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De Castricumse familie . . . De Vries 

Na de familie De Nijs in het vorige jaarboek krijgt deze 
keer de geschiedenis van de familie De Vries alle aan-
dacht. Omdat deze familienaam een van de meest voor-
komende familienamen in Nederland is, zijn er ook in 
Castricum naamgenoten, die overigens geen enkele fa-
milierelatie met elkaar hebben. Van de hier beschreven 
Castricumse familie De Vries woont de oudste voorva-
der, die we hebben kunnen opsporen, ten zuiden van 
Haarlem in de gemeente Heemstede. Daar woont Jan 
Maartenszoon de Vries, die in 1712 trouwt met Fran-
cijntje France. Van dit echtpaar zijn alleen nakomelin-
gen bekend van hun zoon Maarten de Vries. Deze Maar-
ten trouwt vier keer. Hij moet vóór 1778 overleden zijn, 
want in dat jaar hertrouwt zijn vierde echtgenote Cor-
nelia Jansdochter van den Bogaard met de in Castricum 
woonachtige Pieter Pieterszoon van der Beek. Door dit 
huwelijk komt deze tak van de familie De Vries in het 
jaar 1778 in Castricum terecht.

Blekerijen te Heemstede 

De bovengenoemde Jan de Vries, zoon van Maarten de 
Vries, heeft ook een broer Jacob. Jan en Jacob wonen 
met hun gezinnen in de Zandvaarterbuurt, gelegen tussen 
Haarlem en Heemstede en horende onder de ‘gemeente’ 
Heemstede. Deze buurt is ontstaan na het graven van de 
Zandvaart. Door deze vaart werd het zand uit de duinen 
afgevoerd. Op de afgegraven zandgronden worden bleke-
rijen gevestigd. Door het heldere duinwater 
en de luwte van de duinrand tegen de westen-
wind zijn de omstandigheden voor het bleken 
heel gunstig. Heemstede en Bennebroek tel-
den in die periode talrijke blekerijen, waar-
voor veel personeel nodig was. 

Heemstede en Bennebroek telden in 1632 
tussen 300 en 400 inwoners. Door de snelle 
toename van het aantal blekerijen was over 
een periode van slechts twintig jaar in 1651 
het aantal inwoners explosief gegroeid tot 
1300 à 1400 inwoners. Volgens de literatuur 
zouden er voor de 12 grote lijnwaad(linnen)- 
en camerixdoek(tafellinnen)blekerijen en 
voor de 28 kleerblekerijen 800 tot 900 perso-
nen van elders zijn geïmporteerd. 
In de wijde omgeving van de Zandvaarter-
buurt was bleken het hoofdmiddel van be-

Kaart van het gebied tussen Haarlem en Heemstede, 
vervaardigd in de periode 1687 - 1746. In het midden op de 
kaart zijn het gehucht Crayenest en de Zandvaart te vinden. 

De bleekvelden bij Haarlem, zoals door 
Jacob van Ruysdael werd geschilderd.
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De stamboom van onze familie De Vries

In het bijgevoegde schema wordt de stamboom van de fa-
milie De Vries weergegeven. Onder de toegevoegde num-
mers 1 t/m 23 zijn de gezinnen verder uitge werkt. Voor de 
duidelijk heid zijn alleen de namen van de ouders van de 
gezinnen opgenomen. 

staan. We mogen aannemen dat de broers Jan en Jacob de 
Vries en ook hun vader op een blekerij werkzaam waren. 
Gelet op de naam De Vries zou vader Maarten of zijn va-
der uit (West-)Friesland afkomstig kunnen zijn.

Hun kinderen lieten zij dopen in het naburige Berken-
rode in de rooms-katholieke kerk die in 1694 is gesticht. 
Berkenrode werd als zelfstandige gemeente in 1857 bij 
Heemstede gevoegd. Bij de doopinschrijvingen werd als 
plaats van geboorte ‘Crayenest’ genoemd; dit was een van 
de vijf buurtschappen van Heemstede. Volgens het belas-
tingkohier van 1732 telde de buurtschap Crayenest in de 
Zandvaarterbuurt 28 percelen. Hiervan stonden er slechts 
veertien als woonhuis geregistreerd. Er waren acht bleke-
rijen, drie boerderijtjes en er deden drie percelen dienst 
als tuinderij. 

Van Heemstede naar Castricum

Jan Maartenszoon de Vries trouwt met Francijntje Franse. 
Zij krijgen samen acht kinderen, die allen in de Zandvaar-
terbuurt worden geboren. Francijntje overlijdt in 1726 bij 
de geboorte van het jongste kind. Van die acht kinderen 
zal het merendeel op hele jonge leeftijd overlijden. 
Zoon Maarten zal uiteindelijk als enige het geslacht voort-
zetten. Ook hij woont in de buurtschap Crayenest, maar 
tussen 1760 - 1767 is hij in de gemeente Velsen gaan wo-
nen. Maarten trouwt in totaal vier keer. Zijn eerste drie 
echtgenoten overlijden gemiddeld enkele jaren na het 
huwelijk. In 1767 trouwt hij tenslotte te Velsen op 43-ja-
rige leeftijd met zijn vierde echtgenote, de dertien jaar 
jongere Cornelia Jansdochter van den Bogaard. Maarten 
overlijdt omstreeks 1776. Cornelia hertrouwt in 1778 met 
de in Castricum woonachtige Pieter Pieterszoon van der 
Beek. Op dat moment zijn er van haar stiefkinderen uit 
de eerdere huwelijken van Maarten de Vries al enkelen 
getrouwd en woonachtig in Noord-Akendam, een buurt-
schap horende bij Schoten en gelegen direct ten noorden 
van Haarlem. 
Haar stiefzoon Pieter de Vries trouwt in datzelfde jaar 
1778 met de Castricumse Grietje Willemsdochter Regt-
op en gaat wonen in de Kerkbuurt in Castricum. Zijn 
stiefmoeder Cornelia van den Bogaard zal met haar nog 
minderjarige kinderen Petronella en Maarten de Vries bij 
haar nieuwe echtgenoot Pieter Pieterszoon van der Beek 
in Castricum zijn gaan wonen. 

Al vele generaties in Castricum

De familie De Vries wordt in Castricum voortgezet door 
genoemde zoon Pieter, gehuwd met Grietje Regtop; zijn 
halfbroer Maarten blijft ongehuwd. Pieter heeft vijf kin-
deren, waaronder de zoons Maarten (1786) en Willem 
(1788), die trouwen en kinderen krijgen. De huidige ge-

neratie De Vries is terug te voeren op een van beide zoons 
Maarten of Willem. Zo trouwt bijvoorbeeld Cornelis de 
Vries in 1932 met Johanna Schipper en Anthonius de 
Vries in 1935 met Anna Schipper. De kinderen van beide 
echtparen zijn neven en nichten voor wat betreft de fa-
milie Schipper, want Johanna en Anna Schipper zijn zus-
ters. Wat de familie De Vries betreft, moet men teruggaan 
tot 1752, het jaar dat hun gemeenschappelijke voorvader 
Pieter de Vries (gehuwd met Grietje Regtop) wordt gebo-
ren. Cornelis de Vries stamt namelijk af van zoon Maarten 
(1786) en Anthonius de Vries van zoon Willem (1788).
 
Bijzonder voor de Castricumse familie De Vries is het feit 
dat de mannelijke leden bijna uitsluitend tuinder of arbei-
der van beroep zijn. Onder hen vindt men gedurende de 
afgelopen tweehonderd jaar zeer weinig ambachtslieden, 
middenstanders, ondernemers of veehouders. 

De spreiding van de naamgenoten De Vries 
over Nederland

De familienaam De Vries is een van de meest voorkomen-
de familienamen van Nederland. Volgens de enige gepu-
bliceerde volkstelling van 1947 komt de naam De Vries 
in Nederland in totaal 49.298 keer voor en komt daarmee 
na de familienaam De Jong met 55.256 naamgenoten op 
de tweede plaats. Op de derde tot vijfde plaats komen de 
familienamen Jansen, Van den Berg en Bakker.
De naam De Vries wijst op een voorvader die afkomstig is 
van (West) Friesland. 
De familienaam De Vries komt volgens de genoemde 
volkstelling van 1947 veel voor in Noord- en Zuid-Hol-
land met respectievelijk 12.459 en 6.502 naamgenoten. 
Alleen al in Amsterdam wonen er 5.617 naamgenoten. In 
de provincies Friesland en Groningen wonen er respec-
tievelijk 13.071 en 5.365 naamgenoten; in de provincies 
Limburg en Zeeland slechts 614 en 221.
In Castricum wonen dan 72 mensen met de naam De Vries; 
dat is ongeveer hetzelfde aantal als er hier in het jaar 1947 
mensen wonen met de naam Castricum, Twisk en Veldt. 
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a I    1 Jan Maartensz de Vries      

         ca. 1685 - ?     

     x Francijntje France                

           

           

 II    2 Maarten de Vries     

        1723 - ca. 1776     

     x Marijtje Smits     

     x Pieternelletje v.d. Hoef     

     x Pieternelletje Seerden     

     x Cornelia v.d. Bogaard     

           

            

 III 3 Jan de Vries     4 Pieter de Vries   

       1748 - 1823         1752 - 1804   

  x Antje Mors     x Grietje Regtop   

  x Niesje Klapzwiep         

  x Cornelia Lemmers         

  x Alida Vankman         

            

             

II IV 5 Adrianus de Vries   6 Maarten de Vries    7 Willem de Vries  

       1784 - 1822       1786 - 1866           1788 - 1851  

  x Willemijn Warmerdam  x Cornelia Beemster    x Adriaantje Stuifbergen  

            

            

 V   8 Pieter de Vries    9 Pieter de Vries  

         1824 - 1891         1827 - 1907  

    x Christina Lute    x Angnita Cornelisse  

         x Jannetje Vrouwe  

            

            

                

 VI 10 Martinus de Vries 11 Cornelis de Vries 12 Jan de Vries   13 Willem de Vries 14 Theunis de Vries  15 Cornelis de Vries 

        1854 - 1933       1856 - 1935       1869 - 1905         1853 - 1930      1874 - 1956      1880 - 1927 

  x Marijtje Vlaar x Antje Castricum x Petronella Olbers   x Leentje Deijle x Petronella Stuifbergen   x Catharina Hollenberg 

   x Keetje Zonneveld     x Maria van der Klugt x Anna van Arom   

               

              

              

                 

 VII  16 Pieter de Vries 17 Petrus de Vries 18 Petrus de Vries 19 Theodorus de Vries 20 Anthonius de Vries 21 Johannes de Vries 22 Petrus de Vries 

        1883 - 1960      1901 - 1963       1900 - 1979       1903 - 1998       1909 - 1987       1914 - 1973       1906 - 1989 

   x Anna Zonneveld x Trijntje Stuifbergen x Maria Schipper x Anna van der Eng x Anna Schipper x Maria van Egmond x Hendrika Engels 

           

           

            

           

 VIII  23 Cornelis de Vries       

         1906 - 1997       

   x Johanna Schipper       

 



96

1e GENERATIE 

1
Jan Maartensz de Vries, zn. van Maarten de Vries, gebo-
ren waarschijnlijk in de periode 1680 - 1690, woonde in 
de Zandvaarterbuurt te Heemstede, overlijden onbekend, 
tr. Heemstede 20-11-1712 met Francijntje France, over-
leden twee dagen na de geboorte van haar jongste kind, 
begraven Heemstede 15-11-1726.
Bij de geboorte van dochter Jacomina in 1719 wordt bij 
de vader voor het eerst de naam De Vries gebruikt: Jan 
Martense de Vries en Francijntje France.
Kinderen: allen geboren in de Zandvaarterbuurt in de ge-
meente Heemstede en gedoopt in de r.-k. kerk van de toen-
malige aangrenzende gemeente Berkenrode:
1 Maria ged. 4-11-1712, waarschijnlijk jong 

overleden.
2 Martinus (Maarten)
 ged. 6-12-1713, tr. met Mietje Kas-

pers; zij krijgen een zoontje Jan, ged. 
16-5-1746, verder geen gegevens be-
kend.

3 Lucas ged. 16-10-1717, woonde te Heemste-
de, aldaar begr. 14-11-1776, tr. 
Heemstede 24-1-1751 met Trijntje van 
den Dam, eerder gehuwd met Jasper 
van Lier.

4 Jacomina ged. 6-5-1719, verder geen gegevens 
bekend.

5 Hijltje ged. 20-12-1721, verder geen gege-
vens bekend.

6 Maarten ged. 10-9-1723, tr. (1) met Geertruij 
Smit, (2) met Pieternelletje Jans van 
den Hoef, (3) met Pieternelletje Hen-
driks Seerden (ook Ceres), (4) met 
Cornelia Jans van den Bogaard zie 2

7 Maria ged. 20-6-1725, verder geen gegevens 
bekend.

8 Wilhelmus ged. 13-11-1726, verder geen gege-
vens bekend.

Jan heeft een oudere broer Jacob Maartensz de Vries, die 
met zijn vrouw Willemijntje Theunis eveneens in de Zand-
vaarterbuurt in Heemstede woont. Jacob en Willemijntje 
krijgen in de periode 1707 tot 1718 zes kinderen, waarvan 
alleen een huwelijk bekend is van hun oudste zoon Maarten 
met Aaltje Pieters, waaruit in 1726 een zoon Jacobus wordt 
geboren. Van hem hebben we geen nageslacht aangetroffen. 

2e GENERATIE

2
Maarten Jansz de Vries, zn. van 1, geboren in de gemeen-
te Heemstede, ged. 10-9-1723, woonde op Crayenest in 
de Zandvaarterbuurt te Heemstede, in 1767 op ’t Huis 
te Velsen, overl. ca. 1776, tr. (1) Heemstede 23-5-1745 
met Marijtje Smits (ook Geertruij Smit genoemd), overl. 
Heemstede (Crayenest) 15-11-1747; tr. (2) Heemstede 18-
2-1748 met Pieternelletje van den Hoef, ged. Weert (L) 
12-11-1721, begr. Heemstede 25-8-1752, dr. van Joan-
nes van den Hoef en Joanna Proemen; tr. (3) Berkenrode 
3-12-1752 met Pieternelletje Seerden (ook als Ceres ge-

schreven), ged. Weert 4-11-1722, begr. Zuid-Schalkwijk 
29-5-1760, dr. van Henricus Seerden en Maria Cuijpers; 
tr. (4) Velsen 25-1-1767 met Cornelia van den Bogaard, 
geb. Haarlemmerliede, ged. 4-11-1736, overl. Castricum 
18-4-1804, hertrouwde Castricum 1-3-1778 met Pieter 
Pietersz van der Beek, dr. van Jan van den Bogaard en 
Pieternel Aris. 
Kinderen uit het tweede huwelijk geboren in de Zandvaarter-
buurt in de gemeente Heemstede en gedoopt in de r.-k. kerk 
van de toenmalige aangrenzende gemeente Berkenrode:
1 Joannes (Jan) ged. 6-12-1748, tr. (1) met Antje Pie-

ters Mors, (2) met Niesje Willems 
Klapzwiep, (3) met Cornelia Lem-
mers, (4) met Alida (Aaltje) Vankman 
 zie 3

2 Francijntje ged. 26-7-1750, woonde te Noord-
Akendam (gemeente Schoten bij 
Haarlem), vanaf 1794 te Velsen, overl. 
Castricum 14-2-1800, tr. (1) Scho-
ten 11-10-1772 met Laurens van den 
Bosch, overl. Schoten 11-5-1784, zn. 
van Teunis van den Bosch; tr. (2) Vel-
sen 2-2-1794 met Anthonie (Toon) 
Vermeulen, geb. Lieshout (NB) 17-
1-1753, woonde onder Velsen, aldaar 
overl. 12-8-1800, eerder gehuwd met 
Marijtje Lieshout, zn. van Johannes 
Vermeulen en Anna Strybosch.

3 Pieter ged. 18-8-1752, tr. met Grietje Wil-
lems Regtop zie 4

Kinderen uit het derde huwelijk: 
4 Hendrik ged. Heemstede 12-9-1753, verder 

geen gegevens bekend. 
5 Maria ged. Haarlem 20-4-1755 r.-k. kerk St. 

Bavo, verder geen gegevens bekend.
6 Jacoba ged. Haarlem 11-9-1758 r.-k. kerk St. 

Bavo, overl. voor 1778.
Kinderen uit het vierde huwelijk: 
7 Pieternelletje (Petronella)
 geb. ca 1767, woonde te Bakkum, la-

ter aan de Arendsweg te Beverwijk, 
aldaar overl. 7-10-1846, tr. Beverwijk 
5-7-1789 met Gerrit Duijnhoven, geb. 
Velsen 7-3-1757, bouwman, overl. 
Beverwijk 20-8-1832, eerder gehuwd 
met Trijntje Steen, zn. van Hendrik 
Duijnhoven en Maria Duureman. 

8 Maarten geb. Velsen 1-2-1770, schulpenvisser, 
woont in 1812 in de Kerkbuurt in Cas-
tricum, gaat wonen aan de Breestraat 
te Beverwijk, aldaar ongehuwd overl. 
13-5-1829.  

9 Alida ged. Beverwijk 23-8-1772, waar-
schijnlijk overleden voor juni 1775.

10 Aaltje ged. Velsen 26-6-1775, waarschijnlijk 
overleden voor 1778.

Doordat na het overlijden van Maarten de Vries zijn we-
duwe Cornelia van den Bogaard trouwt met de in Castri-
cum woonachtige Pieter Pietersz van der Beek en zij met 
haar kinderen bij hem gaat wonen, komt de familie De 
Vries omstreeks 1778 in Castricum terecht. 
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Drie weken voorafgaande aan haar huwelijk in 1778 laat 
Cornelia van den Bogaard in een testament de verdeling 
van de nalatenschap van Maarten Jansz de Vries over de 
kinderen uit zijn laatste huwelijk vastleggen: Pieternelle-
tje, oud ca. 11 jaar en Maarten de Vries, oud 8 jaar.
Cornelia Jansdr. van den Bogaard, laatst wed. van Pieter 
Pietersz van der Beek, benoemt op 22 december 1790 tot 
voogden over haar minderjarige zoon Maarten de Vries de 
heren Jan Florisz Twisk, wonende te Bakkum en Gerrit de 
Groot, wonende te Castricum.

Maarten de Vries (1770-1829)

Maarten is niet onbemiddeld, wordt rentenier ge-
noemd als hij in 1812 een groot bedrag uitleent aan 
Willem Dirkszoon Duijn, landbouwer, wonende in de 
Kerkbuurt te Castricum. In datzelfde jaar wordt Maar-
ten in Castricum aangeslagen in de 4e belastingklasse, 
die geldt voor de betere middenmoot. 
Het is Maarten waarschijnlijk later financieel min-
der goed gegaan. Na zijn overlijden wordt zijn nala-
tenschap geïnventariseerd en door notaris Jan de la 
Chambre Karshoff te Beverwijk beschreven. Daarbij 
blijkt hij geen onroerend goed te bezitten, wel een 
paard en schelpenvissersgereedschap. Deze beschrij-
ving is ook interessant omdat de erfgenamen worden 
opgesomd, zijnde zijn zuster Petronella en de kinde-
ren van zijn halfbroer Pieter en halfzuster Francijntje. 
De notariële akte luidt als volgt: 
Ten verzoeke van Jan Luten, broodbakker, wonende 
te Beverwijk als benoemde executeur van de boedel 
en nalatenschap van wijlen Maarten de Vries, in leven 
schulper en gewoonde hebbende en op de dertiende 
mei achtienhonderd negenentwintig te Beverwijk 
overleden. Voorts ten verzoeke van Gerrit Duijnho-
ven, bouwman, wonende te Beverwijk, als in huwelijk 
hebbende Petronella de Vries, van Maarten de Vries, 
schulper, wonende te Castricum, Willem de Vries, 
wonende te Castricum, Pieter Kieft, burgemeester van 
en wonende te Castricum in kwaliteit als president 
van het Algemeen Armbestuur der gemeente Castri-
cum als ten dezen representerende Trijntje de Vries, 
als zijnde gemelde Trijntje de Vries door het Alge-
meen Armbestuur der gemeente Castricum sinds ja-
ren onderhouden en den zestiende mei dezes jaar te 
Castricum overleden, Teunis de Vries, boereknecht, 
wonende aan de Rijndijk onder Hazerswoude, Cor-
nelis Koedijk, bouwman, wonende te Heemskerk in 
huwelijk hebbende Pieternelletje de Vries, Maarten 
van den Bosch, dagloner, wonende te Spaarnwoude, 
Teunis van den Bosch, dagloner, wonende te Castri-
cum en Neeltje van den Bosch, wonende te Haarlem. 
Zijnde Petronella de Vries, Maarten de Vries, Willem 
de Vries, Trijntje de Vries, Teunis de Vries, Pieternel-
letje de Vries, Maarten van den Bosch, Teunis van den 
Bosch en Neeltje van den Bosch de enige nagelaten 
erfgenamen ingevolge testament de dato 23 februari 
1829. 
Inventaris onder andere: geen onroerende goederen 

wel een bruin ruinpaard, een schilpkar, 2 kruiwagens, 
2 schilpschoppen, een paar schilplaarsen en beugel en 
5 hoed schilpen. 
De erfgenamen zijn: Petronella de Vries, huisvrouw 
van Gerrit Duijnhoven en zuster van de overledene; 
Maarten, Willem, Trijntje en Teunis de Vries, kinde-
ren van Pieter de Vries, halfbroer van de overledene; 
Pieternelletje de Vries, gehuwd met Cornelis Koedijk 
en nicht van de overledene; Maarten van den Bosch, 
wonende te Haarlem, Teunis van den Bosch, wonende 
te Castricum en Neeltje van den Bosch, wonende te 
Haarlem, zijnde kinderen van wijlen zijne halfzuster 
Trijntje (=Francijntje) de Vries, in huwelijk verwekt 
met wijlen Lourens van den Bosch. Elk is voor 1/9e 
part erfgenaam.

Handtekeningen van de erfgenamen van Maarten de 
Vries en van burgemeester Pieter Kieft namens het 
Armbestuur van Castricum. 

3e GENERATIE

3
Jan Maartensz de Vries, zn. van 2, ged. Heemstede 6-12-
1748, werkman, woonde in Noord-Akendam, in 1813 in 
Haarlem, aldaar overl. 3-3-1823, tr. (1) Schoten 26-5-1776 
met Antje Pieters Mors, geb. te Schoten omstreeks 1760, 
overl. Spaarndam 11-3-1792, dr. van Pieter Mors; tr. (2) 
Schoten 19-5-1793 met Niesje Willems Klapzwiep, geb. te 
Schoten en bij haar huwelijk woonachtig te Schotervlie-
land, overl. voor 1798, eerder gehuwd met Jan Cromwel 
en met Pieter Reynierse van Weert, dr. van Willem Klap-
zwiep; tr. (3) Schoten 23-9-1798 met Cornelia Lemmers; 
tr. (4) Haarlem 22-7-1810 met Alida (Aaltje) Vankman, 
geb. onder Haarlemmerliede, ged. 1-2-1758, overl. Haar-
lem 21-4-1817, eerder gehuwd met Jacob Pieterse Zwart, 
dr. van Harmen Vankman en Geesje Roelens.
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Kinderen uit het eerste huwelijk:
1 Maarten geb. Haarlemmerliede 28-4-1779, ver-

der geen gegevens bekend.
2 Marijtje geb. Haarlemmerliede 27-2-1781, ver-

der geen gegevens bekend.
3 Pieter geb. Haarlemmerliede 5-3-1782, ver-

der geen gegevens bekend.
4 Adrianus ged. Schoten 24-10-1784, tr. met Wil-

lemijntje (Mijntje) Warmerdam zie 5
5 Franciscus ged. Schoten 11-11-1785, verder geen 

gegevens bekend. 
6 Petronella ged. Schoten 25-2-1787, verder geen 

gegevens bekend.

Alleen van zoon Adriaan is in de archieven een huwelijk aan-
getroffen. De overige kinderen zijn waarschijnlijk jong overle-
den. Van Schoten zijn geen begraafboeken bewaard gebleven. 

4
Pieter Maartensz de Vries, zn. van 2, ged. Heemstede 18-
8-1752, kwam met zijn stiefmoeder mee naar Castricum, 
woonde vanaf zijn huwelijk in de Kerkbuurt in Castricum, 
aldaar overl. 15-5-1804, tr. Castricum 21-6-1778 met 
Grietje Willems Regtop, geb. ca. 1747, overl. Castricum 
1-4-1804, dr. van Willem Joosten Regtop en Trijn Jans.
Kinderen geboren in Castricum: 
1 Trijntje geb. ca. 1782, woonde in Castricum 

in een huisje ‘de Morgenstar’ nabij de 
Duinkant, aldaar overl. 16-5-1829; ze 
werd toen onderhouden door het Alge-
meen Armbestuur, tr. Castricum 3-11-
1805 met Pieter Rietveld, geb. Oeg-
stgeest 12-10-1776, schulpenvisser, 
dagloner, overl. Castricum 23-4-1824, 
zn. van Willem Rietveld en Johanna 
(Jannetje) van der Mark. 

2 Pieternelletje (Petronella)
 ged. 8-10-1784, woonde bij haar hu-

welijk in Velsen, daarna in de Kerk-
buurt te Heemskerk, aldaar overl. 
6-10-1829, tr. Heemskerk 4-5-1812 
met Cornelis Jansz Koedijk, ged. 
Schoten 5-9-1783, dagloner, overl. 
Heemskerk 27-10-1834, zn. van Jan 
Cornelisz Koedijk en Dieuwertje Cor-
nelisdr. Dreger.

3 Maarten geb. 10-12-1786, tr. met Cornelia 
Beemster zie 6

4 Willem geb. 16-8-1788, tr. met Adriaantje 
Stuifbergen zie 7

5 Teunis geb. ca. 1791, boerenknecht, landbou-
wer, woonde in 1829 aan de Rijndijk 
onder Hazerswoude bij Leiden, in 1843 
te Wijk aan Duin, kort daarna te Cas-
tricum, aldaar ten zuiden van de Kerk-
buurt, ongehuwd overl. 27-1-1846.

Na Pieter’s overlijden worden over de vijf minderjarige 
kinderen in aanwezigheid van zijn vrouw Grietje tot voog-
den aangesteld haar zwager Maarten de Vries en Jacob de 
Graaf, de oudste zoon van haar zuster Zijtje Willems Reg-
top (zie 13e Jaarboek, blz. 35, nr. 1). 

In april 1806 worden de bezittingen door de voogden en de 
inmiddels meerderjarig geworden dochter Trijntje de Vries, 
gehuwd met Pieter Rietveld, verkocht. Het betreft een huis, 
erf en tuin in de Dorpsstraat op de plaats waar nu ‘het Eet-
huysje’ en Bergman opticien zijn gevestigd; de tuin liep van 
achter dit woonhuis tot aan de Overtoom (zie kaartje op blz. 
41 in het 28e jaarboek: percelen nrs. 396 en 397). Ook bezat 
Pieter de Vries een perceeltje bouwland, groot 1330m2 en 
gelegen nabij de hoek Hoogevoort - Ruiterweg. 

4e GENERATIE

5
Adrianus (Arie) de Vries, zn. van 3, ged. Schoten 24-10-
1784, landbouwer, werkman, woonde in Schoten, aldaar 
overl. 14-11-1822, tr. Spaarndam 7-2-1813 met Willemijn-
tje (Mijntje) Warmerdam, geb. Lisse 19-3-1782, woonde 
in 1825 op de Kruisweg te Haarlem, overl. Haarlem 23-
5-1831, hertrouwde met Hermanus Vervooren, dr. van Jan 
Cornelisz Warmerdam en Agniesje Willems Meerburg, 
Kinderen:
1 Francijntje (Francisca) 
 geb. Haarlem 27-12-1815, woonde 

aan de Kerkweg te Heemskerk, al-
daar overl. 31-1-1857, tr. Heemskerk 
14-2-1841 met Engel Hoefgeest, geb. 
Heemskerk 27-2-1813, boerenknecht, 
dagloner, overl. Heemskerk 5-4-1858, 
zn. van Dirk Hoefgeest en Trijntje 
Henneman.

2 Pieter  geb. Haarlem 21-10-1818, woonde 
aan de Hagenstraat in Haarlem, aldaar 
overl. 1-9-1831. 

3 Johannes (Jan) geb. Schoten 29-4-1821, landbou-
wersknecht, woonde aan de Zijlstraat 
te Haarlem, ongehuwd overl. in het 
Gasthuis te Haarlem 25-3-1844. 

6
Maarten de Vries, zn. van 4, geb. Castricum 10-12-1786, 
dagloner, arbeider, schulpenvisser, woonde op de Hoog-
evoort, later in het Armenhuis in de Kerkbuurt, overl. Cas-
tricum 10-11-1866, tr. Castricum 22-9-1816 met Cornelia 
(Neeltje) Beemster, ged. Oudorp 28-2-1795, overl. Cas-
tricum 10-2-1835, dr. van Cornelis Raijersz Beemster en 
Aafje Claas Leegedijk.
Kinderen allen geboren te Castricum: 
1 Pieter  geb. 25-3-1817, overl. Castricum 14-

3-1819.
2 Aafje geb. 9-3-1819, woonde in Assendelft, 

aldaar overl. 22-9-1847, tr. Assendelft 
5-1-1845 met Nicolaas (Klaas) Nee-
len, geb. Assendelft 29-6-1816, wever, 
overl. Krommenie 14-11-1874, her-
trouwde met Neeltje Oomen en met 
Aagtje Winter, zn. van Cornelis Nee-
len en Teunisje Dral.

3 Grietje geb. 14-12-1820, woonde aan de 
Duinzijde, aldaar ongehuwd overl. 10-
4-1850. 

4 Antje  geb. 2-9-1822, overl. Castricum 12-3-
1834.
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5 Pieter  geb. 6-3-1824, tr. met Christina (Stijn-
tje) Lute zie 8

6 Maartje geb. 2-7-1825, jong overleden, datum 
onbekend. 

7 Maartje geb. 28-1-1828, woonde aan de Duinzij-
de in Castricum, aldaar overl. 8-9-1863, 
tr. (1) Castricum 26-2-1854 met Alber-
tus Kaandorp, geb. Wimmenum 25-6-
1816, boerenknecht, arbeider, overl. 
Castricum 15-7-1858, zn. van Cornelis 
Kaandorp en Hendrica Sprong; tr. (2) 
Castricum 29-5-1859 met Gerrit Schol-
ten, geb. West-Graftdijk 13-10-1829, 
assistent-bode van het Groot Noord-
hollandsch Begrafenisfonds, dagloner, 
arbeider, overl. Noord-Bakkum 13-11-
1877, hertrouwde met Grietje Leeuw, 
zn. van Hermanus Scholten en Geertje 
Mouriks. 

8 Cornelis geb. 29-1-1830, overl. Castricum 16-
2-1830.

9 Petronella  geb. 12-1-1831, overl. Castricum 20-
10-1833.

10 Cornelis  geb. 25-10-1833, Castricum 8-11-
1833. 

11 Maarten  geb. 25-10-1833 (tweeling), overl. 
Castricum 31-10-1833. 

7
Willem de Vries, zn. van 4, geb. Castricum 16-8-1788, 
schelpenvisser, landbouwer, woonde aan het begin van 
de Doodweg bij Schoutenbosch, aldaar overl. 4-5-1851, 
tr. Castricum 25-4-1819 met Adriaantje Stuifbergen, geb. 
Castricum ca. 1793, overl. Castricum 23-9-1849, dr. van 
Jan Stuifbergen en Aagje Rijs.
Kinderen allen geboren te Castricum: 
1 Grietje geb. 22-2-1820, woonde aan de Duin-

zijde, aldaar overl. 11-4-1862, tr. Cas-
tricum 7-5-1843 met Anthonie Corne-
lisse, geb. Limmen 20-4-1817, arbei-
der, schulpvisser, vrachtrijder, woonde 
na 1865 in Limmen, aldaar overl. 
11-1-1881, hertrouwde met Johanna 
Maria Christina Schuit, zn. van Pieter 
Cornelisse en Aaltje Schouten.

2 Jan  geb. 31-12-1823, overl. Castricum 
7-4-1825.

3 Aagje geb. 3-9-1825, winkelierster, vent-
ster, woonde in de Oosterbuurt, overl. 
Castricum 26-1-1875, tr. Castricum 
21-4-1850 met Mattheus Simon van 
der Heijden, geb. Alkmaar 7-5-1825, 
arbeider, overl. Castricum 7-1-1854, 
zn. van Georg J. van der Heijden en 
Cecilia M. Hamers. 

4 Pieter  geb. 23-3-1827, tr. (1) met Angnita 
(Antje) Cornelisse, (2) met Jannetje 
Vrouwe zie 9

5 Jan geb. 20-4-1831, overl. Castricum 15-
5-1831.

5e GENERATIE

8
Pieter de Vries, zn. van 6, geb. Castricum 6-3-1824, daggel-
der, arbeider, woonde aan de Duinzijde, aldaar overl. 29-5-
1891, tr. Castricum 26-2-1854 met Christina (Stijntje) Lute, 
geb. Castricum 4-4-1826, overl. in de Kerkbuurt alhier 10-
6-1908, dr. van Cornelis Lute en Grietje Wijlaards.
Kinderen geboren te Castricum: 
1 Martinus (Maarten)
  geb. 25-12-1854, tr. met Marijtje 

Vlaar zie 10
2 Cornelis (Cees)  geb. 22-12-1856, tr. (1) met Antje 

Castricum, (2) met Keetje Zonneveld 
 zie 11

3 Cornelia  geb. 7-5-1858, overl. Castricum 25-7-
1858.

4 Bernardus (Barend)
 geb. 11-5-1860, kleermaker, woonde 

achtereenvolgens in Hillegom, Baarn, 
Castricum, Beverwijk, Purmerend, 
Alkmaar en vanaf 1896 in Amsterdam, 
aldaar kinderloos overl. 15-4-1934, tr. 
Amsterdam 29-12-1930 met Anna 
Geertruida Piët, geb. Purmerend 2-10-
1859, overl. Amsterdam 8-11-1942, 
eerder gehuwd met Willem van Toor, 
dr. van Hubertus Piët en Maria A. ter 
Meulen.

5 Neeltje  geb. 25-5-1862, overl. Castricum 27-
8-1862.

6 Grietje geb. 3-11-1863, woonde na haar hu-
welijk in Heemskerk, vanaf 1928 in 
Castricum, aan de Eerste Groenelaan 
overl. 1-11-1954, tr. Castricum 26-
5-1887 met Johannes Hourik, geb. 
Heemskerk 11-8-1860, landbouwer, 
onbezoldigd rijksveldwachter, overl. 
Castricum 15-6-1955, zn. van Pieter 
Hourik en Marijtje Duin. 

7 levenloos  geb. en overl. Castricum 3-7-1867.
8 Jan  geb. 19-2-1869, tr. met Petronella 

(Nel) Olbers zie 12

9
Pieter (Petrus) de Vries, zn. van 7, geb. Castricum 23-3-
1827, was arbeider, caféhouder en landbouwer, woonde in 
de eerste jaren in het duingebied, in 1854 aan de Dorps-
straat, vanaf 1857 aan de Duinzijde, overl. Castricum 5-5-
1907, tr. (1) Castricum 21-4-1850 met Angnita (Antje) 
Cornelisse, geb. Uitgeest 25-9-1819, overl. Castricum 10-
1-1866, dr. van Pieter Cornelisse en Aaltje Schouten; tr. 
(2) Castricum 23-9-1866 met Jannetje (Jansje) Vrouwe, 
geb. Assendelft 8-9-1842, overl. Castricum 5-4-1914, dr. 
van Theunis Vrouwe en Neeltje Wil.
Pieter koopt in juni 1854 een huis, erve en tuin genaamd 
‘de Zwaan’, aan de Dorpsstraat (ongeveer in de omgeving 
van het winkeltje van Guurtje Stuifbergen). Hier was Pie-
ter caféhouder. De zaken gingen waarschijnlijk niet zo 
goed, want eind 1856 later verkoopt hij dit bezit.
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Kinderen uit het eerste huwelijk geboren te Castricum:
1 Willem  geb. 11-9-1853, tr. (1) met Leentje De-

ijle, (2) met Maria Cornelia Barbara 
van der Klugt  zie 13

2 Pieter  geb. 1-1-1856, overl. Castricum 16-8-
1862.

3 Jansje geb. 23-12-1857, overl. Castricum 10-
1-1858.

Kinderen uit het tweede huwelijk geboren te Castricum:
4 Neeltje geb. 20-5-1868, woonde in de Duin-

derbuurt, aan het Cronenburgerlaantje 
in de Oosterbuurt, overl. Castricum 
7-2-1917, tr. Castricum 4-2-1897 met 
Engelbertus (Engel) Zonneveld, geb. 
Castricum 23-8-1869, tuinder, arbei-
der, landbouwer, woonde vanaf 1938 
in ’t Antoniusgesticht te Moergestel, 
overl. Vlijmen 13-3-1946, zn. van 
Lourens Zonneveld en Neeltje Castri-
cum. 

5 Theunis  geb. 19-11-1869, arbeider, woonde bij 
z’n ouders, ongehuwd overl. Castri-
cum 7-2-1888.

6 Elizabeth geb. 2-2-1871, woonde in Assendelft, 
vanaf ca. 1945 in Beverwijk, aldaar 
overl. 23-2-1959, tr. Assendelft 10-
5-1896 met Dirk Schouten, geb. As-
sendelft 19-2-1872, fabrieksarbeider, 
overl. Beverwijk 22-3-1950, zn. van 
Klaas Schouten en Kniertje Huipe. 

7 Jansje geb. 14-2-1872, woonde als zuster Jo-
anna in klooster Voorburg te Vught, 
aldaar overl. 25-10-1913. 

8 Theunis geb. 29-5-1873, overl. Castricum 13-
9-1874.

9 Theunis (Anthonius)
  geb. 23-9-1874, tr. (1) met Petronella 

(Nel) Stuifbergen, (2) met Anna F.M. 
van Arom zie 14

10 Jan geb. 28-12-1875, overl. Castricum 12-
7-1876.

11 Theunis geb. 28-12-1875 (tweeling), overl. 
Castricum 13-5-1876.

12 Klaas geb. 26-5-1877, overl. Castricum 23-
5-1880.

13 Jan geb. 1-9-1878, overl. Castricum 7-9-
1878.

14 Cornelis Josephus (Cees)
 geb. 18-4-1880, tr. met Catharina 

(Trijn) Hollenberg zie 15
15 Grietje (Margaretha) 
 geb. 30-5-1881, woonde vanaf haar 

huwelijk in Heemskerk, aldaar overl. 
6-12-1951, tr. Castricum 1-5-1906 met 
Jacob Beentjes, geb. Heemskerk 15-2-
1881, tuinder, bij een ongeval overl. te 
Alkmaar 22-12-1929, zn. van Bancras 
Beentjes en Maartje Smit.

6e GENERATIE

10 
Martinus (Maarten) de Vries, zn. van 8, geb. Castricum 
25-12-1854, arbeider, bloemistknecht, woonde in de Haar-
lemmermeer (Nieuw Vennep), vanaf 1890 in Hillegom, ìn 
1897 te Vogelenzang (gem. Bloemendaal), aldaar overl. 
30-1-1933, tr. Haarlemmermeer 19-4-1882 met Marijtje 
Vlaar, geb. Benningbroek 13-3-1860, overl. Vogelenzang 
31-12-1932, dr. van Simon Vlaar en Maartje Schotten. 
Kinderen, tenzij anders gemeld, geboren in de Haarlem-
mermeer: 
1 Christina Maria
 geb. 15-2-1883, woonde achtereenvol-

gens in Vogelenzang, Hof van Delft en 
Den Haag, overl. Haarlem 19-5-1955, tr. 
Bloemendaal 3-10-1906 met Adrianus 
Weijers, geb. Bennebroek 19-8-1881, 
wegwerker, spoorwegarbeider, overl. 
Voorburg (ZH) 14-5-1918, zn. van Jo-
hannes Weijers en Cornelia Kemp. 

2 Margaretha  geb. 15-9-1885, overl. Vogelenzang 
25-8-1902.

3 Pieter (Piet) geb. 7-10-1887, bloemistknecht, koop-
man, muzikant, gasfitter, gemeente-
arbeider, woonde vanaf 1919 in Ant-
werpen, vanaf 1923 te Vogelenzang, 
aldaar overl. 6-11-1970, tr. Antwerpen 
21-10-1922 met Maria Margaretha 
Augusta Celestina Leber, geb. Knokke 
(B) 7-6-1898, overl. Haarlem 23-3-
1977, dr. van Leopold Bernard Leber 
en Celestina Francisca Pauwaert. Kin-
deren: Suzanna, Martin, Leo, Simon, 
Janus, Cella, Ria en Piet de Vries.

Maarten de 
Vries en Marijtje 
Vlaar met twee 
bruidsmeisjes 
in Vogelenzang 
bij hun 50-jarig 
huwelijksfeest in 
1932.
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4 Anna geb. 25-12-1889, overl. Haarlemmer-
meer 11-1-1890.

5 Anna  geb. Hillegom 18-4-1891, woont 
vanaf 27-10-1915 in Hillegom (Mo-
lenstraat 21), na 1939 te Haarlem, al-
daar overl. 9-11-1969, tr. Bloemendaal 
27-10-1915 met Johannes Hendrikus 
Schrama, geb. Hillegom 21-5-1891, 
timmerman (1915), kastelein en cere-
moniemeester, overl. Haarlem 7-11-
1952, zn. van Cornelis Schrama en 
Paulina Broers. 

6 Margaretha  geb. Hillegom 29-8-1893, aldaar overl. 
15-1-1895.

7 Agatha geb. Hillegom 9-12-1894, aldaar overl. 
28-2-1895.

8 Simon geb. Hillegom 11-5-1896, koetsier, 
vrachtrijder, varkensfokker, schillen-
boer en zandtransporteur, woonde in 
Haarlem, vanaf 1925 in Bloemendaal, 
overl. Haarlem 8-1-1970, tr. Haarlem 
10-10-1923 met Catharina Maria 
Colegem, geb. Beverwijk 24-3-1895, 
overl. Haarlem 24-12-1968, eerder 
gehuwd met Nicolaas Kruup, dr. van 
Jacobus Colegem en Theodora van 
Eerden. Kind: Coby de Vries. 

9 Christina Margaretha
 geb. Vogelenzang 4-8-1897, aldaar 

overl. 20-7-1898.
10 Cornelis  geb. Vogelenzang 16-2-1899, aldaar 

overl. 11-8-1902.

11
Cornelis (Cees) de Vries, zn. van 8, geb. Castricum 22-
12-1856, arbeider, tolgaarder, kruidenier en landbouwer, 
woonde in de Duinderbuurt, vanaf ca. 1888 op Schulpstet, 
in de Oosterbuurt (1898), later opnieuw in de Duinder-
buurt en tenslotte in 1920 in het Armenhuis, aldaar overl. 
11-1-1935, tr. (1) Castricum 9-2-1882 met Antje Castri-
cum, geb. Castricum 8-2-1855, overl. Castricum 17-4-
1894, dr. van Willem Castricum en Cornelia van Duijn; 
tr. (2) Castricum 10-9-1894 met Keetje Zonneveld, geb. 
Castricum 24-2-1872, overl. Castricum 12-5-1908, dr. van 
Pieter Zonneveld en Grietje Hoek.
Kinderen uit het eerste huwelijk geboren te Castricum: 
1 Pieter  geb. 20-1-1883, tr. met Anna Zonne-

veld zie 16
2 Cornelia  geb. 1-4-1884, overl. Castricum 5-3-

1886.
3 Christina  geb. 15-8-1885, overl. Castricum 17-

8-1885.
4 Cornelia (Kee)  geb. 3-10-1886, woonde in de Duinder-

buurt, overl. Castricum 11-10-1923, tr. 
(1) Castricum 23-8-1906 met Pieter 
(Piet) Orij, geb. Castricum 8-12-1881, 
melkboer, arbeider, landbouwer, overl. 
Castricum 30-8-1920, zn. van Cornelis 
Orij en Maartje Rijs; tr. (2) Castricum 
4-8-1921 met Gerrit Duinmeijer, geb. 
Castricum 28-2-1874, arbeider, tuin-
der, overl. Castricum 12-4-1961, eer-

der gehuwd met Marijtje Zonneveld, 
zn. van Klaas Duinmeijer en Trijntje 
Zonneveld. 

5 Christina (Stien) geb. 30-7-1889, woonde vanaf 1909 in 
Wijk aan Zee en Duin, laatst in Bever-
wijk, aldaar overl. 29-8-1944, tr. Be-
verwijk 20-11-1913 met Pieter Kelder, 
geb. Beverwijk 1-5-1889, fabrieksar-
beider, laatst werkzaam bij Van Gelder 
papierfabriek te Velsen, overl. Bever-
wijk 14-1-1966, hertrouwde met Ma-
ria P.W.C. van Ravels, zn. van Pieter 
Kelder en Maria Johanna Tabak. 

6 Willem  geb. 8-11-1891, overl. Castricum 5-5-
1893.

7 Grietje  geb. 6-4-1894, overl. Castricum 11-4-
1895.

Kinderen uit het tweede huwelijk geboren te Castricum: 
8 Grietje  geb. 10-4-1895, woonde vanaf 1916 

in Alkmaar, aldaar overl. 3-4-1967, tr. 
Alkmaar 18-1-1917 met Petrus Johan-
nes Mulder, geb. Alkmaar 2-2-1898, 
smid, voorslager, timmerman, agent 
van een weekblad, overl. Alkmaar 
7-11-1967, zn. van Lourens Mulder en 
Hendrika Rijkersen. 

9 Antje  geb. 22-11-1896, woonde in Alkmaar, 
aldaar overl. 11-6-1942, tr. Alkmaar 
21-4-1921 met Leendert Visser, geb. 
Velsen 7-11-1892, arbeider, haring-
koopman, overl. Bergen 9-9-1970, zn. 
van Cornelis Visser en Cornelia Sloot. 

Cees de Vries.
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10 Petronella Maria (Pietje)
  geb. 15-8-1898, woonde afwisselend 

in Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam, 
Den Helder en tenslotte in Dirkshorn, 
aldaar overl. 12-8-1953, tr. Alkmaar 
29-7-1920 met Johannes Robertus 
Mullens, geb. Zwolle 7-4-1898, be-
roepsmarinier en kok bij het korps 
mariniers, woonde vanaf 1955 te Ede, 
was pensionhouder in Laren (NH), al-
daar overl. 17-2-1988, hertrouwde met 
Jeane Helena Cohen, zn. van Louis St. 
Mullens en Pietje Akkerman.

12
Jan de Vries, zn. van 8, geb. Castricum 19-2-1869, arbei-
der, woonde aan de Duinkant, aan de Oude Schulpweg 
(ziekenbarak), overl. Castricum 25-8-1905, tr. Castricum 
1-2-1898 met Petronella (Nel) Olbers, geb. Castricum 23-
3-1871, overl. Alkmaar 11-1-1943 (kreeg een hartaanval 
bij het gedwongen ontruimen van haar woning in de oor-
log), dr. van Jan Olbers en Maartje Koper. 
Kinderen geboren te Castricum: 
1 Petrus (Piet)  geb. 18-6-1894 (geb. als Petrus Ol-

bers, bij het huwelijk in 1898 erkend 
als Petrus de Vries), fabrieksarbeider, 
zeeman, scharensliep, ongehuwd, ver-
bleef enkele keren in Norg (Veenhui-
zen), ten gevolge van gevechtshande-
lingen overl. te Schirmeck (Frankrijk) 
2-2-1944.

2 Christina (Stien) geb. 22-8-1898, woonde in Alkmaar, 
vanaf 1927 in Haarlem, aldaar overl. 
22-4-1962, was gehuwd (1) Alkmaar 

2-6-1921 met Nicolaas (Niek) Ou-
wens, geb. Alkmaar 10-9-1900, met-
selaar, cafetariahouder, overl. Am-
sterdam 1-4-1959, zn. van Fredericus 
J. Ouwens en Aagje Jongejan; tr. (2) 
Haarlem 28-8-1953 met Albertus Da-
vid (Bert) Zinkstok, geb. Utrecht 20-
1-1900, grondwerker, buschauffeur, 
overl. Haarlem 12-12-1974, eerder 
gehuwd met Adriana Cornelia Mook-
hoek, hertrouwde met Aagje Visser, 
zn. van Marinus Hendrikus Zinkstok 
en Maria Anthonia van Pel.

3 Maartje (Marie) geb. 29-7-1899, woonde in Amster-
dam (Waddenweg 32), aldaar overl. 
18-1-1966, tr. Amsterdam 20-4-1921 
met Balthasar (Bal) Lute, geb. Cas-
tricum 16-7-1897, matroos ter koop-
vaardij (1921), opperman, overl. Am-
sterdam 14-12-1957, zn. van Cornelis 
Lute en Jacoba Brakenhoff.

4 Petronella (Nel) geb. 29-8-1900, overl. Castricum 22-
3-1901.

5 Petrus (Piet) geb. 25-11-1901, tr. met Trijntje Stuif-
bergen zie 17

6 Johanna (Jopie) geb. 3-9-1904, strijkster bij wasserij 
Baart, woonde op de Oude Schulpweg 
(in de ziekenbarak), later op de Hoog-
evoort, overl. Castricum 17-2-1984, tr. 
Castricum 9-5-1928 met Gerrit Veen-
stra, geb. Castricum 2-7-1904, tim-
merman, werkte bij sociale werkplaats, 
overl. Castricum 18-7-1983, zn. van 
Sjirk Veenstra en Egberta Sloesarwij.

7 Johanna (Jo)  geb. 2-3-1906, strijkster bij wasserij 
Baart, woonde op de Oude Schulpweg 
(in de ziekenbarak), later op de Hoog-
evoort (naast haar zuster Jopie), overl. 
Castricum 4-1-1986, tr. Castricum 28-
8-1929 met Antoon (Toon) de Ruijter, 
geb. Heemskerk 12-12-1899, grond-
werker, bouwvakker, overl. Castricum 
13-6-1977, zn. van Jan de Ruijter en 
Catharina Schuit. 

13 
Willem de Vries, zn. van 9, geb. Castricum 
11-9-1853, arbeider, landbouwer, tuinman, 
woonde aan de Duinderbuurt, vanaf 1880 in 
Beverwijk, vanaf 1889 in Nieuwer-Amstel 
(Amstelveen), vanaf 1923 te Amsterdam, al-
daar overl. 7-2-1930, tr. (1) Castricum 22-4-
1880 met Leentje Deijle, geb. Heemskerk 18-
4-1851, overl. Meerenberg te Bloemendaal 
8-9-1902, dr. van Nicolaas Deijle en Trijntje 
Bruin; tr. (2) Nieuwer-Amstel 22-4-1903 met 
Maria Cornelia Barbara van der Klugt, geb. 
’s Gravenhage 17-8-1872, overl. Amsterdam 
23-1-1955, dr. van Gerardus Jacobus van der 
Klugt en Petronella Cornelia Johanna van 
Woensel.Jan de Vries. Dochters van Jan de Vries en Nel Olbers 

in 1926, v.l.n.r. Jo en Jopie.
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Kinderen uit het tweede huwelijk geboren in Nieuwer-
Amstel (Amstelveen):
1 Pieter (Piet)  geb. 16-10-1903, werkman (1926), 

had een groentehandel, woonde in 
Amsterdam, aldaar overl. 8-8-1966, tr. 
Amsterdam 13-1-1926 met Cornelia 
Nieman, geb. ’s Graveland (NH) 8-4-
1898, overl. Amsterdam 17-4-1929, dr. 
van Cornelis Nieman en Aaltje Koops. 
Pieter en Cornelia hebben twee kinde-
ren: Rie (geboren in 1926, woonde te 
Wormerveer, aldaar overl. 12-3-2010, 
was achtereenvolgens gehuwd met 
Herman Wijngaard, Lambertus Meijer 
en Jaap Rabbie) en Cor (geboren in 
1929, woont in Zuid-Afrika, gehuwd 
met Susanna van Deventer). 

2 Jacobus Gerardus Philippus (Jaap)
  geb. 14-12-1904, huisbediende, kin-

derloos, woonde vanaf 1951 in Am-
sterdam, vanaf 1969 in Limburg, 
overl. Maastricht 5-11-1975, tr. Bata-
via (Ned. Indië) 17-10-1946 met Anna 
Retelaer, geb. Batavia 20-2-1899, 
overl. Wageningen 8-1-1996, eerder 
gehuwd (Bandoeng 10-5-1921) met 
Hendrik W. Smits, dr. van Willem Re-
telaer en een inlandse vrouw Anna. 

3 Antonius Louis (Anton) 
 geb. 5-6-1907, woonde in Amsterdam, 

aldaar overl. 29-1-1972, was gehuwd 
(1) Nieuwer Amstel 20-11-1935 met 
Free Dol, geb. Wildervank (Gr.) 11-
12-1906, eerder gehuwd met Theo-
door J. Hendricks, dr. van Hendrik Dol 
en Geertruida Dreijer; tr. (2) Amster-
dam 22-1-1941 met Johanna Geer-

truida (Johanna) Wijngaard, geb. Am-
sterdam 17-8-1919, overl. Amsterdam 
17-7-1998, dr. van Hermanus Wijn-
gaard en Margaretha Vreeken. Uit het 
tweede huwelijk worden zeven kinde-
ren geboren: Toon, Jaap, Pieter, Louis, 
John, Marga en Charles de Vries. Het 
tweede huwelijk van Antonius is op 
7-12-1946 voor korte tijd ontbonden, 
want op 3-8-1948 is hij opnieuw met 
Johanna gehuwd. 

14
Theunis (Teun) de Vries, zn. van 9, geb. Castricum 23-
9-1874, arbeider, tuinder, groentekweker en - handelaar, 
woonde bij de Mient aan het Dokterspad (Dokter Lee-
naersstraat), vanaf de dertiger jaren in een huis tussen de 
r.-k. kerk en de Torenstraat, tenslotte in een verpleeghuis 
te Uitgeest, aldaar overl. 8-2-1956, tr. (1) Castricum 12-9-
1899 met Petronella (Nel) Stuifbergen, geb. Castricum 16-
6-1878, overl. Castricum 12-5-1916, dr. van Dirk Stuifber-
gen en Willemijntje Knaap; tr. (2) Castricum 10-4-1918 
met Anna Francisca Maria van Arom, geb. Amersfoort 
27-8-1884, woonde later op Rusthof, haar laatste jaar bij 
haar dochter Nel in IJmuiden, aldaar overl. 8-6-1967, dr. 
van Henricus J.Th. van Arom en Jacoba M. Buijs.
Kinderen uit het eerste huwelijk geboren in Castricum:
1 Petrus (Piet) geb. 10-8-1900, tr. met Maria Schip-

per zie 18
2 Wilhelmina (Mien)
 geb. 25-11-1901, woonde in Beverwijk, 

overl. Schoorl 2-1-1979, tr. Castricum 
19-10-1922 met Anthonius Balthasar 
(Toon) Rumping, geb. Wijk aan Zee 
en Duin 6-1-1902, los werkman, overl. 
Beverwijk 1-11-1967, zn. van Johannes 
Rumping en Guurtje Huipen.

Petronella Stuifbergen, de eerste vrouw 
van Teun de Vries.

Teun de Vries en Anna van Arom in 1930 bij hun 12½ jaar huwelijk. 
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3 Theodorus (Dirk)
  geb. 23-11-1903, tr. met Anna van der 

Eng zie 19
4 Johanna geb. 29-4-1906, overl. Castricum 20-

1-1909.
5 Anthonius (Antoon)
  geb. 18-10-1909, tr. met Anna Schip-

per zie 20
6 Johannes geb. 21-4-1911, overl. Castricum 2-5-

1911.
7 Johannes Cornelis (Jan)
  geb. 25-4-1914, tr. met Maria Geer-

truida van Egmond  zie 21
Kinderen uit het tweede huwelijk geboren in Castricum:
8 Petronella (Nel)
 geb. 19-3-1919, dienstbode, winke-

lierster woonde in IJmuiden, sinds 
1992 in Westerheem te Heemskerk, 
tr. Velsen 4-7-1940 met Meijer (Max) 
Menist, geb. Amsterdam 11-9-1917, 
had een winkel in ijzerwaren te IJmui-
den, overl. Velsen 31-12-1990, zn. van 
Leendert Menist en Femma Buitekant. 

9 Hendrika Jacoba (Rika)
 geb. 22-6-1921, woont in Haarlem, 

tr. Castricum 14-10-1941 met Jaco-
bus Johannes (Jaap) van Egmond, 
geb. Wijk aan Zee en Duin 14-2-1915, 
chauffeur en bankwerker, overl. Bloe-
mendaal 25-6-1974, zn. van Gerardus 
van Egmond en Catharina van Wee-
nen.

Na het overlijden van Petronella Stuifbergen in 1916 
werd zwager Pieter de Graaf benoemd tot toeziend 
voogd over haar vijf minderjarige kinderen. Pieter de 
Graaf was nachtwacht en gehuwd met Dirkje Stuifber-
gen, de zus van Petronella (zie 9e jaarboek, blz. 40, nr. 
25). De geschiedenis herhaalt zich: ook bij het overlij-
den in 1804 van Pieter de Vries, de overgrootvader van 
Teun de Vries, werd een familielid Jacob de Graaf, tot 
voogd benoemd. 

Teun de Vries heeft bij het overlijden van Petronella in 
eigendom een huis, erf en tuingrond te Castricum, ter 
grootte van 17a 90 ca; het huis was genummerd Alk-
maarderstraatweg 2 en heeft gestaan tussen de r.-k. kerk 
en de Torenstraat (nu de Wilhelminalaan). 

Huis van Teun de Vries bij de Mient aan het Dokterspad (Dr. Leenaersstraat). 
V.l.n.r. Antoon, vader Teun, zijn tweede vrouw Anna van Arom en Mien. 

Rika de Vries bij het huis aan het paadje tussen de r.-k. kerk en de 
Torenstraat (nu Wilhelminastraat).

V.l.n.r. Moeder Anna van Arom, vader Teun, 
dochter Nel en kostganger Gerrit Duinmeijer. 
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15
Cornelis Josephus (Cees) de Vries, zn. van 9, geb. Castri-
cum 18-4-1880, arbeider, tuinder en visboer, woonde in 
de Duinderbuurt, vanaf 1915 op Rinnegom, vanaf 1918 
op Noord-Bakkum, vanaf 1926 in Limmen, verongelukt 
met zijn hondekar op de spoorwegovergang Stetweg op 
7-12-1927, tr. Castricum 10-1-1906 met Catharina (Trijn) 
Hollenberg, geb. Castricum 3-4-1884, overl. Limmen 21-
9-1930, dr. van Nicolaas Hollenberg en Maria Schoorl.
Kinderen, tenzij anders gemeld, geboren in Castricum:
1 Petrus (Piet) geb. 30-4-1906, tr. met Hendrika 

M.E.W. Engels zie 22
2 Maria (Rie) geb. 11-10-1907, woonde te Haarlem, 

sinds 1951 te Amsterdam, aldaar overl. 
15-8-1996, was gehuwd (1) Haarlem 

13-11-1929 met Antonius J. Eichels-
heim; geb. Nijmegen 12-6-1904, plaat-
werker, glazenwasser, overl. Haarlem 
27-10-1970, zoon van Johannes A.M. 
Eichelsheim en Maria Henrietta Plin-
ck; tr. (2) Jisp 6-12-1951 met Klaas 
Bak, geb. Warmenhuizen 13-6-1911, 
sluiswachter, overl. Amsterdam 2-11-
2000, zoon van Klaas Bak en Johanna 
van Koningsdaal

3 Nicolaas geb. 4-12-1908, los arbeider, onge-
huwd, overl. Alkmaar 9-7-1936.

4 Johanna  geb. 22-1-1910, woonde in Alkmaar, 
aldaar overl. 25-2-1943, tr. Alkmaar 
22-9-1932 met Jan Hofman, geb. Alk-
maar 7-7-1907, los arbeider overl. 
Haarlem 24-4-1982, hertrouwde in 
1946 met Alberta Zwijnenberg, zn. 
van Petrus Hofman en Ariaantje Kor-
ver.

5 Cornelis Josephus 
 geb. 23-7-1911, overl. Castricum 4-9-

1911.
6 Frederik Cornelis  
 geb. 23-7-1913, overl. Castricum 25-

1-1922.
7 Johanna Cornelia
 geb. Egmond-Binnen 19-7-1915, overl. 

Alkmaar 10-1-1934. 

7e GENERATIE

16
Pieter de Vries, zn. van 11, geb. Castricum 20-1-1883, ar-
beider, landbouwer, metselaar en klusjesman bij Duinen-
bosch, was 35 jaar lid van de gemeenteraad en vele jaren 
wethouder, ere-voorzitter van de plaatselijke Katholieke 

Naast het huis van de familie De Vries stond het huis van de 
familie Schut dat in 1952 over een afstand van 800 meter 
werd verrold naar de hoek Dorpsstraat - Pr. Beatrixstraat. 
Het huis van de familie De Vries werd gesloopt.

Het huis van de familie De Vries met de schuur vanaf de 
Torenstraat gezien; het dak van het huis van Schut is nog 
net zichtbaar.

Broer en zus: Piet 
en Rie de Vries.
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Arbeiders Bond, woonde eerst aan de Stetweg, vanaf 1908 
aan de Vinkebaan, na de oorlog aan de Eerste Groenelaan, 
vanaf 1955 aan de Baanstraat te Beverwijk en het laatste 
anderhalf jaar verzorgd in het gezin van zoon Cor te Castri-
cum, overl. Heemskerk 2-5-1960, tr. Castricum 16-5-1905 
met Anna Zonneveld, geb. Castricum 28-1-1880, overl. 
Castricum 1-9-1955, dr. van Pieter Zonneveld en Grietje 
Hoek.

In de nieuwjaarsrede in de gemeenteraadsvergadering 
van 27-1-1961 zei burgemeester C.F. Smeets het vol-
gende: “Met de heer De Vries, die gedurende 32 jaren 
lid van de raad en 17 jaren wethouder dezer gemeente 
was geweest, ging een Castricummer heen, die de be-
langen van zijn geboorteplaats op buitengewone wijze 
heeft gediend. Op bevrijdingsdag 1960 is hij begraven 
op Onderlangs.” 

Kinderen geboren te Castricum:
1 Cornelis (Cor)  geb. 14-4-1906, tr. met Johanna Maria 

(Jannie) Schipper  zie 23
2 Margaretha (Gré)
 geb. 3-6-1907, hoedenmaakster, woon-

de in Amsterdam-Noord, aldaar overl. 
26-2-1987,was gehuwd Castricum 
8-2-1927 met Adrianus Johannis 
(Arie) Koolmees, geb. Capelle aan 
den IJssel 5-2-1903, melkslijter, overl. 
Vogelenzang 9-2-1978, hertrouwde in 
1947 met Christina F. Kroonenburg, 
zn. van Arie Koolmees en Johanna C. 
Blom. 

3 Anna (Annie) geb. 29-9-1908, woonde Eerste Groen-
elaan, vanaf 1943 aan de Koningin 
Julianastraat, vanaf 1993 in De Boo-
gaert, aldaar overl. 25-3-1996, tr. Cas-
tricum 22-7-1931 met Hendrikus Wil-
librordus (Henk) Oudhoff, geb. Heiloo 
1-8-1909, had samen met Van Egmond 
een expeditiebedrijf aan de Korte Cie-
weg, overl. Castricum 7-6-1990, zn. 
van Gerardus W. Oudhoff en Cornelia 
P. Kaandorp.

4 Petronella Cornelia
 geb. 19-10-1910, overl. Castricum 31-

5-1911.
5 Petronella (Nellie)
 geb. 3-2-1914, kinderjuffrouw, woon-

de in Assendelft, laatst in Krommenie, 
aldaar overl. 1-11-2002, tr. Castricum 
10-8-1939 met Hendricus Marinus 
(Hennie) Klomp, geb. Nijmegen 7-8-
1912, timmerman, vanaf 1940 onder-
houdsmonteur bij Linoleum Krom-
menie, overl. Wormerveer 1-12-2001, 
zn. van Marinus Klomp en Willemina 
Marinus.

17
Petrus (Piet) de Vries, zn. van 12, geb. Castricum 25-11-
1901, timmerman, bouwvakker, arbeider, tuinder, woonde 
op de Ruiterweg, overl. Alkmaar 20-5-1963, tr. Castricum 
21-5-1930 met Catharina (Trijntje) Stuifbergen, geb. Cas-
tricum 1-10-1900, overl. Heemskerk 16-5-1993, dr. van 
Theunis Stuifbergen en Antje Duinmeijer. 

Piet de Vries woonde aan de Vinkebaan 
in het tweede huis van links.

Piet de Vries, vele jaren wethouder van 
Castricum.

Piet de Vries en Anna Zonneveld bij hun 
50-jarig huwelijksfeest. 
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Kinderen, tenzij anders vermeld, geboren te Castricum:
1 Johannes Anthonius (Jan) 
 geb. 13-10-1931, emigreerde in 1958 naar 

Nieuw Zeeland, aldaar overl. in Christ 
Church 12-11-2009, tr. Beverwijk 22-11-
1956 met Maria Petronella (Ria) de Ruij-
ter, geb. Beverwijk 4-5-1934, dr. van Cor-
nelis J. de Ruijter en Maria P. de Graaff. 
Kinderen: John en Anthony de Vries.

2 Anna Petronella (Annie)
 geb. 30-11-1932, woont in Beverwijk, 

was gehuwd Beverwijk 25-11-1954 
met Josephus Johannes (Sjef) Rosier, 
geb. IJmuiden 27-1-1930, machinist, 
later procesregelaar bij Hoogovens, 
zn. van Gerardus G.J. Rosier en Klara 
van der Sluis.

3 Petronella Catharina (Nelly)
 geb. 4-3-1934, tandartsassistente, woont 

in Beverwijk, tr. Castricum 27-4-1959 
met Gerardus Hendricus (Ger) Zon-
neveld, geb. Beverwijk 10-4-1933, 
bloembinder, procestechnisch laborant 
bij Hoogovens, overl. Haarlem 23-12-
2006, zn. van Johannes J. Zonneveld 
en Anna Chr. Metzelaar. 

4 Antonius Theodorus (Ton)
 geb. 5-6-1935, timmerman, is in 1958 

gelijk met zijn broer Jan geëmigreerd 
naar Nieuw Zeeland, woont in Christ 
Church, ongehuwd. 

De kinderen van Piet de Vries en Trijntje Stuifbergen, 
staand: Jan; zittend op de kameel v.l.n.r.: Ton, Pé, Annie en 
Nelly. 

Bij het huwelijk van Ger Zonneveld en Nelly de Vries in 1959 op de 
trappen van het gemeentehuis van Castricum: v.l.n.r.: broer Pé de 
Vries, moeder Trijntje, vader Piet, schoonmoeder Anna Metzelaar 
met daarachter zwager Arie Zonneveld. 

Jan de Vries en Ria de Ruijter met de zoons: v.l.n.r. Tony en John. 

5 Petrus Gerardus (Pé) 
 geb. 20-3-1937, elektromonteur, woont 

op de Ruiterweg, achter zijn ouderlijk 
huis in een zomerhuis en is ongehuwd. 

6 Gerardus Nicolaas (Gerard)
 geb. 26-8-1939, overl. Wormerveer 

26-4-1945. 
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7 Theodorus Fredericus (Dick)
 geb. Wormerveer 6-2-1945, fotograaf, 

woonde eerst op de Munnikenweg te 
Beverwijk, later op de Poelven, onge-
huwd, tragisch om het leven gekomen 
te Bakkum op 26-6-1988. 

18
Petrus (Piet) de Vries, zn. van 14, geb. Castricum 10-
8-1900, tuinder, havenarbeider en kantinebeheerder bij 
Hoogovens, woonde aan de Dr. Leenaersstraat, Schouten-
bosch, Pernéstraat en tenslotte in de Santmark, overleden 
op spoorwegovergang aan de Vinkebaan te Castricum op 
20-8-1979, tr. Castricum 15-2-1928 met Maria (Marie) 
Schipper, geb. Waarland (gem. Harenkarspel) 29-3-1911, 
overl. Castricum 25-5-1965, dr. van Pieter Schipper en 
Maartje Broersen.
Kinderen geboren in Castricum:
1 Antonius Petrus Maria (Ton)
 geb. 29-10-1933, kapitein bij de Ko-

ninklijke Landmacht, woonde te Ber-
gen op Zoom, aldaar kinderloos overl. 
4-8-1977, tr. Bergen op Zoom 20-5-
1957 met Jacoba Antonia Leonarda 
(Coby) de Wolf, geb. Bergen op Zoom 
9-10-1933, dr. van Egidius de Wolf en 
Magdalena Otten. 

2 Maria Petronella Johanna (Ria)
 geb. 19-11-1935, woonde in Bever-

wijk, sinds 2010 in Westerheem te 
Heemskerk, tr. Castricum 16-5-1959 
met Jozef Gerardus Maria (Joep) 
Windmüller, geb. Voerendaal 20-8-
1935, chef van de wacht bij Koud-
bandwalserij 2 - Hoogovens, overl. 
Beverwijk 24-9-1988, zn. van Hein-
rich H. Windmüller en Maria C. Kick-
ken. 

3 Petronella Johanna Cornelia (Nel)
  geb. 6-6-1937, woont in Limbricht 

(L), tr. Castricum 15-1-1962 met Ma-

Dick, de jongste zoon van Piet de Vries en Trijntje 
Stuifbergen.

rinus Johannes (Ries) Buskermolen, 
geb. Haarlem 24-10-1938, operator 
bij DSM, overl. Maastricht 11-8-2004, 
zn. van Paulus J. Buskermolen en En-
gelberta M. Mank. 

4 Johanna Maria Lidwina (Joke)
 geb. 6-4-1939, reisleidster, woonde in 

Kroatië, overl. aldaar in Krickvenica 
22-12-2007, tr. Joegoslavië 12-8-1972 
met Bosko Vidojkovic, geb. Knjazevac 
(Servië) 7-1-1920, majoor in het Joe-
goslavische leger, zn. van Bosko M. 
Vidojkovic. 

5 Lidwina Wilhelmina Maria. (Winny)
 geb. 3-11-1940, woont in Züntersbach, 

Sinntal (D), was gehuwd Castricum 
29-8-1960 met Pieter Schouwenburg, 
geb. Rotterdam 1-3-1940, mijnbouw-
ingenieur, hertrouwde met Glenda 
Marques, zn. van Pieter Schouwen-
burg en Helena van Hattem.

6 Petrus Theodorus Willibrordus (Petertje)
 geb. 3-11-1940 (tweeling), overl. Cas-

tricum 29-1-1941.

Het gezin van Piet de Vries en Marie Schipper, 
v.l.n.r.: onder: vader Piet, Joke, moeder Marie, 
Ria; boven: Nel, Ton en Winny. 
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19
Theodorus (Dirk) de Vries, zn. van 14, geb. Castricum 23-
11-1903, tuinder, grondwerker, arbeider, bloemistknecht, 
ijsventer en tenslotte zelfstandig ondernemer in agrarische 
handgereedschappen en touwhandel, woonde achtereen-
volgens op Schoutenbosch, Nuhout van der Veenstraat, 
Rusthof en tenslotte in de Santmark, aldaar overl. 28-7-
1998, tr. Limmen 5-9-1928 met Anna van der Eng, geb. 
Limmen 23-3-1904, overl. Castricum 4-7-1988, dr. van 
Jan van der Eng en Sijtje Konijn.
Kinderen geboren in Castricum:
1 Antonius (Antoon)
 geb. 14-9-1929, tuigen- en zadelma-

ker, had een handel in agrarische hand-
gereedschappen, touwhandel en paar-
dentuigen, onder andere op de markt 
van Purmerend, woonde aan de Eerste 
Groenelaan en Plantenhove, nu aan de 
Offenbachstraat, was gehuwd Heems-
kerk 27-6-1957 met Alida Petronella 
(Alie) Bruins, geb. Heemskerk 30-8-
1932, dr. van Engel Bruins en Petro-
nella M. Robijns. Kinderen: Theo, Pe-
tra, Anja, Mery, Lia en Ed de Vries.

2 Lucia Petronella Johanna (Luus)
 geb. 15-8-1932, woonde in verzor-

gingstehuis Meerstate te Heemskerk, 
aldaar overl. 7-8-2011, tr. Castricum 
16-2-1954 met Pieter (Piet) Ent, geb. 
Zaandijk 28-5-1931, chef van de 
wacht Koudbandwalserij 1 bij Hoog-
ovens, overl. Alkmaar 5-2-2009, zn. 
van Barend Ent en Jannetje Prins.

3 Petronella Lucia
 geb. 3-9-1937, overl. Castricum 20-4-

1938.
4 Petronella Lucia Johanna (Nel)
 geb. 6-6-1939, woonde op Schouten-

bosch, daarna Offenbachstraat, aldaar 
overl. 6-5-2002, tr. Castricum 28-6-
1961 met Cornelis Gerardus Johan-
nes (Cees) van Veen, geb. Castricum 
7-11-1937, chauffeur op brandstoffen-
tankwagen en kolenboer bij Steeman, 
overl. Castricum 27-3-1996, zn. van 
Gerardus P. van Veen en Maria Orij.

Dirk de Vries en 
Anna van der Eng.

Gezin van Dirk de Vries en 
Anna van der Eng met de 
kinderen 
v.l.n.r.: Luus, Antoon en Nel. 

Kinderen van Dirk de Vries en 
Anna van der Eng in 1948, 
v.l.n.r.: Antoon, Nel en Luus.
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20
Anthonius (Antoon) de Vries, zn. van 14, geb. Castri-
cum 18-10-1909, grondwerker, magazijnbediende en 
laatst arbeider bij Mekog, woonde achtereenvolgens aan 
de Dorpsstraat, op Hoogevoort en in de Poelven, aldaar 
overl. 10-10-1987, tr. Harenkarspel 23-8-1935 met Anna 
Schipper, geb. Waarland (gem. Harenkarspel) 25-2-1914, 
overl. Castricum 25-4-1994, dr. van Pieter Schipper en 
Maartje Broersen.
Kinderen geboren in Castricum:
1 Petronella Maria Johanna (Nel)
 geb. 20-2-1936, woont in Eddersheim 

(D), tr. Castricum 21-3-1958 met Kurt 
Paul Otto Manzke, geb. Kowall, Pom-
meren (D) 31-5-1934, pijpfitter, lasser, 
zn. van Otto K.W. Manzke en Elisa 
M.M. Haas. 

2 Maria Joanna (Ria) 
 geb. 8-2-1939, woont in Heemskerk, 

tr. Castricum 21-8-1959 met Frederik 
(Freek) Kalkman, geb. Beverwijk 26-
8-1936, technisch ambtenaar bij PEN 

centrale te Velsen, overl. Heemskerk 
5-2-2010, zn. van Pieter L. Kalkman 
en Elizabeth de Jong.

3 Lidwina Marianne (Winny)
 geb. 25-10-1942, woonde in Keulen, 

aldaar overl. 26-6-2011, tr. Castricum 
21-7-1967 met Hans Günter (Günter) 
Schiefbahn, geb. Keulen 20-7-1943, 
machinebouwingenieur, zn. van Jakob 
Schiefbahn en Anna Gebert.

4 Anthonius Petrus (Ton)
 geb. 19-1-1945, metaaldraaier, la-

ter verkoper van ruitersportartikelen 
en werkkleding, woont in Heiloo, tr. 
Egmond-Binnen 30-12-1969 met Eli-
sabeth Barbara Maria (Elly) Schuit, 
geb. Egmond-Binnen 15-10-1945, dr. 
van Laurentius Schuit en Barbara E. 
Krimp. Kinderen: Monique en Esther 
de Vries. 

Gezin van Antoon de Vries en Alie Bruins met de kinderen 
v.l.n.r. onder: Mery en Lia; boven Petra, Anja en Theo.

Handel en reparatie van tuigen, zadels etc. van Antoon de 
Vries op zijn vaste standplaats op de markt in Purmerend.

V.l.n.r. boven: Antoon, vader Dirk, ?, 
moeder Anna van der Eng, Piet Ent, 
Luus de Vries; onder Alie Bruins, ?, Nel 
de Vries. 
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5 Anna Maria (Ans) 
 geb. 16-3-1947, woont in Keulen, 

tr. Castricum 21-2-1966 met Jakob 
(Jack) Schiefbahn, geb. Keulen 21-12-
1945, zelfstandig ondernemer schrot-
bedrijf, zn. van Jakob Schiefbahn en 
Anna Gebert.

6 Theodorus Petrus (Theo)
 geb. 17-10-1949, boswachter bij PWN, 

woont Fien de la Marstraat, tr. Castri-
cum 17-5-1971 met Maria Agnes Hie-
menz, geb. Alkmaar 2-12-1952, dr. van 
Petrus H. Hiemenz en Gertrudis H. 
Smidt. Kinderen: Maurice en Wendy 
de Vries. 

21
Johannes Cornelis (Jan) de Vries, zn. van 14, geb. Cas-
tricum 25-4-1914, groenteventer, laatst kraandrijver in 
Martinstaalfabriek bij Hoogovens, woonde op Schouten-
bosch, overl. Heemskerk 14-12-1973, tr. Uitgeest 23-5-
1939 met Maria Geertruida van Egmond, geb. Uitgeest 
8-10-1909, overl. Castricum 11-12-1983, dr. van Hendrik 
M. van Egmond en Geertruida M. Molenaar.  
Kinderen geboren in Castricum:
1 Petronella Geertruida Maria (Elly)
 geb. 9-9-1940, woont in Heemskerk, 

tr. Castricum 26-5-1964 met Wilhel-
mus Petrus Johannes (Wim) Adri-
chem, geb. Heemskerk 16-6-1937, 
financieel medewerker bij gemeente 
Heeemskerk, zn. van Gerardus Adri-
chem en Antonia de Wit. 

Het gezin van Antoon de Vries en Anna Schipper. 
V.l.n.r. Ria met Ans, Ton, vader Antoon, moeder Anna 
Schipper met Theo op haar arm en Winny op de 
Hoogevoort. (linksboven)

De broers Jan en Antoon de Vries bij het huis van 
vader Teun. (rechtsboven)

De broers Antoon en Dirk de Vries aan de 
Hoogevoort. (links)
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2 Hendrikus Matthias Antonius (Henk)
 geb. 10-5-1945, filiaalhouder super-

markt, woont in Tuitjenhorn, tr. Lim-
men 28-11-1967 met Anna Cornelia 
Maria (Anneke) Limmen, geb. Haar-
lem 5-12-1946, dr. van Wilhelmus P. 
Limmen en Christina M. Bakkum. 
Kinderen: Erwin en Judith de Vries.

3 Geertruida Anna Johanna (Marleen)
 geb. 2-4-1949, arbo-coördinator di-

rectie Bestuurs- en Managementon-
dersteuning bij gemeente Amsterdam, 
woont in Ouderkerk aan de Amstel, 
was gehuwd (1) Castricum 30-1-1970 
met Ronald Bruijn, geb. Amsterdam 
27-6-1945, verkoper, zn. van Francis-
cus J. Bruijn en Teunisje H. Buis; tr. 
(2) Ouder Amstel 12-7-2007 met Mi-
chiel Holterman Weijs, geb. Hilversum 
12-5-1944, planoloog, zn. van Michiel 
Holterman Weijs en Aleida Lamberte 
Cornelia Dijkstra.

22
Petrus (Piet) de Vries, zn. van 15, geb. Castricum 30-
4-1906, was bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog 
werkzaam als militair en motorordonnans, gelegerd op de 
Grebbeberg (Utr.), is ten gevolge van een ongeval aldaar 
invalide geraakt en werkte vervolgens enige jaren in een 
sociale werkplaats, woonde te Haarlem, aldaar overl. 23-
11-1989, tr. Haarlem 3-8-1933 met Hendrika Margaretha 
Elisabeth Wilhelmina (Riek) Engels, geb. Rotterdam 3-1-
1910, overl. Haarlem 13-1-1982, dr. van Hendrika P. En-
gels. 
Kinderen geboren in Haarlem:
1 Adriaan Cornelis (Arie)
 geb. 13-6-1934, schoenmaker, woont 

vanaf 1956 in Kelmscott West-Austra-
lië, was daar glazenwasser, tr. Austra-
lië 1966 met Mary Franklin Appley-
ard, geb. in Engeland in 1938, dr. van 
Franklin Apppleyard. Kinderen: Eric 
en Pete de Vries. 

2 Cornelis Petrus (Cor)
 geb. 9-2-1938, fabrieksarbeider, woon-

de in het ouderlijk huis te Haarlem. 
Verblijft in het Psychogeriatrisch ver-
pleeghuis ’Den Weeligenberg’ in Hil-
legom.

8e GENERATIE

23
Cornelis (Cor) de Vries, zn. van 16, geb. Castricum 14-4-
1906, tuinder, kippenboer, vanaf 1947 fabrieksarbeider bij 
Mekog, woonde eerst aan de Sifriedstraat, kwam in 1955 
in het huis van zijn vader aan de Eerste Groenelaan 38, 
overl. Castricum 14-3-1997, tr. Harenkarspel 20-1-1932 
met Johanna Maria (Jannie) Schipper, geb. Waarland 
(gem. Harenkarspel) 26-2-1910, overl. Beverwijk 10-3-
1978, dr. van Pieter Schipper en Maartje Broersen.
Kinderen geboren te Castricum:
1 Anna Petronella (Annie)
 geb. 27-12-1932, woont in Dunedin in 

Nieuw Zeeland, tr. aldaar 20-4-1954 
met Engel Zonneveld, geb. Castricum 
2-12-1926, bouwvakker, later postbe-
waker, overl. Dunedin 4-3-2005, zn. 
van Hendrik Zonneveld en Klasina 
Oud.

2 Petrus Cornelis (Piet) 
 geb. 21-4-1934, timmerman, woonde 

in de Mr. Ludwigstraat, overl. Cas-
tricum 30-7-2009, tr. Castricum 15-
5-1965 met Geertruida Margaretha 
Klasina (Geert) Nieuwenhuizen, geb. 
Uitgeest 16-1-1944, dr. van Jan Nieu-
wenhuizen en Johanna Druijven. Kin-
deren: Cor en José de Vries.

3 Maria Cornelia (Ria) 
 geb. 21-4-1935, ateliermeisje, dienst-

meisje, woonde in Oudorp, vanaf 1965 
in Castricum, achtereenvolgens op de 
Eerste Groenelaan en op de Ravel-
straat 12, aldaar overl. 5-9-1999, tr. (1) 
Castricum 22-5-1957 met Gerardus 

Jan de Vries en Marie van 
Egmond met v.l.n.r. hun 
kinderen Marleen, Henk en Elly.
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(Gerard) Bijl, geb. Oudorp 7-11-1933, 
metselaar, overl. Alkmaar 7-2-1965, 
zn. van Jan Bijl en Catharina Liefting; 
was gehuwd Castricum 20-10-1966 
met Johannes (Jan) Bijl, geb. Oudorp 
27-7-1927, metselaar, overl. Alkmaar 
14-8-2005, zn. van Jan Bijl en Catha-
rina Liefting. 

4 Petrus (Pé) geb. 4-8-1936, achtereenvolgens plan-
tersknecht op de kwekerij bij PWN, in 
de plantsoenendienst (gemeente Cas-
tricum) en arbeider bij Hoogovens, 
woonde op Poelven nr. 26, ongehuwd, 
overl. IJmuiden 9-7-2004.

5 Margaretha Johanna (Gré)
 geb. 12-6-1938, woonde in Dunedin 

in Nieuw Zeeland, vanaf 1967 aan de 
Brakersweg, tr. in Dunedin 18-1-1958 
met Nicolaas (Nic) Zonneveld, geb. 
Castricum 18-11-1929, stuurman, la-
ter bij Hoogovens als verlader en op 
de afdeling milieu, overl. Castricum 
7-2-1987, zn. van Hendrik Zonneveld 
en Klasina Oud.

6 Cornelia Thecla (Corrie)
 geb. 15-10-1940, woonde in Egmond 

aan den Hoef, aldaar overl. 13-7-2008, 
tr. Castricum 22-9-1964 met Johannes 
Cornelis (Jan) Butter, geb. Egmond-
Binnen 10-3-1941, kraanmachinist, 
overl. Egmond aan den Hoef 18-10-
2008, zn. van Johannes C. Butter en 
Geertruida M. Apeldoorn. 

7 Johanna Maria (Joke)
 geb. 15-5-1944, woont in Zaandam, 

tr. Castricum 9-3-1965 met Bob Muis, 
geb. Wormerveer 10-5-1945, afschrij-
ver, metaalbewerker scheepsbouw, zn. 
van Cornelis Muis en Jaapje Schoen. 

8 Anna Hendrika (Ankie)
 geb. 13-3-1949, overl. Alkmaar 17-4-

1961.

Slotwoord

Dank aan de vele personen die voor deze publicatie infor-
matie hebben verstrekt en foto’s hebben uitgeleend. Ook 
dank aan de diverse archiefinstellingen voor hun mede-
werking bij de opsporing van allerlei gegevens voor de 
samenstelling van deze stamboom. 
Wij hopen dat de leden van de familie De Vries en andere 
geïnteresseerden veel genoegen aan deze stamboom be-
leven. 

theo De vries
simon ZuurBier

Het gezin van Cor de Vries en Jannie Schipper met opa en 
oma De Vries voor het huis op de Hoogevoort, v.l.n.r.:  voor: 
Piet, Gré, Joke en Ria; achter oma Anna Zonneveld, Corrie, 
opa Piet de Vries, vader Cor en Annie. (linksboven)

Het gezin van Cor de Vries en Jannie Schipper, v.l.n.r.:  
onder: Joke, vader Cor, Anneke, moeder Janny; boven: Gré, 
Piet, Ria en Corrie de Vries. (rechtsboven)

Het woonhuis aan de Eerste Groenelaan; hier woonde eerst 
Piet de Vries, vanaf 1955 aan de linkerkant dochter Annie 
met Henk Oudhoff en rechts zoon Cor, die later het gehele 
huis bewoonde. (onder)
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Castricum - Honderd jaar geleden

Het jaar 1910 is een belangrijk jaar in de geschiede-
nis van Castricum: de bouw van een nieuw raadhuis 
en armenhuis wordt aanbesteed en rond dit jaar gaat 
ook de bouw van de r.-k. kerk St. Pancratius en van 
hotel De Rustende Jager van start. 
Verschillende activiteiten worden in 1910 ontplooid 
om steenkolengas in Castricum te gaan produceren, 
dan wel door de gemeente Beverwijk te laten leveren. 
De gebeurtenissen in Castricum van honderd jaar 
geleden zijn vooral ontleend aan de gemeenteraads-
notulen, de inkomende en uitgaande stukken van de 
gemeente Castricum, de provinciale bladen, de bur-
gerlijke standregisters etc. 

1 januari 1910
Het gemeentebestuur bestaat op 1 januari 1910 uit burge-
meester Johannes Mooij, de wethouders Jacob Pzn. Kuijs 
en Piet J. Valkering. De raadsleden zijn Jan Schuijt, Jo-
seph Goes, Johan Hogenstijn, Pieter Duijn en Gerrit Pzn. 
Kuijs. De gemeenteontvanger is Bernardus Res. In de ge-
meente zijn 478 personen kiesgerechtigd. 

Op 1 januari 1910 telt Castricum 2813 inwoners. Dit aan-
tal is op 31 december in datzelfde jaar toegenomen tot 
3267. Deze enorme toename komt vooral door het ves-
tigingsoverschot dat ingeluid is door de ingebruikname 
van Duin en Bosch. In het jaar 1910 vestigen zich in onze 
gemeente 668 personen, terwijl er 253 naar elders vertrek-
ken. Er worden in dat jaar 112 kinderen geboren, er over-
lijden 73 inwoners en er worden 14 huwelijken gesloten. 

19 januari 1910 
De commandant der Stelling van Amsterdam doet in een 
brief aan de burgemeester met het predicaat ‘zeer geheim’ 
opnieuw een beroep om personen voor te dragen die bij 
mobilisatie als boodschapper voor de Stelling onder het 
bevel van de commandant zouden kunnen optreden. Eer-
der heeft de burgemeester meegedeeld dat er geen perso-
nen bekend zijn die dat zouden kunnen doen. De Bood-
schappendienst voor tijd van oorlog wordt van belang ge-
acht ook wat Castricum betreft. De personen mogen niet 
militie-, landweer- of reserveplichtig zijn.

22 januari 1910 
Pieter Schotvanger Jacobszoon, van beroep bierhuishou-
der en wonende te Castricum, verzoekt vergunning voor 
de verkoop van sterke drank voor een lokaliteit waarin 
nu reeds verlof is voor de verkoop van alcoholhoudende 
dranken in De Harmonie gelegen aan de Kramersweg (nu 
Burg. Mooijstraat). In het huis wonen verder zijn echtge-
note Anna Bisschop en dienstbode Naatje de Reus. Op 15 
februari daaraanvolgend krijgt Pieter Schotvanger deze 
vergunning.

Door het stijgend aantal inwoners is het maximum aantal 
van deze vergunningen door de gemeente verhoogd naar elf. 
Hiertegen komt bezwaar van de Inspectie van de Drankwet, 
omdat de grootte van de Castricumse bevolking volgens de 
wet dan een maximum van 9 vergunningen voorschrijft; de 
Inspectie gelast de eventueel verleende 10e en 11e vergun-
ning voor vernietiging voor te dragen.

Vergunningen tot de verkoop van sterke drank zijn be-
perkt tot maximaal vijf in de Kerkbuurt: Rika van Ben-
them (de Vriendschap), J.B. Koopman (De Rustende Ja-
ger), B. Wempe (hoek Dorpsstraat-Burg. Mooijstraat) en 
M. Olgers (Burg. Mooijstraat) , P. Schotvanger (Burg. 
Mooijstraat) en vier in Bakkum: L. Burgering, Wub Joos-
ten (nu hotel Borst), Kl. Peijs en C. Castricum (De Goede 
Verwachting aan de Heereweg). 

Op de aanvraag van timmerman Dirk Tromp voor een 
vergunning voor de verkoop van sterke drank, wordt af-
wijzend beschikt, omdat het maximum is bereikt. Op 14 
juli 1910 is het aantal vergunningen beneden het maxi-
mum gedaald en krijgt Tromp alsnog op 3 augustus 1910 
een vergunning; hij woont aan de Rijksstraatweg met zijn 
echtgenote Aafje Eeltink. Ook Klaas Brantjes, kruidenier 
te Zuid-Bakkum, krijgt een vergunning.

20 maart 1910 
De heer T.C. Bakker uit Den Helder gaat niet in op de 
voorwaarden van de gemeente Castricum voor het verkrij-
gen van een gasconcessie. 
Een plaatselijk comité, zich noemende ‘Vereeniging van 
belanghebbenden tot het verkrijgen van beter licht in deze 
Gemeente’, met onder andere als leden dokter IJ. Schoon-
hoff, dominee A. van Poelgeest, J. Res. M. de Haas en 
H.A. Nijsen, richt een verzoek aan de gemeente om gas 
te gaan betrekken uit Beverwijk. Daarin wordt vermeld 
dat er spoed gewenst is met het oog op de aansluiting van 
kerk, pastorie enz. 

B&W hebben een onderhoud gehad met de commissaris 
der Koningin inzake een geldlening van f 7000,- voor de 
bouw van een nieuw Armenhuis. 

20 maart 1910
In verband met de verkiezingen nodigt de burgemeester 
de inwoners uit die kiesgerechtigd zijn. Het zijn alleen de 
mannelijke inwoners die de leeftijd van 25 jaar hebben be-
reikt en over een bepaald inkomen (f 300,- per jaar) kunnen 
beschikken in relatie met de woonlasten; dit is vastgelegd 
in de Kieswet van 1896. Op 22 maart 1910 is een gedrukte 
kiezerslijst beschikbaar met in alfabetische volgorde de 
kiesgerechtigden van Castricum met daarin per kiesge-
rechtigde de familienaam, voornamen, geboorteplaats en 
datum, huisnummer en de aanduiding kiesgerechtigd te 
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zijn voor de Tweede Kamer, voor de Provinciale Staten en 
voor de Gemeenteraad. In totaal zijn er in Castricum 478 
kiesgerechtigden voor de Tweede Kamer. Van hen zijn 
er 472 die ook voor de Provinciale Staten kiesgerechtigd 
zijn. De zes personen die niet mogen stemmen voor de 
Staten, zijn buiten de provincie Noord-Holland geboren 
en wonen hier nog niet lang genoeg. In totaal zijn er 365 
kiesgerechtigd voor de gemeenteraad, dus 113 inwoners 
voldoen niet aan de voorwaarden die gelden voor de ge-
meenteraad (te laag inkomen en/of te hoge woonlasten). 
De huisnummers in de kiezerslijst worden niet per straat 
gegeven, maar er wordt een doorlopend volgnummer ge-
hanteerd voor alle huizen binnen de gemeente; het hoog-
ste huisnummer in de kiezerslijst is 536. 

9 april 1910
De Gezondheidscommissie, gevestigd te Beverwijk, 
dringt in een brief aan het gemeentebestuur aan op het ne-
men van maatregelen vanwege de bedreiging van de cho-
lera-epidemie. Dit betreft dan het scheppen van gelegen-
heid tot afzondering en verpleging van cholerapatiënten. 
In een schrijven van 9 november 1910 van het Provinciaal 
Bestuur blijkt deze gelegenheid in Castricum nog steeds 
niet beschikbaar te zijn en wordt het gemeentebestuur 
verzocht om deze voorziening te treffen. Hierop reageert 
de burgemeester met verwijzing naar de plannen voor de 
stichting van een nieuw armenhuis en het overleg dat ge-
voerd is met het Algemeen Armbestuur. Daarbij is gespro-
ken over de mogelijkheid om bij de bouw ook te zorgen 
voor een gelegenheid tot afzondering en verpleging van 
lijders aan besmettelijke ziekten, vooral choleragevallen. 
De burgemeester meldt dat hiermee in het ontwerp van het 
armenhuis rekening is gehouden en er twee afzonderlijke 
kamers bestemd worden, welke binnenshuis geen verbin-
ding hebben: een kamer voor de zieken en een voor de 
verpleging. 

15 april 1910
Burgemeester en wethouders hebben gesproken met de 
burgemeester van Beverwijk over een mogelijke levering 
van steenkolengas aan de gemeente Castricum. De begro-
ting van de directeur van de gasfabriek te Beverwijk voor 
levering van gas omvat perstoestellen, een persleiding van 
Beverwijk naar Castricum met een lengte van 9000 m, 
een gashouder te Castricum met een inhoud van 1000 m3 
en een regulateurgebouwtje met dienstwoning. De totale 
kosten worden geraamd op f 80.000,-. Dit bedrag wordt 
dusdanig hoog bevonden dat hierop niet wordt ingegaan. 

4 april 1910 
Raadslid Jan Schuijt is overleden, waardoor een nieuwe 
vacature in de raad is ontstaan. 

3 juni 1910 
De Bouw- en Exploitatieonderneming te Utrecht is door de 
gemeente Castricum gevraagd een onderzoek uit te voeren 
of de gasfabriek in onze gemeente redenen van bestaan zou 
hebben, en als dat zo is, of de gemeente als eigenaar van 
de te bouwen fabriek deze dan in pacht zou kunnen afstaan 
onder nader overeen te komen voorwaarden. Als resultaat 
van het onderzoek schrijft genoemde onderneming dat een 
steenkolengasfabriek bestaansredenen zou hebben.

Jacob Kuijs Pzn. neemt ontslag als raadslid.

27 juli 1910 
De nieuwe raadsleden Petrus Kuijs Pzn en Theodorus 
Dijkman worden geïnstalleerd.
Door het overlijden op 17 juli van het raadslid Pieter Duijn 
is er een nieuwe vacature ontstaan.

16 augustus 1910 
De commissaris van de Koningin komt op bezoek. Hij 
zal onder andere de onderwijzerswoning bekijken bij het 
oude raadhuis. 

25 augustus 1910 
Het raadhuis behoeft buitengewoon herstel. De vraag 
wordt opgeworpen of het niet gewenst zou zijn om het 
geheel te vernieuwen. 
De commissaris van de Koningin heeft geadviseerd om 
een gemeentesecretaris aan te stellen om daarmee de bur-
gemeester te ontlasten, die ook nog de taak van gemeente-
secretaris heeft. Zijn advies wordt pas per 1 januari 1914 
opgevolgd.

21 september 1910 
De raad besluit om een nieuw raadhuis met onderwij-
zerswoning te laten bouwen (kosten f 10.000,-). Ook de 
bouw van een nieuw Armenhuis aan de Overtoom (kosten  
f 7.000,-) en de aanleg van straatverlichting (kosten  
f 1.000,-) worden goedgekeurd.
 
14 oktober 1910 
Het Provinciaal Geneeskundig Gesticht Duinenbosch 
vraagt vergunning tot uitbreiding van de machinale inrich-
ting door het plaatsen van een horizontale stoommachine 
met dynamo voor de opwekking van elektrische energie.

5 november 1910
De hoofdonderwijzer aan de Openbare Lagere School 
te Bakkum, de heer H.A. Nijsen, verzoekt met meerde-
re argumenten hetzelfde salaris te mogen ontvangen als 
het hoofd der Openbare Lagere School te Castricum dat  
f 1.125,- per jaar bedraagt. 

16 november 1910 
Het nieuwe raadslid Pieter Twisk wordt geïnstalleerd.

Een plaatselijke verordening wordt vastgesteld:
• herbergen, logementen en dergelijke voor het publiek 

openstaande plaatsen moeten gesloten zijn en blijven 
van 22.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s morgens;

• het is verboden met woonwagens te staan op of langs 
openbare wegen, paden en pleinen.

26 november 1910
De Kennemer Electriciteit-Maatschappij, gevestigd te 
Bloemendaal, heeft plannen tot het ontwerp van een elek-
trische stroomlevering aan Beverwijk, Heemskerk, Uit-
geest, Akersloot, Castricum, Limmen, Heiloo en Alkmaar 
en informeert naar de gegevens over de plaatselijke be-
volking.
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7 december 1910 
Vanwege de aanleg van de nieuwe straatverlichting wor-
den de plaatsen voor de gaslantaarns vastgesteld. Er zal 
een oproep worden gedaan aan gegadigden voor het aan-
steken en uitdoven van verder afgelegen geplaatste lan-
taarns.

12 december 1910
Christiaan Kieft, bloembollenkweker te Limmen en echt-
genoot van Elisabeth Slot, gemeente-verloskundige van 
Limmen en Castricum, verzoekt voor zijn echtgenote 
eervol ontslag met ingang van 1 januari a.s. vanwege een 
ernstige operatie die zij heeft ondergaan. Kort daarop is 16 
december Elisabeth Slot te Amsterdam overleden. 
De gemeente Limmen neemt contact op met B&W van de 
gemeente Castricum en stelt voor opnieuw een gemeen-
schappelijke vroedvrouw te benoemen, die dan bij voor-
keur in Limmen woonachtig moet zijn, omdat Castricum 
al het voorrecht heeft een geneesheer te bezitten. 

17 december 1910 
Ten overstaan van de architect Jan Stuyt uit Amsterdam 
is in het raadhuis van Castricum overgegaan tot het aan-
besteden van het slopen van het bestaande raadhuis met 
de onderwijzerswoning en van het bouwen van een nieuw 
raadhuis en onderwijzerswoning. In de daartoe bestemde 
bus blijken bij opening 15 inschrijvingsbiljetten te zijn 
gedeponeerd. De aannemers hebben twee aannemings-
sommen verstrekt met of zonder leien dakbedekking. De 
hoogste inschrijving met leien is van Pieter Dubbeld, aan-
nemer uit Alkmaar voor f 12.670,- en de laagste is van 
Jacobus Res, aannemer te Castricum voor f 9.490,-. Aan 
laatstgenoemde aannemer wordt het werk gegund. Tot ze-
kerheidsstelling verbinden zich als borgen van aannemer 
Jacobus Res zijn broers de heren Bernardus Anthonius 
Res, bloemkweker, en Gerardus Franciscus Res, brood-
bakker, beiden wonende te Castricum. 

In de raadsvergadering van 28 december 1910 wordt mee-
gedeeld dat de heer Jacobus Res de laagste inschrijver is 
voor de bouw van het raadhuis met onderwijzerswoning. 
De aanneemsom bedraagt f 9100,- voor een dakbedekking 
met pannen en f 9490,- voor een bedekking met leien. Het 
laatste heeft de voorkeur en daartoe wordt besloten.
 
In 1910 is er een telling uitgevoerd op last van het Depar-
tement van Landbouw, Nijverheid en Handel betreffende 
het grondgebruik en de veestapel. 

In Castricum bestaat de veestapel 
(inclusief jong vee) uit:

paarden 135
runderen 1191
schapen 415
bokken en geiten 116
varkens 190
hoenders 1930

Het landgebruik als eigenaar en pachter:

 aantal gebruikers opp. in ha 
landbouwers 46 106 
landarbeiders 10 53
particulieren 1) 2 6
tuinbouwers 2 11
 ----- -----
totaal 60 176  
waarvan 2) 49 123 

1) hoofdberoep buiten de land- en tuinbouw
2) gebruikers met meer dan 1 ha

31 december 1910
De gemeenterekening over het jaar 1910 telt aan ontvang-
sten f 24.055,- en aan uitgaven f 25.276,-, zodat er een 
nadelig saldo is van f 1.221,-.

 
simon ZuurBier

Bouwtekening van het oude raadhuis. 


