelisz van den Broek, *5-4-1673En,  
                    4. Marij Hilbrands Blaeuhulck, *26-2-1640En, +13-10-1714En Wz-231, oud en on- 
                        gehuwd overleden.  
                    5. Rebecca Hilbrands Blaeuhulck, +8-4-1709En Wn-180, oud en ongehuwd over- 
                        leden.  
                    6. Jan Hilbrandsz Blaeuhulck, *17-11-1644En, +23-1-1645En Wn-180.  
                    7. Pietertje Hilbrands Blaeuhulck, ( ? +25-1-1649En Wz-231).  
                    8. Jan Hilbrandsz Blaeuhulck, *3-3-1648En, +8-8-1661En Wn-180,  
                    9. Pietertje of Petronella Hilbrands Blaeuhulck, *ca 1650En, +13-5-1680En Wz-45,  
                        woonde Nieuwe Haven, gehuwd in 1674 te Venhuizen met Elias Codde van den  
                        Burg, *7-10-1632En, zie aldaar.  
                   10. Sibregje Hilbrands Blaeuhulck, *12-3-1654En, +5-4-1729En Wz-231, erfgenaam  
                         van Jan Haga, woonde Nieuwe Haven, oud en ongehuwd overleden, als laatste                          
                         uit de tak van Claes Fredriksz Blaeuhulck. 
                   11. Maria Hilbrands Blaeuhulck, jong overleden.  
                3. Siewert Claesz Blaeuhulck, in 1612 staan de 3 graven Zz-.. op zijn naam, samen  
                    met Aef en Trijn Blaeuhulck,  
                4. ? Aef Blaeuhulck, gehuwd ? met Jan Pietersz de Wit,  
                    kinderen:  
                    1. Pieter Jansz de Wit, gehuwd met N.N.  
                        kinderen:  
                        1. Jan Pietersz Wit, gehuwd met Jacob Cornelisdr,  
                5. ? Trijn Blaeuhulck,  
    2. Olfert Jacobsz Blaeuhulck, +voor 1575En, Raad 1534, Schepen 1535, 41, gehuwd met  
        Catrijn Everts, +voor 1575En,  
    3. Claas Jacobsz Blaeuhulck, +voor 1554, Reder, mede-eigenaar karveelschip, (zie Brand-82,  
        89), gehuwd met Catrijn Wouters,  
        kinderen: 3 stuks,  
        1. Meijnert Claesz Blaeuhulck, +voor 1571, gehuwd met Tade Pieters,  
            kinderen:  
            1. kind, enige erfgenaam gemaakt in 1568,  
        2. Jacob Claesz Blaeuhulck, *ca 1541En, +voor 1582En, gehuwd in 1559 met Aecht  
            Pieters (ook Piettaels),  
        3. Wouter Claesz Blaeuhulck, *ca 1535En, +voor 1585, Zoutzieder, Schepen 1576, 80,  
            Voogd OAWeeshuis 1582, ( ? Deken Pan-nering ofte Zoutzieders in 1561, zie Hoof-207),  
            gehuwd ? met N.N.,  
            kinderen: ?,  
            1. ? Gerbrand Woutersz Blaeuhulck, gehuwd met Grietje Jans Schram, +16-8-1624En  
                Wn-38, dochter van Jan Pietersz Schram en Geertje Jacobs, zie aldaar, zij huwde  
                opnieuw in 1600 met Schepen Cornelis Jans Huygh, *ca 1570, +28-9-1638En Wz- 
                380, weduwnaar van Wabje Floris, +voor 1600En, zie aldaar,  
                kinderen 
                1. Wouter Gerbrandsz Blaeuhulck, *18-12-1597En, +20-1-1646En Zz-273, woonde  
                    Z.havendijk, gehuwd op 12-2-1623 met Griet Meijnerts, *22-5 of 2-8-1598En, +11- 
                    6-1651En Zz-273, woonde Torenstr, dochter van Meinert Hermsz en Marij  
                    Luitjesdr, (kleindochter van Luitje Siewertsz en Soutje Siewerts Schipper, zie al- 
                    daar),   
                    kinderen: 5 stuks, 347 



                    1. Grietje Wouters Blaeuhulck, *13-5-1627En, +30-9-1627En.  
                    2. Gerbrand Blaeuhulck, *20-6-1628En, +31-1-1699 aan boord van zijn jacht  
                        leggende te Breehorn Wm-389, Raad 1663-99, Schepen 1662, 65, 67, 7x Burgmr  
                        1675-97, Kerkmr 1674, 76, 80, 82, Bez.Ambacht 1658-60, Voogd AOWeeshuis  
                        1663, Bewindh OIC 1666, Luitenant Schutterij E 1658, Kapitein 1666, (Brandt- 
                        WK-1665, 66, 78), woonde Paktuinen, gehuwd op 22-6-1655 met Susanna  
                        Jacobs Blaeu, *25-9-1636En, +14-1-1719En Wm-389, 36x Moeder Ziekenhuis  
                        1680-1715, woonde Torenstr, dochter van Jacob Wiggersz Blaeu en Marijtjen  
                        Jacobs Urselinus, zie aldaar,  
                        kinderen: 577 
                        1. Margaretha Blaeuhulck, *12-3-1657En, +7-8-1698En Wm-205, woonde To- 
                            renstr, gehuwd in 1682 met Schepen Pieter Boterkooper, *16-3-1653En, +27- 
                            6-1707En Wm-205, woonde Nieuwe Haven, zie aldaar.  
                        2. Maritjen of Maria Blaeuhulck, *30-4-1659En, +25-5-1680En Wm-389, onge- 
                            huwd,  
                        3. Catharina Blaeuhulck, *1-11-1661En, +21-8-1708En Zz-255, woonde Toren- 
                            str, gehuwd in 1682 met Schepen Lambertus Waterman, *6-9-1661En, +23-6- 
                            1710En Zz-255, zie aldaar. 
                        4. Geertruijd Blaeuhulck, *13-9-1664En, gehuwd in 1707 met Cornelis Ruiter,  
                            *11-3-1672En, +2-11-1710Ut, weduwnaar van Maria Roos, Predikant te De- 
                            venter, zie aldaar.  
                        5. Wouter Blaeuhulck, *19-7-1667En, +2-11-1709En Wm-389, Schepen 1691,  
                            Voogd Provenhuis 1698-1709, woonde Torenstr, gehuwd op 12-11-1690 met  
                            Jacoba van Romond, *9-8-1669Hoorn, +5-3-1737En Wn-353, 23x Moeder Zie- 
                            kenhuis 1715-37, woonde Nieuwe Westerstr, dochter van Gerrit Dirksz van  
                            Romond en Meijnsje Jacobs Schrobob, zie aldaar, zij huwde opnieuw in 1714  
                            met Ds Johannes van Eiken, *29-11-1680, +11-3-1762En Wn-353, Predikant  
                            te Enkh 1712-52, 58-62, hij huwde opnieuw in 1737 met Susanna Vermeulen,  
                            kinderen: oa 848  
                            1. Maria Blaeuhulck, *9-9-1691En, +13-3-1740Kampen, gehuwd in 1719 te  
                                Genemuiden met Erasmus van Romond, *11-2-1690Kampen, +9-4-1749- 
                                Kampen, zie aldaar.  
                            2. Meinoutjen Blaeuhulck, *24-6-1693En, +8-6-1731En Wm-390, woonde  
                                Torenstr, gehuwd in 1713 met Andries Haak, *31-8-1687En, +23-12- 
                                1753En Wm-389, zie aldaar.  
                            3. Gerbrand Blaeuhulck, *14-8-1695En, +11-3-1724En Wm-389, Student  
                                Leiden 1713, Schepen 1720, 22,  
                            4. Susanna Blaeuhulck, *8-1-1698En, +2-1-1700En Wz-301.  
                        6. Jacob Gerbrandsz Blaeuhulck, *12-11-1675En, +28-7-1677En Wm-389.  
                    3. Grietje Blaeuhulck, *7-10-1631En, +15-10-1631En Zz-273.  
                    4. Meijnert Blaeuhulck, *29-12-1632En, +23-11-1642En Zz-273.  
                    5. Marijtjen Blaeuhulck, *22-4-1635En, +15-2-1677En Zz-273, woonde Torenstr,  
                        gehuwd in 1659 te Wijdenes met Schepen Reinier Vos, weduwnaar, woonde  
                        Oude Westerstr, zie aldaar.  
    4. ? Simon Blaeuhulck, *En, +1532Venetië, Pastoor St.Pancraskerk 1526, ging in 1531 op  
        bedevaart naar Jeruzalem, bij terugkeer stierf hij te Venetië, aldaar begraven onder een  
        steen met zijn naam en wapen, (niet meer te vinden na een bezoek aan 42 kerken in die  
        oude stad), liet een erfenis na waarvan de appel der Zuiderkerktoren met koper werd  
        bekleed in 1534,  
    5. ? Pieter Blaeuvelt, *1480En, zie aldaar. 
(BBH-1915-405; Bloys-III-57, 100, 116; Boer-8; Bonke-124, 127; Brand-32, 66, 69, 82, 89, 97, 
102, 128, 187, 246, 250, 275; CBG-1969-251, 263, 282, 289; 1970-213; Centen-57, 289, 295, 
331, 363; Hoof-207; NL-1928-124; 1955-251; 1970-197; 1971-313; NNBW-II-160-162; NP-1921-
261, 257; SV-1988-17; 1991-16-25; 2006-54; 2013-6-27; SVD-11-53, 57, 58; 16-26, 28, 32-41; 18-
73; 21-2, 3; 30-88; 31-95; 38-80; 39-212, 213; 48-117; 49-71; 51-113, 121; WH-1907-248; 1908-
125, 126, 127; 1909-332),  
Wapen Jan Simonsz: ge4deeld; I en IV een opgetuigd zeilschip, II en III op blauw een zilveren schuinbalk 
vergezeld aan beide zijden van 3 zilveren sterren, hartschild een afgetuigd zeilschip. 
--  



 
Hart van der, Dirk Anthony (Anthonisz), +12-10-1712En Zn-52,  
    gehuwd voor 1696 met  
Sijtje Frans den Heusden, +16-9-1743En Zz-315, zij huwde opnieuw met Gerrit Eldertsz, +En  
    Zz-315, Chirurgijnmr,  
    kinderen:  
    1. Anthony van der Hart, *voor 1696En, +17-5-1729En Zn-153, Comm.Kl.Zaken 1724, 26,  
        Comm.Echt.St 1727-29, Diaken 1723, 25, Ouderling 1728-29, woonde bij ’t Vergulde  
        Kromhout, Oude Buishaven, gehuwd I op 23-12-1714 met Margareta Bok, *17-10-1688Ad,  
        +15-1-1716En kraambed Wm-223, woonde Torenstr, dochter van Adolf Fredrick Bock en  
        Elisabeth van der Woude, (kleinddochter van Herman Hartman van der Woude en Grietje  
        Jans Blaeuhulck, zie aldaar),  
        kinderen:  
        1. Elisabeth van der Hart, *3-1-1716En, (get; Ebeltjen van Rossen), +27-8-1749En Zn-174,  
            woonde Oude Westerstr, gehuwd in 1737 met Burgmr Roelof Blok, *24-6-1712En, +20- 
            5-1776En Zn-173, zie aldaar, hij huwde opnieuw in 1754 met Jacoba Martha Coop à  
            Groen, *1-7-1730Batavia, +9-1-1758Kasteel Rotterdam kraambed, begr Makassar, en  
            opnieuw in 1763 met Anna Jacoba Bosch, *19-3-1732Dh, +25-8-1765En kraambed.  
        gehuwd II met op 9-1-1720 Maria van Wullen, +19-5-1750En Zn-153, woonde Breedstr, 3x  
        Moeder NAWeeshuis 1748-50, dochter ? van Petrus van Wullen,  
        kinderen:  
        2. Immagonda van der Hart, *1-11-1720En, (get; Sijtje Frans), +11-11-1720En Wz-56.  
        3. Immagonda van der Hart, *31-5-1722En, +13-2-1781En Wm-464, 34x Moeder OAWees- 
            huis 1748-81, woonde Oude Westerstr, later Nieuwe Westerstr, gehuwd in 1743 met  
            Burgmr Cornelis François Duyvensz, *14-2-1697En, +19-12-1767En Wm-463, (zie hun  
            portret in SV-1991-5), weduwnaar van Adriana Petronella Duyvensz, *23-12-1701A’dam,  
            +30-9-1724En Wm-464, zie aldaar.  
        4. Petronella van der Hart, *22-3-1726En, +29-1-1784En Wm-429, 20x Moeder Provenhuis  
            1765-84, gehuwd in 1752 met Schepen Joris Brandenburg, +na 1781En, zie aldaar.  
        5. Sijtje van der Hart, *3-3-1728En, +..-12-1784En, gehuwd op 19-9-1751 met Willem van  
            Eiken, +2-11-1801En Wz-288, Predikant Ger.Gem 1712, Emeritius 1762,  
            kinderen:  
            1. Adrianus Willemsz van Eiken, *4-2-1753En, +23-12-1802En Wm-227, Predikant  
                Ger.Gem 1779 (Grootebroek), gehuwd ca 28-10-1779 met Elisabeth Maria van  
                Leeuwen,  
            2. Maria Willems van Eiken, *27-10-1754En,  
            3. Anthony Willemsz van Eiken, *24-11-1756En,  
            4. Immagonda Willems van Eiken, *11-5-1759En, gehuwd ca 30-8-1787 met Johannes  
                Gibbes van der Belt, Predikant te Zantvoort,  
            5. Petronella Willems van Eiken, *6-2-1761En, gehuwd ca 12-8-1782 met Meindert  
                Houtkamp, +24-5-1817En Wm-460, Predikant Hoogkarspel, later Ger.Gem. Enkh  
                1796-1817,  
                kinderen:  
                1. Martina Cornelia Houtkamp, *21-3-1784Hoogkarspel, +7-7-1846Rijswijk, gehuwd  
                    in 1802 met Cornelis Schokker, *31-10-1783En, +2-4-1834 op koopvaardijschip de  
                    Aurora begr. Nbp-62, zie aldaar.  
                2. Anna Elisabeth Houtkamp, gehuwd met Lambertus Tobiasz van Wagtendonk, *19- 
                    11-1760En, +23-1-1805En Wm-122, zie aldaar.  
                3. ? Maria Petronella Houtkamp, gehuwd op 16-1-1806 met Joris van Simmeren,  
                    kinderen: ?,  
                    1. ? Meindert van Simmeren, gehuwd ca 12-9-1830 met Anna Maria van Trucht, uit  
                        Zaltbommel,  
            6. Joanna Willems van Eiken, *22-7-1763En, woonde Breedstr, gehuwd in 1786 met  
                Schepen Jacob Cuyper Ebbenhout, *18-1-1764En, hij huwde opnieuw met Vroutje  
                Vis, zie aldaar.  
            7. Petrus Willemsz van Eijken, *26-3-1766En,  
    2. Frans van der Hart, *31-10-1703En, (get; Aaltje Willems, Lambertje Fransdr),  
(SV-1991-5-15; 2006-54; SVD-27-91; 36-77; 41-95; 42-60; 44-6; 47-108, 124, 125; 48-3; 51-113, 
118; 65d-3),  
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