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De Castricumse familie … Bos

Klaas Jansz Bos is landbouwer en veehouder te Castri-
cum. Hij koopt in 1815 een boerderij met land aan de 
Westerweg in Limmen. Deze boerderij was eerder van 
zijn schoonouders Arie Pietersz Morsch en Maartje Ger-
rits de Boer. Zijn schoonvader was al in 1784 overleden 
en zijn schoonmoeder in december 1813 op 80-jarige 
leeftijd. Op verzoek van de erfgenamen - kinderen en 
kleinkinderen van Maartje Gerrits de Boer - wordt op 
19 oktober 1815 de openbare verkoping gehouden.

Gerrit Klaaszoon Bos op de boerderij nabij de Papenberg

De eerste vermelding dat ene Gerrit Bos woont op de 
boerderij nabij de Papenberg, op het zuidelijke deel van 
het huidige Vitesseterrein, vinden we in het jaar 1851 in 
de beschrijving van de nalatenschap van Arnoldus van 
de Velde, koopman in Alkmaar en lid van de gemeente-
raad aldaar. Zijn vele bezittingen bestaan onder andere 
uit de genoemde boerderij en een aantal nabij gelegen 
percelen weiland ter grootte van in totaal 6,5 hectare. 
Deze boerderij en de landerijen worden op basis van 
een mondelinge overeenkomst verhuurd aan Gerrit Bos 
voor 250 gulden per jaar. 
Arnoldus van der Velde had dit onroerend goed gekocht 
in 1827. Niet bekend is vanaf wanneer Gerrit Bos de 
boerderij heeft gehuurd. Dat maakte het interessant 
om de voorgeschiedenis van de boerderij te onderzoe-
ken. De boerderij was tot 1816 eigendom van en werd 
bewoond door duinmeijer Cornelis Bakker. In dat jaar 
verkoopt deze Cornelis de boerderij met de omliggende 
stukjes land aan de 25-jarige Arie Spaans, boer, gebo-
ren in Alkmaar en al in 1811 wonende in Castricum. 
Het ziet er naar uit dat Arie Spaans het financieel niet 
kan opbrengen, want hij verkoopt zijn bezittingen bin-
nen drie jaar, in 1819, aan Jan Seelen, goud- en zilver-

kashouder te Alkmaar. Arie zal de boerde-
rij nadien huren, want hij blijkt er bij de 
volkstelling van 1830 nog te wonen met zijn 
vrouw Guurtje Lot, zijn drie kinderen en een 
boerenknecht Jan Groen. 
Arie Spaans overlijdt op 14 april 1835.  
Guurtje hertrouwt in 1836 met weduwnaar 
Jan Brakenhoff. In datzelfde jaar trouwt 
Jannetje Brakenhoff, dochter uit het eerste 
huwelijk van deze Jan Brakenhoff, met Ger-
rit Bos. We mogen aannemen dat Guurtje 
in dat jaar is gaan wonen in de Oosterbuurt 
met haar kinderen Spaans op de boerderij 
van haar nieuwe echtgenoot Jan Brakenhoff 
en dat Gerrit en Jannetje in de leeggekomen 
boerderij zijn getrokken. 
Gerrit is dus huurder van de boerderij bij de 
Papenberg vanaf 1836. In de loop der jaren 
lukt het hem om wat bezit op te bouwen. 
Zo koopt hij in 1853 drie stukken weiland, 
genaamd ‘De Hooge Berg’, ‘Het Paarden-Boerderij aan de Beverwijkerstraatweg; op de achtergrond de Papenberg.

Al vanaf  1981 wordt jaarlijks de geschiedenis 
en de stamboom van een Castricumse familie in 
het jaarboek gepubliceerd. Inmiddels zijn er 28 
verschillende families aan bod gekomen. In die 
voorgaande periode zijn alle grote Castricumse 
families in de jaarboeken verschenen. Nu zijn de 
wat kleinere families aan de beurt. In dit jaarboek 
betreft het de familie Bos. 
De stamvader Klaas Janszoon Bos woonde al 
voor 1778 in Castricum. De oudste generaties 
van de familie waren vooral veehouder, later 
tuinder (kwekerij Sumatra), melkslijter en vracht-
rijder. 

De stamvader Klaas Janszoon Bos

Klaas Janszoon Bos is geboren in 1753 en trouwt op 
46-jarige leeftijd in 1800 met de weduwe Aagje Ariens-
dochter Morsch, die eerder gehuwd was met Simon 
Louter. Aagje komt van Limmen en woont vanaf haar 
eerste huwelijk in Castricum. Uit haar huwelijk met 
Klaas Bos krijgt zij vier kinderen. 
De ouders van Klaas zijn onbekend gebleven. Het 
enige dat we weten is dat zijn vader Jan heet. Verder zal 
Klaas nog een zus Neeltje Jans Bos gehad hebben die 
genoemd wordt als getuige bij de doop van het eerste 
kind van Klaas en Aagje. Dezelfde Neeltje wordt met 
Klaas Jansz Koppes genoemd als getuigen bij de doop 
van het tweede kind. Neeltje zal waarschijnlijk gehuwd 
zijn met Klaas Jansz Koppes. Uitvoerig onderzoek naar 
de ouders van Klaas heeft ook niet het echtpaar Kop-
pes-Bos weten op te sporen. 
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land’ en ‘De Groote Lagemade’ samen ter grootte van 
8,5 ha en gelegen in de nabijheid van de Polderdijk. 

Eigenaar van boerderij aan het einde van het Slin-
gerpad op de Duinkant

In 1860 koopt Gerrit Klaaszoon Bos een boerderijtje 
aan het Slingerpad op de Duinkant. Het wordt in de 
koopakte omschreven als: ‘een huismanswoning met 
hooiberg en dors, koe- en paardenstallingen en erf, 
werf, tuin en verdere getimmerten, benevens enig bouw-
land’. Het bijbehorende land was slechts 0,6 ha. Gerrit 
is - naar we mogen aannemen - in dat jaar op zijn eigen 
boerderij gaan wonen. Onduidelijk is wie de nieuwe 
huurder van de boerderij bij de Papenberg is geweest. 

Zijn zoon Klaas is na zijn huwelijk met Aaltje Veldt in 
1861 in Egmond-Binnen gaan wonen; hier worden vier 
kinderen geboren. Na hun verhuizing terug naar Castri-
cum in 1873 worden aldaar nog twee kinderen geboren. 
De jongste zoon Jan, geboren in 1840, trouwde in 1870 
met Klaasje Kuijs en overleed in datzelfde jaar kinderloos. 
Jan woonde ook aan de duinzijde, niet met zekerheid is te 
zeggen of dat in de boerderij bij de Papenberg is geweest. 

Gerrit Bos overlijdt in 1872. Het vee wordt verkocht in 
1873 aan zoon Klaas Bos. De boerderij wordt mogelijk 
woonhuis.  De nalatenschap van Gerrit Bos wordt pas 
in 1886 verdeeld door de erfgenamen. Zijn beide zoons 
zijn dan overleden, zijn vrouw Jannetje Brakenhoff leeft 
nog en woont bij haar dochter Aagje, die is gehuwd met 
Jan Twisk. Mede-erfgenamen zijn de vier kleinkinderen 
geboren uit het huwelijk van Klaas Bos en Aaltje Veldt. 
De bezittingen aan het einde van het Slingerpad op de 
Duinkant worden toegedeeld aan Jannetje Brakenhoff, 
die dit bezit vervolgens vijf weken later verkoopt aan 
landbouwer Pieter Teuniszoon Bakker. Van de drie per-
celen weiland nabij de Polderdijk gaan er twee naar Aal-
tje Veldt en een perceel naar Jan Twisk. 

Klaas Gerritszoon Bos koopt in 1880 de boerderij 
bij de Papenberg

Na het overlijden van Arnoldus van de Velde gaat het 
bezit van de boerderij met de 6,5 hectare land in 1851 
over op zijn kleinzoon Herman Gabriël Hildebrandt, nog 
minderjarig en dan wonende te Zaandam. In 1880 is deze 
kleinzoon inmiddels Luitenant ter Zee bij de Koninklijke 
Marine en verkoopt de boerderij met de 6,5 hectare land 
voor 12.000 gulden aan Klaas Bos, zoon van Gerrit Bos 
en gehuwd met Aaltje Veldt. Om de boerderij liggen de 
kleinere percelen bouwland met de namen ‘De Koog’, 
‘De Hangertjes’, ‘Bijbosch en het Schapenweidje’. De 
grotere percelen weiland liggen voornamelijk ten oosten 
van de Hollaan en deels langs de Polderdijk en dragen de 
namen ‘De Lage Made’, ‘Het Grietenland’, ‘Het Tiem-
bosch’ en ‘Het Lange Stuk’.
Al eerder in 1872 en ook in 1879 heeft Klaas Bos een 
perceel weiland van samen ruim 2 hectaren gekocht 
nabij de Polderdijk. 

Klaas overlijdt in maart 1885. Enkele maanden later 
worden zijn eigendommen door notaris Vonk uit 
Schoorldam geïnventariseerd. De veestapel bestaat dan 
uit 5 pinken, 11 koeien, 1 paard, 2 kalveren, 3 schapen, 
5 lammeren, 2 varkens, 4 biggen en 6 kippen. In de koe-
stal en op de zolder van de boerderij worden 147 kazen 
bewaard, waaruit blijkt dat kaas maken een belangrijke 
activiteit was.  Ook was er nog landhuur verschuldigd 
aan de moeder van Klaas. 
Pas in 1894 wordt de nalatenschap van Klaas Bos ver-
deeld. De waarde van de bezittingen en de afgesloten 
hypotheken zijn gelijk. Zijn vier nog levende kinderen 
Jansje, Piet, Marijtje en Gerrit zijn de mede-erfgena-
men van zijn nalatenschap. Zij krijgen elk f 10,88 uitge-
keerd. De onroerende goederen worden toegedeeld aan 
hun moeder Aaltje Veldt; zij overlijdt op 23 september 
1903. 

Verkoop van de boerderij in 1903 aan schoonzoon Jan 
Twisk

Op 25 november 1903 is er in het koffiehuis van Van Ben-
them te Castricum een openbare verkoping. Dit is op ver-
zoek van de vier erfgenamen en met name van Franciscus 
Gerardus Brakenhoff, arbeider, wonende te Velsen, en eer-
der gehuwd met de inmiddels overleden Jansje Bos, verder 
van Piet en Gerrit Bos, landbouwer en beiden wonende te 
Castricum en van Jan Groot, arbeider, wonende te Velsen, 
gehuwd met Marijtje Bos.
De verkoop omvat de boerderij met in totaal ruim 16 hec-
tare land. De boerderij en de direct omliggende percelen 
land met een totale grootte van 2½ hectare worden gekocht 
door schoonzoon Jan Twisk, weduwnaar van Aagje Bos.  

Bidprentje van Aaltje 
Veldt, weduwe van 

Nicolaas (Klaas) Bos.
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Enkele weken daaraan voorafgaand op 30 oktober is 
op verzoek van diezelfde erfgenamen  de inboedel van 
de boerderij geïnventariseerd en zijn de roerende zaken 
getaxeerd door Klaas Veldt (1846-1929), veehouder en 
wonende te Castricum. Klaas was een  broer van Aaltje, 
door de erfgenamen gekozen als deskundige en was als 
zodanig door de kantonrechter beëdigd (zie voor de fami-
lie Veldt het 5e Jaarboek, 1982).  
Om een idee te geven van inboedel en veestapel met de 
bijbehorende waarde onderstaand het complete overzicht:

Koningsbosch). In 1904 gaat hij op de boerderij bij de 
Papenberg wonen en gaat zijn oudste zoon Cornelis, die 
in datzelfde jaar is getrouwd, wonen op de boerderij aan 
de Heereweg.  Zijn jongste zoon Johannes trouwt in 1908 
met Alida Lute; dit jonge echtpaar woont met vader Jan op 
de boerderij bij de Papenberg. 
Als Jan Twisk in 1910 overlijdt, wordt er een openbare 
verkoping gehouden van zijn beide boerderijen met vele 
percelen land. De boerderij aan de Heereweg in Bakkum 
met de nabij liggende 13 hectare land wordt gekocht door 
zoon Cornelis en de boerderij bij de Papenberg met de 
aangrenzende 2,5 hectare land en nog 1,5 hectare verder 
gelegen stukken land door zoon Johannes (Jan) Twisk. 

De jonge Jan Twisk heeft uiteindelijk minder belang-
stelling voor  het boerenvak. Hij wordt aannemer in het 
grondwerk en ook nog eigenaar en caféhouder van Funa-
dama (nu chinees restaurant Jasmin Garden). 
Op 10 april 1917 is er op verzoek van Jan Twisk een open-
bare verkoping in het café van L.A. van Benthem van de 
boerderij met het omliggende land met een oppervlak van 
2,63 ha. De koper is zijn neef Gerrit Bos, vrachtrijder en 
wonende te Castricum. Jan Twisk gaat wonen in Funa-
dama. 

Uitbreiding van de Castricumse familie Bos 

Het gezin van Klaas Gerritszoon Bos (1837-1885) en Aal-
tje Veldt is dan het enige gezin Bos in ons dorp. Hun zoons 
Piet en Gerrit zullen daarin verandering brengen. Zij zor-
gen beiden voor een groot gezin met respectievelijk 13 en 
15 kinderen. 
Piet Bos (1864-1940) trouwt met Antje Stuifbergen en 
woont vanaf 1926 op een nieuwe boerderij aan de Ruiter-
weg tegenover de ingang van de Torenstraat. Zijn zoons 
Klaas  (kwekerij Sumatra), Jan (zuivelwinkel aan de 
Dorpsstraat) en Gerrit Bos (woonde op de Mient) zullen 
het geslacht Bos voortzetten. 
Gerrit Bos (1873-1927) trouwt met Catharina Groot en 
woont vanaf 1917 op de boerderij bij de Papenberg. Zeven 
zoons van dit echtpaar hebben zelf ook kinderen. Van de 
oudste af zijn dat Klaas (veehouder, vrachtrijder aan de 
Ruiterweg), Wub (woonde in Heemskerk), Jan (melk-

twee tafels, spiegel, lamp, klok, matten, gordijnen, beeldjes   f 10,-
glas en aardewerk 10,-
verenbed 10,-
zes stoelen, kast 20,-
ronde tafel met kast 10.-
aardappelen 140,-
twee kastjes 2,-
gereedschap om te kazen 10,-
negentig kazen 80,-
boerenwagen 25,-
driewielde kar 10,-
ierbak 1,-
twee kruiwagens 4,-
rommeling 3,-
boerengereedschappen 5,-
hooi 440,-
gouden ketting met kruis, gouden oorbellen en dito broche 62,-
gouden voornaald (19 gram) 19,-
twee gouden zijnaalden (8 gram) 8,-
gouden ringen 13,-
gouden kapspelden 10,-
gouden slot met agatensteen (12½ gram) 12,50
twee granaten ringen, drie ringen 3,-
zes zilveren lepeltjes 1,-
zilveren ketting, naaldenkoker, knip en divers 3,-
zilveren beugeltas 7,-
zilveren oorijzer 1,90
divers zilver 0,75
11 koeien 1540,-
koe 80,-
zes vaarzen 660,-
zes kalveren 216,-
tien varkens 70,-
stier 130,-
paard 70,-
drie lammeren, twee schapen 72,-
brandhout 5,-
mest 20,-
 -----------
Totaal                                                              f 3788,15

Uit dit overzicht blijkt dat op de boerderij een gemengd bedrijf 
wordt uitgeoefend met veeteelt (kaasproductie) en landbouw 
(aardappelen). Op 26 november wordt in een openbare verko-
ping op de boerderij het overgrote deel van de bovengenoemde 
roerende goederen verkocht. De opbrengst is f 3813,75.

Jan Twisk is weduwnaar en woont nog op zijn boerderij aan 
de Heereweg (tegenover de later gebouwde jeugdherberg 

De ligging van de boerderij aan de Beverwijkerstraatweg. Aan de bovenzijde 
tegen het duin aan het huisje van de familie Winkelman.



87

slijter in Santpoort), Cor (woonde in Heemskerk), Piet 
(woonde Oude Haarlemmerweg), Jan (woonde Meester 
Nijsenstraat) en Dorus Bos (woonde Beverwijkerstraat-
weg).

De familienaam Bos en Bosch

De naam Bos of, zoals het heel vroeger werd geschre-
ven, Bosch is zeer algemeen. In principe kunnen op vele 
plaatsen deze naam als familienaam in gebruik zijn geko-
men. Tenslotte was er in elke plaats wel wat bos te vinden 
en waren er altijd wel mensen die daar iets mee hadden, 
zoals bij het bos wonen, in het bos werken of leven van de 
opbrengst van het bos. Soms was de naam afgeleid van de 
stad Den Bosch (’s-Hertogenbosch), waarbij de familie-
naam ook wel Van den Bosch luidde. 
Bij de volkstelling van 1947 wonen er in Nederland in 
totaal 23.731 personen met de naam Bos. Hiervan wonen 
er in de provincies Groningen, Noord- en Zuid-Holland 
elk ca. 4500 personen; in de provincies Drenthe, Overijs-
sel, Gelderland en Utrecht elk ca. 1800 personen en de 
resterende ca. 3000 personen zijn te vinden in Friesland, 
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. In Castricum wonen 
er dan 38 personen met de naam Bos.
In datzelfde jaar (1947) wonen er in Nederland veel min-
der personen met de naam Bosch en wel in totaal 7839. 
In aflopende aantallen vinden we deze personen vooral 
in de provincies Overijssel (1822), Gelderland (1519) en 
Noord-Holland (1243), waarvan 4 in Castricum. De naam 
Bosch komen we al heel vroeg tegen, zoals bij de zeer 
bekende middeleeuwse Nederlandse schilder Hieronymus 
of Jeroen Bosch (ca. 1450-1516). Hij signeerde zijn werk 
met Bosch naar zijn geboorteplaats Den Bosch.   

De stamboom van de familie Bos

In het bijgevoegde schema wordt de stamboom van de 
familie Bos weergegeven. Onder de toegevoegde num-
mers 1 t/m 16 zijn de gezinnen verder uitge werkt. Voor 
de overzichtelijkheid van het schema zijn alleen de namen 
van de ouders van de gezinnen opgenomen. 

Advertentie ter aankondiging van de openbare 
verkoping van boerderij en percelen land.



88  I    1 Klaas Bos      
         1753 - 1828     
     x Aagje Morsch          
           
           
           
            
 II  2 Jan Bos   3 Gerrit Bos      
       1805 - 1836      1812 - 1872     
   x Maria Valkering  x Jannetje Brakenhoff     
           
           
           
 III    4 Klaas Bos      
         1837 - 1885     
     x Aaltje Veldt        
           
           
           
            
 IV 5 Petrus Bos     6 Gerardus Bos     
      1864 - 1940        1873 - 1927    
  x Antje Stuifbergen    x Catharina Groot    
            

            
               
 V 7 Nicolaas Bos  8 Johannes Bos  9 Gerardus Bos        
      1901 - 1992     1914 - 1966     1920 - 1995       
  x Aaltje Mooij      x Catharina Jongkind      x Jannette Visser         
           
           
           
                 
   10 Nicolaas Bos  11 Willem Bos 12 Johannes Bos 13 Cornelis Bos  14 Petrus Bos  15 Johannes Bos  16 Theodorus Bos  
       1896 - 1974     1897 - 1938     1899 - 1977     1907 - 1981     1908 - 1973     1910 - 1989     1912 - 1979 
   x Hendrika Breetveld      x Anna Jak      x Catharina van Schagen      x Anna van Lieshout  x Jannetje Prins      x Johanna Luyters      x Catharina Admiraal      
   x Wilhelmina Struijk       
   x Peternella Kwanten       
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1e GENERATIE

1
Klaas Jansz Bos, zn. van Jan Bos en NN., geb. Castricum 
14-5-1753, landbouwer, veehouder te Castricum, koopt in 
1815 een boerderij aan de Westerweg te Limmen, aldaar 
overl. 14-3-1828, tr. Castricum 23-2-1800 met Aagje 
Ariensdr. Morsch, geb. Limmen 24-7-1769, overl. Lim-
men 31-3-1829, eerder gehuwd (16-2-1793) met Sijmen 
Jansz Louter, dr. van Arie Pietersz Morsch en Maartje 
Gerrits de Boer.
Kinderen: 
1 Trijntje ged. Limmen 10-2-1803, aldaar overl. 

27-8-1804.
2 Jan ged. Limmen 27-9-1805, tr. met Maria 

(Maartje) Valkering  zie 2
3 Maartje ged. Bergen 21-2-1810, woonde in Lim-

men op de boerderij van haar ouders, 
daarna aan de Duinzijde in Castricum 
(1844) en te Haarlem, aldaar overl. 10-7-
1856, tr. Limmen 5-2-1837 met Hen-
drik Verduijn, geb. Akersloot 11-5-1812, 
boerenknecht, schulpenvisser, arbeider, 
woont na 1858 in Lisse, na 1874 in Hille-
gom, overl. Haarlemmermeer 3-4-1877, 
hertrouwt (Lisse 7-11-1858) met Petro-
nella Berkhout, zn. van Jacob Hendriksz 
Verduijn en Maartje Jans Vis. 

4 Gerrit geb. Castricum 15-7-1812, tr. met Janne-
tje Brakenhoff zie 3

Klaas woont in Castricum in huis nr. 137 vanaf 1778, 
hij trouwt in het jaar 1800 op 46-jarige leeftijd met de 
weduwe Aagje Ariens Morsch. Deze Aagje is in 1793 
gehuwd met Sijmen Louter en krijgt met hem drie 
kinderen. Aagje woont met Sijmen Louter in huis nr. 
29 te Castricum. Sijmen overlijdt in 1798 en als vol-
gende bewoner van het huis staat Klaas Bos gemeld, 
die voordien vanaf 1778 woont in huis nr. 137 en na 
zijn huwelijk met Aagje in 1800 gaat wonen in Lim-
men en naar we mogen aannemen in haar ouderlijk 
huis, waar ook nog haar moeder woont. Haar 
vader Arie Pietersz Morsch is reeds in 1784 
overleden. In Limmen worden ook de twee 
oudste kinderen geboren. Na enkele jaren 
in Limmen is Klaas weer teruggekomen in 
Castricum, heeft mogelijk ook nog kort in 
Bergen gewoond, omdat dochter Maartje in 
1810 in Bergen wordt gedoopt en de jongste 
zoon Gerrit in 1812 in Castricum. In 1813 
komen we Klaas Bos, landbouwer te Castri-
cum tegen bij de verkoop van hooigewas.
Klaas koopt in 1815 de boerderij aan de 
Westerweg te Limmen met vier stukken 
weiland en een akker zaadland van de mede-
erfgenamen van zijn overleden schoonmoe-
der en gaat daar wonen.

2e GENERATIE

2
Jan Bos, zn. van 1, ged. Limmen 27-9-1805, boerenknecht, 
arbeider, overl. Egmond-Binnen 28-3-1836, tr. Limmen 
4-12-1834 met Maria (Maartje) Valkering, ged. Bergen 
1-3-1805, winkelierster, overl. Egmond-Binnen 24-1-1858, 
hertrouwt (Egmond-Binnen 21-11-1847) met Albert de 
Graaf, dr. van Egbert Valkering en Aaltje Bakkum.  
Kinderen geboren te Egmond-Binnen:
1 Klaas geb. 1-7-1835, overl. Egmond-Binnen 

20-7-1844.

3
Gerrit Bos, zn. van 1, geb. Castricum 15-7-1812, land-
bouwer, schulpvisser, woonde vanaf zijn huwelijk op de 
boerderij bij de Papenberg, vanaf 1860 aan het einde van 
het Slingerpad in de Duinkant, aldaar, overl. 24-4-1872, tr. 
Castricum 14-2-1836 met Jannetje Brakenhoff, geb. Uit-
geest 16-3-1811, woonde na het overlijden van haar man 
op Zuid-Bakkum bij haar dochter Aagje, aldaar over l. 7-9-
1896, dr. van Jan Brakenhoff en Jannetje Knaap.
Kinderen geboren te Castricum:
1 Klaas geb. 14-1-1837, tr. met Aaltje Veldt zie 4
2 levenloos  geb. en overl. 15-3-1838.
3 Jan geb. 6-7-1840, landbouwer, woonde aan 

de Duinzijde, aldaar kinderloos overl. 
23-10-1870, tr. Castricum 19-5-1870 met 
Klaasje Kuijs, geb. Ursem 16-8-1844, 
overl. Uitgeest 5-11-1909, hertrouwt 
(19-11-1871) met Pieter Buur en (30-7-
1889) met Johannes Th. Pepping, dr. van 
Pieter Kuijs en Jannetje Schoorl.

4 Aagje geb. 1-9-1843, woonde te Bakkum op 
boerderij ‘Twisk’ tegenover jeugdherberg 
Koningsbosch, overl. Castricum 25-6-
1898, tr. Castricum 7-5-1865 met Jan 
Twisk, geb. Castricum 31-5-1833, vee-
houder, overl. Castricum 23-5-1910, zn. 
van Cornelis Twisk en Stijntje Zonneveld. 

De boerderij aan de Westerweg in Limmen werd door 
Klaas Bos in 1815 gekocht; ze is gesloopt in 1932.
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3e GENERATIE

4
Klaas (Nicolaas) Bos, zn. van 3, geb. Castricum 14-1-
1837, landbouwer, veehouder, woonde de eerste twaalf 
jaren na zijn huwelijk in Egmond-Binnen, vanaf 1873 aan 
de Duinzijde in Castricum, koopt in 1880 de boerderij bij 
de Papenberg, aldaar overl. 3-3-1885, tr. Castricum 28-4-
1861 met Aaltje Veldt, geb. Castricum 4-12-1836, vee-
houdster, over l. Castricum 23-9-1903, dr. van Pieter Veldt 
en Marijtje Mijzen.
Kinderen, tenzij anders gemeld, geboren te Egmond-Bin-
nen:
1 Johanna (Jansje)
 geb. 15-9-1862, woonde tot 1889 in Bak-

kum, daarna op Wijkeroog te Velsen, 
aldaar overl. 30-4-1903, tr. Castricum 
24-4-1884 met Franciscus Gerardus 
(Frans) Brakenhoff, geb. Castricum 7-2-
1856, landbouwer, winkelier, fabrieksar-
beider, overl. Beverwijk 20-3-1932, her-
trouwt (2-5-1907) met Sophia J. ten Her-
kel, zn. van Gerrit Brakenhoff en Antje 
Stet. 

2 Petrus (Piet)
 geb. 12-12-1864, tr. met Antje Stuifber-

gen zie 5
3 Maria (Marijtje)
 geb. 4-11-1867, woonde vanaf haar 

huwelijk in de Oosterbuurt, vanaf 1893 
in Heerhugowaard, vanaf 1894 in Vel-
sen en sinds 1907 terug in Castricum, 
woonde vanaf 1929 aan de Vinkebaan, 
overl. Limmen 10-5-1943, tr. (1) Cas-
tricum 26-6-1889 met Jan Groot, geb. 
Warmenhuizen 14-1-1865, landbouwer, 
overl. Castricum 12-9-1926, zn. van 
Willem Groot en Jannetje Borst; tr. (2) 
Castricum 15-5-1929 met Ariën Bijman, 
geb. Sijbekarspel 4-6-1854, landman, 
woonde te Alkmaar, vanaf 1929 in Cas-
tricum, overl. Castricum 6-8-1940, eer-
der gehuwd met Geertje Leeuw, zn. van 
Cornelis Bijman en Mijnumtje Schoen-
maker. 

4 Johanna Klasiena 
 geb. 21-4-1871, overl. Egmond-Binnen 

8-9-1871.
5 Gerardus (Gerrit)
 geb. Castricum 22-11-1873, tr. met 

Catharina Groot zie 6
6 Johanna  geb. Castricum 13-9-1876, aldaar overl. 

27-9-1876.

4e GENERATIE

5
Petrus (Piet) Bos, zn. van 4, geb. Egmond-Binnen 12-12-
1864, landbouwer, tuinder, veehouder, verkocht melk aan 
de boerderij en liet melk venten, woonde eerst in de Duin-
derbuurt, vanaf 1907 in de Kerkbuurt sinds 1927 op de 

boerderij aan de Ruiterweg 5 (tegenover het einde van de 
Torenstraat), aldaar overl. 15-1-1940, tr. Heiloo 31-1-1900 
met Antje Stuifbergen, geb. Heiloo 27-4-1876, woonde op 
hoge leeftijd in Amsterdam, tenslotte in een verpleeghuis 
aan de Langebuurt te Uitgeest, aldaar over l. 23-7-1957, 
dr. van Jacob Stuifbergen en Johanna Hendrika Koopman.
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum:
1 Nicolaas (Klaas) 
 geb. 23-2-1901, tr. met Aaltje (Alie) 

Mooij zie 7
2 Johanna (Jans)
  geb. 25-11-1902, woonde aan de Dus-

seldorperweg in Limmen, aldaar overl. 
14-4-1930, tr. Castricum 21-11-1929 met 
Petrus Johannes (Piet) Castricum, geb. 
Limmen 27-3-1900, tuinder, veehou-
der, overl. Limmen 6-6-1976, hertrouwt 
met Christina Maria Stalenhoef, zn. van 
Petrus Castricum en Maria van Kessel.

3 Jacobus (Jaap)
  geb. 11-7-1904, melkboer, woonde vanaf 

1931 in Haarlem, had een melkwinkel, 
aan de Floresstraat in Haarlem-Noord, 
kinderloos, overl. Haarlem 29-3-1985, 
tr. Limmen 28-5-1931 met Anna Cor-
nelisse, geb. Limmen 28-6-1909, overl. 
Haarlem 7-2-1978, dr. van Jan Corne-
lisse en Engeltje Kuiper.  

Echtpaar Piet Bos en Antje Stuifbergen bij hun 25-jarig huwelijk in 1925.



91

4 Gerardus geb. 1-2-1906, overl. Castricum 7-2-1906.
5 Aaltje geb. 21-2-1907, overl. Castricum 30-5-

1907.
6 Aaltje (Alie) geb. 12-4-1908, woonde aan de Mient, 

overl. Castricum 18-12-2000, tr. Castri-
cum 23-9-1948 met Cornelis (Cees) van 
Duijn, geb. Castricum 6-10-1881, koet-
sier, caféhouder van café Spoorzicht, 
tuinbouwer, terreinwerker PWN, overl. 
Heemskerk 26-8-1969, zn. 
van Dirk van Duijn en Trijntje 
Stuifbergen. 

7 Johannes  geb. 22-8-1909, overl. Castri-
cum 21-2-1910.

8 Agatha geb. 7-2-1913, overl. Castri-
cum 6-8-1913.

9 Johannes (Jan)
 geb. 16-7-1914, tr. met Catha-

rina (Trien) Jongkind     zie 8
10 Agatha (Agie)
  geb. 5-3-1916, woonde in 

Amsterdam, aldaar overl. 
26-2-2000, tr. Castricum 
11-9-1940 (scheiding 1978) 
met Roelof Pieter (Roel) Koe-
lewijn, geb. Amsterdam 1-3-
1922, opsporingsambtenaar, 
overl. Amsterdam 24-7-1988, 
zn. van Johannes Koele-
wijn en Dorothea Magdalena 
Meersschaert.

11 Marijtje (Rie) 
 geb. 16-1-1919, woonde in de Braken-

burgstraat, sinds 1964 in de Pernéstraat 
41, overl. Castricum 7-6-2004, tr. Cas-
tricum 4-2-1943 met Hermanus Johan-
nes (Herman) de Groot, geb. Castricum 
27-12-1918, had een bouwmaterialen-
handel in Akersloot en samen met zijn 
broers een betonfabriek en kalkovens te 

De familie Bos en aanverwanten bij het 25-jarig huwelijk van Piet Bos en Antje Stuifbergen.
1 Piet Bos, 2 Antje Stuifbergen, 3 zoon Gerrit, 4 schoonzus Catharina Groot 5 broer Gerrit Bos, 6 t/m 11 ?, 12 t/m 14 kinderen Jan Agie en Rie Bos, 
15 ?, 16 zoon Jaap Bos, 17 ? 18 ? 19 en 20 dochters Jans en Alie Bos, 21 t/m 23 ?, 24 Agie Twisk-Bos 25 zoon Klaas Bos, 26 Jan Twisk 27 en 28 ?

De boerderij van Piet Bos werd in 1926 gebouwd aan de Ruiterweg  (op plaats ingang Kleibroek).
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Uitgeest, overl. Best 19-12-1967, zn. van 
Cornelis de Groot en Trijntje Twisk. 

12 Gerardus (Gerrit)
  geb. 30-4-1920, tr. met Jannette Catha-

rina (Jannie) Visser zie 9
13 Petrus  geb. 23-1-1923, overl. Castricum 26-1-

1923.

Noordelijk gedeelte Torenstraat met zicht op de boerderij van Piet Bos, 
hier woonde vanaf 1949 de familie Sprenkeling. Naast de boerderij liep het 
Akkerpad (‘t zwarte paadje) naar de Eerste Groenelaan.

Piet Bos had een melkslijterij en had een melkwinkel aan de boerderij laten 
bouwen.

Achter het huis van Alie Bos aan de Mient in juni 1961. Staand Jaap Bos 
en Annie Cornelisse; zittend Alie Bos, Cees van Duin en hun tante Jansje 
Stuifbergen (links boven).

Tineke de Groot, Alie van Duin-Bos, Agie Bos, Rie de Groot-Bos in 1993 
(rechts boven).

Op de verjaardag van Klaas Bos in 1964. V.l.n.r.: Klaas Bos, Wub van Weenen, zwager Cees van Duin,  zoon Piet Bos, schoonzoon Kees Zwagerman, Peter 
de Groot met zijn vader Herman de Groot, zwager van de jarige.
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De boerderij van Piet Bos aan de Ruiterweg tegenover de ingang van de Torenstraat

Piet Bos overlijdt in 1940; hij is dan 75 jaar oud. De 
boerderij en het land komen op naam van zijn vrouw 
Antje Stuifbergen. Zij woont dan op de boerderij met 
haar jongste kinderen Agie, Rie en Gerrit. 
In 1942 verkoopt Antje de boerderij met een klein 
gedeelte (1270 m2) van haar land aan de Ruiterweg 
aan de heren Booij en Kramer, beiden reder en woon-
achtig in IJmuiden, Zij behoudt het recht om nog een 
jaar op de boerderij te mogen wonen. De nieuwe eige-
naren verkopen hun bezit in 1949 aan tuinder Gerar-
dus Sprenkeling.
Antje Stuifbergen verkoopt in 1956 het land aan 
de Ruiterweg ter grootte van 22.335 m2 als perceel 
bouwterrein aan de aannemer Jan Biesterbos. Dan 
geldt nog een prijs van f 1,50 per m2. Op dit bouw-
terrein zijn later verrezen de huizen aan onder andere 
de Meidoornlaan, Kamperfoelielaan, Bremlaan en 
Orchideelaan).
In 1957 verkoopt Antje Stuifbergen het weiland in de 
Castricummerpolder aan de firma Jan Res en Zonen. 

Piet Bos koopt in 1926 een perceel tuingrond gelegen 
aan de Ruiterweg met een grootte van 2,36 ha. Op deze 
grond laat hij aan de Ruiterweg tegenover de Toren-
straat en naast het zogenoemde Zwarte paadje een boer-
derij bouwen, die vanaf september 1927 door zijn gezin 
wordt bewoond. Al eerder, in 1904, heeft hij 5,94 hec-
tare land gekocht in de Castricummer polder. Piet Bos 
is getrouwd met Antje Stuifbergen. Uit hun huwelijk 
worden 13 kinderen geboren, waarvan er 8 de volwas-
sen leeftijd bereiken. Van hen zullen de zoons Klaas, 
Jan en Gerrit het geslacht Bos voortzetten. Vader Piet 
is veehouder, tuinder, verkoopt melk aan de boerderij 
en laat ook het melk uitventen door zijn zoon Jan. Voor 
dat doel wordt in 1932 een melkwinkel aan de boerderij 
gebouwd. Ook wordt in 1935 achter de boerderij nog 
een aparte veestalling gebouwd.
Zijn oudste zoon Klaas heeft een groot deel van zijn 
land aan de Ruiterweg in gebruik als kwekerij Suma-
tra. Hierop worden in 1935 een schuur, in 1943 een 
plantenbroeikas en 1951 een hoederhok gebouwd.

6
Gerardus (Gerrit) Bos, zn. van 4, geb. Castri-
cum 22-11-1873, tuinder, had wat koeien, was 
vooral vrachtrijder, reed met paarden bloem-
bollen naar Lisse, groente naar de veiling 
van Beverwijk, haalde riet uit de Moer-
dijk voor de rietdekkers. Gerrit woonde 
de eerste jaren na zijn huwelijk bij zijn 
schoonouders in de Oosterbuurt, vanaf 
1899 aan de Mient, kocht in 1917 van 
zijn neef Jan Twisk de boerderij bij de 
Papenberg, aldaar overl. Castricum 
17-10-1927, tr. Castricum 15-1-1896 
met Catharina (Trijn) Groot, geb. War-
menhuizen 27-5-1875, woonde na de 
sloop van de boerderij in 1943 aan de 
Beverwijkerstraatweg 50c, overl. Cas-
tricum 21-12-1948, dr. van Willem Groot 
en Jannetje Borst.
Kinderen geboren te Castricum:
1 Nicolaas (Klaas) 
 geb. 29-3-1896, tr. (1) met 

Hendrika (Riek) Breetveld, (2) 
met Wilhelmina J. Struijk, (3) met 
Peternella J.(Pietje) Kwanten zie 10

2 Willem (Wub) geb. 12-9-1897, tr. met Anne Jak  zie 11
3 Johannes (Jan) 
 geb. 30-5-1899, tr. met Catharina (Cato) 

van Schagen  zie 12
4 Alida (Alie)  geb. 29-10-1900, woonde aan de Duin-

kant in een huisje bij de Papenberg, na 
1943 aan de Dorpsstraat tegenover R.-K. 
Pancratiuskerk, later Henri Schuytstraat, 
overl. Castricum 10-2-1967, tr. (1) Cas-
tricum 24-11-1926 met Jan Winkelman, 
geb. Castricum 6-8-1900, arbeider, 

overl. Castricum 20-4-1953, zn. van 
Jacob Winkelman en Naatje Roos; tr (2) 
Castricum 14-6-1961 met Doris Braken-
hoff, geb. Castricum 30-4-1897, tuinder, 
woonde Vinkebaan, overl. Castricum 
14-12-1972, eerder gehuwd met Siena 
Zonneveld, zn. van Gerrit Brakenhoff en 
Trijntje van Duijn.

5 Johanna (Han) 
 geb. 6-1-1902, woonde aan de Gevers-

weg, na de oorlog aan de Dorpsstraat, 

Gerrit Bos. en Trijn Groot.
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boerderij LOP (Liefdewerk Oud Papier) 
en aan de Kruisberg te Heemskerk, overl. 
Castricum 9-5-1968, tr. Castricum 21-9-
1922 met Engel Zonneveld, geb. Castri-
cum 11-2-1889, tuinder, arbeider, ter-
reinwerker in het duin, overl. Castricum 
3-8-1969, zn. van Jan Zonneveld en Jan-
netje Admiraal.

6 Gerardus (Gert) 
 geb. 12-12-1903, veehouder, reed vracht 

met paard en wagen, haalde papier en 
schillen op, kocht in 1930 boerderij 
’Bouwlust’ aan de Dorpsstraat 81, later 
beter bekend als boerderij LOP na de 
verkoop van de boerderij in 1970 gaat 
Gert in Egmond-Binnen wonen en wordt 
de boerderij kort daarna gesloopt, kin-
derloos overl. Egmond-Binnen 25-12-
1986, tr. Egmond-Binnen 15-5-1930 
met Catharina (Trijntje) Sentveld, 
geb. Egmond-Binnen 1-3-1905, overl. 
Egmond-Binnen 2-3-1988, dr. van Jan 
Sentveld en Catharina Zonneveld.

Gerrit Bos had eerst aan de Mient een boerenbedrijf met vrachtrijderij. Op deze tekening van 
Sijf Portegies staat het kleine huisje deels verscholen achter het karrenhok. Het geheel stond 
aan de westzijde van en halverwege de Mient. Op deze plaats werd in de jaren twintig een 
nieuwe woning en praktijk voor dokter Leenaers gebouwd, die vervolgens in de oorlog werd 
afgebroken. 

Het gezin van Gerrit Bos en Trijn Groot voor de boerderij aan de Beverwijkerstraatweg. V.l.n.r.: op de voorgrond: Jan, Dorus, Fem, Trijn en Marij 
Bos; op de tweede rij: Cor, vader Gerrit, moeder Trijn, Jans en Piet; achteraan: Gert, Alie en Han Bos.
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7 Johanna (Jans) 
 geb. 5-5-1906, woonde eerst in de 

Schoolstraat, later op Schoutenbosch, 
overl. Castricum 4-12-1965, tr. Castri-
cum 24-7-1930 met Theodorus (Dirk) de 
Graaf, geb. Castricum 11-2-1907, grond-
werker, stoker bij de gasfabriek, overl. 
Castricum 16-3-1988, zn. van Pieter de 
Graaf en Dirkje Stuifbergen.

8 Cornelis (Cor)
 geb. 14-10-1907, tr. met Anna Maria 

(Marie) van Lieshout  zie 13 
9 Petrus (Piet)  geb. 22-10-1908, tr. met Jannetje Prins 

 zie 14
10 Johannes  geb. 27-5-1910, tr. met Johanna Elisa-

beth (Jopie) Luyters zie 15
11 Marie (Marij)
  geb. 6-9-1911, woonde op de Oude 

Haarlemmerweg, vanaf 1952 in de Leo 

Voor de boerderij aan de Beverwijkerstraatweg; v.l.n.r.: Marij, Jans, Trijn en Gert Bos.

Trijn Groot voor haar huis aan de Beverwijkerstraatweg, 
waar zij woonde na afbraak van de boerderij.

Achter de boerderij van Gerrit Bos richting Papenberg het huisje van Jan Winkelman en Alie Bos. Boerderij van Gert Bos. Op het bord staat: ‘Brengt hier Uw oud 
papier. Liefdewerk Oud Papier’. De boerderij is in 1970 gesloopt. 
Nu is hier een videotheek.
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Toepoelstraat, vanaf 1976 in Haarlem 
en tenslotte sinds 1980 in De Boogaert, 
overl. Heemskerk 11-9-1999, tr. Cas-
tricum 26-9-1933 met Gerardus (Gert) 
Lute, geb. Castricum 24-9-1909, werkte 
bij de gasfabriek, opperman, overl. Alk-
maar 26-7-1964, zn. van Cornelis Lute 
en Maartje van Duijn.

12 Theodorus (Dorus)  
 geb. 13-11-1912, tr. met Catharina 

Jacoba (Tiny) Admiraal zie 16
13 Catharina (Trijn) 
 geb. 26-12-1913, woonde op Schouten-

bosch, overl. Castricum 16-4-1991, tr. 
Castricum 14-8-1935 met Cornelis (Cor) 
de Graaf, geb. Castricum 10-2-1912, 
werknemer Hoogovens, overl. Castri-
cum 29-3-2000, zn. van Pieter de Graaf 
en Dirkje Stuifbergen.

14 Femmetje (Fem) 
 geb. 18-6-1915, woonde vanaf 1939 in 

IJmuiden, aldaar overl. 11-4-1998, tr. 
Velsen 12-1-1939 met Adrianus Gerar-
dus (Aad) Apeldoorn, geb. Heemskerk 
26-8-1912, achtereenvolgens zeeman, 

machinist en werknemer bij de Koud-
bandwalserij van Hoogovens, overl. 
IJmuiden 27-8-1994, zn. van Cornelis 
Apeldoorn en Maartje Wiebes.

15 Jacobus geb. 15-2-1917, overl. Castricum 5-5-
1917. 

Gert Bos en Trijntje Sentveld.

Gerrit Bos koopt de boerderij bij de Papenberg

In 1917 koopt Gerrit Bos van zijn neef Jan Twisk de 
boerderij bij de Papenberg. Twee maanden daarvoor 
is zijn 15e kind geboren uit zijn huwelijk met Catha-
rina Groot. Dit jongste kind is het enige dat op zeer 
jonge leeftijd overlijdt. Zijn overige acht zonen en zes 
dochters zullen trouwen. Vader Gerrit is veehouder en 
ook vrachtrijder met paard en wagen. Ook zijn zoons 
Klaas en Gert kiezen voor dit beroep. Vader Gerrit 
overlijdt op 53-jarige leeftijd in 1927, zijn vrouw met 
nog zeven minderjarige kinderen achterlatend.
In maart 1928 worden de bezittingen geïnventari-

seerd. Daartoe horen de boerderij met 2,63 ha land als 
ook een klein huisje achter de boerderij staande tegen 
de duinrand. Dat huisje wordt bewoond door dochter 
Alie die gehuwd is met Jan Winkelman. Verder zijn 
onder zijn bezittingen 10 koeien, 1 pink en 1 kalf, 3 
boerenwagens, 4 platte wagens en 4 karren, een maai-
machine, een ploeg en land- en tuinbouwgereedschap-
pen. De weduwe Bos-Groot zet het bedrijf voort totdat 
in de oorlog op last van de bezetter alle woningen ten 
westen van de spoorlijn moeten worden afgebroken. 
In 1943 wordt de boerderij gesloopt. 

Boerderij ‘Liefdewerk Oud Papier’

Gert Bos koopt in april 1930 de boerderij aan de 
Dorpsstraat nr. 81 ter plaatse van nu Alma Creations 
en Videoland. Gert rijdt in die tijd vracht met paard 
en wagen. In de oorlog raakt hij paard en wagen kwijt 
en gaat dan schillen en papier ophalen. In 1946 krijgt 
hij vergunning voor het oprichten van een bergplaats 
voor wagens en landbouwmateriaal achter de boer-
derij. Het wordt vooral gebruikt als fietsenstalling 

voor bezoekers van het nabijgelegen café ‘De Vriend-
schap’. Velen zullen zich Gert Bos herinneren van het 
‘Liefdewerk Oud Papier’; men kan hem overal in het 
dorp op zijn bakfiets tegenkomen. In 1970 verkoopt 
Gert de boerderij aan aannemer De Nijs, die het na de 
sloop vrijgekomen terrein bebouwt. Met zijn vrouw 
Trijntje Sentveld gaat Gert in Egmond-Binnen wonen.

5e GENERATIE

7
Nicolaas (Klaas) Bos, zn. van 5, geb. Castricum 23-2-
1901, tuinder, plantenkweker, had kwekerij Sumatra aan 
de Ruiterweg, vanaf 1964 aan de Puikman, woonde eerst 
aan de Dorpsstraat 81, daarna Ruiterweg 30, vanaf 1944 in 

de Torenstraat 85, vanaf 1960 in de Charlotte de Bourbon-
straat 3 en tenslotte vanaf 1972 aan de Duinenboschweg 3, 
overl. Heemskerk 21-1-1992, tr. Akersloot 14-6-1932 met 
Aaltje (Alie) Mooij, geb. Akersloot 3-7-1899, over l. Cas-
tricum 20-1-1986, dr. van Arie Mooij en Aagje Kruijer. 
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Kinderen geboren te Castricum:
1 Agatha (Atie) geb. 18-3-1935, kantoor-

bediende, boekhoudster, 
woonde achtereenvolgens 
aan de Puikman, Gobatstraat, 
Duinenboschweg en sinds 
2010 aan de Groteweide, 
tr. Castricum 5-8-1964 met 
Cornelis (Kees) Zwagerman, 
geb. Harenkarspel 6-2-1931, 
fabrieksarbeider, veiling-
knecht, winkelbediende, ver-
tegenwoordiger, loodgieter, 
overl. Valkenburg 25-4-2010, 
zn. van Wilhelmus Zwager-
man en Maria van Ophem.

2 Petrus Adrianus Antonius (Piet)
 geb. 13-6-1936, handels-

kweker, ongehuwd, woonde 
vanaf 1969 aan de Puikman, 
overl. Castricum 30-12-1992. 

3 Joanna (Annie) 
 geb. 12-12-1938, hielp thuis 

in de huishouding, woonde 
achtereenvolgens aan de 
Puikman, vanaf 1980 in 
Heemskerk, vanaf 1982 te 
Duinenbosch, nu in een aan-
leunwoning bij De Santmark, 
ongehuwd. 

4 Adrianus Nicolaas Maria (Arie)
 geb. Alkmaar 24-3-1942, plantenkweker, 

woont aan de Puikman, tr. (1) Castricum 
22-10-1999 met Amini, geb. Pem. Siantar 
(Indonesië) 31-12-1954, overl. Alkmaar 
1-1-2003, dr. van Mursidi en Sumini; tr. 
(2) Castricum 16-11-2007 met Niyati, 
(Amini’s zus), geb. Sumaluncun (Indo-
nesië) 30-9-1968, dr. van Mursidi en 
Sumini. 

5 levenloos  geb. en overl. 30-7-1944. 

Staand Klaas, zoon van Piet Bos met zijn neef Klaas, zoon van Gerrit Bos aan het hooien.

Woonhuis van Klaas Bos aan de Torenstraat 85.

Klaas Bos en Alie Mooij met hun vier kinderen: 
voor Annie en Arie, achter Piet en Atie.



98

De kwekerij in 1944 met per-
soneel. V.l.n.r.: staand Frans 
Bont, Gerrit Bos, Gerrit 
Zonneveld, Theo Portegies, 
Johan Portegies en Van den 
Boogaard (boekhouder); 
zittend Piet van der Touw, 
Klaas Bos, dochter Atie en 
tuinder Niessen.

Bord Kwekerij Sumatra. 
Foto genomen op 11 mei 1958. Op de voorgrond v.l.n.r. Annie en Arie Bos 
en Jan Rademaker. Daarachter het Zwarte paadje, de tuin van Willem Res, 
een rij woningen aan de Prins Hendrikstraat, links daarvan de melkzaak 

Luchtfoto waarop duidelijk de 
ligging van kwekerij Sumatra 
is te herkennen. Onder loopt de 
Ruiterweg. en zien we de boerderij 
van Piet Bos met links het pad 
naar de kwekerij en rechts achter 
de boerderij het Zwarte paadje 
(nu Kleibroek). Op het terrein van 
de kwekerij worden de eerste hui-
zen aan de Iepenlaan gebouwd. 

van Tervoort aan de Anna 
Paulownastraat, rechts van deze 
rij de school nabij de Juliana van 
Stolbergstraat.
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8
Johannes (Jan) Bos, zn. van 5, geb. Castricum 16-7-1914, 
werkte eerst bij zijn vader als landbouwer en melkven-
ter, had vanaf 1938 een zuivelhandel aan de Bakkummer-
straat 8, werd tijdens de oorlog in 1943 verbannen naar 
de Schoolstraat 28, opende in 1945 een zuivelwinkel aan 
de Dorpsstraat, overl. Wijk aan Zee 3-10-1966, tr. Krom-
menie 14-7-1938 met Catharina (Trien) Jongkind, geb. 
Krommenie 15-9-1916, woonde tenslotte C.F. Smeets-
laan, overl. Castricum 24-4-2000, dr. van Dirk Jongkind 
en Marijtje Ursem. 
Kinderen geboren te Castricum.
1 Anna Maria (Annie) 
 geb. 17-10-1940, woont in Zaandam, tr. 

Castricum 26-11-1964 met Hermanus 
Jacobus (Herman) Molenkamp, geb. 
Alkmaar 9-7-1940 magazijnchef bij een 
autobedrijf, zn. van Johannes Hermanus 
Molenkamp en Anna Geertruida Kraak-
man. 

2 Maria Johanna (Riet)  
 geb. 28-1-1943, melkbezorgster, woonde 

in Zaandam, aldaar overl. 4-12-2008, 
tr. Castricum 7-12-1967 met Nikolaus 
(Nico) de Wit, geb. Oberhausen (D) 25-3-
1944, gasfitter, zn. van Nikolaus de Wit 
en Anna Smit.

Het kweken van perkgoed op Sumatra. Met Arie Bos en Jan Lute. Links de 
woning van Willem van Tinus Res. 

Kinderen van Klaas Bos aan de Puikman, v.l.n.r. Piet en Atie Bos, tante Alie 
van Duin-Bos en Arie Bos.

Jan Bos en Trien Jongkind met de kinderen Annie en Riet.

V.l.n.r.:  Jo Bos, Mieke Heerooms, Riet Bos, moeder Trien en Annie Bos.
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3 Johanna Catharina (Jo)
  geb. 17-4-1944, verkoopster, woont in 

Beverwijk, tr. Castricum 25-6-1964 met 
Gerardus Cornelis (Gerard) Gijzen, geb. 
Castricum 21-12-1940, technisch teke-
naar, zn. van Cornelis Gijzen en Catha-
rina Cornelia Glorie. 

4 Petrus Theodorus Johannes (Peter)
 geb. 8-2-1946, melkbezorger, nam in 

1966 de melkzaak van zijn vader over; 
de zaak werd in 1996 opgeheven en Peter 
bleef in het pand wonen aan de Dorps-
straat 78, woonde sinds 2012 op Eihof, 
aldaar overl. 30-6-2014, tr. Amsterdam 
10-9-1968 met Maria Josephina (Mieke) 
Heerooms, geb. Amsterdam 23-4-1946, 
dr. van Johannes Franciscus Heerooms 
en Alijda Gerarda Maria Alphonsa van 
Dijk. Kinderen: René en Daniëlle Bos.

9
Gerardus (Gerrit) Bos, zn. van 5, geb. Castricum 30-4-
1920, eerst landbouwer, na zijn huwelijk in de bouw als 
betonwerker en metselaar, woonde op de Mient 61, overl. 
in Heemswijk te Heemskerk 14-8-1995, tr. Westzaan 
31-1-1951 met Jannette Catharina (Jannie) Visser, geb. 
Westzaan 29-1-1924, overl. Alkmaar 9-10-1985, dr. van 
Anthonius Johannes Visser en Gozewina Klokman. 
Kinderen geboren te Castricum:
1 Gerardus Petrus (Gerard)
 geb. 26-7-1951, magazijnmedewerker, 

woont op Plantenhove, tr. Castricum 
15-6-1978 met Maria Anna (Marian) 
Grandiek, geb. Bakkum 13-8-1957, inte-
rieurverzorgster, dr. van Dirk Grandiek 
en Guurtje Vrouwe. Kind. Julian Bos. 

2 Gozewina Jannette (Wina) 
 geb. 28-11-1953, interieurverzorgster, 

woont in Alkmaar samen met Jesus 
Rodriquez, geb. Almodóvar del Rio 
(Spanje) 17-12-1963, bedieningsman 
cokesfabriek, zn. van Jose Rodriquez 
Pinelo en Maria Francisca Wic Riel.

De zuivelwinkel van de Fam. Bos aan de Dorpsstraat. In de winkel aan de Dorpsstraat, v.l.n.r. Riet en Peter Bos, moeder Trien 
Jongkind, Mieke Heerooms  en Annie Bos.

Gerrit Bos en Jannie Visser met de kinderen 
Gerard en Wina in 1956.
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10
Nicolaas (Klaas) Bos, zn. van 6, geb. Castricum 29-3-1896, 
arbeider, veehouder, melkrijder en vrachtrijder, woonde 
eerst aan de oostzijde van de Mient, vanaf ca. 1930 aan 
de Ruiterweg nr. 57, vanaf 1973 in De Santmark, overl. 
Heemskerk 21-1-1974, tr. (1) Castricum 22-11-1922 met 
Hendrika (Riek) Breetveld, geb. Castricum 22-10-1894, 
overl. Castricum 3-7-1932, dr. van Lourens Breetveld 
en Maartje Castricum; tr. (2) Amsterdam 10-5-1933 met 
Wilhelmina Jacoba. (Mien) Struijk, geb. Hellevoetsluis 
5-8-1902, overl. Alkmaar 22-4-1934, dr. van Franciscus 
Johannes Antonius Struijk en Anna Augusta van Boven; 
tr. (3) ‘s Gravenhage 15-4-1936 met Peternella Jacoba 
(Pietje) Kwanten, geb. Nieuw Helvoet 17-4-1897, overl. 
Alkmaar, 17-2-1981, dr. van Leonardus Kwanten en Alde-
gonda Lucia Hendrika van Venrooij.
Voorkind van Peternella: 
1 Aloysius Maria (Louis) Kwanten 
 geb. ’s Gravenhage 6-2-1932, uitvoer-

der, woonde Dr Leenaersstraat, later 
Prins Hendrikstraat, overl. Beverwijk 
21-6-2008, tr. Assendelft 18-7-1957 met 
Catharina Maria (Tiny) Tjipjes, geb. 
Assendelft 7-4-1934, overl. Castricum 
23-8-1991, dr. van Johannes Tjipjes en 
Jacoba Grandiek.

Het huis van Gerrit Bos aan de Mient nr. 61.

Klaas Bos met zijn eerste vrouw Hendrika (Riek) Breetveld.

Wilhelmina Jacoba (Mien) Struijk, tweede vrouw van Klaas Bos.



Kinderen uit het derde huwelijk van Klaas 
Bos, geboren te Castricum:
2 Gerardus (Gert) 
 geb. 13-2-1937, veehouder, woonde 

vanaf 1975 aan de Geelvinckstraat, vanaf 
1979 aan de Kennemerstraatweg te Hei-
loo, sinds 2009 aan de Ruiterweg alhier, 
tr. Castricum 17-12-1975 met Geertruida 
Cornelia Maria (Gré) Gooijer, geb. 
Heemskerk 14-10-1937, dr. van Fran-
ciscus Engelmundis Aloysius Gooijer en 
Anna Cornelia Bruin.

3 Leonardus (Nardus) 
 geb. 27-9-1938, technicus, woonde in 

Alkmaar, sinds 1997 in Pijnacker, (1) 
was gehuwd Heemskerk 25-8-1960 
met Geertruida Cornelia Maria (Gré) 
Gooijer, geb. Heemskerk 14-10-1937, 
dr. van Franciscus Engelmundis Aloy-
sius Gooijer en Anna Cornelia Bruin; 
tr. (2) Alkmaar 3-1-1974 met Petronella 
Francisca (Nella) Bismeijer, geb. Haar-
lem 10-7-1949, dr. van Frans Bismeijer 
en Maria Elisabeth de Haan. Kinderen 
uit het eerste huwelijk: Edwin en Astrid 
Bos. 

4 levenloos  
geb. en overl. 25-10-1941. (als levenloos 
aangegeven, in familiekring kreeg het 
de namen Aldegonda Lucia Hendrika en 
zou enkele uren geleefd hebben). 

Bij het 12½-jarig huwelijksfeest in 1948; v.l.n.r.: vader Klaas, Nardus, moeder Pietje, Gert en 
Louis.

De boerderij naast het woonhuis aan de Ruiterweg.

Het woonhuis met schuin daarachter de boerderij aan de 
Ruiterweg.
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Een stel vrienden, v.l.n.r. Toontje Hunnekink, Gert Bos, Fons 
Schram, Nardus Bos en Kees Castricum.
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Klaas Bos aan de Ruiterweg

In 1930 koopt Klaas Bos, vrachtrijder en gehuwd met 
Hendrika Breetveld huis en grond aan de Ruiterweg. 
In de koopakte wordt het omschreven als: ‘een dubbel 
woonhuis met boerenhuis, schuur, getimmerten, erf 
en grond te Castricum aan de Bakkummerweg, groot 
860 m2. Dit bezit betrof het dubbele woonhuis aan de 

Ruiterweg nr. 55 en 57 en de boerderij nr. 59. Hier 
oefent Klaas zijn vrachtrijdersbedrijf met paarden uit 
tot hij in 1961 zijn beide werkpaarden van de hand 
doet. Klaas is dan de laatste vrachtrijder, die nog met 
paarden rijdt. De boerderij wordt gesloopt in 1979.

11
Willem (Wub) Bos, zn. van 6, geb. Cas-
tricum 12-9-1897, tuinder, vrachtrij-
der, landarbeider, woonde vanaf 1927 
in Heemskerk, eerst op de Oosterstreng, 
daarna aan de Rijksstraatweg, overl. 
Heemskerk 19-10-1938, tr. Heemskerk 
11-10-1928 met Anna Jak, geb. Heems-
kerk 29-3-1900, woonde vanaf 1957 aan 
de Da Costastraat en sinds 1979 in bejaar-
denhuis Agnes, over l. Heemskerk 4-2-
1984, dr. van Franciscus Bernardus Jak en 
Marijtje Verduin.
Kinderen geboren te Heemskerk:
1 Maria Catharina (Rie)
 geb. 17-11-1929, werkte 

in de huishouding, eerst 
op Duinenbosch, vanaf 
1962 in Duitsland, 
woonde sinds 1976 in het 
ouderlijk huis te Heems-
kerk, ongehuwd overl. 
Heemskerk 6-5-2008, 
heeft een zoon Raimond 
Bos. 

2 Gerardus Franciscus Johannes (Gerard)
  geb. 24-11-1931, eerst 

schoenmaker, later fabrieksarbeider bij 
de Plaatwellerij te Velsen, woonde in het 
ouderlijk huis, ongehuwd, overl. Heems-
kerk 7-2-1976.

3 Catharina Maria (Tiny)
 geb. 10-10-1933, 

woonde te Uitgeest 
(eerst in de Verzetstraat, 
tenslotte Dokter Brug-
manstraat), aldaar overl. 
16-10-2009, tr. Heems-
kerk 1-2-1961 met Hen-
drik Nicolaas (Henk) 
Rem, geb. Uitgeest 1-2-
1961, fabrieksarbeider, 
overl. Beverwijk 10-6-
1971, zn. van Hendrik 
Rem en Jansje Meijer. 

4 Maria Alida geb. 23-9-1935, overl. 
Heemskerk 22-12-1935.

5 Anna Catharina (Ans) 
 geb. 7-1-1938, archiva-

ris bij de Plaatwellerij te 
Velsen, woont in Krom-

Wub Bos. Anna Jak.

Kinderen van Wub Bos en Anna Jak, v.l.n.r.: Rie, Ans, Tiny en Gerard.
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menie, tr. Heemskerk 28-12-1960 met 
Jacobus Nicolaas (Jaap) Koning, geb. 
Krommenie 20-1-1931, timmerman, 
overl. Krommenie 25-12-1971, zn. van 
Nicolaas Koning en Hendrika Spaans. 

12
Johannes (Grote Jan) Bos, zn. van 6, geb. Castricum 30-5-
1899, eerst melkslijter, werkte later op de steenfabriek bij 
Hoogovens, woonde vanaf 1924 in Santpoort, vanaf 1975 
in Beverwijk, aldaar overl. 23-5-1977,  tr. Velsen 14-5-
1925 met Catharina (Cato) van Schagen, geb. Velsen 3-7-
1898, over l. Velsen 2-1-1974, dr. van Nicolaas Mattheus 
van Schagen en Guurtje Nijman. 
Kinderen geboren te Santpoort (gem. Velsen):
1 Geertruida Catharina (Truus) 
 geb. 12-4-1926, woonde te Heerhugo-

waard, overl. Alkmaar 22-7-2007, tr. 
Velsen 1-9-1949 met Wouterus (Wouter) 
Buren, geb. Oude Niedorp 21-11-1924, 
slager, overl. Alkmaar 18-8-1990, zn. 
van Cornelis Buren en Maria Leek. 

2 Gerardus (Gerard)
 geb. 25-5-1930, bedrijfsleider in de 

metaal, woonde in Santpoort, overl. 
Haarlem 19-11-1992, tr. Haarlem 25-7-
1962 met Dorothea Carolina (Thea) 
Tukker, geb. Utrecht 21-4-1938, dr. van 
Dorotheus Marinus Tukker en Wilhel-
mina van Ditmarsch. Kind: Sonja Bos. 

13
Cornelis (Cor) Bos, zn. van 6, geb. Castricum 14-10-
1907, grondwerker, vrachtrijder bij Steeman kolenhandel, 
werkte bij de afdeling ovenbouw bij Hoogovens, woonde 
eerst in een gedeelte van de boerderij aan de Dorpsstraat 
(LOP), vanaf 1942 aan de Oosterweg te Heemskerk, 
overl. Heemskerk 24-4-1981, tr. Heemskerk 19-9-1935 
met Anna Maria (Marie) van Lieshout, geb. Heemskerk 
28-4-1907, aldaar overl. 27-2-1993, dr. van Cornelis van 
Lieshout en Antje de Boer. 
Kinderen:
1 Catharina Anna (Tinie)
 geb. Castricum 7-11-1937, woonde vanaf 

1959 in Castricum (Beverwijkerstraatweg 
50c, Jan Hobergstraat 48, vanaf 1962 in 
Velsen-Noord, tr. Heemskerk 20-8-1957 
met Martinus Simon (Martien) Bakker, 
geb. Castricum 25-10-1936, was eerst 6 
jaar bij Marine, later controleur elektro-
technisch materiaal (Hoogovens), overl. 
Heemskerk 4-12-2012, zn. van Simon 
Bakker en Elisabeth Schuit. 

2 Cornelis Gerardus (Cees)
 geb. Castricum 2-8-1939, achtereenvol-

gens matroos op de Grote Vaart, arbeider 
bij Van Gelder Papier en voorman haven-
bedrijf, woont in Heemskerk, tr. Castricum 
7-11-1962 met. Johanna Cornelia Maria 
(Jenny) Zonneveld, geb. Castricum 19-11-
1939, dr. van Johannes Zonneveld en 
Maria Burger. Kinderen: Ria en Anita Bos. 

3 Gerardus Johannes (Gerrit) 
 geb. Castricum 3-3-1941, servicemonteur 

wegenbouwmachines, woont in Wierin-
gerwerf, tr. Wieringerwerf 27-8-1964 met 
Geertruida (Truus) van Schagen, geb. 
Slootdorp (gem. Wieringermeer) 30-11-
1942, dr. van Aris van Schagen en Catha-
rina Buter. Kinderen: Ingrid en Jeroen Bos.

4 Wilhelmus Joannes (Wim) 
 geb. Heemskerk 23-1-1945, coördinator 

bij Ballast Nedam, woonde in Heems-
kerk, later in Beverwijk en sinds 2004 
in Thailand, (1) was gehuwd Zaandam 
11-12-1968 met Elisabeth Maria (Ellie) 
de Kreek, geb. Zaandam 21-3-1946, dr. 
van Willem Gerardus de Kreek en Eli-
sabeth Maria Singeling; (2) tr. Lamluka 
(Thailand) 26-10-2010 met Lakmunim 
Surakai, geb. Phen 26-12-1963. Kinde-
ren: Esther en Richard Bos. 

Truus en Gerard Bos, kinderen van Jan Bos en Cato van Schagen.

Om de tafel Truus Bos met op schoot pleegkind Anneke en haar kinderen 
Trudy, Tineke en Hans Buren. Achter Cato van Schagen, een nichtje en 
Jan Bos.
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5 Anna Maria (Annie)
 geb. Heemskerk 25-9-1947, modinette, 

woonde vanaf 1966 aan de Eerste Groe-
nelaan in Castricum, vanaf 1970 in 
Amsterdam, sinds 1994 in Zaandam, 
tr. Heemskerk 8-3-1966 met Hendricus 
Adrianus Arnoldus (Henk) Timmers, 
geb. Amsterdam 9-5-1943, uitsnijder 
bij modeatelier van Hoogervorst, zn. 
van Willebrordus Timmers en Gijsberta 
Jacoba Hoogervorst. 

14
Petrus (Piet) Bos, zn. van 6, geb. Castricum 22-10-1908, 
landbouwer, schipper binnenvaart, sloper, woonde Schou-
tenbosch, vanaf 1945 aan de Ruiterweg, vanaf 1947 aan 
de Oude Haarlemmerweg 42, overl. Kirchdorf (St. Johann 
te Oostenrijk) 14-6-1973, tr. Zaandam 5-7-1945 met Jan-
netje (Jannie) Prins, geb. Vlaardingen 17-7-1911, woonde 
vanaf 1978 in de Offenbachstraat, vanaf 1988 in de Sant-
mark, overl. Castricum 26-12-2004, eerder gehuwd 
(Zaandam 4-12-1930) met Barend Ent, dr. van Cornelis 
Prins en Marijtje Steijn. 
Kind uit de eerste relatie van Jannetje Prins:
1 Pieter Ent geb. Zaandijk 28-5-1931, bankwerker; 

chef van de wacht in koudbandwalserij 
1 (Hoogovens), woonde aan Oude Haar-
lemmerweg 42, vanaf 1957 in de Nuhout 
van der Veenstraat 32, vanaf 1958 
Schoutenbosch 41, tenslotte in De Sant-
mark, overl. Alkmaar 5-2-2009, tr. Cas-
tricum 16-2-1954 met Lucia Petronella 
Johanna (Luus) de Vries, geb. Castricum 
15-8-1932, overl. Heemskerk 7-8-2011, 
dr. van Theodorus de Vries en Anna van 
der Eng.

Kinderen uit het huwelijk met Piet Bos:
2 Gerardus Cornelis
 geb. Alkmaar 5-2-1946, metaalbewerker 

bij Kennemer Machinefabriek, techn. 
tekenaar bij Rijkswaterstaat, werkvoor-
bereider bij Nuon, woont vanaf 1969 te 
Assendelft, tr. Assendelft 18-12-1969 
met Lijsbeth (Lineke) van Bruinisse, geb. 
Assendelft 21-9-1945, dr. van Dirk van 
Bruinisse en Neeltje Walst. Kinderen 
Ellen en Annette Bos. 

3 Willem (Wim) geb. Castricum 21-10-1947, kraandrij-
ver in Oxystaalfabriek bij Hoogovens, 
woonde te Heemskerk, aldaar overl. 
27-6-1991, tr. Heemskerk 1-8-1968 met 
Aaltje (Alie) Nijhof, geb. Oosterhesselen 
(Dr.) 8-1-1949, woont te Heemskerk, dr. 
van Johannes Nijhof en Hendrika Spij-
kerman. Kinderen: Ingrid en Eric Bos. 

4 Cornelis (Cor)
 geb. Castricum 29-4-1949, werkt bij de 

plantsoenendienst gemeente Castricum, 
woont in de Goudenregenlaan, tr. (1) 
Castricum 23-9-1971 (scheiding 1985) 
met Wilhelmina Maria (Willie) Muij-
derman, geb. Amsterdam 10-4-1953, dr. 

V.l.n.r. staand: Gerrit, vader Cor, moeder Marie, Tinie en Cees; op de voorgrond 
Annie en Wim.

Boven Piet Ent. Midden vader Piet en moeder Jannetje. Onder v.l.n.r. Wim, 
Gerard en Cor Bos.

V.l.n.r. Cor, Wim en Gerard.
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van Jacobus Wilhelmus Muijderman en 
Johanna Maria de Heiden; tr. (2) Cas-
tricum 16-5-1988 (scheiding 1990) met 
Roelofje Vogel, geb. Noordoostpolder 
14-2-1951; tr. (3) Castricum 25-9-1995 
met Wilhelmina Maria Muijderman, zie 
eerste huwelijk. Kinderen uit het eerste 
huwelijk: Petra, Sandra en Brenda Bos.

15
Johannes (Kleine Jan) Bos, zn. van 6, geb. Castricum 
27-5-1910, landbouwer, tuinder, fabrieksarbeider, werkte 
bij Duyvis in Zaandam, woonde tot 1948 in het ouderlijk 
huis op de Beverwijkerstraatweg 50c, daarna op Schou-
tenbosch 42, vanaf 1960 op de Meester Nijsenstraat, viel 
uit een overvolle trein waarvan de deur niet goed sloot en 
kwam terecht tussen trein en perron, waarbij een wiel zijn 
schedel raakte, werd vanaf 1983 verzorgd in ‘De Hooghe 
Aert’ aan de Dorpsstraat, aldaar overl. 19-5-1989, tr. Cas-
tricum 11-6-1946 met Johanna Elisabeth (Jopie) Luyters, 
geb. Amsterdam 2-8-1918, woonde later op de Dr. Brug-
manstraat te Uitgeest, aldaar overleden 1-12-2001, dr. van 
Johan Herman Luyters en Elisabeth Koeman. 
Kinderen geboren te Castricum:
1 Gerardus (Gerard)
 geb. 10-4-1947, werkte in de horeca te 

Uitgeest, onder andere beheerder van 
café-restaurant De Ooievaar, woonde 
vanaf 1981 Kortenaerplantsoen, later op 
een woonboot te Uitgeest, ongehuwd, 
overl. Beverwijk 28-9-1998.

2 Elisabeth (Elly)
 geb. 11-9-1948, woonde te Uitgeest, 

overl. Beverwijk 29-6-2003, tr. Castri-
cum 28-11-1969 met Petrus Adrianus 
Alexius (Piet) Groen, geb. Uitgeest 17-7-
1946, after sales manager, woont in Uit-
geest, zn. van Wilhelmus Groen en Mar-
garetha Commandeur.

3 Johan Herman
 geb. 10-2-1950, drukker, uitgever in 

Spanbroek, woonde in ´t Veld, vanaf 2006 
als eigenaar, beheerder van Haus Fern-
wald te Alpbach in Tirol (Oostenrijk) met 
vijf luxe appartementen, tr. Limmen 5-11-
1971 met Maria Anna (Marian) Bakker, 
geb. Limmen 25-4-1950, dr. van Johannes 
Bakker en Anna Maria Bleijendaal. 

 Kinderen: Angelique, Friso en Roland Bos. 

V.l.n.r. De echtgenotes Marie van Lieshout en Jannie Prins met Cor en Piet Bos.

Jan Bos en Jopie 
Luyters met hun 
vier kinderen.

Johan Bos en 
Marian Bakker 
bij hun huis in 
Tirol.
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4 Theodorus (Theo)
 geb. 12-9-1952, werknemer bij de afde-

ling Logistiek van Hoogovens, woonde 
in het ouderlijk huis aan de Meester 
Nijsenstraat, vanaf 1994 te Beverwijk, 
kinderloos overl. Beverwijk 17-9-2012, 
tr. Beverwijk 18-9-1997 met Petronella 
Helena (Petra) de Gilder, geb. Moor-
drecht 23-7-1960, marketing medewer-
ker, dr. van Johannes Gijsbertus de Gil-
der en Bertha van Gennep.

16
Theodorus (Dorus) Bos, zn. van 6, geb. Castricum 13-11-
1912, landbouwer, tuinder, grondwerker, betonarbeider, 
werkte aan bouw van de Velsertunnel, woonde aan de 
Beverwijkerstraatweg 50c, overl. Castricum 25-6-1979, tr. 
Castricum 8-2-1950 met Catharina Jacoba (Tiny) Admi-
raal, geb. Heiloo 8-1-1914, overl. Alkmaar 8-8-1994, dr. 
van Jan Admiraal en Geertruida de Graaf.
Kinderen:
1 Johannes Maria (Hans)
 geb. Leiden 28-6-1947, leidde een groente- 

en fruitafdeling in supermarkt, woonde vanaf 
1972 in Heemskerk, vanaf 1979 in Heerhu-
gowaard en sinds 1982 in Alkmaar, tr. Alk-
maar 6-12-1972 met Trijntje (Tiny) Visser, 
geb. Alkmaar 28-7-1949, werkte eerst in een 
kledingzaak, later adm. medewerker, dr. van 
Gerrit Visser en Guurtje de Rover. Kinderen: 
Diane, Martijn en Mariëlle Bos. 

2 Catharina Geertruida Maria (Tineke) 
 geb. Castricum 8-2-1951, adm. mede-

werker, woonde na haar huwelijk eerst 
in de Bakkummerstraat, vanaf 1976 
in Alkmaar, aldaar overl. 9-3-1997, tr. 
Castricum 19-4-1974 met Josef Eduard 
Maria (Jos) Bergmans, geb. Schiedam 
25-12-1949, leraar tekenen en economie, 
zn. van Eduard Johannes Bergmans en 
Francyna Jacoba Smit.

Jan Bos en Jopie Luyters met v.l.n.r. hun kinderen Theo, Johan, Gerard en Elly Bos.

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 Bos en andere geïn-
teresseerden veel genoegen aan deze stamboom beleven. 

simon ZuurBier

Dorus Bos en Tiny Admiraal met hun kinderen Hans en Tineke met achter de 
bank Jos Bergmans.


