De Castricumse familie . . . Groentjes
Met de publicatie van de stamboom van de familie Groentjes wordt de reeks Castricumse families in de
jaarboekjes voortgezet. De familie Groentjes is een betrekkelijk kleine familie, waarvan bij de volkstelling
in 1947 bijna 70 procent van alle naamgenoten in Castricum woonden. Dus kunnen we ook hier met het
volste recht spreken van een echte Castricumse familie.
Hendrik Groentjes uit het Land van Kleef
De Castricumse familie Groentjes heeft haar wortels in Duitsland en wel in het land van Kleef, niet ver
van Nijmegen. De familie Groentjes is terug te voeren tot ene Hendrik Groentjes, die in het jaar 1713 in
het dorpje Wissen wordt gedoopt als zoon van Jan Gruntjes en Ida Meusen. Het dorpje Wissen ligt in het
Land van Kleef, niet ver van de Nederlandse grens bij Nijmegen (zie afb. 1). In deze streek komt de naam
Gruntjes (in het Nederlands uitgesproken als Groentjes!!) en ook wel Gruntjens tot op heden veel voor.
Hendrik Groentjes komt omstreeks 1740 nog ongehuwd in Castricum terecht. Net als zovele Duitsers
vond ook hij werk in Nederland. Al vanaf de 17e eeuw ging er jaarlijks vanuit Duitsland een stroom van
vooral mannen naar het relatief rijke Holland om er te werken. Holland domineerde in die tijd de
wereldhandel, had vele kolonie n en haar schepen voeren over alle wereldzeee n; Amsterdam was een
handelscentrum, er was veel werk en er werd veel geld verdiend.
De trek naar Holland
In het naburige Duitsland was men vooral aangewezen op de landbouw; hier waren de bodemopbrengsten
gering, de kleine zelfstandige boeren hadden maar beperkte mogelijkheden om in hun levensbehoeften te
voorzien en bij meerdere zonen uit ´´n gezin waren die gedwongen om elders wat bij te verdienen. Vele
Duitsers deden hier alleen seizoenarbeid (maaiers en turfstekers). Het merendeel waren dagloners en
boerenknechten, die tussen het zaaien in het voorjaar tot het oogsten in het najaar naar Holland trokken. Er
zijn perioden geweest dat een Duitse boer alleen een huurder aannam, die zich verplichtte om jaarlijks
naar Holland te gaan om daar zijn huur te verdienen. Uiteindelijk gold het als een zaak van eer om in
Holland te zijn geweest en niet werkloos achter moeders pappot te zijn blijven zitten.
Een groot aantal Duitsers vestigden zich definitief in Holland, hieronder waren kooplui, ambachtslieden
en arbeiders. Naar schatting zijn 40% van de inwoners van Noord-Holland van
Duitse afkomst.
Andere familieleden uit Duitsland
Hoewel alle Groentjes die nu in Noord Holland wonen afstammeling zijn van Hendrik Groentjes, is
Hendrik niet als enige Groentjes uit het land van Kleef naar Holland gekomen. Zo komen er uit dezelfde
buurt als Wissen uit de naast elkaar gelegen dorpjes Kervenheim en Kervendonk (bij Kevelaer) ene
Barbara en Maria Groentjes, verder is er nog ene Theodora Groentjes, waarvan de geboorteplaats niet
vermeld is, doch hoogstwaarschijnlijk een zus is, omdat zij net als Maria doopgetuige is bij de geboorte
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van een kind van Barbara Groentjes. Hun vader heet Jan Groentjes, vermoedelijk een broer van Hendrik,
die in Duitsland is gebleven.
Barbara Groentjes trouwt in 1785 te Heemskerk met Hendrik Ahlens, krijgt vier kinderen, woont in
Heemskerk en is aldaar in 1800 overleden. Theodora Groentjes woont in Beverwijk, alwaar zij in 1802
overlijdt; zij trouwde in 1786 te Beverwijk met Rudolf van Santen. Uit dit huwelijk waren acht kinderen
geboren. Bij de geboorte van een van haar kinderen in 1796 treedt als doopgetuige op ene Jan Groentjes
en Elisabeth Bats. Van dit echtpaar ontbreekt elk spoor; mogelijk was dit een in Duitsland wonende broer
met zijn vrouw.
De eerdergenoemde Maria Groentjes was omstreeks 1765 in Kervendonk geboren; bij haar eerste
huwelijk met Pieter Veltstroom in 1789 in Amsterdam waren haar ouders reeds overleden; Maria woont in
Amsterdam en trouwt voor de tweede keer in 1795 met Boele Koster.
Verder vinden we in Amsterdam nog ene Matthijs Groentjes, van beroep metselaar en bij zijn overlijden
in 1771 wonende op het Keijzershofje op de Keizersgracht bij de Brouwersgracht. Deze Matthijs is van
dezelfde generatie als Hendrik, hij was gehuwd met Maria Beukoms, hun vermoedelijk enige kind Gerrit
was reeds in 1752 in Amsterdam overleden. Tenslotte woonde er in Amsterdam op de Goudsblomgracht
ene Arnoldus Groentjes, die een half jaar na de geboorte van zijn enige dochtertje in 1775 overleed; hij
was gehuwd met Anna Balje.
Hoogstwaarschijnlijk waren de bovengenoemden Groentjes familie van Hendrik: de zusjes Barbara en
Maria waren namelijk geboren in een naburig dorp en Catharina, een dochter van Hendrik Groentjes, is
doopgetuige bij de geboorte van een kind van Barbara Groentjes.
Werkzaam in het duingebied
Hendrik Groentjes trouwt in 1746 met de Castricumse Neeltje de Wit, dochter van Cornelis de Wit.
Enkele jaren later vinden we Hendrik in de boeken betreffende de beplanting van het duin. In ons
kustgebied was het stuiven een heel groot probleem. Al rond het jaar 1500 gaan in verschillende
kustplaatsen tientallen huizen verloren door verval en overstuiving. In 1514 wordt te Castricum 17
morgen land overstoven; in deze tijd geldt er al een verplichting tot helmbeplanting op de binnenduinen
ook wel de voorduinen genoemd.
In een rekeningenboek van de uitgaven, die door de regenten zijn gedaan betreffende het beplanten van de
voorduinen in Castricum over de periode 1746 tot 1766, staat Hendrik Groentjes diverse keren vermeld.
Uit deze administratie blijkt dat het duinterrein voor het beplanten met helm en/of stro wordt verdeeld in
een aantal kavels (percelen). In 1751 zien we dat Hendrik het werk aanneemt van zeven van in totaal
dertig kavels voor een bedrag dat per kavel varieert tussen vier en vijftien gulden en voor Hendrik alles
tesamen 67 gulden opbrengt.
Hendrik Groentjes en Neeltje de Wit wonen in huis nr 19; dit is hoogstwaarschijnlijk het lage huisje
tegenover hotel Borst (zie afb. 2). Zij krijgen negen kinderen, waarvan er twee op jonge leeftijd overlijden,
de drie dochters gaan na hun huwelijk in Beverwijk wonen en de vier zoons Jan, Willem, Gerrit en
Maarten Groentjes wonen in Castricum en zetten het geslacht voort. Hun vader Hendrik overlijdt in 1790
en was onvermogend.
Neeltje Groentjes doodgeschoten door een Rus
De oudste zoon Jan Groentjes is geboren in 1753; uit zijn huwelijk met Jannetje Groeneveld worden acht
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kinderen geboren. Jan woont vanaf zijn huwelijk in 1783 in het nu nog bestaande lage witte huis aan de
Heereweg (zie afb. 6). Dit huis stond toendertijd nog juist in de banne van Castricum; de grensscheiding
met de banne (gemeente) Bakkum werd gevormd door de 'Bakkummerbeek', die net ten noorden van het
huis loopt. In de tweede helft van de vorige eeuw had Floor Twisk in dit huis een caf´.
In de strijd, die in het oorlogsjaar 1799 woedde tussen enerzijds de Fransen en Bataven (Nederlanders) en
anderzijds de Engelsen en Russen, vond in het huis van Jan Groentjes een tragische gebeurtenis plaats.
Volgens het dagboek van pastoor Bommer is Jan Groentjes met zijn gezin tijdens het oorlogsgeweld naar
de kelder gevlucht, hier is door een raam zijn dochter Neeltje door een Rus doodgeschoten: de Rus
meende dat er Fransen in de kelder waren gevlucht. Neeltje is op 14ö jarige leeftijd bij haar vaders huis in
het duin van de Heer Geelvinck zonder kist begraven (zie ook het boek: 'Op zoek naar Castricum's
verleden', blz. 124).
In deze oorlog wordt er zeer veel geplunderd en geroofd, Castricum heeft daarna nog vele jaren hiervan te
lijden gehad. Volgens het dagboek van pastoor Bommer maakten zich hieraan vooral de eigen troepen t.w.
de Fransen en de Bataven schuldig. Zo ook bij Jan Groentjes; op een nacht komen zes Franse soldaten, die
hem sabels en bajonetten op de borst zetten en hem gelasten om zijn geld af te geven; de twaalf gulden,
die Jan in huis heeft, worden meegenomen.
Duinmeier voor de Heer Geelvinck
Jan Groentjes is duinmeier in dienst van de heer Joan Geelvinck, ambachtsheer van Bakkum en
Castricum. Een duinmeier was vroegertijds iemand die toezicht hield op de jacht in het duingebied. De
duinmeier stond in dienst van de eigenaar van het betreffende duinterrein; soms huurde de duinmeier een
stuk duinterrein en voorzag in zijn onderhoud door o.a. de konijnenvangst. De beroepsnaam duinmeier is
in onbruik geraakt; men spreekt nu van jachtopziener. Als achternaam komt de naam Duinmeijer al in
Castricum voor sinds 1663.
Na het overlijden van Mr. Joan Geelvinck worden zijn ambachtsrechten en bezittingen in Castricum in het
openbaar verkocht; de schout Mr. Joachim Nuhout van der Veen treedt als gemachtigde op namens de
erfgenamen. Op 1 februari 1803 wordt een stuk land liggende in de jurisdictie van Castricum genaamd
'Walings en Jans tuin' ter grootte van 600 roeden (0.7 ha) en gelegen ten oosten van het duin of de
wildernis verkocht tesamen met het daarbij horende huis voor 25 gulden aan Albertus Cornelis Schuijt
(schoonzoon van Joan Geelvinck) en Mr. Willem Rendorp. Het huis wordt volgens de verkoopacte op dat
moment bewoond door Jan Groentjes (dit is het huis zie afb. 6).
Op 7 december 1803 krijgt Jan Groentjes van het Gemeentebestuur van Castricum toestemming om
stropers van konijnen en wild in zijn gehuurde duinen te bekeuren en te beboeten. Op 24 februari 1806
wordt hij officieel bee digd. In die functie is in een notarie le acte een verklaring van Jan Groentjes, als
bee digd koddebeier, op 24 november 1806 opgetekend door notaris Jacob Nuhout van der Veen, zoon van
de schout.
Jan verklaart: "dat hij op Vrijdag 14 November 1806 des na de middags circa 2 uuren gaande langs den
Schulpweg, lopende door de voorduinen en onder anderen over de Mientenberg, en achter de
aangelegene bosschen binnen deeze Gemeente en genaderd zijnde tot achter het bosch van Pieter Bruijn,
genaamd 'de Kroft aan Duin' in het Duin van den Heere Deutz van Assendelft, weinige treden afstands en
alleen afgescheiden door een bergje hetwelk hem het gezicht belette, heeft hooren schieten. Dat hij daarop
toetredende, terstond heeft ontmoet de personen Pieter Jansz Kuijs en Tijs de Graaf, alhier wonende,
staande bij elkander, waarvan de eerste een jagtgeweer in de hand had en welk eenen Haas op den grond
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lieten vallen, toen zij hem Deposant (Jan Groentjes) zagen aankomen.
Dat de eerste Pieter Jansz Kuijs, terstond wegliep met het gezegde jagtgeweer in de hand en dat de laatste
Tijs de Graaf hem bleef afwachten. Dat hij Deposant den gevallen Haas ziende liggen, den voornoemde
Tijs de Graaf had afgevraagd, hebt gij hem niet gehad (bedoelende daarmeede of de Haas door hem niet
geschoten was). Dat Tijs de Graaf hem Deposant ziende naderen, om den Haas op te nemen, denzelven
van den grond heeft genomen en gezegd: "Ja Goddome wij hebben hem we l", en daarop al vloekende en
den Haas omhoog heffende onder het zeggen: "daar is hij, wat wil je daarvan" wilde voortgaan. Dat hij
Deposant daarop heeft geantwoord: "Ik wil niets, maar ik gijzel je beiden, onthoudt je dag". Tijs gooide
hem de haas voor de voeten en riep: "Daar ligt hij Goddome". Jan Groentjes verklaarde zeer wel gezien
te hebben, dat de haas een geschoten haas was".
De opeenvolgende generaties
Jan Groentjes en Jannetje Groenveld krijgen vijf zoons, waarvan er drie op jonge leeftijd overlijden en ´´n
zoon ongehuwd blijft, alleen zoon Pancras geboren omstreeks 1797 zal het geslacht via zijn zoons Jan en
Hendrik voortzetten; van zijn zoon Jan zijn alle nu in Castricum levende naamgenoten afkomstig. Zoon
Hendrik trekt naar Alkmaar, zijn nageslacht woont in Alkmaar/ Bergen.
Keren we terug naar de uit Duitsland afkomstige stamvader Hendrik Groentjes, die naast zijn oudste zoon
Jan ook nog de zoons Willem, Gerrit en Maarten had. Hiervan sterft het nageslacht van Willem en Gerrit
in de naam Groentjes uit.
Maarten woont in een klein huisje in de Oosterbuurt aan de westzijde van de Breedeweg, nu ongeveer ter
hoogte van het zwembad. In 1805 vertrekt hij met vrouw en vijf kinderen naar Heiloo, alwaar hij in 1813
overlijdt; een jaar later verkoopt hij het huisje aan de Breedeweg. Maarten heeft maar ´´n kleinzoon; deze
kleinzoon, ene Willem Groentjes, trekt naar Hoorn. Uit de Hoornse tak kwam Catharina Groentjes voort,
die veel aan het stamboomonderzoek heeft bijgedragen.
De verspreiding van de familie Groentjes in Nederland
De familie Groentjes is, zoals reeds aan het begin van dit artikel wordt gemeld, een kleine familie
gebleven en voorzover is na te gaan, zijn alle nu nog levende Groentjes terug te voeren tot de Castricumse
stamvader Hendrik Groentjes.
Bij de meest recent gepubliceerde volkstelling van 1947 komen in Nederland in totaal 83 naamgenoten
voor. Hiervan wonen er 78 in Noord Holland, verdeeld over de volgende gemeenten: Castricum (50),
Hoorn (8), Limmen (8), Alkmaar (5), Amsterdam (4) en verder in Bloemendaal, Egmond Binnen en
Wormerveer (elk 1). In Amsterdam wonen in 1947 ook nog 3 mensen met de naam Gruntjes.
Wapen
Op verzoek van Pancratius J. Groentjes (zie nr 19) is in 1989 een wapen officieel geregistreerd in het
Register van Familiewapens van het Centraal Bureau voor Genealogie. Het wapen (zie afb. 4) is
ontworpen door J. Zeeman en symboliseert de agrarische achtergrond van de familie Groentjes en de
verbondenheid met Castricum. De officie le omschrijving luidt als volgt:
Gedeeld: I in rood drie gouden klaverbladen;
II in zwart een zilveren sikkel met gouden handvat.
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Helmteken: een gebladerde tak (uit wapen van Castricum) tussen
Dekkleden: rechts: rood, gevoerd van goud,
links: zwart, gevoerd van zilver.

een gouden vlucht.

Stamboom
In het bijgevoegde schema is de stamboom van de Castricumse familie Groentjes weergegeven; onder de
toegevoegde nummers 1 t/m 29 zijn de gezinnen verder uitgewerkt. Voor de duidelijkheid van het schema
zijn alleen de gehuwde mannelijke naamgenoten opgenomen.
N.B. Tenzij anders vermeld in de hierna volgende uitwerking hebben de geboorten, huwelijken en
overlijden in Castricum plaatsgevonden; de afkorting EB staat voor Egmond Binnen.
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EERSTE GENERATIE
1 Jan Gruntjes, woont te Wissen onder Kleef, gehuwd met Ida Meusen, overl. te Wissen op 20 apr. 1722.
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Wissen:
1 Hendrik ged. op 23 mrt. 1713, gehuwd met Neeltje de
zie 2
2 Godefridus ged. op 27 okt. 1716, verder geen gegevens bekend.
TWEEDE GENERATIE
2 Hendrik Groentjes, zoon van 1, gedoopt te Wissen onder Kleef op 23 mrt. 1713, dagloner, neemt in
1746
voor 25 gulden het werk aan van de beplanting van een stuk duinterrein, overl. op 22 okt. 1790, gehuwd te
Castricum op 13 feb. 1746 met Neeltje de Wit, geboren waarschijnlijk alhier, doch datum onbekend, overl.
op 23 juli 1795, dochter van Cornelis de Wit.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Catharina geb. in 1750, woonde te Beverwijk, aldaar overl. op 14 dec. 1828, 1e gehuwd te
Beverwijk op 9 jan. 1780 met Lammert van Tunen (Theunen), overl. te
Beverwijk op juni 1788; 2e gehuwd te Beverwijk op 30 okt. 1791 met
Christoffel Scheffer, geb. ca. 1760, overl. te Beverwijk op 30 apr. 1806.
2 Jan geb. op 26 okt. 1753, gehuwd met 1e Jannetje Groeneveld, 2e met Elisabeth van Riek zie 3
3 Gerrit geboortedatum onbekend, overl. op 21 apr. 1754.
4 Grietje geboortedatum onbekend, woonde te Beverwijk, aldaar overl. op 11 juni 1800, gehuwd te
Beverwijk op 1 juli 1781 met Anthony Schrant, geb. te Lastrup bij
Cloppenburg (Dld), overl. na 1800, eerder gehuwd met Maria Magdalena
Coosijen de la Ros.
5 Sijmen geboortedatum onbekend, overl. op 10 aug. 1758.
6 Willem geb. ca. 1758, gehuwd met Aagje van Egmond
zie 4
7 Gerrit geb. ca. 1760, gehuwd met Aagje Schoorl zie 5
8 Maartjegeb. ca. 1763, overl. te Beverwijk op 3 mei 1819, gehuwd op 5 nov. 1786 met Jan Dam (ook
Jan Kors genoemd), woonde bij zijn huwelijk in Egmond Binnen.
9 Maarten geb. op 27 feb. 1766, gehuwd met Jannetje Dekker
zie 6
DERDE GENERATIE
3 Jan Groentjes, zoon van 2, geb. op 26 okt. 1753, was o.a. bee digd koddebeier (1806), winkelier (1811)
en
boer (1814, 1824), woonde in het huis aan de Heereweg in Bakkum (zie afb. 6), aldaar overl. op 25 apr.
1824, 1e gehuwd op 13 sep. 1783 met Jannetje Groeneveld, geb. ca. 1757, overl. op 21 okt. 1809, dochter
van Barend Groeneveld en Cornelia Dirks; 2e gehuwd op 20 feb. 1814 met Elisabeth van Riek, geb. op 12
jan. 1766 te Amstelveen, overl. op 16 nov. 1826, eerder wed. van Hendrik Blanke, dochter van Frans van
Riek en Antje Janse.
Kinderen uit het eerste huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Neeltje geb. ca. 1785, op 14ö jarige leeftijd doodgeschoten tijdens de slag bij Castricum op 6 okt.
1799.
2 Cornelia geb. 30 jan. 1786, woonde op het Schulpstet (1829) en in de Kerkbuurt (1869), overl. op 27
mei 1869, gehuwd op 3 okt. 1813 met Cornelis Kool, geb. op 8 sep. 1785,
dagloner, schulpenvisser, overl. op 7 juli 1871, zoon van Pieter Kool en
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Jannetje Limmen.
3 Barend geboortedatum onbekend, overl. op 24 dec. 1787.
4 Hendrik geboortedatum onbekend, overl. op 2 juli 1790.
5 Maartjegeb. ca. 1789, woonde aan de Herenweg te Bakkum nu boerderij fam. Zomerdijk), overl. op
24 nov. 1821, gehuwd op 8 aug. 1813 met Gerrit van Velzen, geb. te
Zandvoort op 16 juni 1785, arbeider, schulpenvisser, overl. op 27 feb. 1860,
hertrouwde met Antje Tromp, zoon van Gerrit van Velzen en Marijtje Duijn.
6 Hendrik geb. ca. 1791, overl. op 27 sep. 1809.
7 Barend geb. ca. 1793, schulpenvisser, woont in bij zijn broer Pancras (1829), ongehuwd overl. op 4
jan. 1849.
8 Pancras geb. ca. 1797, gehuwd met Teunisje Mors zie 7
4 Willem Groentjes, zoon van 2, geb. omstreeks 1758, woonde in huis nr 18, beroep onbekend, overl. op
10 aug. 1803, gehuwd op 1 juni 1794 met Aagje van Egmond, geb. te Egmond aan de Hoef, ged. te
Alkmaar op 3 aug. 1771, overl. op 20 sep. 1826, hertrouwde met Engel Enke, dochter van Gerrit van
Egmond en Trijntje Jonker.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Neeltje geb. ca. 1795, woonde te Egmond Binnen, aldaar overl. op 10 mrt. 1870, gehuwd te EB op
18 feb. 1827 met Dirk Hollander, geb. te EB op 1 aug. 1792, arbeider, overl.
te EB op 1 okt. 1835, zoon van Arie Hollander en Antje Melker.
2 Gerrit geboortedatum onbekend, overl. op 15 sep. 1796.
3 Gerrit geb. eind 1796, landarbeider, woonde te Beverwijk, aldaar kinderloos overl. op 14 nov.
1871, gehuwd te Beverwijk op 11 dec. 1836 met Aagje Zonneveld, geb. te
Velsen op 23 jan. 1790, overl. te Beverwijk op 27 aug. 1861, eerder gehuwd
met Jan de Haart, dochter van Simon Zonneveld en Trijntje Scholtes.
4 Antje geb. ca. 1798, overl. op 15 sep. 1807.
5 Trijntje ged. op 18 mrt. 1800, overl. op 22 feb. 1816.
6 Grietje geb. op 25 mei 1802, woonde te Oudesluis (Zijpe), aldaar overl. op 13 okt. 1840, gehuwd te
Limmen op 9 feb. 1826 met Pieter Heere, geb. te Egmond aan Zee op 29 okt.
1795, broodbakker, overl. te Den Helder op 10 juli 1861, hertrouwt met
Dieuwertje Domper, zoon van Pieter Heere en Neeltje Swaluw.
5 Gerrit Groentjes, zoon van 2, geb. omstreeks 1760, woont na zijn huwelijk eerst tot 1789 in
Heemskerk, daarna alhier in het huis nr 17, overl. op 15 mrt. 1800, gehuwd te Heemskerk op 17 sep.
1786
met Aagje Schoorl, geb. te Heemskerk op 23 feb. 1760, overl. op 8 nov. 1807, hertrouwde met Zijmen
van
Adel, dochter van Arie Schoorl en Antje Jans.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Hendrik ged. te Heemskerk op 25 mei 1787, overl. te Heemskerk op 29 mei 1789.
2 Antje ged. te Heemskerk op 26 juli 1788, overl. onbekend.
3 Neeltje geboortedatum onbekend, overl. op 1 feb. 1793.
4 Ariaantje geboortedatum onbekend, overl. op 5 apr. 1793.
5 Adrianageb. ca. 1796, woont in bij het gezin van Jan Beugeling (in 1829) en krijgt bijstand, overl.
op 2 apr. 1833.
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6 Maarten Groentjes, zoon van 2, geb. op 27 feb. 1766, timmerman, woont aan de westzijde van de
Breedeweg (nu omgeving zwembad), vanaf 1805 in Heiloo, aldaar overl. op 15 juli 1813, gehuwd op 17
jan. 1796 met Jannetje Dekker, geb. te Limmen op 4 mrt. 1770, overl. te Heiloo op 1 juni 1813, dochter
van Klaas Dekker en Trijntje Koot.
Kinderen uit dit huwelijk:
1 Hendrik geb. ca. 1796, boerenknecht in o.a. Alkmaar, Krommenie en Egmond Binnen, ongehuwd
te Beverwijk overl. op 9 sep. 1849.
2 Klaas geboortedatum onbekend, overl. op 31 mrt. 1799.
3 Trijntje ged. op 26 mrt. 1800, woonde te Krommenie, aldaar overl. op 19 feb. 1853, gehuwd te
Krommenie op 3 nov. 1833 met Jan Karstens (Kerssens), geb. te Krommenie
op 14 jan. 1806, molenaar, papiermaker, overl. te Krommenie op 14 mrt.
1884, hertrouwt met Grietje Vrouwe, zoon van Paulus Karstens en Antje de
Jong.
4 Eva C.ged. op 1 nov. 1801, woonde in Egmond aan den Hoef, aldaar overl. op 15 aug. 1884,
gehuwd te Uitgeest op 20 jan. 1828 met Pieter Oorthuis, geb. te Uitgeest op
29 sep. 1806, timmerman, overl. te Egmond aan den Hoef op 3 mrt. 1877,
zoon van Albert Oorthuis en Maria de Jong.
5 Neeltje ged. op 20 juni 1803, verdere gegevens ontbreken!
6 Klaas ged. op 20 jan. 1805, zonder beroep ,overl. op 22 dec. 1824.
7 Thijs ged. te Heiloo (Limmen) op 9 juli 1806, overl. te Heiloo op 16 sep. 1806.
8 Margaretha ged. te Heiloo op 3 jan. 1808, woonde in Assendelft, aldaar overl. op 13 mei 1841,
gehuwd te Assendelft op 26 juni 1836 met Jan Snijder (ook Sneijder) geb. te
Assendelft op 30 aug. 1805, zeildoekwever, overl. te Assendelft op 15 okt.
1844, eerder wdr. van Maartje van Zaanen, zoon van Barend Snijder en
Jannetje Hijne.
9 Willem ged. te Heiloo op 30 juni 1809, gehuwd met Alida Waasdorp
zie 8
10 Catarina geb. te Heiloo op 17 mrt. 1812, verdere gegevens ontbreken!
VIERDE GENERATIE
7 Pancras Groentjes, zoon van 3, geb. omstreeks 1797, arbeider (1827), schulpenvisser (1828), boer
(1829), bloemkweker (1853), woonde aan de Herenweg in het huis van zijn vader, aldaar overl. op 25
aug.
1853, gehuwd op 19 okt. 1828 met Teunisje Mors, geb. te Assendelft op 23 juni 1799, overl. op 26 apr.
1845, dochter van Pieter Mors en Engeltje Kuijl.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Jan geb. op 14 aug. 1829, overl. op 21 apr. 1831.
2 Engeltje geb. op 8 jan. 1831, woonde in Bakkum in het huis van haar vader, overl. op 23 juni 1864,
gehuwd op 19 nov. 1854 met Lourens Limmen, geb. op 17 apr. 1825,
schulpenvisser, rietdekker, arbeider, overl. op 17 feb. 1870, hertrouwt met
Guurtje Rijsman, zoon van Frans Limmen en Aaltje Schavemaker.
3 Jannetje geb. op 21 dec. 1832, woonde aan de Duinkant, na het overlijden van haar man ventster
met manufacturen, in het armenhuis overl. op 26 juni 1921, gehuwd op 12
jan. 1862 met Cornelis
Liefting, geb. op 2 mei 1820, landbouwer,
schulpenvisser, overl. op 25 sep. 1899, eerder wdr van Hendrika H. Visser,
zoon van Willem Liefting en Jacobje de Graaf.
4 Pieter geb. op 8 sep. 1834, overl. op 15 jan. 1835.
5 Jan geb. op 7 feb. 1836, gehuwd met Maartje Kuijper
zie 9
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6 Pieter geb. op 8 jan. 1838, boerenknecht, ongehuwd overl. op 4 sep. 1859.
7 Hendrikus geb. op 25 sep. 1839, gehuwd met Grietje Koper

zie 10

8 Willem Groentjes, zoon van 6, geb. te Heiloo op 30 juni 1809,
boerenknecht, dagloner, woonde in de Breestraat te Beverwijk, aldaar kort na zijn huwelijk aan de
cholera overl. op 9 mrt. 1848, gehuwd te Wijk aan Zee en Duin op 6 sep. 1846 met Alida Waasdorp, geb.
te Noordwijk op 22 juni 1816, overl. te Beverwijk op 10 juni 1865, hertrouwt met Barend Bulder,
dochter
van Hermanus Waasdorp en Maartje Balkenende.
Kind uit dit huwelijk geboren te Beverwijk:
1 Willem M.geb. op 3 juni 1848, gehuwd met Grietje Machielse
zie 11
VIJFDE GENERATIE
9 Jan Groentjes, zoon van 7, geb. op 7 feb. 1836, arbeider, landbouwer, woonde aan de Oosterbuurt bij
het Cronenburgerlaantje, overl. op 13 mrt. 1907, gehuwd te Limmen op 17 mei 1863 met Maartje
Kuijper, geb. te Limmen op 18 feb. 1836, overl. op 18 jan. 1928, dochter van Jan Kuijper en Trijntje
Eenhuizen.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Pancratius geb. op 1 aug. 1863, overl. op 24 okt. 1863.
2 Trijntje geb. op 3 nov. 1864, overl. op 9 juni 1878.
3 Pancras geb. op 11 sep. 1866, gehuwd met Catharina Keijzer
zie 12
4 Johannes geb. op 23 okt. 1867, gehuwd met Maartje de Graaf
zie 13
5 Petrus geb. op 23 apr. 1871, overl. op 25 aug. 1871.
6 Theunisje geb. op 5 juli 1872, woonde aan de Bakkummerstraat, overl. op 5 apr. 1929, gehuwd op
28 apr. 1897 met Dirk Wokke, geb. te Bergen op 17 aug. 1870, arbeider,
tuinder, kruidenier en kaasboer, overl. op 18 aug. 1953, zoon van Cornelis
Wokke en Catharina Groeneveld.
7 levenloos kind geb. op 28 juli 1875.
8 Simon geb. op 29 sep. 1876, gehuwd met Aagje Scholten
zie 14
9 Pieter geb. op 6 feb. 1880, tuinder, landbouwer, woonde aan de Groenelaan, na het overl. van
Geertje in de Boogaert, aldaar kinderloos overl. op 15 juni 1976, gehuwd op
13 apr. 1904 met Geertje Druijven, geb. te Limmen op 4 feb. 1877, overl. op
18 dec. 1945, dochter van Cornelis Druijven en Aaltje Kossen. Geertje en
Pieter hadden de zorg voor 3 kinderen van de broer van Geertje.
10 Hendrikus Groentjes, zoon van 7, geb. op 25 sep. 1839, boerenknecht, arbeider, woonde eerst bij de
Kalkovenbrug, daarna bij de Westerweg in Alkmaar, aldaar overl. op 12 apr. 1881, gehuwd op 7 feb.
1869 met Grietje Koper, geb. te Heemskerk op 7 juni 1844, winkelierster, overl. te Alkmaar op 5 mrt.
1924, dochter van Cornelis Koper en Antje Castricum.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Alkmaar:
1 Cornelis geb. op 8 juni 1870, overl. te Alkmaar op 29 juni 1870.
2 Engeltje geb. op 2 juli 1871, woont in Alkmaar, aldaar overl. op 19 aug. 1939, gehuwd te Alkmaar
op 30 apr. 1893 met Jacobus F. van Lieshout, geb. te Alkmaar op 18 feb.
1868, winkelier in suikerwerken, koopman, overl. te Alkmaar op 1 aug.
1935, zoon van Rijndert van Lieshout en Neeltje Klos.
3 Cornelis geb. op 31 juli 1872, gehuwd met Clasina M.J. Gielen
zie 15
4 Antonia geb. op 31 mei 1875, woont in Heemskerk 1907 tot 1909, in Alkmaar (1909), Oudorp
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(1910), Zuid Scharwoude (1911), overl. te Etten en Leur op 24 juni 1959,
gehuwd op 18 nov. 1903 met Pieter Dekker, geb. op 1 feb. 1848, metselaar,
overl. te Alkmaar op 23 dec. 1936, zoon van Adrianus Dekker en Aaltje de
Groot.
5 Willem geb. op 8 mei 1878, gehuwd met Trijntje van Twisk
zie 16
11 Willem M. Groentjes, zoon van 8, geb. te Beverwijk op 3 juni 1848, schipper, visser, handelaar,
woonde in Hoorn, aldaar overl. op 27 jan. 1923, gehuwd te Hoorn op 19 okt. 1877 met Grietje
Machielse, geb. te Hoorn op 1 sep. 1852, overl. te Hoorn op 7 juni 1914, dochter van Hendrik Machielse
en Barbara Swart.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Hoorn:
1 Willem M. geb. op 7 mrt. 1876, gehuwd met Afra Koppedraijer
zie 17
2 Barbara geb. op 27 mei 1877, woont in Hoorn, aldaar overl. op 28 mei 1953, gehuwd te Hoorn op
23 feb. 1906 met Hendrikus Selie, geb. te Amsterdam op 27 jan. 1879, visser,
vishandelaar, overl. te Hoorn op 10 juni 1963, zoon van Dirk Selie en Stijntje
Kleiboer.
3 Alida geb. op 21 okt. 1878, woonde te Hoorn, aldaar overl. op 1 jan. 1945, gehuwd te Rotterdam op
14 aug. 1901 met Hendrikus Verduijn, geb. te Loon op Zand op 12 apr. 1878,
schoenmaker, later bij de Spoorwegen, overl.te Hoorn op 21 juli 1973, zoon
van Hendrik Verduijn en Adriana van Wanrooij.
4 Hendrikus geb. op 12 apr. 1880, gehuwd met Catharina Timmer
zie 18
5 Eva geb. op 28 juli 1882, woonde samen met haar ongehuwde broers Machiel en Bernardus op de
boerderij op 't Weeltje te Hoorn, aldaar ongehuwd overl. op 26 mrt. 1956.
6 Catharina geb. op 10 mrt. 1885, woont in Hoorn, aldaar overl. op 9 nov. 1962, gehuwd te Hoorn
op 1 mrt. 1912 met Johannes van Kalken, geb. te Hoorn op 15 okt. 1884,
kaaskopersknecht, overl. te Hoorn op 6 dec. 1958, zoon van Johannes van
Kalken en Adriana Offringa.
7 Machiel M. geb. op 28 sep. 1886, woonde te Hoorn, veehouder, aldaar ongehuwd overl. op 24 aug.
1956.
8 Bernardus geb. op 1 aug. 1888, woonde te Hoorn, veehouder, aldaar ongehuwd overl. op 14 sep.
1952.
ZESDE GENERATIE
12 Pancras Groentjes, zoon van 9, geb. op 11 sep. 1866, arbeider (1890), landbouwer (1917), tuinder
(1922), woonde aan de Mient, aldaar overl. op 13 apr. 1928, gehuwd op 28 jan. 1890 met Catharina
Keijzer, geb. te Assendelft op 3 mei 1864, overl. op 6 nov. 1938, dochter van Jan Keijzer en Antje van
der
Laan.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Johannes geb. op 20 feb. 1891, overl. op 23 feb. 1891.
2 Johannes geb. op 9 dec. 1892, tuinder, bloembollenkweker, was voorzitter van de veiling, woonde
in de Dr. Leenaersstraat, kinderloos overl. op 6 jan. 1975, gehuwd te
Heemskerk op 12 juni 1918 met Aagje Welp, geb. te Heemskerk op 29 mei
1894, overl. op 10 feb. 1976, dochter van Jan Welp en Petronella Bakker.
3 Anna geb. op 20 mei 1895, woonde in de Bmr Mooystraat, te Alkmaar overl. op 27 apr. 1944,
gehuwd op⋅15 mei 1917 met Pieter Bakker, geb. op 13 jan. 1892, landbouwer,
overl. op 24 jan. 1975, hertrouwt met Jacoba J. van den Berg, zoon van
Cornelis Bakker en Agie Dekker.
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4 Maria geb. op 5 jan. 1898, woonde in Egmond Binnen, had aldaar een kruidenierswinkel, overl. te
EB op 19 feb. 1978, gehuwd op 11 aug. 1921 met Jacobus Castricum, geb. te
EB op 8 juni 1894, rijwielhersteller, had een taxi- en garagebedrijf, overl. te
EB op 31 aug. 1976, zoon van Johannes Castricum en Jacoba Kraakman.
5 Johanna geb. op 23 apr. 1900, woonde op de boerderij Spitsbergen aan de Alkmaarderstraatweg,
overl. te Alkmaar op 3 apr. 1928, gehuwd op 23 aug. 1922 met Jacobus
Vergouw, geb. te Uitgeest op 25 apr. 1892, tuinder, veehouder, overl. op 20
juli 1951, zoon van Jacobus Vergouw en Trijntje Schotvanger.
6 Catharina geb. op 10 apr. 1903, woonde in Krommenie, aldaar overl. op 10 feb. 1991, gehuwd op
28 apr. 1927 met Hendrik Smits, geb. te Uitgeest op 12 apr. 1904, huisschilder,
overl. te Krommenie op 13 mrt. 1983, zoon van Pieter Smits en Doortje
Fraijman.
7 Pancratius geb. op 28 juli 1905, gehuwd met Afra A. Hageman
zie
19
8 Margaretha geb. op 26 feb. 1908, woonde op de Herenweg, overl. op 16 apr. 1978, gehuwd op 12
juni 1930 met Adrianus C. Hageman, geb. op 29 mei 1905, terreinwerker
bij PWN, bij een noodlottig ongeval overl. op 5 mei 1944, zoon van Jan
Hageman en Willemijntje Meijne.
13 Johannes Groentjes, zoon van 9, geb. op 23 okt. 1867, arbeider (1891), landbouwer (1915), tuinder
(1919), woonde aan het Cronenburgerlaantje, aan de Overtoom (1943) en de Mr. Dekkerstraat (1952),
overl. op 7 aug. 1954, gehuwd op 14 mei 1891 met Maartje de Graaf, geb. op 15 dec. 1869, overl. op 10
nov. 1952, dochter van Pieter de Graaf en Geertje Breedveld.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
1 levenloos geb. op 3 mei 1892.
2 Maria geb. op 28 apr.1893, woonde eerst op het Slingerpad, na de oorlog op de
Beverwijkerstraatweg, kinderloos overl. te Alkmaar op 19 juli 1940, gehuwd
op 9 juni 1915 met Antonius Zoontjes, geb. te Heemskerk op 5 jan. 1893,
tuinder, overl. op 10 juli 1980, hertrouwt met Martina M. Mosch, zoon van
Hendrik Zoontjes en Antje Beentjes.
3 Petrus geb. op 26 juni 1894, overl. op 4 dec. 1894.
4 Geertje geb. op 30 juni 1895, woonde voor de oorlog op het Slingerpad, later o.a. op de Mr.
Dekkerstraat en tenslotte op de Bogaert, overl. op 14 jan. 1984, gehuwd op 1
mei 1919 met Hendrik Bleijendaal, geb. te Heemskerk op 6 mrt. 1893,
opzichter, boswachter bij PWN, overl. op 18 mei 1986, zoon van Olof
Bleijendaal en Jacoba de Reus.
5 Petrus geb. op 21 sep. 1896, tijdens de mobilisatie in de 1e wereldoorlog aan de Spaanse griep
overl. op 12 aug. 1917.
6 levenloos geb. op 17 nov. 1897.
7 levenloos geb. op 6 nov. 1898.
8 Johannes geb. op 28 nov. 1899, overl. op 10 nov. 1901.
9 Simon geb. op 23 feb. 1901, overl. op 20 mrt. 1902.
10 Catharina geb. op 2 mei 1902, woonde aan de Ruiterweg ongeveer waar nu de Maranathakerk is,
woonde vervolgens in de Mr. Dekkerstraat en in een Boogaertshuisje, overl.
te Heemskerk op 11 jan. 1989, gehuwd op 23 nov. 1921 met Pieter Kok, geb.
op 13 mrt. 1897, tuinder, overl. te Alkmaar op 28 aug. 1970, zoon van Reinier
Kok en Margaretha Zonneveld.
11 Johannes geb. op 12 mei 1903, gehuwd met Adriana de Winter
zie 20
12 Jacoba geb. op 17 mei 1904, overl. aan een hersenvliesontsteking, op 19 feb. 1922.
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13 Johanna geb. op 13 juli 1905, overl. op 7 aug. 1905.
14 levenloos geb. op 23 okt. 1906.
15 Simon geb. op 1 apr. 1908, gehuwd met Catharina Th. Dekker
16 Cornelis geb. op 5 juni 1909, overl. op 26 juni 1909.
17 Anthonia geb. op 8 juni 1910, overl. op 24 sep. 1910.
18 Johannes geb. op 15 juni 1912, overl. op 4 nov. 1912.
19 Dorus geb. op 10 jan. 1914, gehuwd met Hendrika de Graaf

zie 21

zie 22

14 Simon Groentjes, zoon van 9, geb. op 29 sep. 1876, arbeider (1900), landbouwer, tuinder, woonde aan
de Kooiweg, overl. te Alkmaar op 19 mrt. 1954, gehuwd op 24 apr. 1900 met Aagje Scholten, geb. te
Uitgeest op 24 apr. 1876, overl. op 5 okt. 1963, dochter van Gerrit Scholten en Geertje Boon.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Johannes geb. op 19 feb. 1901, gehuwd met Anna Zonneveld
zie 23
2 Gerardus geb. op 27 jan. 1902, gehuwd met Elisabeth Korsman
zie 24
3 Geertruida geb. op 21 mei 1903, woonde op de Bakkummerstraat, overl. op 29 apr. 1974, 1e
gehuwd op 21 mei 1924 met Gijsbertus A. Nootebos, geb. te Purmerend op 29
mrt. 1900, timmerman, overl. te Alkmaar op 6 aug. 1947, zoon van Jacobus
Nootebos en Gerardina M. Oudejans; 2e gehuwd op 23 sep. 1948 met
Cornelis Nijman, geb. op 27 juni 1911, timmerman, overl. te Alkmaar op 8
feb. 1971, zoon van Pieter Nijman en Agatha Schut.
4 Cornelis geb. op 8 nov. 1904, overl. op 8 jan. 1906.
5 Cornelis geb. op 21 feb. 1906, overl. op 22 jan. 1907.
6 Petrus geb. op 3 aug. 1907, gehuwd met Antonia C. Kaandorp
zie 25
7 Maria geb. op 19 juni 1909, woonde te Limmen, aldaar overl. op 3 nov. 1954, gehuwd op 18 sep.
1935 met Adrianus N. Bakkum, geb. te Limmen op 12 mrt. 1909,
bloemistknecht, woonde te Limmen, aldaar overl. op 18 feb. 1947, zoon van
Arie Bakkum en Adriana Hageman.
8 Alida geb. op 13 okt. 1910, woonde in Amsterdam, later in Duivendrecht, aldaar overl. op 23 juli
1984, gehuwd op 18 okt. 1933 met Jacobus J.P. van Blokland, geb. te
Haarlemmerliede op 8 apr. 1909, had een smederijbedrijf in Amsterdam,
woont nu in huize Lommerlust te Beverwijk, zoon van Jacobus F.J.I. van
Blokland en Serafina J. Vonhof.
9 Pancratius geb. op 31 jan. 1912, tuinder, woonde aan de Kooiweg, kinderloos overl. op 18 feb.
1986, gehuwd te Heiloo op 16 apr. 1942 met Cornelia Bakker, geb. te
Heiloo op 12 dec. 1911, woont in een Boogaerthuisje, dochter van Petrus
Bakker en Trijntje van Kleef.
10 Augustina geb. op 21 aug. 1913, overl. op 20 mei 1915.
11 Engelbertus geb. op 22 nov. 1914, overl. op 27 nov. 1915.
12 Antonia geb. op 26 mei 1916, woont in Amsterdam, gehuwd op 3 aug. 1938 met Lourentius
IJpelaan, geb. op
21 dec. 1913, tuinder, huisbediende, verkoper
rookartikelen, zoon van Cornelis IJpelaan en Joanna Stuifbergen.
13 Simon geb. op 27 jan. 1918, overl. op 5 aug. 1919.
14 Simon A. geb. op 21 feb. 1920, gehuwd met Odina J. Koenders
zie 26
15 Cornelis Groentjes, zoon van 10, geb. te Alkmaar op 31 juli 1872, kruidenier te Alkmaar, aldaar overl.
op 28 mrt. 1929, gehuwd te Schagen op 13 feb. 1900 met Clasina M.J. Gielen, geb. te Schagen op 20 mrt.
1873, aldaar ook overl. op 17 okt. 1960, dochter van Franciscus J. Gielen en Diena van Dalen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Alkmaar:
1 levenloos geb. op 25 sep. 1912.
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2 Hendrik F.J. geb. op 18 jan. 1914, kantoorbediende, ongehuwd overl. te Alkmaar op 19 sep. 1933.
16 Willem Groentjes, zoon van 10, geb. te Alkmaar op 8 mei 1878, winkelier, reiziger, woonde in
Alkmaar, aldaar overl. op 20 juni 1919, gehuwd te Alkmaar op 11 mei 1902 met Trijntje van Twisk, geb.
te Alkmaar op 3 mrt. 1880, woonde sinds 1926 te Bergen, aldaar overl. op 27 mrt. 1968, hertrouwde met
Pieter Leering, dochter van Jacob van Twisk en Maartje Doorgeest.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Alkmaar:
1 Margaretha M. geb. op 9 okt. 1902, woonde te Alkmaar, aldaar overl. op 25 juli 1960, gehuwd te
Alkmaar op 19 mei 1927 met Adrianus J. de Boer, geb. te Alkmaar op 22
apr.
1902, kapper te
Alkmaar, aldaar overl. op 4 apr. 1977, zoon van Adrianus C. de Boer en
Bregtje Hink.
2 Jacobus H. geb. op 24 sep. 1904, gehuwd met Guurtruida C. Min
zie 27
3 Hendrikus C. geb. op 5 feb. 1906, electro-monteur, woonde te Alkmaar, aldaar kinderloos overl. op
26 feb. 1973, gehuwd te Bergen op 8 nov. 1932 met Wilhelmina C. Leering,
geb. te Bergen op 26 mei 1909, woont in Spijkenisse, dochter van Pieter
Leering en Trijntje Jonker.
17 Willem M. Groentjes, zoon van 11, geb. te Hoorn op 7 mrt. 1876, was wagenmeester bij de NS.
woonde in Hoorn, aldaar overl. op 9 juni 1965, gehuwd te Hoorn op 26 okt. 1900 met Afra M.
Koppedraijer, geb. te Hoorn op 17 mei 1878, overl. te Hoorn op 11 aug. 1958, dochter van Cornelis
Koppedraijer en Marijtje Oud.
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Dordrecht:
1 Willem M. geb. op 29 apr. 1901, gehuwd met Gelske Jongsma
zie
28
2 Afra M. geb. op 23 aug. 1903, woonde in 's Gravenhage, aldaar overl. op 16 feb. 1977, gehuwd te
Hoorn op 19 mrt. 1936 met Gerardus Willems, geb. te Arnhem op 22 dec.
1908, beroepsmilitair, overl. te 's Gravenhage op 9 mrt. 1978, zoon van
Gerardus Willems en Anna Hoek.
18 Hendrikus Groentjes, zoon van 11, geb. te Hoorn op 12 apr. 1880, was lampenist bij de NS, woonde
in Hoorn, aldaar overl. op 1 okt. 1971, gehuwd te Hoorn op 17 mei 1907 met Catharina Timmer, geb. te
Hoorn op 24 juli 1883, overl. te Hoorn op 6 aug. 1962, dochter van Pieter Timmer en Catharina Nijzing.
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Hoorn:
1 Hendrikus geb. op 30 juni 1909, gehuwd met Willemijntje van Veen
zie 29
2 Catharina geb. op 14 mrt. 1919, wijkverpleegster o.a. in Wieringen en Volendam, woont daarna in
Hoorn, is als eerste begonnen met het stamboomonderzoek van de familie
Groentjes, te Hoorn ongehuwd overl. op 10 sep. 1991.
ZEVENDE GENERATIE
19 Pancratius Groentjes, zoon van 12, geb. op 28 juli 1905, bloemistknecht, woonde aan de Heereweg,
overl. op 19 mrt. 1978, gehuwd op 19 mei 1931 met Afra A. Hageman, geb. op 12 aug. 1908, overl. op 14
juli 1991, dochter van Jan Hageman en Willemijntje Meijne.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
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1 Pancratius J. geb. op 1 mrt. 1932, technisch calculator, woont op de Beethovensingel, gehuwd met
Adriana C. Vleugel, admin. medewerkster bij een bejaardentehuis. Zij hebben
veel bijdragen aan het stamboomonderzoek van de familie Groentjes; hun
gezin telt 3 dochters.
2 Wilhelmina C.J. geb. op 21 okt. 1935, adm. medewerkster op makelaarskantoor, woont in het huis
van haar ouders, ongehuwd.
3 Johannes J.C. geb. op 1 sep. 1940, gehuwd met Elisabeth M. Jungbacker. Zij hebben geen kinderen,
wonen op de Heereweg en werken beiden administratief op een kantoor voor
fotoapparatuur.
20 Johannes Groentjes, zoon van 13, geb. op 12 mei 1903, tuinder, grondwerker, fabrieksarbeider,
blikbewerker, woonde aan de Vinkenbaan (1933), Sifriedstraat (1937), Oud Haarlemmerweg (1946),
daarna in een Boogaerthuisje (1974), overl. op 2 aug. 1984, gehuwd op 18 apr. 1928 met Adriana M. de
Winter, geb. op 20 feb. 1905, overl. te Heemskerk op 1 mrt. 1979, dochter van Pieter de Winter en
Dieuwertje de Zeeuw.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Maria J. geb. op 17 sep. 1928, woonde te Krommenie, aldaar overl. op 27 mei 1975, gehuwd met
Anthonius F. Heijnis, lasser, woont te Nijmegen.
2 Theodora M. geb. op 8 dec. 1929, woont te Uitgeest, gehuwd met Gerardus Doesburg, archivaris bij
Hoogovens.
3 Johannes P. geb. op 6 mei 1933, werknemer papierfabriek, woonde in Assendelft, aldaar overl. op
10 juli 1984, gehuwd met Theodora de Graaf, woont te Assendelft; zij hebben
3 kinderen.
4 Theodorus geb. op 11 mei 1937, overl. op 31 juli 1937.
5 Geertruida M. geb. op 26 okt. 1938, woont te Vierhouten, gehuwd met Adrianus Zoontjes,
betonvlechter.
6 Adriana M. geb. op 13 okt. 1940, woont in de Gobatstraat, eerder gehuwd met Gerardus de Ruijter,
bouwvakarbeider.
7 Theodorus P. geb. op 1 dec. 1947, barbediende, woont in de Dorpsstraat, eerder gehuwd met Carla
M. Langeberg.
21 Simon Groentjes, zoon van 13, geb. op 1 apr. 1908, bloemistknecht, woont sinds 1931 in Limmen,
gehuwd te Egmond Binnen op 8 jan. 1931 met Catharina Th. Dekker, geb. te Limmen op 12 okt. 1909,
overl. te Limmen op 9 dec. 1987, dochter van Willem Dekker en Margaretha Zeeman.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Limmen:
1 Margaretha M. geb. op 28 juni 1931, woont te Zaandam, gehuwd met Petrus F. de Roeck,
bouwvakker.
2 Maria A. geb. op 20 sep. 1932, woont te Heemskerk, wed. van Jacobus N. Pekel, shovelmachinist.
3 Wilhelmus J. geb. op 5 mei 1934, 1e bedieningsman in vertinnerij bij Hoogovens, woont te
Wormerveer, gehuwd met Elisabeth M. Groot. Zij hebben 4 kinderen.
4 Jacoba C. geb. op 21 feb. 1939, woont te Limmen, gehuwd met Theodorus J. Jak,
heeft loodgietersbedrijf.
5 Catharina Th. geb. op 4 feb. 1943, woont M.L. Kinglaan, gehuwd met Gerardus C.A. Lute,
waterfitter
bij P.W.N.
6 Theodora J.M. geb. op 14 mei 1945, woont in Grootebroek, gehuwd met Theodorus J.M. Poelsma,
vormingswerker.
7 Johannes P. geb. op 7 apr. 1948, systeembeheerder, woont in Egchel (L), gehuwd met Maria C.R.
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Groen. Zij hebben 3 kinderen.
22 Dorus Groentjes, zoon van 13, geb. op 10 jan. 1914, postbode, woonde aan de Pern´straat, overl. op 19
dec. 1970, gehuwd te Heiloo op 23 juli 1941 met Hendrika de Graaf, geb. te Heiloo op 14 nov. 1917,
woont in de Prof. Winklerlaan, dochter van Lucas de Graaf en Antje de Boer.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Marianna geb. op 29 apr. 1942, woont te Alkmaar, gehuwd met Hendrikus C.J. Barhorst,
procesoperator bij Van Gelder te Velsen.
2 Anna J.geb. op 13 okt. 1943, woont te Uitgeest, gehuwd met Cornelis J. de Graaf,
heftruckchauffeur.
3 Johannes L. geb. op 14 sep. 1945, zonder beroep, overl. op 23 feb. 1963.
4 Hendrika C. geb. op 13 juli 1947, woont te Heerhugowaard, gehuwd met Theodorus J. Bakkum,
accountant.
5 Theodorus P. geb. op 17 aug. 1948, verpleger zwakzinnigenzorg, woont in Den Helder, samen met
Margie Hammer.
6 Lucas S.geb. op 14 apr. 1951, overl. op 5 mei 1965.
7 Geertruida A.E. geb. op 26 aug. 1953, woont in Nieuw Zeeland, gehuwd met Gerardus J.Borst,
veehouder.
8 Lucia A.geb. op 10 okt. 1956, woont aan de Heereweg, gehuwd met Gerardus J. Zonneveld,
werkplaatschef autocentrum Uitgeest.
23 Johannes Groentjes, zoon van 14, geb. op 19 feb. 1901, tuinder, woonde eerst in een boerderij aan de
Kooiweg, na 1931 aan de Sifriedstraat, na 1943 Mr Ludwigstraat en sinds 1952 aan de Cronenburgerlaan,
overl. op 22 juli 1963, gehuwd op 2 juni 1927 met Anna Zonneveld, geb. op 26 feb. 1902, overl. op 6 aug.
1984, dochter van Jan Zonneveld en Cornelia Baltus.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Cornelia geb. op 6 mrt. 1928, overl. op 26 sep. 1928.
2 Simon J.geb. op 10 feb. 1929, metselaar, woont in de Geelvinckstraat, gehuwd met Anna A.
Zoontjes. Zij hebben 5 kinderen.
3 Johannes geb. op 16 feb. 1930, werknemer bij Hoogovens, woont aan de Cronenburgerlaan, gehuwd
met Gerarda de Zeeuw. Zij hebben 4 kinderen.
4 Agatha C.geb. op 16 mei 1931, woont te Beverwijk, weduwe van Jozef van Bugnum,
plantsoenarbeider.
5 Adrianus geb. op 27 aug. 1932, gem. ambtenaar, woont op Plantenhove, eerder gehuwd met Guurtje
M. de Nijs. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
6 Cornelia G. geb. op 11 nov. 1933, woont in de Schoolstraat, weduwe van Cornelis P. de Groot,
smid.
7 Geertruida geb. op 9 juni 1935, woont op de Verlegde Overtoom, gehuwd met Antonius Hurkmans,
schoenhersteller.
8 Petrus geb. op 6 juli 1938, werknemer Hoogovens, woont Hogeweg te Uitgeest, gehuwd met Maria
H. Tromp. Zij hebben 2 kinderen.
9 Gerardus geb. op 12 sep. 1940, chauffeur bij een veevoederbedrijf, woont aan de Heereweg, gehuwd
met Anna C. Hes. Zij hebben 4 kinderen.
24 Gerardus Groentjes, zoon van 14, geb. op 27 jan. 1902, tuinder, bloemistknecht, betonwerker, woonde
voor de oorlog aan de Brakersweg, na de oorlog aan de Beverwijkerstraatweg, overl. te Heemskerk op 6
mrt. 1974, gehuwd op 27 apr. 1927 met Elisabeth Korsman, geb. te Velsen op 24 dec. 1906, woont aan de
Brederodestraat, dochter van Johannes Korsman en Margaretha Admiraal.
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Kinderen uit dit huwelijk:
1 Simon geb. op 2 jan. 1928, overl. op 4 jan. 1928.
2 Simon J.geb. op 6 nov. 1928, verchromer, woont op de Zeeweg, gehuwd met Cornelia A. Liefting.
Zij hebben 2 kinderen.
3 Johannes G. geb. op 27 mrt. 1930, bankwerker, woont sinds 1955 in Nieuw Zeeland, wdr. van
Philys Crookshanks. Geen kinderen.
4 Agatha M. geb. op 20 mrt. 1932, woont te Cuyk, wed. van Gerardus J.F. Blankendaal, brood- en
banketbakker, later bij Homburg, vleesfabriek te Cuyk.
5 Margaretha A. geb. op 22 jan. 1934, woont sinds 1955 in Nieuw Zeeland, gehuwd met Theodorus
Dekker, automonteur.
6 Petrus W.geb. op 25 okt. 1935, woont op de Brederodestraat, ongehuwd, vormer in een gieterij.
7 Hendrika G. geb. op 3 mrt. 1939, woont in Haarlem, gehuwd met Cornelis N.M. Peperkoorn,
chauffeur.
8 Pancratius J. geb. op 18 aug. 1940, metaalbewerker, woont te Heerhugowaard, gehuwd met Maria
C. Orij. Zij hebben 2 kinderen.
9 Antonia E. geb. op 23 mei 1942, woont in Nieuw Zeeland, gehuwd met Roderick Mac Lennan,
vrachtwagenchauffeur.
10 Gerardus J.G. geb. te Amsterdam op 11 feb. 1944, woont op de Brederodestraat, ongehuwd,
timmerman.
11 Elisabeth A.C. geb. op 21 juni 1946,woont op de Rooseveltlaan, gehuwd met Leonardus L. Steij,
werknemer Hoogovens.
25 Petrus Groentjes, zoon van 14, geb. op 3 aug. 1907, tuinder, woonde op de 1e Groenelaan, na 1961 aan
de Kramersweg, overl. te Heemskerk op 17 aug. 1981, gehuwd te Limmen op 5 juli 1933 met Antonia C.
Kaandorp, geb. te Limmen op 13 mei 1908, overl. te Amsterdam op 3 jan. 1980, dochter van Jan
Kaandorp en Agnes Kroone.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Agatha A.geb. op 10 sep. 1934, woont op de Rooseveltlaan, gehuwd met Antonius J. Welp,
metselaar.
2 Agnes G.geb. op 13 aug. 1936, woont te Limmen, gehuwd met Johannes W. Levering, werknemer
GAK.
3 Johannes S. geb. op 27 okt. 1942, lasser bij Hoogovens, woont te Alkmaar, gehuwd met Theadora
A.M. de Ree.
4 Geertruida A. geb. op 26 nov. 1944, woont te Koedijk, gehuwd met Johannes J. Molenaar,
electricie n.
5 Simon N.geb. op 14 nov. 1946, gem. ambtenaar, woont Kramersweg, gehuwd met Maria A.M.
Hillege.
26 Simon A. Groentjes, zoon van 14, geb. op 21 feb. 1920, tuinder, roggebroodbakker, gemeentewerkman, woonde Kooiweg, overl. op 31 mrt. 1984, gehuwd te Heiloo op 9 okt. 1947 met Odina J.
Koenders, geb. te Heiloo op 8 juni 1920, overl. op 11 jan. 1988, dochter van Cornelis Koenders en Anna
C. Kragtwijk.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Agatha J.geb. op 27 juli 1948, woont op de Wederik, gehuwd met Jacobus J.W.J. Briefjes, monteur.
2 Anna M.geb. op 22 aug. 1949, woont te Heerhugowaard, gehuwd met Willem Hop, behanger.
3 Odina A.geb. op 16 okt. 1950, woont te Nieuwe Niedorp, gehuwd met Jacobus van Beek,
woninginrichter.
4 Cornelia M. geb. op 29 dec. 1951, woont te Beverwijk, gehuwd met Martinus F.M. Metselaar,
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horeca-medewerker.
5 Geertruida geb. op 7 mei 1953, woont te Egmond aan Zee, gehuwd met Josephus C.M. Kogels,
autoplaatwerker.
6 Simon A.geb. op 22 okt. 1954, afdelingschef bij de Grosmarkt, woont in Alkmaar, gehuwd met
Geertruida M. van Velzen, kapster.
7 Maria A.geb. op 4 dec. 1955, woont in Zaandam, gehuwd met Joseph G. Hol, timmerman.
8 Cornelis W. geb. op 13 dec. 1958, werkt bij gem. plantsoenendienst, woont C.F. Smeetslaan.
27 Jacobus H. Groentjes, zoon van 16, geb. te Alkmaar op 24 sep. 1904, had groothandel in horecaartikelen, woonde Snaarmanslaan te Alkmaar, overl. te Bergen op 28 dec. 1988, gehuwd te Bergen op 4
nov. 1930 met Guurtruida C. Min, geb. te Bergen op 29 okt. 1905, woont te Bergen, dochter van Martinus
Min en Anna M. Revers.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Alkmaar:
1 Willem M.P. geb. op 21 sep. 1932, zet het bedrijf van zijn vader voort, woont te Bergen, gehuwd met
Maria C. van Galen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
2 Martinus J.N. geb. op 16 dec. 1937, stafmedewerker Culturele Raad N.H., woont te Bergen, gehuwd
met Jolande E.C. Meijer van Putten. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
28 Willem M. Groentjes, zoon van 17, geb. te Dordrecht op 29 apr. 1901, hoofdonderwijzer, woonde in
Ballum (Ameland), overl. te Dokkum op 24 sep. 1964, gehuwd te Ballum op 15 juni 1932 met Gelske
Jongsma, geb. te Ballum op 7 aug. 1908, woont te Heerenveen, hertrouwt met Lubbertus van den Brink,
dochter van Marten Jongsma en Tietje Klip.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Ballum:
1 Thea M.geb. op 14 okt. 1933, arts, woont te Velp, gehuwd met Rudolf Hendriks, ingenieur.
2 Willem M.geb. op 6 apr. 1937, heeft een assurantiekantoor, woont te Lisse, gehuwd met Geertje
Rebel. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
29 Hendrikus Groentjes, zoon van 18, geb. te Hoorn op 30 juni 1909, bankwerker bij de ADM, woonde in
Amsterdam, aldaar overl. op 11 mei 1972, gehuwd te Amsterdam op 5 juli 1939 met Willemijntje van
Veen, geb. te Den Helder op 14 mrt. 1915, woont in Hoorn, dochter van Bessel van Veen en Carolina E.
Wolke.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Amsterdam:
1 Willemijntje M. geb. op 21 nov. 1944, gehuwd met Johannes J. Cabri; zij wonen in Zoetermeer en
zijn ambtenaar op een ministerie.
2 Hendrikusgeb. op 2 apr. 1946, loodgieter, woont in Lelystad, eerder gehuwd met Klaasie N.
Haneveld. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
3 Fredericus P. geb. op 24 mrt. 1948, hoofdmonteur bij KLM, woont te Amstelveen, heeft 2 kinderen,
gehuwd 1e met Elisabeth F. de Lange, 2e met Johanna S.C.M. Rensink,
bankemploy´.
4 Albertus M. geb. op 25 apr. 1949, huisschilder, woont te Lelystad, gehuwd met Ineke van Neck. Uit
dit huwelijk 1 kind.
5 Carolina C.M. geb. op 22 nov. 1950, modetekenaar, woont in Almere, gehuwd met Robertus M. de
Bruin, magazijnchef.
6 Harry F.geb. op 24 apr. 1953, verpleger bij de GGD, woont te Hoofddorp, gehuwd met Agnes
Kubbinga, verpleegkundige. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
De familie Groentjes is een echte Castricumse familie; het overgrote deel van de familie woont in
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Castricum en alle nu nog levende naamgenoten zijn afstammeling van Hendrik Groentjes, die afkomstig is
uit het Land van Kleef (Duitsland) en sinds zijn huwelijk in 1746 in Castricum woont. De familie
Groentjes is betrekkelijk klein gebleven; in het jaar 1947 leefden er 83 naamgenoten in Nederland.
Dank aan de vele personen, die voor deze publicatie gegevens hebben verstrekt en foto's hebben
uitgeleend. In het bijzonder werd zeer veel hulp ondervonden van het echtpaar Groentjes - Vleugel (zie nr
19), die reeds veel stamboomonderzoek hadden verricht en alle gegevens ter beschikking hebben gesteld.
Moge de leden van de familie Groentjes en andere geınteresseerden aan deze stamboom veel genoegen
beleven.
A.G.P. Sminia - Wouters
S.P.A. Zuurbier
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