De Castricumse familie . . . Schermer

De fa mili e Schermer is de derti end e Castri c um se fa mili e di e in de
jaarboe kj es van ' Oud C as tri c um ' wo rdt ge publi cee rd. In voo rgaa nde j aa rboekj es verschenen reeds gesc hi edeni s e n stamboom
van de volge nd e famili es : Brakenh o ff, Duinme ij e r, Gl o ri e , De
Graaf, G roentj es, Lie ftin g, Lute, Res, Stel, Stuifbergen, T wisk en
Ve ldt.
De famili e Schermer woont va naf het beg in va n de vorige ee uw in
Cas tricum.

De naam Schermer
De naam Schermer is al heel oud . Wij kennen
de naam tegenwoordig al s de uitgestrekte polder ten oosten van de stad Alkm aar. De naam
Schermer wordt al in het jaar 1063 ge noe md
al s naam va n een nabij g el ege n pl a at s. De
Scherm er, vroeger ' De Schermeer ' ge noe md ,
was vooral de naam van het grote meer, dat
reed s in de midd e lee u wen do o r z ijn g ro te
omvang gevaa r opleverde voor de oeve rbewoners. Tegen de voortschrijdende afkalving van
de oevers werden in die periode reeds maatregel e n ge troffen . Door een groepje kapita a lkrachti ge ondernemers werd vanuit Alkmaar
d e b e dijking en de droogmakin g van d e
Sche rm er georganis eerd en ge finan c ie rd ; in

Het wapen van de polder De Scherm er. De
engel treedt symbolisch op als beschermer
tegen het gevaar van het water.

het jaar 1635 we rd de nie uwe polder dro oggelegd. Een jaar later
we rd ee n ni e uw wa pen voor de Scherm er in ge bruik ge nomen; dit
wa pen is ge reg istree rd als vo lgt: o p g roe n ee n aan ziende enge l
ho ud ende in de rec hterhand ee n zwaa rd en in de linkerh and een
sc hild van bl auw, beladen met een go uden m olen. Al s titel is het
m eegegeve n: S c he rm ee r's Besc he rm e r; he t sy mb o li see rt een
enge l, di e al s besc herm er optreedt tegen het gevaar van het water.
Zoa ls d a t vo o r ve le pl aa tsnam e n ge ldt (o ok voor Bakkum e n
Cas tri c um ) kwam ook de na am Scherm e r al s fa mili e naam in
omloop. De ze naam kan gege ven zijn door
plaatsgenoten aa n m e nse n , di e afkom stig
waren uit de Scherm er of vààr de drooglegging kwam en va n he t Sc herm erei land (het
gebi e d tu sse n d e m e re n B ee m s ter en
Schermer). Zo kan deze fa mili enaam op verschillende pl aa tse n z ijn o ntstaan en gegeven
zijn of aangenom en z ijn doo r personen, di e
gee n enke le famili e re lati e me t e lk aar hebben.
Zo vinden we de ee rste Sche rmer van onze
Castricum se famili e in 1672 in de Bergermeer. Er is ook een uitge bre ide R.K. familie
Sch e rmer , woon ac hti g in en om de s tad
Hoorn ; deze famili e is te ru g te voeren tot
ene Will em Pie te rsz Sc he rm e r, om streeks
1670 geboren in Hoorn. Zo zijn er ook R.K.
ges lachten Sche rm er te vinden in Wormerveer en Zaandam. Tusse n deze vier geslac hten ko n gee n o nderlin ge verwantschap worden aan ge to ond. In Noo rd-H olland bestaan
ook enke le ni et-R .K . ges lac ht en Schermer,
waarmee eve nmin ve rwant sc hap bestond.

SCHERMEERS

}) :ES CHERME R

Van de Bergermeer naar Egmond aan den Hoef
De Cas tricum se famili e Scherm e r is te ru g te vo e re n tot en e
Will em Pieterszoon Schem1er. Van deze Willem is weinig bekend ;
bij ee n e igendom soverdracht in 1672 woo nt hij in de Bergermeer.
Will em is naar schatting geboren omstree ks 1635, hij is getrou wd
me t Trijntj e Jacob sdochter Dekke r. U it dit hu we lijk komen de
zoons Aris, Cornelis en Pieter.
Van deze dri e kinde ren is Corne li s re lati e f j o ng overl eden, een
zoon Jan na latend ; van deze Jan Co rne li szoo n Schermer is verder
ni ets bekend.
Piete r woont in het centrum van Egmo nd aa n den Hoef aan het
Mallega t, is gehu wd met Aagje Maa rte nsdr. Bester! en ove rlijdt
kinderl oos in 1713 .
He t ges la c ht Sc he rm er wordt voortg eze t do o r zoo n Aris. Ari s
Will emszoon Scherm er zal naar sc hatting omstree ks 1660 geboren
zijn ; hij trouwt in 1684 te Bergen met ene Trijn Jan sdochter uit
Schage n. Ari s koopt in 1694 een hui s en e rf ge lege n aan de toen
zoge noe mde Lij weg op de Achterh oef; dit hui s sto nd op ee n plaats
in het ce ntrum van Egmond aan den Hoe f ruim ho nderd meter ten
wes ten va n de Herenweg tegenover de R.K. kerk. In dit hui s heeft
Aris met z ijn gez in gewoo nd. Hij koopt in de loop der j aren nog
enk e le perce len land , wa aronder in 1703 ee n stuk land genaa md
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Roode nburch , te r g rootte van ongeveer 2 morgen e n ge legen
tegenover zijn huis aan de Lijweg.
Ko r t n a deze koop ko mt Ari s in con fli c t met d e Graaf va n
Portland, houtvester van Holland en West-Friesland, e n met Pieter
Hop, baljuw van de Egmonden, over het eigendom van een aantal
zware iepen. Deze iepen stonden volgens de Graaf aan de westkant van de duinsloot tussen de wildernis (de du inen) e n het land
van Aris Willemszoon Sc hermer. Op verzoek van de Graaf van
Portland verkl aren in 1703 enkele inwoners van Egmond aan den
Hoef ten overstaan van notaris Jacob Damd ijk dat z ij he bben
gezien, dat Aris W il lemszoon Schermer met zij n zoons verscheidene zware iepen bij de grond heeft afgekapt. Ook verk laart Jan
Govertsz van Putten, de wagenmaker uit het dorp, dat hij enige tijd
na het afhakken van de bomen, de iepenstammen heeft gekocht
voor het maken van rijtuigen en uit de genoemde duinsloot heeft
opgehaald.

Alkmaar gevestigd. Zoon Jan is winkelier en tabaksverkoper en
woont aan de Laat te Alkmaar; hij heeft geen nageslacht. Dochter
Maartje trou w t met e ne J an de R uijter e n blijft op boerder ij
Zuidendt in het Heemskerkerduin te wonen.
Zoon Klaas gaat wonen in de Duinderbuurt te Heemskerk; deze
tak wordt voortgezet door zijn zoons Jan en Dirk Schermer, die na
hun hu we lij k in resp. 1845 en 1840 op het Noordend en in de
Oosterbuurt in Castricum gaan wonen. Be ide broers vormen de
stamvaders van de Castricumse fami lie Schermer. De gedetailleerde uitwerking van de familie Schermer beperkt zich in dit jaarboekje daarom tot de afstammelingen van Kl aas Schermer. De
a fstamm eli ngen van di e ns zoon Jan woo nden vooral aan de
Brakersweg en van zoon Dirk vooral te Bakk um.

Aris heeft dri e zoons, Wil lem, J an e n Pieter, waarv an Jan het
ges lacht za l voortzetten. Willem en Pieter hebben waarschij nlijk
geen nageslacht, van he n is niets meer aangetroffen.

Dochter Ariaantje gaat na haar huwelijk wonen op de Hofgeest te
Velsen en de jongste zoon Cornelis wordt broodbakker en gaat
wonen in de Dorpsstraat in Castricum. Cornelis krijgt veel kinderen, waarvan alleen z ijn zoon Thijs het ges lacht Schermer za l
voortzetten. Thijs is broodbakker en woont te Oudorp; zijn afstammelingen zijn vooral in Oudorp te vinden.

Van de Egmonden naar het Heemskerkerduin

De verspreiding van de familie Schermer in Nederland

Jan Ariszoon Schermer is geboren omstreeks 1685, hij trouwt in
1712 met Grietje Ruijgenwerf, dochter van Floris Ruij genwerf en
Sijbrechtje Doeven. Jan en Grietje wonen na hun hu we lij k in
Rinnegom in een huis aan de Rinnegommerlaan, dat Grietje van
haar ouders heeft geërfd.
In ma a rt 1722 koopt Jan Ari szoo n Scherme r een boerderij
genaamd Swartenburgh aan de Heereweg te Egmond Binnen, even
ten zuiden van Hoeve Vredenstein. Enkele maanden late r overlijdt
Jan Schermer, zijn vro uw Grietje is dan nog zwanger van haar
achtste kind en blijft met haar nog minderjari ge k inde re n op
Egmond Binnen wonen; het huis te Rinnegom wordt in 1726 verkocht.
In 1730 trou wt G ri e tje Ruij genwerf met de weduwn aar Gerri t
Corneliszoon Baarte, woonachtig in het Heemskerkerduin; zij gaat
me t de nog overgebleve n kindere n F loris, Ari s, Corneli s e n
Ariaan tje bij haa r tweede m an wonen aan de Voorweg in het
Heemskerkerduin. In 173 1 verkoopt Grietje haar huis te Egmond
Binnen.

Aan de hand van de gegevens van de meest recent gepubliceerde
volkstelling uit 1947 is na te gaan in welke gemeenten en hoeveel
mensen met de naam Schermer er in elke gemeente woonachtig
waren. Op deze wijze is aan te geven hoe de fami lie Schermer in
1947 over Nederland was verspreid.
In dat jaar woonden in Nede rl and 727 mensen met de naam
Schermer. Het overgrote deel en wel 477 woonde in de provincie
Noord-Holland; op de tweede plaats komt de provincie Zuid-Holland met 205 personen, waarvan bijna allen in de steden Rotterdam (101) en Den Haag (75) woonden. Buiten Noord- en ZuidHolland komt de naam Schermer in de overige provincies nauwelijks voor (m inder dan 10).

Van de zoons F lori s, Ari s en Corne lis za l, voor zover bekend,
alleen Floris Schermer het ges lacht voortzetten. Cornelis trouwt
twee keer en zal kinderloos overlijden, van Aris is niets meer aangetroffen.
Floris is in 1715 in Rinnegom geboren, hij woonde vanaf zijn zestiende jaar in Heemskerk. In 1750 trouwt hij met de Heemskerkse
Antje Hendriks Diemeer. Kort voor zijn huwelij k heeft hij in 1749
in het Heemskerkerduin boerderij Zuidendt gekocht m et een stal
vee. Deze boerderij bestaat nog steeds en staat aan het verlengde
van de Hondsbosseweg.

In Noord-Holland wonen de meeste Schermers in Castricum en
Ams terdam met elk 6 1 n aamgeno ten . Op d e 3e p laats komt
Zaandam met 38 personen. De gemeenten in Noord-Holland met
10 of meer naamgenoten zijn: Alkmaar (29), Hoorn (28), Haarlem
( 15), Wormer (1 5), Beemster (13), Limmen ( 13), Nibbixwoud
(1 3), Hoogwoud ( 11), Twisk ( 10), Velsen (1 0) en Zijpe (10).
Naast de naam Schermer komt in 1947 in Nederland ook de naam
Schermers voor met in totaal 7 1 personen. Hiervan woont het
overgrote deel in Zuid-Holland (23 in Dordrecht). Waarschijnlij k
is e r gee n samenhan g va n deze fa mi lie n aam met de naam
Schermer.
Van de Castricumse famili e Schermer bestaat voor zover nagegaan kon worden geen familiewapen.

Na het overlijden van Floris Schermer in 1777 doet zoon Jan het
werk op de boerde rij en sticht er na zij n huwelijk in 1781 zij n
gezin. In 1792 overlijdt Jan; nadat in 1802 zijn moeder is overleden verkopen zijn broers en zusters de boerderij aan hun zwager
Sijmon de Ruijte r, di e in 1783 was gehu wd met Aagje Floris
Schermer. Hillegonda Knaap, weduwe van Jan Florisz Schermer,
blijft op de boerderij wonen. Hi llegonda Knaap he rtrouwt met
Jacob Kos (Kors); z ij kopen de boerderij weer terug.

Stamboom

De kinderen van Jan Florisz Schermer en Hillegonda Knaap gaan
verschillende richtingen uit. De oudste zoon Floris is veehouder in
de Egmond e rm ee r; z ijn nakom e linge n hebbe n zich voora l in

N .B . Tenzij anders verme ld in de hierna vol gende uitwerking,
hebben de geboorte n, hu we lijken en overlijden in Castricum
plaatsgevonden.

In het bijgevoegde schema is de stamboom van de Castricumse
familie Schermer weergegeven; onder de toegevoegde nummers 1
t/m 36 zijn de gezinnen verder uitgewerkt. Voor de duidelijkheid
van het schema zijn alleen de gehuwde mannelijke naamgenoten
opgenomen.
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.p.
.p.

I

Generatie
x

Willem Pictersz Schermer
ca. 1635 Trijntje J aco/Jsdr. Dekker
1

2

II

x
3

III

x

4

Floris Schermer
17 15- 1777

x

Antje Diemel'r

5

Jann Schenner
1760- 1792
1-/illeï onda Knaap

1

v

x

VI

6

x

VII

7

Jan Schem1er
1811 - 1894
x Sijrje de Graaf
x Marijrje Mij: en
Il Jan Schermer
1857 - 1906
x Aag ie Castric um

VIII

x

Jan Schermer
ca. 1685 - 1722
G rietje R11ijge111ve1f
1

IV

IX

Aris Schcnncr
ca. 1660 - ca. 1721
Trijn'( Jans

13 Lourc ntius Schc m1cr
1886 - 1950
x Cornelia Louter

14 Johannes Schermer
1892 - 1965

x

1

20 Johannes Schenner
x

1924
Aga1Jw Pepping

Maria Twisk

8
x

Klaas Sc hcnner
1787 - 1868
Antje Riggerl

Dirk Schermer
1814 - 1856

9

Maartje Lans

x

x

Florentius Schem1er
1925
Catharina Beewjes

Jannetje d e Boer

12 Albert Schermer
1849 - 1924
x A ntje uijn
15 Willem Schermer
1875 - 1960
x Maarrje wm \l e/:en

16 Dirk Schenner
1878 - 1965
x Ja1111etje ra11 \!el:en

1

17 Pieter Schenner
1879 - 1939
x Elisaherh Pier

18 Cornelis Schenner
1883 - 1940

x

1

27 Gerardus Schermer
1905 - 1975
x Diena Korrer

24 Jacobus Schermer
19 11 - 199 1
x Adriana Nieuwland
x Mario va11 StC'ij n

28

Albertus Schermer
1906- 1974

34

x

Maria d e \•Vaart/

x

33 Cornelis Schenner
1920 - 1981
x Joha1111a \'an Rooijen
1

1

25 Theodo rus St:hcrmcr
x

19 17
Lena

\'{111

Antwerpen

1

29 Doris Scherme r
191 1 - 1988
x Cnrnra sruifl>ergen

1

26 Nicolaas Schermer

30 Ge rardus Schermer

1921

x

Aww Lute

.r

A1aria Verduin
1

23 Gerardus Schermer
1904 - 1979
x .loha'J"a Srnij/Jergen

1

22 Johannes Schermer
1927
x Aw w Leijser

10 Klaas Schenner
1823 - 1900
x

1

1

21

Cornelis Schermer
18 16 - 1873
Hendrika Zannereld

191 2 - 1989
Jo hanna Hollander
1

31 W illem Schermer
19 13 - 1990
x Aww Kroom
1

1

32 Johannes Schem1er
19 18
x Margaretha Zo1111e,·eld

Petrus Schcm1cr
1923
Bardina Vis

19 Theodorus Schenncr
1897 - 1954
.r Trijntje Lefting

.r

A1aria Stee111{111

35 Alberlus Schermer
1924
.r /-/arril't Meerer
1

36 Theodorus Scherme r
1935- 1981
x AlidaMl'ilink

l e GENER ATI E
Willem Schermer. zoon van Pi eter Sche rmer. is naa r sc ha trin g om streeks 1635 gebo re n e n is gehu wd met Trijwje .lacohs Dekker.
Wi ll e m Pie te rsz Schermer, woonachti g in de Be rgerm eer word t same n
met Piete r Jacobsz De kker. a ls oom van de kin de re n van he m e n van
z ijn vrouw T rij ntje J acobs (De kke r) genoemd b ij een e igendo m soverdrac h t in het jaar 1672.
Kin de re n z ijn o.a.:
1 Aris
geb. naa r sc ha ttin g o m streeks 1660. tr. me t Tnjn
.lans
z ie 2
:2 Comelis
over!. vààr 1713. had een zoon Jan. verde r ni e ts van
be ke nd.
3 Pieter
woo nde te Egmond aan de n Hoef. a ldaar ki nderloos
over!. 6-5- 1713. tr. Egmo nd B inne n 7-2-1 7 12 me t
Aagl Maart ens Besterf . waa rsc hijnlij k ge bo re n te
Egm o nd aan de n Hoef. Piete r koop t in 17 12 een huis
op he t M a l Ie ga t in Eg mo nd aa n de n Hoef aa n de
Sc hil pvaart. Bij z ijn overlijde n in 171 3 b lijkt Pi eter
bove ndi e n ve rm oede lij k doo r ve re rv in g v an z ijn
vro u w twee/de rde gedee lt e te bez itt e n te Egm ond
B inne n van een hu is in de Pe pe rs traat , va n een s tu k
land aa n de Noordve lderweg e n een s tuk land nabij
de Hoge nd ij k.

7 Ariaan/je
8 .lam1etie

/-/u ijs111an , geb. St. Panc ras, begr. Heem skerk 22-81789, dr. van Co rne li s Hu ijs m an; tr. (2) Heemskerk
18-9- 179 1 met A11 tje Kool, geel . He iloo 23-8- 1766,
over!. Heem ske rk 10-4- 1837 , he rt ro uwt me t Gerri t
Beentjes, dr. van Ponse Koo l.
geel . 13-9- 1720, begr. Heem ske rk 9-7- 1737 .
geel . 3-9- 1722. jong over!.

Jan heeft een hui s in R in negom aan de Rinnegom merlaan ca. 275 m te n
oosten van de Here nweg. Dit huis wordt in 1726 enke le jaren na zij n
ove rlijd e n door z ij n vrouw verkocht. Doo r ve re rvi ng uit de na la te n schap van z ij n sc hoono ude rs komt Ja n ook in he t bez it van enke le perce le n we iland e n tuingrond ter grootte van in to taal rui m 5 morgen te
Noo rd Bakkum m e t n a m e: D e Z uid e r we id , de Ga rs tkrof t , d e
S ij breggenkro ft e n de Loet.
Ko rt voo r zijn ove rlijden koo pt J a n in 1722 ee n o ude boerder ij
Swa rt e nb urg h ge legen aa n de zu idz ijd e va n Egm o nd Bi nne n op de
Herenweg (tegenover de a fsplit s in g van de Hogeweg). De boerde rij
wordt in 173 1 voor de sloop verkocht.
Door he t hu we lijk in 173 1 met Gerrit Corne li sz Baarle, wedu wnaar e n
woo na c hti g in h e t H ee m ske rk e rduin ve rhui s t G ri e tje Fl o ri s
Ruijgenwe rf, we du we van Jan A ri s Scherme r, m e t haar nog minde1jarige kinde ren naar Heem s ke rk .

4e GENERATIE
2e GENERATIE
4
2

Aris Willems: Schermer. zn. van l , geb. ca. 1660. woonde in Egm ond
aa n de n Hoef, over!. o m s tree ks 172 1. tr. Be rgen in jan 1684 m e t Trijn
.lans uit Sc hagen.
Uit hun hu welijk:
1 W illem
word t genoem d in e n ke le no ta r ië le ac te n , ve rde r
geen gegevens bekend.
geb. ca. 1685 . tr. m e t Grietje Floris Ru ijgen we1f
2 Jan
z ie 3
3 Pieter
wordt genoemd in enkele no tariële ac ten en a ls
doopget uige, verde r geen gegevens bekend.
Aris Wille m sz Sche rmer koopt in 1694 een hu is e n e rf ge legen aan de
L ij weg op Achte rhoef. nu in he t centrum van Egm ond aan de n Hoe f ten
weste n van de He re n weg: in d it hui s za l hij me t z ijn gezin gewoond
h e bb e n. Ve r de r koop t A ri s in 1699 ee n s tu k we il a n d in de
Samme rpolde r. ge naamd Egberde n weid , groot 13 13 roede n; hij wordt
in 1692 reeds a ls pachte r van di t land genoemd. In 170 1 koopt A ri s nog
ee n s tuk we il a nd in de Sa mme rpo lde r. ge naa m d de Dri e Koewe id,
groot 9 10 roede n e n in 1703 nog een stu k land genaamd Roode nburc h
te r grootte van o ngeveer 2 m o rgen e n ge legen tegenover z ijn hui s aan
de Lij weg.
Na z ijn ove rlijde n wordt het huis in 1723 ve rkocht ; de overi ge bezittingen wo rden in 1725 door zijn e rfgename n verkoc ht ; genoemd worde n
z ijn drie zoons: Wille m A ri sz, Pieter A ri sz en Grie t Fl ori s, wedu we van
Jan Ari sz, a ls kinde re n e n e rfgenamen van A ris Wille m sz Sc he rme r e n
Trijn Jans .

Floris Schermer, zn. van 3, geb. Limme n 1-6- 17 15, woonde Heemke rke rduin . ove r!. Hee m skerk 15-4- 1777, tr. Hee m s ke rk 3-5-1 750 m e t
Antje Hendriks Diemeer, geel. Heemskerk 28- 1- 1728 . beg r. Heemske rk
25 -3-1 802. d r. van He ndrik Die meer en Maartje L aure ns .
Kinde ren uit d it hu we lijk te nz ij ande rs geme ld a lle n gedoopt, getro uwd
en begrave n te Heem s ke rk :
1 Ariaa111je
ged . 11-8- 175 1, beg r. Hee m s ke rk 30-1 2- 1788 , tr.
Hee m s k erk 4-2- 1776 m e t .la 11 S tut, woonde in
Heem ske rk, over!. tusse n 1795 en 1802, he rt ro u wt
me t Trijntje Dirkse Kos , zn. van Japi k Stut.
2 Maartje
ged. 12-2- 1753, woont in Castricum , aldaar over!. en
begr. 7- 11-1 783 , tr. Heem skerk 14-2-1773 met Jan
Schave111aker, begr. Castricu m 20- 7- 1796, he rtro uwt
me t Nee ltj e Knaa p en S ijtj e Willems.
3 Guurtje
geel. 9-5 -1 755, begr. 4- 1- 1793, tr. 11 -5- 1777 m e t
Teunis de Ruijter. geel . 26-2- 175 1, bouwman, schepe n van Wijk aan Zee e n Duin , over!. Wijk aan Du in
5-8-1 839 , he rt ro u wt me t Trijntje Sc hoorl , z n. van
Corne lis de Ruij te r e n Geertje van de r Poe l.

De 1111 nog bestaande boerderij Z11idend1 in hel Heemskerkerduin
aan het einde van de Hondsbosseweg. De boerderij werd in 1749
gekocht door Floris Schermer (nr 4 ).

.·
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3e GENERATI E
3

Jan Aries: Schermer, zn . van 2 . geb. ca . 1685 in Eg mo nd a an de n Hoe f,
woo nde na z ij n hu we lij k in Ri nnegom e n Egmond Binne n nab ij Noord
Bakk um , begr. L imm e n 15-5- 1722 (a ls Jan Ar issen van Bacc um ). tr.
E B 7-2 -1 7 12 m et G rietje Floris Ruijge1111 ·e1f, geb. verm oede lij k te
Rinn ego m en over l. H ee m s ke r k 7-9-1759 , hertro u w t m e t Ge rrit
Corne li sz Baa rt e en Cornelisz La u r isz. dr. va n F lo ri s Co rn e lisz
Ruij gen werf e n Sijberig Gerrit s Doeven.
Kin deren ui t di t hu we lij k:
1 Jacobus
geel. Castric um 18- 11 -17 12, jong over!.
2 Floris
ged . Lim men 13-6- 17 14. jong over!.
3 Floris
geel. L imme n 1-6- 17 15, tr. met Antje Diemeer z ie 4
4 Pieter
geel. Li mmen 1-9- 17 16. jong over!.
5 Aris
geel . Li m me n 27 -9- 17 17, verder nie ts van bekend .
6 Com elis
ged. 13-3- 17 19 , woo nt in he t Hee m ske r ke rduin ,
koopt in 1756, 1760 e n 176 1 e nke le pe rce le n la nd te
Hee m skerk (de Ka nneblocken , de Kro m wee ls ka m p
e n he t Wije nburgse kro ffi e) . over!. Heem s ke rk 3011-1 800, tr. ( 1) Heem skerk 23- 1- 1757 m e t Lijsbeth
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4 Grietje

5 Jan
6 Aagje

7 Neeltje

ged . 26 -11 - 17 57, woo nt aan de M aa t weg te
Heemskerk, begr. 10-10-1 8 13, tr. ( 1) 1-11-1 778 met
Willem f-looge1ve1f, ged. 23 -11-1749 , begr. 20-10180 1, wdr. van Trijntje Sc hout en, zn. van Laurens
Hoogewerf en Maartje Bos; tr. (2) 20-1 1-1 803 met
Ja cob Wagemeester, zn. van Teunis W agemeester.
ged. 29-1-1760, tr. met f-li!l egonda Knaap
zie 5
geel. 22-4-1762 , beg r. 10-5-1 805 , tr. 15-3-1783 met
Sijmon de Ruijter. ged. 27- 2- 1753, boer, landbouwer
o p bo e rd e rij Z uid e ndt in he t Hee m s kerk e rduin ,
over!. 20-2-1838 , zn. van Co rneli s de Ruijte r e n
Geertje van der Poe l.
ged. 29-12-1766, begr. 11-3-1774.

Floris Jansz Schermer koopt in 1749 de boerderij Z uidendt met een stal
voor 16 koeien en 3 paarden met twee stukken tee ll and samen groo t
1086 roede n ge lege n in het Hee mske rkerduin. In de loop der j aren
koopt Floris ve le perce len akkerland of we iland te Hee mskerk en in
1770 ook nog een hui s.
Floris Jansz Schermer maakt als schepe n deel uit van het gemeentebestuur va n Heemskerk, in die hoedani g he id treedt hij ook wel op als
armenvoogd.
Na het overlijden van Floris Schermer in 1777 doet zoon Jan het werk
op de boerderij en sticht er na zijn huwelijk in 178 1 zijn gezin. In 1792
overlijdt Jan; nadat in 1802 ook zijn moeder is overleden verkopen zijn
broers en zusters de boerderij aan hun zwager Sijmon de Ruijter.

Se GENERATIE
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Jan Schermer, zn. van 9, ged. Hee mskerk 29-1-1760, woonde Heemskerk op boerderij Zuidendt van zijn vader, begr. aldaar 15-10-1792, tr.
Heemskerk 6-5-17 8 1 met f-lill egonda Knaap, geb. Wijk aan Zee 13-51758, over!. Hee mskerk 20-11-1834 , hertrouw t met Jacob Kos (Kors),
dr. van Jan Knaap en Grietje de Wit.
Kinderen uit dit huwe lijk a llen gedoopt te Heemskerk:
1 Floris
ged. 28-5-1782 , veehouder, landbouwer, woont tot
ca. 1820 in Ve lsen, daarna in de Egmondermeer aan
de Kalkovensweg en op de Varnebroek (beide gem.
Alkmaar), over!. aldaar 18 -8 -1 84 0 , tr. ( 1)
Hee m skerk 27-4 -1 806 me t Elisabeth Duijn , ge d.
Heemskerk 1-8-17 72, over!. A lkmaar 7-5-1825 , dr.
van Engel Duijn en Grietje Schuijt; tr. (2) Alkmaar
7-5-1826 me t Elisabeth Duijn , geb . Ve lsen 30-817 85, over!. A lkmaar 2 1-9 -1 849, wed. van Pieter
Roskam , dr. van Cornelis Duijn en Cornelia Hij stek .
Flori s Schermer heeft kinderen ; deze tak van de
familie Schermer wordt via zijn zoon Jan, gehuwd
met Hillegoncla Koopman , in Alkmaar voortgezet.
2Jan
ged. 25-1 2-1 783, tabakskerver, winkelier, tabaksverkoper, woonde aan het Ritsevoort te Alkmaar, aldaar
kinderloos over!. 28-12-1845, tr. Alkmaar 5-2-1 826
m e t Wilhelmina Smit, geel. Alkma a r 24-9-1789,
over!. Alkmaar 2-1-1 846, wed. van Koert H. Kuhne,
dr. van Johannes Smit en Neeltje Dekker.
3 Maartje
ged. 24-2-1785 , woonde op boe rd e rij Zuidendt,
over!. Heemskerk 23 -4- 1828, tr. ( 1) Heemskerk 9-61805 m e t Jan de Ruijter , ged. Heemskerk 16-51779, begr. aldaar 15 -10-1 8 14, zn. va n Dirk de
Ruijter e n Aa ltj e Reeks; tr. (2) Hee m skerk 12-718 18 met Rutgems Mientjes, ged . Heemskerk 30-121787, landman te Heemskerk , over!. Heemskerk 294-1869 , he rtrou w t m e t Jann e tj e Kuij s, zn. va n
Rutgerus Mientjes en Kniertje Diemeer.
geel. 11-1-1787, tr. met Antje Riggel
zie 6
4Klaas
geel. 18-1-17 89, over!. H ee m ske rk 7-9-1827 , tr.
5 Ariaantje
Heemske rk 28-2-1813 m e t Michiel Jans z, geel.
Velsen 14-4-1791 , dag loner, woonde te Velsen op de
1-Iofgees t, aldaar over!. 2 1-1-1 847, he rtrouwt met
Maria Koelevelt e n Margaretha Pe il , zn. van Aris
Jansz en Cornelia Henneman.
geel. 7-2-1791 , tot 18 17 boer wonende in Velsen, is
6 Comelis
va naf 18 17 broodbakker en woo na c hti g o p de
Dorpsstraat in Castricum , ald aar over!. 2 1-12-1 877 ,
tr. ( 1) Heiloo 1-5-1 8 14 m e t A ntje Dekker, ge d.
Limmen 25- 12-1 783 , over!. 29-3- 18 19, dr. van Thij s

Dekker e n Aafj e Ku ij s; tr. (2) 27-4 -1 823 m et
Wi!le1111jntje Brakenhojf, geb. 11-6-1 803 , over!. 5-31827, dr. van Jan Brakenhoff en Jannetje Molenaar;
tr. (3) 1-5-1 83 1 met Maartje Bakker, geb. 17-3 1808 ,
over!. 28 -11-1 840, dr. van Jacob Bakker en Trijntje
Knaap.
Cornelis Schermer heeft kinderen ; deze tak van de
familie Schermer wordt via zijn zoon Thijs, uit diens
huwelijk met Aaltje Hof, vooral te Oudorp voortgezet.

6e GENERATIE
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Klaas Schermer, zn. van 5, ged. Heemske rk 11-1-1 787, boer, landbouwer, woonde Duin derb uurt 19, Hee m s kerkerduin ( 1835), over!.
Heem skerk 7-4-1 868 , tr. Heemskerk 25- 11-1 8 10 met Antje Riggel, ged.
Limmen 30-11 - 1785 , over!. Hee m ske rk 29-4- 1867 , dr. van Jacob
Riggel en Maria Telleman .
Klaas zat ruim 25 jaar in het Kerkbestuur van de R.K. Kerk in Heemskerk.
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Heemskerk:
1 Jan
geb. 30-9-1811, tr. ( 1) met Sijtje de Graaf en (2) met
Marijtje Mijzen.
zie 7
geb. 19-7-1 8 12, over!. Hee mskerk 3 1-7-1 8 12.
2 Ja cob
geb. 17-6-1 8 13, over!. Heemskerk 23-7-1831.
3 Jacob
4Dirk
zie 8
geb. 5-11-1 8 14, tr. met Maartje Lans
geb. 4-11-1815 , over!. Heemskerk 20-3-1 82 1.
5 Pieter
geb. 11-11-1 816 , tr. met Hendrika Zonneveld zie 9
6 Comelis
geb. 4-2 -1 8 18, woonde te Heemske rk, aldaar over!.
7 Maartje
3 - 3 -1904 , tr. H ee m s kerk 29 -5- 1842 met Ja co b
Zonneveld, geb . Heemskerk 19-5- 18 18, landbouwer,
over!. H eemskerk 1-1 2- 1889 , zn. va n Pi e te r
Zonneveld en Marijtj e Schuit.
geb . 18-5-1 82 1, over!. Heemskerk 4-10-1824.
8 Pieter
geb . 11-5-1 823, tr. met J(//ln etje de Boer.
zie 10
9 Klaas
10 Hillegonda
geb. 11-5-1 823 (tweeling), ongehuwd over!. Heemskerk 1-10-1873.
geb. 25-6-1824, woonde te Heemskerk, aldaar over!.
11 Jacoba
14-6-1903 , tr. Heemskerk 28-4- 1849 met Arie Duin ,
geb. Heemske rk 21-10-1822 , kastelein en landbouwer, over!. Heemske rk 8-5- 1874 , zn. van Jan Duin
en Elisabeth van Berk.
12 Ariaantje
geb. 28-2-1830, woonde te Heemskerk , aldaar over!.
22 -1-1 866 , tr. 14-2 -1 863 m et Nicolaas Rijs, geb .
A lkmaar 13-7-1 834, arbeider, over!. Heemskerk 141-1 892, zn. van Gijsbert Rij s en Nee ltje Everhout.

!IOC"r------ - - - - --
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Bid voor de Ziel van Zaliger

Nicolaus Schermer Joanz.
Voorzien met de IL S•crnmenlcn der Kerk onl>licp
hij, gctlurcmJc"ruim 25 jaren t'Crtrouwtl en getrouw Iitl l"an het Pnrochin1\l Kerkbestuu r,

1
1

i

in den ouderd om \'iln 61 jaren en hij i:iu

2 nrnandcn, te llcewskerl.: tlcn 7 Apr1\
1868, en werU. ti en 14 tlonruanohl nor op het Katholiek Kerkl1of tlc r
Parnchi c hcgrn,·cn .

Zali g is de man die beproefd wordt ,
want wanneer hü de beproeving
zal hebben , zal hij de kroon des levens
ontvangen, welke de Heer bereid h eeft dengenen die Hem beminnen. Jac. 1, vs. 12.
Ik heb de luister van uw huis bemind.
Ps. XXV, vs. 8.
Ik heb op U gchool't en Gü Heer, God
der waarheid hebt mij geholpen.
Ps. XXX, vs. !.
Vervult mijne blijdschap door eensgezind
tr zün onder elkander. Philipp. II, vs. 2.

H et bidprentje
van Klaas Schermer (nr 6) b ij
zijn overlijden in
1868 .

'

GE DE D.
.

!

01:cn hem o ll cc r, Uc 1k11rc11 1k 11. 1J cmc1:1, en \'Cr·
J?Cef doo r uwe gc1l1ldigc 011tt'1: r111 111g , ht•tg-een hij .tl l(lr

/ 7.'>Ç"nkhcid moge mi11d111\n hebben . llQor Jt:s ns Cbr111lus
() on1.e11 Jl ecr. Amen.

;1;0---- - - -

'-:>!lage, l'. J. n 1n Lccut\"Cn .S.: Zonn.

..)_
( .
()

6 Klaas
7 Aaltje

De boerderij 1·a11 Klaas Schermer (nr 6) in her Heemskerkerd11i11
in de bochr van de Voorweg (nr 34).
Klaas Schermer was ni et onbemidde ld , hij was ee n van de hoogst-aan ges lagene n in de belasting te Hee mskerk . Klaas woonde in de boerderij
staande aan de Voorweg (in de boc ht) in het Hee mskerkerduin ; hij
betaalde nog tiend of erfpacht in de vorm van pluimvee aan het hui s
Marquette. Elk jaar in het najaar of met kerstmi s bracht hij éé n of twee
jonge hanen naar kastee l Marquell e. Deze haantjes moesten aan een
bepaalde eis vo ldoen; namelijk als zij uit een ' half schel' -een korenmaat- konden sprin gen. wa ren zij goed.
7e GENERATIE
7 Jan Sc hermer, zn. van 6. geb. Heemskerk 30-9-1 8 11. boere nkn ec ht ,
vee houder, woonde te Heemskerk , na zijn 1e hu we lij k op 'l Noordend
nr. 45 te Cas tri c um (dit was waa rsc hijnlijk op de boerderij aan de
Brakersweg nr 52, di e hij huurde van de fam ilie Grippeling uit Obdam ;
deze boerderij werd in 1887 door zijn zoon Jan gekocht ), over!. 23-51894, tr. ( 1) 22-6- 1845 111et Sij1je de Graaf, geb. 29-12 -1 8 17, over!. 291-1 850. clr. van Jacob de Graaf en Guurtje Bloothoo fd; tr. (2) 12-101851 met Marijtje Mij:en , geb. Hoorn 23-2-1 8 12, over!. 29-11-1 883,
wed. van Pieter Adrich em en Pieter Veldt. dr. van Klaas Mijzen en
Aa ltje van den Broek.
Kinderen uit het 1e hu we lijk ge boren te Castricum:
1 Guurtje
geb. 28-3-1847, over!. 2-3- 1865.
2 Antje
geb. 6-6- 1848, over!. 30-1-1 849.
Kinderen uit het 2e hu we lijk geboren te Castric u111 :
3 Klaas
geb. 14-7- 1852, over!. 24-4-1863.
4 Antje
ge b. 9-3- 1855 , woonde te Limmen, aldaar over!. 257- 1886, tr. 24 -5-1877 met Arie D11ij11 , geb. 17-41850, landbouwer, over!. Limmen 12-12 -1 922, hertrouwt met Maria Haanraads, zn. van Willem Duijn
en Antje Kuij s.
geb. 9-7-1 857, tr. met Aagie Castricum
zie 11
5 Jan

8

geb. 24-4-1 852, over!. 16- 10-1 853 .
geb. 16-4-1 854, woon t te Uitgees t, aldaar over!. 165-1925 , tr. Uit gees t 1-10-1 883 met Jan \felzehoer ,
geb. Uit geest 6-3- 1855 , winkelier, over!. Uitgeest 86- 1930. zn. van Piete r Ve lzeboer en Ali da Schavemaker.

9 Co melis Schermer. zn. van 6, geel. Hee mskerk 11-11-1 8 16, landbouwer. woonde in Heemskerk en van 1855 tot 1859 in Velsen, over!.
Hee mske rk 14 -3- 1873 , tr. Hee mskerk 22-5- 1852 me t H endrika
Zon ne1·eld . geb. Heemskerk 11-4-1 825, over!. Heemskerk 2 1-3-189 1,
dr. van Pi eter Zonneve ld en Marijtje Sch uit.
Kinderen uit dit hu we lijk :
geb. Heemskerk 16-4-1853, ove r!. Heemskerk 19-91 Mari}tic
1862.
2 lcvenlo:e :aan geb. 29-1 1-1 856.
geb. Ve lsen 12-5-1 858, woonde te Heemskerk aldaar
3 Johanna
ove r!. 29-7 -1 934 , tr. Hee mskerk 29 -1-1 879 met
Pieter Welhoren, geb. Heemskerk 14-11-1 856, landbou we r, over!. Hee mskerk 18-9- 1934, zn. van Gerbrand Welboren en Catharina cle Wildt.

10 Klaas Sc herm er, zn. va n 6, geel. Hee mske rk 1 1-5- 1823 , landman,
broodbakker, koopman , gaat in 1859 in Egmond Binnen wonen, aldaar
ove rleden 17-2-1900, tr. Heemskerk 29-5- 1858 met Jann etje de Boer,
geb. Hee111skerk 15- 11-1 833. over!. Egmond Binnen 5-3- 1893, dr. van
Gerrit de Boer en Antje Beentjes.
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Egmond Binnen:
1 A111je
geb. 14-1-1 860, over!. Egmond Binnen 14-4-1 870.
2 Maartje
geb. 19-9-1 862, over!. Egmond Binnen 4-7 -1 865.
3 Maria
geb. 12-5-1 868, woonden in Wijk aan Zee en Duin ,
na 1907 te Egmond Binnen, over!. Egmond aan Zee
18-1 1-1 95 1, tr. Egmond Binnen 18-4-1 894 met
Andreas Ze nt veld , geb. Egmond Bin nen 8-9-1873,
arbe ider, kramer, winke li er en vishandelaar, over!.
Egmond aan Zee 4-7-1955 , zn. van Johannes Zentve ld en Ad riana Bell eman.

Se GENERATIE
11 Jan Schermer. zn. van 7, geb. 9-7-1 85 7, vee houder, arme nmeester,

kocht in 1887 cle boerderij aan de Brakersweg 52 met versc heidene perce len we iland, over!. 3-8- 1906. tr. 1-5-1 884 met Aagie Castricum , geb.
28-7- 1859, woonde met haar zoon Nico laas vanaf 1930 aa n de
Kooiweg in het hui s van haar zoo n Lourentius en vanaf 1934 op de
Alkmaa rderstraat weg 38, over!. 22-6-1950, dr. van Lourens Castri cum
en A tïe Kaanclorp.

Bij de oude boerderij van Jan Scher111er (nr 11) aan de Brakersweg nr 52 01nsrreeks 1920 (vààr deze boerderij werd 0111srreeks
1927 her huis gebouwd van Lo11renrius Sch ermer (nr 13). V.l.n.r.
Maria e11 Jan Sche rm er, Aagie Casrricum, haar 111oeder Afte

Dirk Sc hermer, zn. van 6, geb. Heemske rk 5- 11-1 8 14. landbouwer,

veehouder, woonde op boerderij Heemstede in de Oosterbuur! , over!.
4-3-1856, tr. 12-7-1 840 111et Maartje Lans, geb. Uit geest 19-9-1 8 19.
over!. 28-10- 1882, hertrouwt 111et Dirk Groen. dr. van Albert Lans en
Aaltje Maartens.
Kinderen uit dit hu we lijk geboren te Castricum :
geb. 8-7- 184 1. woonde in de Oosterb uur! , over!. 241 Petronella
12-1 921. tr. 26-4-1 883 met Comelis Castricum. ge b.
23-5-1 850, landbouwer, over!. 21- 10-1 907 , zn. va n
Johannes Castricum en Vrouwtje Dirkso n.
geb. 24-6-1 843, over!. 12-6-1 845.
2 Antje
ge b. 15 -9 -1 846, woonde in cle Oosterbuur!, aldaar
3 Antje
over!. 15-3-1 884, tr. 1-5-1 870 met Jacob Pepping ,
ge b. Akersloo t 30-9-1 843 , landbo uwe r, kaste le in .
woo nde na 1895 in Limm en, ald aar ove r!. 1-6-1 906.
hertrou wde 111 e1 Maa rtj e Bakk e r, zn. va n Dirk
Pepping en Gri etje Verduin.
twee lin g ge b. 2 1-3 -1849, tr. 111et An(ie D11ijn zie 12
4 Albert
twee ling geb. 21-3-1 849. over!. 3 1-3- 1850.
5 Klaas
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Aagie Castricum , wedu we van Jan Schermer
(nr 1 I ), met !taar kinderen, hun aangetrouwden, enkele kleinkinderen en bekenden omslreeks 1948. V.l.n .r.: zit/end: Cornelia Lou/er,
Neeltje Schermer. Aagie Castricum, Marijtje
Schermer, Maria Schermer en Maria Twisk;
swand: Jaap We/bo ren. diens zoon Willem
We/boren, Willem Swart, Sjaan Schermer, Lou
Schermer , Piet Kuijs (organist ), Catharina
Brandjes. Jan Schermer jr .. Cor Poel, Nicolaas
Schermer, kapelaan /-lo/1h11izen en Wil/emijnlje
Duijn.

12

Kinderen uil dit huwelijk geboren Castricum:
geb. 5-5- 1885. woonde te Akersloot (Boekel), later
1 Marijtje
te A lkmaar, a ldaar over!. 4-10- 1957, lr. 15-4-1913
met Willem Swarr, geb. Hei loo 21-12-1881. veehouder, na een ongeval over!. Alkmaar 4-9-1 953, zn.
van Jacob Swan en Grietje Hoogewerf.
2 Lo11re11ti11s
geb. 30- 10- 1886, lr. met Cornelia Louter
zie 13
3 Aafje
geb. 3- 1- 1888, relig ie uze van de Congregatie der
Ursulinen als zr. Maria Baptista, over!. in de Missie
te Kakamega (Oost Afrika) 28-1 2-1 946.
4A1111a
geb. 25-1 1-1 889 over!. 10-8-1902.
geb. 2-7- 1892, Ir. met Maria Twisk
5 .loha1111es
zie 14
6Maria
geb. 30-7-1894, woonde op een boerderij aan de
Breedeweg nr 40 (waar nu hel zwembad is), over!.
A lkmaar 9-9- 1967, Ir. 2-5-1 923 mei Cornelis M.
Poel, geb. 25-3- 1896, veehouder, over!. 18- 12-1969,
zn. van Corne lis Poel en Geertruida Velserboer.
7 Neeltje
geb. 19-7- 1897, woonde te Heemskerk, sinds 1934
op de hoek Kooiweg - Groenelaan en na sloop bij de
ui tbre iding plan Kooiweg aan de Pr. Marijkestraal ,
ove r!. 2- 1-1 971. lr. 26-5 -1925 met .laco/J11s
Welbore11, geb. Heemskerk 23-3- 1895, veehouder,
bij een verkeersongeval over!. Limmen 3-4-1970, zn.
van Wi llem Welboren en Geertje Kuijs.
8 Nicolaas
geb. 4-8- 1899, gemeentebode, woonde op de Alkmaarderstraatweg, ongehuwd overleden Alkmaar 64- 1962.

Albertus Sc!ter111er en A11(je D11ij11 (11r 12).
\ !f
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Alben Schermer, zn. van 8, geb. 2 1-3-1 849, landbouwer, woonde eerst in de Kerkbuurl, na 1883
aan de Ie Groenelaan in Bakkum , o ver!. 3- 101924. tr. 28-4- 1872 met Amje D111j11 , geb. 20- 111851 , over!. 7-5- 1927, dr. van Wil lem Du ijn en
Willemijntje Kuijs.
Kinderen uil di t hu welijk geboren te Castricum:
1 Maartje
geb. 28-9-1873, woonde Ie Haarlem , aldaar over!. 812-1951. Ir. 24-6- 1897 met .!olta1111es C. Kruijver,
geb. Enge Wormer 2-8-1 872, fijnbankwerker bij de
s poorwegen, over!. Haarlem 18-8-1937. zn. van
Gerbrand Kru ijver en Ma ria A. Fust.
geb. 6-3-1875, tr. met Maartje van \lel:e11
zie 15
2 Willem
3 Willemijnzje
geb. 4-4-1876. woonde te Beverwijk , aldaar over!. 42-1941, Ir. 23 -4- 1902 me t Corn elis l-loogeboo111,
geb. Abbekerk 16- 10-18 74 . arbeider, ove r!.
Beverwijk 5-4- 1939, zn. van Pieter Hoogeboom en
Aarjaantje Klaver.
zie 16
4Dirk
geb. 5-6-1 878, tr. mel.lannetje \'C/11 \lel: en
zie 17
5 Pieter
geb. 23-8-1879. tr. met Elisabeth Piet
6 Cornelis
geb. 1-9-1 880, over!. 20-9-1880.
7 Aaltje
geb. 5-10-1 881, huishoudster bij de pastoor over!.
Schoorl 19- 12-1954 .
geb. 3 1- 10- 1883, tr. met Maria \lerd11i11
8 Cornelis
zie 18
9 A111je
geb. 10- 12-1884 , woo nde te Heemskerk, a ldaar
over!. 6-4-1970, tr. 20-5- 191 4 met Cornelis Bmins,
geb. Heemskerk 3-10- 1868. tuinder, over!. IJmuiden
8-2-1943, eerder geh uwd me l Agatha Verwer. zn.
van Dirk Bruins en Maartje Koper.
10 T/1eodoms
geb. 24-6- 1886. over!. 20-3-1 887.
11 Margaretha
geb. 3-7-1888. over!. 13-5-1889.
12 Margaretha
geb. 12-9-1889, woonde te Zaandam. aldaar over!. 41- 1960, tr. 24-11-19 15 me t Cornelis 1·a11 Ec/eren,
geb. Koog aan de Zaan 24-2- 1888. fabrieksarbeider,
over!. Zaandam 12 -6 - 1969, z n. van Piete r van
Ederen en Jannetje Glandorf.

Boerderij van Ber111s Schermer (nr 12) op de hoek rcrn de Je
Groen e /aan en Sch elgees/. V.l.n.r.: Doris. Piel en Marie
Schermer, moeder Antje Duijn e11 1•ader Ber11.1s Schermer.

Kin de ren 1·an B ertu s Scherm er (n r 12) en Antje Du ijn : F.l. 1u.
A ntje, Willem, Maartje en Aaltje Schermer.
13 Maria

14 Dom s
15 Th eodoru s

Het ge:i11 va n Lou Schermer (nr 13) en Cornelia Louter voor '111n
boerderij aan de Brakersweg bij 1!1111 12 t1r jarig h11 welijk in 1929.

geb. 2-10-1 892 , woonde S ifrie d straat. o ve r!. 16-8193 1, tr. 14-1-1 930 m e t S im on Admiraal , ge b.
Limm e n 4- 8 -1 88 7 . blo e mb o ll e nk we k e r . ove r!.
A lkm aa r 5-2-1972 , he rtrouwt m e t J o h a nna A.M.
Me ul e nbroek , zn. van Jacob us Admiraa l e n Yron ika
Fra ijman.
geb. 8-1-1 894. over!. 20-3- 1894.
geb. 24-4 -1 897 , tr. ( 1e) met Trijl//je Lief1ing e n (2e)
z ie 19
m e t Maria E. S1ee111an.

9e GENERATIE

13 Lo11rel//i11s Schermer. z n. van ll. geb. 30-10-1 886, veeho ude r, la ndbouwer, woonde eers t aan de Kooi weg, vanaf 1928 aan de Brake rsweg
52, aldaar over!. 20-11-19 50, tr. 5-6-1 917 met Corn elia Lou /er, ge b.
24-6-1 894, ove r!. 20- 11-1 984, dr. va n Gerrit Loute r e n A dri a na de
Weije r.
Kinde re n uit dit hu we lijk geboren te Castric um:
1 Agatha A.
ge b. 5-7-191 8, over!. Alkm aar 2 1-5 -19 36.
2AdrianaA.
ge b. 25 -11-1 9 19, over!. 20- 12-1919.
3 Adriana A.
ge b. 2 8-11-1 92 1, woont in de T o re ns traa t, tr. 19-21946 m e t T/J eodoru s A. Weda , geb. 1 1-4-1 9 18, had
ee n schilde rs be drijf, ove r!. Heem s ke rk 18 -8-1 989 .
zn. va n Johannes Weda e n Joha nn a H.M. van Eijk.
4Afra
ge b . 2 7-1 - 1923, woo nt s ind s 195 0 te A m s te rd a m .
sind s 1969 te Die me n. tr. ( 1) 4-7- 1950 met Cornelis
va 11 \leen, ge b. Limm e n 24-2 -1923, m e lk s lijt e r,
over!. A m s te rdam 3-6- 1954, z n. va n S im o n va n
Vee n e n Wilhe lmin a Re ijnde rs; tr. (2) Am ste rda m
19-8- 195 8 m e t Th eodo ru s H eema n , ge b.
W ees perkar s p e l 7-3- 1924, a mbt e na a r , z n . v an

Lou Schermer (nr 13 ), Cornelia Louter en oudste dochter Aagje
Sche rrne r omstreeks 1920 voo r hun huis o p d e hoek van de
Kooiweg en de I e Groenelaa11

5 Johannes G.S.
6 Gerardus M.
7 Corn elia G.

8 Gerarda A.

H et gezin van Lou S cherm er (nr 13) e11 Cornelia Lout er bij hun
25 -j arig huwelijk in 1942.

9.fohanna M.

Willibrordu s J . !-lee man e n Pe tron e lla W . v an
Sc he ppin gen.
geb. 17- 12- 1924 , tr. Agatha C. Pepping
z ie 20
ge b. 26-4- 1926 , over!. 12-6- 1926.
geb. 1 1-6- 1928. o nderw ij ze res, woonde van 1955 tot
1993 in A m s te rd a m , nu op de Gees te rduin weg
alhi e r, tr. 28 -1 2-1 954 me t Petrus .1. \lalkering, geb.
Limm e n 15-9 -1 928, m e lkhande laar, had late r ee n
re fo rmhui s, zn. van Theodorus Ya lkerin g e n Jacoba
Kroo n.
ge b. 16-2 -1 93 1, woont in Limmen . tr. 6-5-1 953 me t
Corn elis W. Pepping, geb. Limme n 16-1 2- 1927 . s lage r, z n . v an Pe tru s J . Pepp in g e n Ca tharina M.
Ba ltu s.
ge b. 3 1-5-1 935, woonde van 1956 tot 1992 in A mste rdam , nu in de Burg . M oo ij straat , tr. 29 -8-19 56
me t Wilhcl11111.1· Noo111 . ge b. U it geest 8- 10- 1930, s lage r, zn. van Co rn e li s Noo m e n Bre g itta S c ha vemake r.

14 .1ohan11es Sclter111i'/', zn. van 11 , geb. 2- 7- 1892, land bouwer, veehoude r,
bestuurs lid van de Coöp. Me lkcentra le, koopt in 1920 van z ijn dan nog
aan staande sc hoo nvade r de boe rde rij M ariah oeve aan de Brakersweg
66 (n u W a ls tro 1) . woo nt sin d s 1962 o p A lk maard e rs tra atweg 38,
over!. 25- 4-1965 . tr. 24-5- 192 1 me t Maria Tll' isk, ge b. 13-2- 1896,
over!. Hee m s ke rk 27-6- 1973, dr. van Flori s Tw is k en Piete rtje Sc hut.
Kindere n uit dit hu we lijk gebore n te Cas tri c um :
geb. 20-3- 1923. woont in W ognum, tr. 7-6-1951 met
1 Agatha.?.
T/J eodoru s ./ .Dekker, ge b. Obdam 2-1 2- 1922. ke urmees te r pootaardappe le n, z n. van Pe trus Dekke r e n
Corne lia Groot.
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Het gezin 1·an Jan Schermer en Maria Twisk
(nr 14).

Kinderen uit dit hu we lijk geboren te Castricum:
1 Al/Jenus
geb . 25-2-1901 , overl. 25-3-1901
2 DieFera
geb. 23-5-1902 , woo nt op de
Heereweg 44 , tr. 23-5-1923 me t
Gerrit Bulr. geb. Egmond aan Zee
4-10-1896 , s lage r, late r keurmeester, overl. Egmond aan Zee 26-11195 8 , zn. van Jan Bult e n Antje
Wijker.
3 A1111a M.
geb . 2-9-1903 , woo nd e op de
Bakkummerstraat, vanaf 1970 op
de Poe lv e n e n va naf 1979 in een
huisj e bij de Santmark, overl.
Heemske rk 8-7- 1989, tr. 7-2-1929
m e t The o dorus Berlee, geb.
Beverwijk 5- 7-1901 , verpleger.
gemeenteraadslid alhier ( 19361961 ). overl. Alkmaar 14-6-1961.
zn. van Antonie Berlee en Francina
Korsman.

Jan Twisk (nr 14) en Maria Twisk met hun kinderen Agatha en
Floor in 1926 voor hun boerderij de Maria Hoeve aan de
Brakersweg (nu Walstro nr 1).
2 Flore11ti11s .I.M. geb.
3 .loha1111es F.M. geb.
4 Wilhe/111i11a P. geb.
5 A1111a M.B.
geb.

2-2-1925 , tr. met Cathari11a M. Bee11tjes zie 21
26-9-1927 , tr. met A1111a C.M. Leijser
zie 22
1-4-1929, overl. 30-9-1938.
13-1-1932, woont te Limmen , tr. 23 -7-1953 met
Adria11us P. Groot, geb. Limmen 22-7-1930, veehoud e r, overl. Hed e l 4-11-1985, zn. van Jacobus
Groot en Anna Duijn.

15 Willem Scher111er, zn. van 12, geb. 6-3-1875, arbeider, kruidenier en
tuinder, woonde aan de Heereweg 44 te Bakkum, overl. te Beverwijk
10-11-1960, tr. 1-5-1900 me t Maartje 1·a11 Velze11. geb. 7-10-1 877 ,
overl. Alkmaar 15-9-1926, dr. van Gerrit van Vel zen en Dieuwertj e
Stuitbergen.

Voor het huis van Willem Schermer: v.l.n.r. Theo, Die11wertje,
Johanna , Wilhelmina en Geertruida Schermer. Hi ervan waren
Die11wertje en Johanna kinderen van Dirk Schermer (nr 16) en de
overigen van Willem Schermer (nr 15 ).
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Het gezin van Willem Schermer en Maartje van \!el:;en (nr 15)
voor hun huis aan de Heereweg. V.l.n.r.: Ja cob . Bertus. Gerrit ,
Die vera . Anna. rader Willem met voor hem Mien , Guur/ , moeder
Maartje van Velzen met op haar arm Theo. en Marie.

Willem
Scher111e r
(nr 15).

Maartje van Velzen

Willem Schermer (nr 15) met zijn kinderen achter zijn huis aan de
H eereweg. V. l.n.r. Anna, Marie. Mien. Th eo , Dievera , vader
Willem, Nico, Guurt, Gerrit, Jacob en Bertus.

4 Gerardus A.
5 Albertus G.

geb. 2 1-6-1904, tr. met Johanna Sruijbergen zie 23
geb. 7-10- 1905, werkte bij de Havensti ch tin g, o ngehuwd, woont met zij n oudste zus op de Heereweg.
6 Geertruida M. geb . 29-10-1907, woont in Oudkarspel, tr. 2 1-5-1 93 1
met Ja cobus Beentjes. geb. Heemskerk 19-4-1904.
chauffeur. over!. Alkmaar 22-5-1969, zn. van Jacob
Beentjes en Trijntje Adrichem.
7 Maria
geb , 9-5- 1909, woonde ee rst op het te rrein va n
Duinenbosch. vanaf 1962 in de L. de Colignystraat
en sinds 1982 in een hui sje bij de Sant mark . tr. 12-51938 met Petrus J. f-!ourik, geb. Heelllskerk 23- 11905. plan tsoenendienst bij Duin en Bosch . op oudere leeftijd a ls stat ionsass iste nt bij de NS, zn. va n
Jo hannes Hourik en Grietje de Vries.
geb. 27-1- 1911. tr. ( 1) met Adriana P. Nieuiv/and.
8 Ja cobus W.
zie 24
(2) Jllel Ma ria G. van Steijn
9 Wilhe/111ina A. geb. 16- 12-19 11 , woon t in Oudkarspel. tr. 25 -2-1 935
lllet Cornelis Ko rver. geb. Zuid Scharwoude 22-121909, landbouwer. over!. Noord Sch arwoude 9-11 1987. zn. van Pieter Korver en Margaretha Bom lller.
geb. 3- 12-1912, over!. 17-2-1914.
10 Anna M.
zie 25
11 Theodorus W. geb. 1-6-1917, tr. Lena C. van Antweq1en
zie 26
geb. 4-10- 192 1. tr. A11Jw C. Luie
12 Nicolaas J.

Het huis van Willem Scherm er aan de achterzijde

16 Dirk Scherme r, zn. van 12, geb. 5-6- 1878, koopman. landbouwer, tuinder en sche lpenv isser. bestuurslid va n de vei li ng ·ons Belang' , woonde
op de Ac hterlaan. daarna va n 1923 in het d uin op de boerderij Van
Lennepsoord , na 1928 op de Achterlaan 24, over!. Alkmaar 17-4- 1965.
tr. 6-5- 1903 Jllet Ja1111 etje van \!elzen , geb . 4-9- 188 1, over!. 26-121974, dr. van Gerrit va n Ve lzen en Dieuwertje Stui lbergen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castri culll:
1 Anna
geb. 22-3- 1904. woo nde thui s. ongehuwd over!. te
Hee lllskerk op 22-5- 1987.
geb. 6-3- 1905. tr. lllet Diena M. Korver
2 Gerard us A.
zie 27
geb. 1-4- 1906. lr. Jllet Maria./. de Waard
3 Alber//ls G.
zie 28
4 Klaas
geb. 3-6-1907 , over!. 1 1-6-1907.
geb . 6- 10- 1908. over!. 25-1-1910.
5 Die111ver
6 Johw11111
geb. 26-9- 1909, woonde o p de Dr. Jacob il aan. nu op
de M .L. Kinglaan. tr. 4-5- 1932 met Jacob Zenrveld.
geb. Alklllaar 27- 10-1906, chauffeur. bode, voorzitter va n het Armenbes tuur . ove r!. Bakkum 12- 121965, zn . van Job Zelllveld en Catharin a Leijen.
7 Doris
geb. 18-6- 191 1, tr. met Camelia C. S tuifhergen
zie 29
8 Gerardus
geb. 10-6-19 12. lr. met Johanna M. Hollander zie 30
9 Willem
geb. 31-7- 1913, lr. met Anna C. Kroone
zie 31
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Dirk Sche rmer
en Jann e1je van
Velzen (nr 16).

Hel huis van Dirk Schermer (nr 16) en Jann e/je van Velzen aan de
Achlerlaan.

De kinderen van Dirk Scher111er (11 r 16). V.l.n .r. zillend: Jan s,
Gerril, Dieuwer en A1111a; slaand: Joop, Berfll.1". Dorus. Gerard en
Willem.

Gerard, Gen
en Berlus
Schermer als
11111zika111en.

Gerard en Joop Scher111er op de bokkekar.
10 Dieuwertje geb. 30 - 1 1- 19 16, woont sinds 1943
te He e m skerk. tr . 3 1- 3 - 1943 met
Adrianus de Wit. geb. Beverwijk 910- 19 17, tuinder. zn. van Theodorus
de Wi t en M argaretha M. Nagel.
11 Johannes geb. 26- 1- 19 18. tr. met Margaretha
zie 32
Zonn eveld

17
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Pieter Schermer, zn. van 12. geb. 23-8-1879. tu inder. woonde op de 1e Groe ne laan 30. over!. 10- 1 11939. tr . 24 - 9-19 29 m e t Elisab eth Piet, ge b .
Zaa n dam 1- 8 - 1890. over!. 1-4 - 1954. dr. van
Johannes Piet en Guunje Kruij ver.
Kinderen uit d it huwelijk:
1 A111w G.M. geb. 16- 12- 1930. woont Pernéstraat.
tr . 24- 10 - 1960 met Johann es C.
De111oitié. geb . 9 - 10- 1932. admini stratief' medewerker. zn. van Johannes
C. Demoitié e n Johanna Twisk.

Piet Sche r111 er
en Elisabeth
Piet (n r 17).

18 Cornelis Scherme r. zn. va n 12. geb. 3 1- 10- 1883, landbo uwer. fo uragehand e laa r, woo nd e op de Ruiterweg 42 , late r in de Pe rn és traal 18,
aldaar ove r!. 8- 10- 1940, tr. Akers loot 18-5-1 9 11 met Maria Verd11in.
geb. Akers loot 15-2-1 882. over!. in Mariaoord te Limmen 30- 10- 1959
dr. van Nico laas Verdu in e n G ri etje Gij zen.
'
Kindere n uil d it hu wel ij k geboren te Castri cum:
1 Alber111s
geb. 6-7-19 12, chauffeur. magazijnbediende , woonde s inds 195 1 te Laren. aldaar ki nderloos over!. 4-21980. lr . A rnh em 15-8-1955 met H e ndrina E.
Janssen . geb. Bemmel 9-3-19 14, dr. van Wilhelmus
Janssen en Hendrin a E. Mahler.
geb. 12-8-1913 , woonde in Australië , ald aar over!.
2 Marga retlw
29-9 - 1986, lr. 8-7- 194 1 met Petms N. va11 der Loos,
ge b. Wateringen 29-6- 19 14 . kruid e ni er , ove r!. in
A ustrali ë 18-9-1 988, zn. van Adrianus va n der Loos
en Geertruida Groenewegen.
3 Anna
geb. 22-8- 1914, woo nde eerst in Amsterdam, vanaf
1939 te Cas tric um o.a. in de Toren straa t en sind s
1947 in De Li er (ZH), over!. Delft 5-6-1986, lr. 257-1934 met Fran ciscus H.M. Staats, geb. Amsterdam 16-6- 1909 , ve rzekeringsagent , later vertege nwoordiger va n he l weekb lad 'Groente e n Fruit ' ,
over!. De Lier 9-7-1 979. zn. va n Franci sc us Th.
Staats en Lo ui se M.W. Bien.
geb. 16- 1 1- 19 15 , so ldaal in het Indi sch lege r, ver4 Nicolaas
trek t in 1939 naar Bandoeng (Indonesië) , omgekom e n door d e Jap anezen op 2 1-1-1942 te Balik
Papan.
5 Maria
geb. 18- 1-1 9 17, woonde op Schoutenbosch, over!. te
Hee mskerk 5-1-1988. tr. 23-10-1945 met Reinier F.
de Groot, geb. Wijk aa n Zee e n Duin 7-11-1913 ,
chauffe ur-m onteur, organ isee rde de d istributi e van
kranten, over!. 2 1-9- 1987, zn. van Reijnder de Groot
en Eli sabeth Duinmaijer.
6 Geerrmdis M. geb. 15-6- 19 18, woont si nd s 1953 in A ustra li ë.
aldaar over!. 14-10-1989, tr. 24-7- 1945 met Christiaan Staal, geb. Nieuweschans 30-4-1 9 19, here nkapper, over!. in Australië 26-6-1 975 , zn. va n Hinderk
Staal en Ann a Sm it.
geb. 12- 1-1 920. tr . met Johanna G. van Rooijen
7 Cornelis
zie 33
geb . 19- 12-1 923 , lr. met Bardina J. Vis
zie 34
8 Perms N.
geb. 23 - 8-1925 , woo nt in Eindhoven. lr. te
9 Alida
Naa ld wijk 15-6- 1955 met Be mardus J. A . L11 trikhuizen, geb. Den Haag 24-3- 1925 , soc io-therapeut ,
zn. van Corne li s J . Luttikhuize n en Theodora M.
Eradus.

Gezin van Corn elis Scher111er en Maria Verduin (nr 18).

Petrns Schermer
en A lida
Schermer, kinderen van Corn elis
Schermer en
Maria Verduin
(nrl8).

19 Theodorus Sclter111er, zn. van 12, geb. 24-4- 1897, landbouwer, veekoopman, fo uragehandel aa r, keeper bij CSV. woo nde eers t o p de
Bakkummerstraal, sinds 1933 op de Van Oldenbarneveltweg, over!. 1412-1954, tr. ( 1e) 25-5-1921 met Trijnrje Liefring , geb. Eg mond Binnen
29-5-1897 , over!. 6-7 -1 930, dr. van Cornelis Lieflin g en Aafje van der
Molen ; tr. (2e) 20-4- 1933 met Maria E. Sreeman, geb. Heil oo 13- 11896, over!. Hee mskerk 2 1-2- 1980. wed. van Petrus Castricum, dr. van
Dirk Steeman en Ad ri ana Schuil.
Kinderen uil hel 1e huwelijk geboren te Cas tricum:
1 Alberrus C.
geb. 3-3-1 924 , lr. met Harrier M. Meerer
zie 35
2 Aji·a A .
geb. 19-5- 1926. woonde in Beverw ij k, sind s 1983
aan de Duinweg alhi er e n si nd s 1992 aan de Van
Oldebarn eve lt weg . lr. 25-5- 1950 met La111be m1s
Borst, geb. 17-2- 192 1, politi e-agent , zn. van Willem
Borst en Hendrik a de Winter.
3 Cornelis A .M.T!t.B.
geb. 20- 10- 1928 , werkt in de mi ssie in Brazilië, was
ook gedu rende zeven jaar pas toor in Duitsland , lid
van klooslereongregalie van hel H. Krui s als Olav
Schermer.
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Kinderen uit het 2c huwelijk geboren in Castricum:
geb. 27-3-1934. woont sinds 195 8 in USA, tr. 9-121957 111et Petrus M. Out , ge b. Heiloo 8-8- 1932, gaf
instructie aan monteurs van Yolvo-vrachtwagens, zn.
va n Gerardus Out en Cornelia C. Winder.
geb. 22-5-1935, tr. Alida M.M. Meilink
zie 36
5 7ï1eodoru s

- -

-

-------

4Anna C.M.

Theodorus
Schermer en
Trijntje Liefting
(nr 19).

Pater Olav (Corne lis)
Schermer bij zijn vertrek in 1959 naar
Brazilië (nr 19).

lOe GENERATIE

20 Johann es C.S. Sc herm er, zn . van 13 , geb. 17-12-1924, veehouder,
woonde op de Brakersweg, nu in Sans Souci, tr. 6-5-1953 met Agatha
C. Pepp in g . geb. Li111men 10-8-1930, dr. van Petrus J. Pepping en
Catharina M. Baltus.
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Kinderen van Th eodorus Scherm er en Trijntje Liefting (nr 19).

De boerderij van Jan Schermer (n r 20) aan de Brakersweg ( enkele jaren geleden gesloopt).

Kinderen uit dit hu welij k allen geboren te Castricum:
1 Corn elia C.M. geb. 23-2-1954, com111ercieel medewerkster, woont
Van Oldenbarneveltweg, tr. met Julius M. Zandbergen. rijk sambtenaar.
'
2 Catharina C.M. geb. 30-1 2-1955 , loketmedewerkster PTT, woont
Wag nerstraat, tr. 111et Cornelis Q. Koot , scanner-operator.
geb. 8-1-1 958, andragoge, woont De Boogae rt , tr.
3 Laura M.A.
111et Harm H. Aldersl10J: docent fysiotherapie.
4 Lo uremius P. G.J. (Rens)
geb. 11-3 - 1959 , slage r. woo nt in Tonden , tr. 111et
Madelon van Tulder, interieurverzorgster.
5 Maria G.F.
geb. 14-5- 196 1, woo nt in Sto111petoren, tr. 111et Barr
J. van Olst, handelaar.
6 Petrus J.J.
geb. 8- 10-1 962, laborant , woont Linden laan. tT. 111et
Jacqueline M.P. van Dong en, activiteitenbegeleidster.

7 Co rnelis W.J.

geb. 29-7- 1964. veehouder. woont in Tonden. lr. mei

Ja cquelin e D. Leeuwerik, med isch sec retaresse.

3 Th eodorus F.M. geb. 2-12-1955, hee ft groothandel in pellets, woont
in Hoorn, was gehuwd met Tji111111y Leuring.
4 Andreas A.M. geb. 12-6- 1957 . bloemen- en plantenmedewerker op
de ve iling in Aa lsmeer, woont in Wognum , gehuwd
met Sachiko lto.

5 Florentius J.M./-1.
ge b . 25 -1-1 959, kok , woont in W og num , gehuwd
met Maria A.M. Co111111andeur.
6 Cornelia G.M. levenloos geboren 14-8-1961.
7 Cornelia C.
ge b . 18-9 - 1962, zwe monder w ij ze res. woont in
Hoorn , ongehuwd .
8 Jolanda M.
geb. 8-4- 1964, woont in Hoorn , gehuwd met Gerardus F. Ven vey. verricht kabelwerkzaamheden.
9 Marcel J.
geb. 11-2-1 965 , loon we rk e r in agra ri sc he sec tor.
woont in Wognum , ongehuwd.
10 Wilhelmus F.J. geb. 20-3-1968. overl. Hoorn 9-7-1968.

22 Johann es F.M. Scher111 er, zn. va n 14, geb. 26-9-1927, veehoude r,
woont W alstro 1 (boerderij Mariahoeve) , tr. Bemmel 10-5-1962 met
Anna C.M. Leijser, geb. Bemmel 24-3- 1932 , dr. van Theodoru s W.
Leij ser en Grada H.M. Giesen.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum :
1 Johann es Th./-1. geb. 7-7-1963 , systeemontwerper, woont te Haarlem.
2 Gerarda A.M. geb. 31-3-1965, hoofd secretariaat afd. oogheelkunde, woont te Heemskerk.
3 Th eodorus J.J. geb. 14-6 -1 966 , monteur mili eutechni ek , woont te
1
Limmen samen met Gerardine E.M. Kaando17J.

4 Wilhe/111ina E.M.
geb. 26-2-1969, chem. analist, woont thui s.
5 Fran ciscus /-I.C. geb. 19-12-1970, ve rtege nwoordi ger, woont Adm .
de Ruyterweg samen met Mascha Karels.

Jan Schermer en Aga1ha Peppi11g 111e1 hun kinderen (nr 20).

21 Florentius J.M. Scherm er. zn. va n 14, geb. 2-2- 1925. bedrijfsco ntrole ur. we rkt e in ve rsc hill e nd e melkfabrieken , woo nt s ind s 1954 Le
Wognum. lr. 16-4-1952 met Catharina M. Beentjes, geb. 5-10-1927,
dr. van Johannes Beentjes en Cornelia G. Groenland.
Kinderen uil dit hu we lijk te nzij anders gemeld geboren Le Wognum:
1 Johann es F.M. geb. Castricum 27 -1-195 3, ve rte ge n woordiger in
hui s h o ud e lijk e art ik ele n, woon t in Purm ere nd,
gehu wd met Ve ronica M.M. Molenaar.
2 Gerardus J.M. geb. Castricum 24-9-1954, truckchauffeur, woont in
Ooste rbl okker samen met Maria A. Mei/and.

Floor Schermer en Ca1harina Beenljes mei hun kinderen (n r 21 ).
Hel gezin van Jan Schermer en Anna l eijser (nr 22).

23 Gerardus A. Scher111er, zn. van 15, geb . 21-6-1904, eerst scheepskok,
daarna fabrieksarbeider, woonde tot ca. 1970 op de Hoogevoort, daarna
op de Goudenregenlaan, overl. Heemskerk 12-3-1979, tr. 2-11-1938
met Johanna Stuifbergen , geb. 15-3-1913 , over!. 28-3-1989 , dr. van
Frederik Stuilbergen en Hendrik a A. Balk.
Kinderen uit dit hu we lijk all en geboren te Cas tricum:
1 f-lenrica M.
geb . 17-2- 1948 , woont te Keulen, tr. met Wilhe/111 J.
Welsing, magazijnbediende.
2 Maria A.
geb. 4-9-1951 , woont te He il oo, tr. met Onno Ben
Gos111w1, proj ektleider klimaatbeheersin g.
3 Divera J.
ge b. 17-2- 1955 , woont te Alkmaar, tr. met Petrus
G./-1.J. Si111issen, soc. psych. verpleeg kundi ge.
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Gerardus
Schermer en
Johanna
Stuijbergen (nr
23).

-

1 Th eodora Th.
2 Frederica L.
3 Johannes J.

-

- - - - - - - - - - - - -- - - -

geb. 27-9-1943, woo nt op W ayen burgh, tr. me l
Jacobus Korsman , timmerman .
geb. 9-2- 1946 , woo nt op Dorkamp, tr. met Cornelis
M. Poel. werkt bij een hypotheekbank.
geb. Heemskerk 2-4- 1963 , woont te Nijmegen, wetensc happe lijk medewerker op de uni versiteit, ongehu wd.

Th eo Schermer en Lena van Antwerpen met kinderen (nr 25).

Jacob Scherm er en Maria van Steijn en kinderen (nr 24).

24 Ja cobus W. Schermer, zn. va n 15, geb . 27 -1-1911 , (rijwiel )monteur,
chauffeur, fabriek sarbeider, woonde achtereenvolgens op de Alkmaarderstraatweg, de Tetburgstraat, de Brakenburgstraat en tenslotle op de
Poe l ven. aldaar ove r!. 16-4-1991 , lr. ( 1) 1-8 -1939 met Adriana P.
Nie111vla11d, geb. Wijk aan Zee en Duin 1-11-1911, over!. 13-4-1945,
dr. van Simon Nieuwland en Afra M. Zuidervaart; tr. (2) 26-2-1946
met Maria G. van Steijn, geb. Li sse 14-2-1914, over!. Heemskerk 23-71972, dr. van Johannes van Steijn en Maria E. Sliennen.
Kinderen uil hel 2e huwelijk allen geboren te Castricum:
1 Maria G.
geb. Leiden 2-9-1934 (doo r Jacobus aangenomen
dochter van zijn 2e vrouw), woont te Amsterdam, tr.
met Jacob Vermei}, chauffeur, conc iërge.
2 Maria E. W.M. geb. 19-5-1 946 , over!. 3-3-1952.
3 Johannes J.A. geb. 27 -2-19 48, e lec lronic a- tec hnicu s, woont
Wal stro , tr. met Maria P.C. Glorie.
4 Wilh elmus Th.J. geb . 13 -4-1949 , lasser, woo nt Gan zerik , tr. met
Johanna A.G. Houtenbos.
5 Jacobus G. P. geb. 7-7- 1950, over!. Amste rdam 20-10-1950.
geb. 6- 11 - 1952. chef drukkerij , woont Plantenhove,
6 Ja cobus G.P.
lr. mel Louise M. vm1 Maurik.
7 Maria E. W.M. geb . 6- 11 - 1952 (tweeling) , woon t te Heemskerk, tr.
met Adriwu1.1· Sinn ige. aannemer.

25 Th eodorns W. Schermer, zn. van 15, geb. 1-6- 19 17, rangeerder, locodrijver bij Hoogovens, woont op Schou tenbosc h, lr. 8-6-1943 mel Lena
C. van Ant1 ve 1pen. geb. Amsterdam 2-6- 1924, dr. van Leo nard us C.
va n Antwerpen en Sara F. Koch.
Kinderen uil dil hu we lijk all en geboren te Castri cum:
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26 Nicolaas J. Schermer, zn. van 15, geb. 4-10-1921 , machine-bankwerker, woo nt achtereenvo lgens Heereweg, J. Hobe rgstraat en Bleumerweg, tr. 25-4- 1946 met Anna C. Lute, ge b. 24-5-1 925. dr. van Engel
Lute en Cath arina Beentjes.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castri cum:
1 Willem G.
geb. 6-8 -1 947 , eerst politie-luchtfotograaf, heeft nu
een co mputerbedrijf, woont A nna Paulownasu·aal, tr.
met Maria J.C. Stam.
2 En gelbertus N.M.
geb. 19-9- 1948, timmerman , o ngehu wd over!. 10-61993.
3 Maria C.
geb. 25 -9- 1949. woon t te H aarlem. tr. met Johan
A.F. Grootveld, o rthopedi sch instrumentmaker.
4 Nicolaas M.
geb. 14-7- 195 1, banketbakker. woont in Haarlem, tr.
met Lidwin e M.B. Goes .
5 Antonius Th.
geb. 3-8-1 955, sc hilder , kelner. psycho-cartoloog ,
woont in A lkmaar, tr. met Fran cisca Y. Sm it.
6 Catharina A.M. geb. 12-12-1961 , woo nt Bleumerweg , eerder gehuwd met Johannes B.P. van Velzen , elec tro-mon leur.

Het gezin van Gerrit Schermer en Diena Korver (nr 27).

---------------- ----27 Gerardus (Ge rrit) A. Scher111er. zn. van 16. geb. 6-3- 1905. tuinde r.
chauffeur. fouragehande laar. woonde Bakkummerstraat en Schoutenbosch, overl. Heemskerk 5-9- 1975. tr. Zuid Scharwoude 3 1-5 - 1935 met
Diena M. Korver. geb. Z. Scharwoude 28-11 -1 907. woonde laatste lij k
in de Offenbachstraat, over!. Alkmaar 1-2- 1988, dr. van Pie ter Korver
en Margaretha Bommer.
Kinderen uit dit hu welijk geboren te Castricum:
geb. 1- 1- 193 7. woo nde sinds 1959 in Beverwijk.
1 Johanna M.
overl. Le iden 3- 12-1962, tr. Petms C.G. Hoogeveen.
grossier in drogisterij-arti kelen en kappersbe nodigdheden.
2 Margaretha J. geb. 2 1-1 - 1940, woont in de Dorpss traa t 125 . gehu wd geweest met haar zwager Petms C. G. Hoogeveen. grossier.

28 Albertus G. Schermer , z n. van 16. geb. op 1-4-1906, landbouwer,
grondwerker , chauffeur. fabrieksarbeider, woonde Hoo geweg,
Bakkummerstraat 92 e n na de oorlog Dr. Jacobilaan 3, aldaar over!. 2311 - 1974. tr. Heiloo 2-6- 1932 met Maria J. de Waard, geb. Heiloo 175- 1907, dr. van Corne li s de Waard en Eli zabeth M. Bergen.
Kinderen uit dit hu welij k geboren te Castricum:
geb. 23-4- 1933 . woont Beethove nsi nge l. wed . van
1 Johanna E.
Joseph L. de Zeeuw, stratenmaker.
geb . 8- 10- 1934, woo nt te Hee m s tede. tr. met
2 Elisabeth M.
Comelis Nan, kantoorbediende ( 1956).
geb. 11 - 1-1 936. woon t Dr. J acobi laan , tr. met
3 Maria J.
Adrianus G.N. Noordover. timmerman.
geb. 28-3-1937, hee ft een truckgarage te Hoorn , tr.
4 Theodorus
met Adriana A. Bisschop.
5 Johann es
geb. 1-3- 1939, timmerman, woont Oud Haarlemmerweg, tr. met Margaretha C. Sch ut .
6 Gerardus A.
geb. 18-2- 1941 . bedieningsvakman bij Hoogovens,
woont L. de Colignystraat, tr. met Comelia C.M. van
Zilt.
geb. 3-7- 1942, woont te Haarlem. tr. met N icolaas F.
7 Anna M.
Boelé. ondernemer van een constructie-bouwbedrij f.
8 Divera M.
geb . 10-8-1943, woon t te Limmen , tr. me t Jan
Egmond, heeft kunststofverwerkend bedrijf.
geb. 10-8-1943 (twee ling}, chauffe ur, woont in de
9 Albertus G.
Bakkummerstraat, tr. met Astrid Kraa111winkel.

Albertus Schermer en Maria de Waa rd met hun kinderen (n r 28).

29 Doris Scher111er, zn. van 16, geb. 18-6- 19 1 l , schelpenvisser, tuinder,
veehouder, was zeer ac tief in de turnsport, woonde op de Achterlaan,
aldaar over!. 3-8-1 988, tr. 20-8-1947 met Come/ia C. Stuijbergen, geb.
20-5-19 17, dr. van Te uni s Stuilbergen e n Catharina Heijne.

Dirk Schermer en Jann e/je van Velzen bij hun 50-jarig huwelijk in 1953 aan de Achter/aan met kinderen, kleinkinderen en aangetrouwden.
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Doris Schermer en Cornelia S111ij/Jergen mei kinderen (n r 29 ).
Doris Schermer (n r 29)
van de Achrer/aan .

Gerard Schermer en Johanna Hollander bij hun 25-jarig huwelijk
in 1967 mei hun ki11dere11 (nr 30).
4 Rudolji1s G..I. (Roe/)
geb . .J- 1- 1956 . m e taa lbe werker b ij Hoogove ns .
woo nt Pr. Fr. He ndrik s traa t. tr. Raphaël A. (Els )
Lerering.

31 Willem Schermer. zn. va n 16. geb. 31 -7- 19 13. landbo uwe r. tuinder.
fabr ie ksarbe ider. centrifu gist.
op de Schoo lstraat. sinds 1985
o p de Offenbac hstraat. ald aar overl. 7-7- 1990. tr. 13-5- 1942 met A1111a
C. Kroo11 e. geb. 25- 12- 19 18. dr . van Co rn e lis Kroo ne e n Maa rtj e
Mettes.
Ki nderen ui t d it hu we lijk ge bo ren te Castri c um :
1 Mario ./ . (Ria J geb. 19-2- 1943 . woo nt te A lkmaar. ee rder gehu wd
me t Adolf M. Kra111er. kan too rbed ie nd e . woon t
samen met Theodorns (Ted) ./ . Kreuger. personeelsfun cti onari s.
Kinderen uit d it hu we lijk geboren te Castricum:
1 Th eodorns (Dickie) geb. 24-6-1 948, overl. 24-6- 194 8.
geb. 10-4-195 1. woont Piro la. tr. met Willibrordus
2 Tineke
C. Res, soc ioloog.

3 Th eodorns A.N. (Dick)
4 An1onius J.
5 Johanna C.

6 Comelis J.

geb. 1 1-2-1954. onderwij zer. woont in Den Burg op
Texel. tr. met Petronella (Ne lly) M. Wi1te.
geb. 16-7-1955 . verpleegkundige zwakzinni ge nzorg,
woont in Alkmaar, onge hu wd.
geb . 4-12-1956 , woo nt in U trec ht sa m e n m e t
Hermanus (Hans) J. Koen Meijer. adviseur in creatief man agement.
geb . 9 -2-1 959. hovenier, woont in L immen, tr. met

Tanja Koel.
7 Th eodorus A.

geb. 22-6-1960 , timmerman , onge hu wd ove rl. 25-41993.

30 Gerardus Schermer. zn. van 16, geb. 10-6- 19 12, bosbouwer en kampwach t bij P .W.N. woonde op de Ac ht er la a n , s ind s 1947 op het
Schulpstet, over!. Heem skerk 20-7-1989 , tr. 16-6- 1942 met Jolw111w
M. Hollander, geb. Limmen 28-4-1920, dr. van T heodo rus Ho ll ander
e n Maria G lorie .
Kinderen uit d it hu we lij k geboren te Castricum:
1 Th eodorns G. (Dick)

2 Ma ria J.H .
3 Maria11 11e Til.
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geb. 2-5-194 3, ee rst metse laar, daarna pijpfitter bij
PWN, over!. Heemskerk 5- 10- 1987 , tr. met Marie A.
(Marian) Lus1ig, woont Plantenhove.
geb . 2 1-1 2 -1 944 , woon t in Hee m s ke r k, tr. me t
Gerardus J.P. Becl//jcs, gemeente bode van Ui tgeest.
geb. 28-2- 1949. woont in Scho tl and . tr. met Aloysius
/.A .P.M. (Lo ei) S1eemr111. hee ft een constructiewe rk plaat s.

2 .loha1111es N. M. (./an ) (Drs)
!!e b. 9- 1-1 946. leraar natuur- en wiskunde. woont in
Sc hoo lstraa t. ge hu wd m e t M(//jan Prins . ca teringsmanager.
geb. 14-5-1947. we rk t o p tec hn. bureau sc hoon maakdi enst bij Hoogove ns. woo nt Raadhui sp le in .
ee rde r geh uwd met Johanna Th . de Graaf

de

3 Dirk C.M.

Wi llem Schermer en Anna Kroone mei kinderen (nr 3 1 ).

4 Cornelis F.M. (Kees )
geb. 3- 1-1 949 . fijnmetaalbewerker. woo nt in Obdam , tr. met Marjan van S1ipriaan, gym onderwij zeres.
5 Johanna M. (Jokie)
geb. 1 1-10-1950, redactrice , woont in Amsterdam ,
eerde r gehuwd met Shlomo Mizrachi, mus ic us.
6 Wilh elmus J.M. geb. 7-2-1954. ass istent produktie bij Cemij , woont
te Heemskerk, tr. met Wilh elmina S. Nieuwland.
7 Paulus M.
geb. 12-4-1956, overl. te Wij ster 1 1-1 1-1 988.

35 Albertus C. Schermer , zn. van 19, geb. 3-3-1924, bankwerker, gaat in
1950 naa r USA , woo nt in Win ston Salem (N.C .), tr. Midland Park
(N .J .) 26-11-1953 me t Harrie! M. Meeter, geb. Patterson (N .J .) 5-21922, dr. van Albert Meeter en Ann Bandstra.
Kinderen uit dit huwe lijk beiden geboren in Ridgewood (NJ-USA) :
1 BeverlyAn11
geb. 17-11-1954, woont in Norwalk (CA-USA), tr.
met La111bert11s J . Welp, plaatst winkelinstallaties.
geb. 10-1-1957 , kun s tlerare s, woo nt in More no
2 Kathy Lynn
Va ll ey (CA- USA), tr. met Mark Gra111111 , copieertechnicus.

32 Johann es Schenne r , zn . van 16, geb. 26- 1-1 9 18, chauffeur, fabrieksarbeider. procesreg e la a r , woo nd e op Poe lv e n , sinds 1961 in de J.
Hobe rgstra at, tr. 20-4-1 949 met Margare1ha Zonneve ld , geb. 26-71926, dr. van Franc isc us Zonneve ld en Agnes M. de Wit.
Kinderen uit dit hu we lijk geboren te Castricum:
1 Agnes .I.M .
ge b. 24 -9- 195 0, woo nt te Obdam, tr. me t Hein
Na ula. e lectro-monte ur bij Hoogovens.
2 Marian J. A.
geb. 25-12-1952 , woo nt te Oostzaan , tr. me t Dirk
Belema , service-technicus.
3 Franciscus Th. ge b. 2 1-9-1955 , techn. medewerker bij Hoogovens ,
woo nt J. Hobergstraat, ongehu wd .
4 Theodorus G. geb. 5 -6 -19 60, proj ek tl e id e r te le communicatie ,
woon t Dr. Jacobilaan . tr. met Ellen Wijdekop.

36 Th eodorus Schermer, zn. van 19, geb. 22-5-1935, veehandelaar, woonde Bakkummerstraat , over!. Heemskerk 18-2-1981, tr. 2-7 -1958 met
Alida M.M. Meilink, geb. Anna Paulowna 23-11-1935 , dr. van Herke
Meilink en Geertje van Teulingen.
Kinderen uit dit hu we lijk geboren te Alkmaar:
1 Theodorus Ch.M.
geb. 1-10-1958, vliegtuigmaker, woont Bakkummerstraat. tr. met Adriana Admiraal.
2 Marie E.
geb. 6-10-1959 , agentschaphoudste r van De Te legraaf, woont M.L. Kinglaan samen met Ca rlo Mark ,
huisman.

33 Cornelis Schermer, zn. van 18, geb. 12-1-1920, eerst filmop erateur bij
Betting (Corso-theate r), daarna film operateur als beroepsmilitair, vanaf
195 1 ambtenaar defe n s ie , o ve r!. 's Gravenhage 7-6-1981 , tr.
Bodegraven 29-10-1948 met Johanna G. van Rooijen, geb. Bodegraven
11-10- 19 17 , heeft assurantiekantoor. dr. van Corne lis J. van Rooijen en
Jo hanna H. Uytt ewaal.
Kinderen uit dit huwe lijk gebo ren te ·s Gravenhage:
1 Rudolphus A.C. ge b. 12-2-1957 , electrotechnisch ingenieur, woont in
Ape ldoo rn. tr. met Hermina J. Sch1111evaer.
2 Judith J.M.
geb. 22- 1-1 960 , woont in Heve rlee (België) , tr. met
Hajo C.M. Siemers, econoom.

34 Petrus N. Scherm er , zn. van 18, geb. 19-12-1923 , typograaf, woont
sind s 1950 in Naaldwijk , tr. Monster 11 - 11 - 1947 met Bardina J . Vis,
geb. Poeldijk 22-2- 1925, dr. van Nicolaas W. Vis en Allegonda M .H.
Kooijm ans.
Kinderen uit dit hu we lijk tenzij anders gemeld geboren te Naa ldwijk:
1 Alfredus M.
geb. De lft 16-4- 1948 , horecamedewerker, woont in
Naald wijk , tr. met Johanna A. Chr. van Darn, procuratiehoudster.
geb. 13- 1- 1950, timmerman , woont in Zonnema ire
2 Petrus N.M.
(Z iel), tr. met Alida M . Verbeek, kuuroordmedewerkster.
3 Allegonda N. M. geb. 9-9- 195 1, woo nt in Wadenoij e n , tr . m e t
Johann es A.F.M. Peters, politie-ambtenaar.
4 Maria A.B.
geb. 23 -9- 1953 , woon t in Mon ster, tr. met Arie J.
Pronk , lasse r.
5 /n grid J .C.M. ge b. 10- 12- 1955. woo nt in Zoeterm ee r , tr . m e t
Leendert A. Va/star, verhui zer.
6 Margaretha E.M . geb. 7-6-1957, woont in Zwo lle , tr. me t Ronaldus
G. H e11kes, fys io-therapeut.
7 Mon ica F.M .
geb. 11-10-1 96 1, woont in Naaldwijk , u-. met John
Peter Verduijn, hovenier.

De Castricumse familie Schermer is pas sinds het begin van de
vorige eeuw woonachtig in Castricum . De stamvader van deze
familie woonde rond 1670 in de Bergenneer. Zijn zoon en kleinzoon wonen in de Egmonden (achtereenvolgens Egmond aan den
Hoef, Rinnegom en Egmond Binnen) . Gegevens over de bezittinge n in de Egmonden zijn in belangrijke mate afkomstig van de
studie van W. van den Berg en ge publiceerd in het Hi storisch
Kadaster van de Binnen Egmonden. De volgende dri e ge neraties
wonen in Heemskerk (Floris -, Jan- en Klaas Schermer). De zoons
van Klaa s, zijnde Jan en Dirk Sche rm e r , gaan in Castricum
wonen; z ij zorgen voor het huidi ge geslacht Schermer in
Castricum. Elke in Castricum woonachtige Schermer is van een
van beiden afkom sti g. Het overgrote deel van al hun afstammelingen wo nen tegenwoordig nog in Castricum.
Dank aan de vele personen, die voor deze publicati e gegeve ns
hebben verstrekt en foto's hebben uitgeleend . Wij hopen dat de
leden van de familie Schermer en andere geïnteresseerden aan
deze stamboom veel genoegen beleven.

A.G.P. Sminia - Wouters
S.P.A. Zuurbier
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