
De Castricumse familie ... Zonne veld 

Het is een vaste gewoonte geworden om de geschiedenis en de stam
boom van een Castricumse famili e in het jaarboekje op te nemen. 
Inmiddels zijn er reeds vijftien verschillende Castricumse fam ilies in 
de jaarboekjes behandeld . De famili e Zonneve lcl had e igenlijk veel 
eerder aan de beurt moeten zijn , omdat deze familie zoveel naamge
noten heeft in Castricum. Dit was echter nog niet het geva l, omdat de 
famili e zà ontze ttend groot is dat er onvoorste lbaar veel onderzoek en 
werk voor moet worden verricht. Gelet op de ruimte in het jaarboek
je moet de famili e Zonnevelcl ook over meerdere jaarboekjes worden 
verdee ld . Na vele jaren uitstel zijn we enkele jaren geleden toch ge
start met het onderzoek naar de geschiedenis van de fami lie Zonnevelcl ' 

De naam Sonneveld of Zonneveld 

Er hebben vele mensen nu en in de voorgaande eeuwe n, te ruggaan
de tot minstens het jaar 1300 , de naam Sonneveld of Zon neveld ge
dragen in deze of in een ie ts aangepas te schrijfwijze . Zo vinden we 
de naam met aan het e ind geschreven een t, cl of clt en wordt de naam 
voorafgegaan al of nie t door het woordje ' Van' . Binnen één en de
zelfde famili e kwamen meerdere schrijfwijzen voor; in vroeger eeu
we n nam men dat nie t zo nau w. 
Deze vele mensen horen bij ve rschillende stammen, waartussen geen 
e nke le fam ili ere lati e hoe ft te bestaan . De oors pronkel ij ke naam 
Sonneve lt za l door verschillende mensen kunnen zijn aangenomen 
of zij werden door hun o mgeving zo genoemd. Zo zu llen de oudste 
naa mdragers hun naam hebben ontleend aan de hofs tede Sonnevelt , 
d ie gelegen was aan de Kaswetering in Valkenburg in Zuid-Holland . 
Deze hofstede met landerijen moet in grootte tussen de 18 en 20 mor
gen gemeten hebben; de hofstede is omstreeks hetjaar 1300 gebouwd 
en in de 14e eeuw al meerdere generaties in handen van het ade llij 
ke ges lacht Van Sonnevelt. 

De adellijke familie Van Sonnevelt 

Het ges lacht Van Sonnevelt behoorde tot een van de oudste adellijke 

Het landgoed Son nevelt ca. 1730 ( afl:o111stig uit: GA Leiden, pren
tenverza111eling Valkenburg) 
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families. Een van de roemrijke leden van dit ges lacht is ene Flori s 
Paeclze (Paedszoon) van Sonneve lt , die afkomstig is uit de omgev ing 
van Katwijk en Valkenburg in Zuid-Ho ll and en omstreeks het jaar 
1365 is geboren. In hetjaar 1392 vestigt Floris zich in de stad Leiden 
en begint daa r a ls korenkoper. Hij treedt tweemaal in het hu welijk en 
heeft vijf kinderen. In 1434 krijgt Floris de hofs tede Sonnevelt in be
zit ; dit vormt voor Floris een bekroning van zijn succesvolle carrière 
als burgemeester en schepen van Leiden en als hoogheemraad van het 
wa terschap Rijnland. Bovendien vervult hij na 1420 op di verse ni 
veau' s bes tuurlijke taken in dienst van de landsheer, de hertogen Jan 
van Be ie re n en Philips van Bourgondi ë. Zo is hij ee n van de kop
stukke n voor de Kabeljauwse partij in de Hoekse en de Kabe ljauwse 
twisten . Floris overlijdt op respectabele leeft ijd in het jaar 1448. 

De hofstede blijft tot 1539 in het bezit van de fa milie Van Sonnevelt. 
In dat jaar wordt Andries Willemsz van Ouclshoorn e igenaar, die zich 
hierna Van Sonnevelt Fan Ouds/wam noe mt. Deze And ries is ook 
nie t de eerste de beste. Hij komt uit ee n Amsterdams patric iërsge
slacht en trou wt in 151 6 met de Alkmaarse jonkvrouwe Wilhe lm ina 
Pietersdr. Paling. Van dit echtpaar bes taan twee schilderijen , die zijn 
vervaardigd door Maarten van Heemskerck en nog aan wezig zijn in 
het Alkmaars Stede lijk Museum . Wilhe lmina was een dochter van 
Pieter C laesz Paling , die in zijn tijd een machtig man was. Hij was 
rentmeeste r van de abd ij van Egmond en bek leedde verschillende 
functies in de regering van Alkmaar. Het nu nog bestaande proven
huis Pa ling e n Van Forees t te Alkmaar is in 1540 bij testament van 
Pieter Claesz Paling en zijn vrouw Josina van Foreest gesticht. Andries 
van Sonnevelt van Outshoorn volgde in 1527 zijn schoonvader op 
als rentmeester van de abdij van Egmond , in 1534 als zetter van de 
be lastingen . Door zijn uitgebre ide grondbez it werd hij een van de 
eerste hoogheemraden van het Hoogheemraadschap der Uitwaterende 
Sluizen van Ke nne merland en West-Friesland. 

Het midde leeuwse huis Sonnevelt is in de Spaanse tijd verva llen en 
is na 1632 herbouwd. Deze nieuwe hofs tede, getekend o mstreeks 
1730 (z ie afbeelding), staat in 1746 als bouw vallig te boek en is rond 
het jaar 1784 ges loopt. 

Frag111ent van een kaartje uit de l 7e eeui\" van de omgeving 
Rijnsburg met daarop aa11gege1·e11 de ligg ing va11 het landgoed 



Het plaatsje Sonnefclcl 

Ook bij onze oosterbu ren is de naam Sonneveld bekend ; op de Duitse 
w ijze wordt het geschreve n als 'Sonnefeld ' en is al van zeer oude 
oorsprong. Zo vinden we in Landkre is Coburg in een he uvelachti g 
landschap - het Sonnefelde r Heuvelland - het dorpje Sonnefeld . De 
geschiedenis van dit plaatsje was voora l ve rbonden aan het klooster 
Sonnefeld , dat al voor het jaar 11 00 was ges ticht. 

De verspreiding van de naam Zonneveld in Nederland 

Aan de hand van de gepubliceerde gegevens van de vo lkstel ling van 
1947 weten we van e lke Nede rlandse gemeente hoeveel mensen in 
dat jaar een bepaa lde naam dragen . Zo kunnen we nagaan in welke 
naamsvarianten de naam Zonneveld word t gevoerd e n door hoeveel 
mensen en op we lke plaatsen in Nederland. In onderstaande tabel is 
het aantal naam sd rage rs in het j aa r 1947 opge nome n van de ver
schi ! lende naams varianten: 

Naams varianten 

met Z aantal met S aantal 

Zonneveld 2173 Sonneveld 1001 
Zonneve ldt 60 Sonneveldt 157 
Zonnevelt 2 Son nevelt 11 3 
van Zonneveld 447 van Son neveld 0 

totaal 2682 totaal 1271 

De naam Zonneve ld komt voor in a lle prov inc ies. De oorsprong van 
de fami lie is Holland ; in Noord- en Zuid-Holland woont ook het over
grote deel van a lle Zonneve ldjes. In Noord-Ho lland 107 1, in Zuid
Holland 862 en in de rest van Nederland 240 personen . Van a lle ge
meenten in Nederland wonen in Castricum de meeste Zonneve ldjes 
( 192) , gevo lgd door Den Haag ( 187), Heemskerk ( 14 1 ), Haarl em 
( 125), Be ve rw ij k ( 102), Rotterdam ( 100 ), Ams te rd a m (9 1), 
Vlaardingen (72), Heiloo (65), Voorschoten (56) en Uitgeest (50). 
De naam Zon neveldt vinden we vooral in de IJ mond ; de personen 
stammen af van de Heemskerkse tak . De naam Van Zonneve ld vin
den we voora l in Zuid-Ho lland (24 1 ), Noord-Holland (88) en Drente 
(5 1 ). 

De naam Sonneveld komen we in overgro te mate tegen in Zuid
Holl and (839), met kleine aanta llen gevolgd door Ge lderland (47), 
Noord-Brabant (39) en Noord-Holland (38). De meest bekende naam
drager is wel de cabare tier Wim Sonneveld , in 19 17 in Utrecht ge
boren als Willem Benedictus Augustinus Sonneveld. 

Verschillende families Sonneveld of Zonneveld 

In de late Middeleeuwen zijn er ook andere combinaties ontstaan met 
de naam So n neve lt. Naast de hi e rbove n ge noe mde Paedze van 
So11nevelr en Van So11nevel1 van 0 11dshoorn komen ook de families 
Van Blaa11w Sol//1eveil e n Van So1111evel1 va11 Mo 111foor1 voor. 

Naast de Leidse patric iërsfamilie Van Sonnevelt is er ook een fam i
lie Van Son nevelt uit Gouda, waarvan enkele leden in de 15e eeuw 
li d waren van de Goudse vroedschap. 

Een grote fami lie Sonnevelt uit het gebied De lfland-Wes tl and is te
rug te voeren tol ene Pieter Dirksz, die geboren is omstreeks 1580 en 
trouwt met Sara Doensdr. Pieter is rond 16 16 leenman te Maasland; 
z ijn zoon Doe Pie tersz Sonnevelt za l het ges lacht te Maasland voort
zetten . De vele nakome lingen worden o.a . te 's-Gravenzande, Kethel, 
Maas land , Naaldwijk , Pijnacker en Schiedam geboren . 

In de omgevi ng van Leiden komt de 
fa milienaam Sonnevelt in verschil
lende naams va riante n voo r. Een 
voorbeeld hie rvan is Matthijs Corsse 
van Sonnevelt. boer te Noordw ijker
hout , vanaf 16 18 pachter van kloos
tergronden e n wonende op de 
Lee uwe nh o rst a ldaar; z ijn zoo n 
Piete r is boe r te O egs tgees t. Na
komelingen hiervan woonden o.a. in 
Oegstgeest , Rijnsaterwoude, Sassen
heim e n Haarlem. 

In de Betuwe wordt te Enspijk ene 
Aert Sonneve ld in 1705 geboren en 
in Rumpt in 1733 e ne Ant o nij 
Sonnevelt; van hun nageslacht is ver
der we inig bekend. 

In Noord-Holland vinden we o.a. ene 
fa milie Zonneveld die gedurende vele 

Hel wapen van de fámi lie 
Van Sonnevell is een gou
den schild mei drie rode 
lelies . 

generaties woont in Broek in Waterland . De stamvader is Jan C laasz 
Sonneveld , die omstreeks 17 10 is geboren . Rond diezelfde tijd is er 
ene Jan Piete rsz Zonneve ld geboren, die met zijn gezin woont op de 
Breesaap te Velsen; ve le van zijn nakome lin gen zijn te Velsen en 
Beverwijk geboren. 

De familie Zonneveld uit onze regio 

De fam ilie Zonneveld uit onze reg io vind t zijn oorsprong in het zui 
den van Ho ll and en is terug te voeren tot ene Jeroen Jacobsz Pronck, 
die ca. 1528 is geboren in Vogelenzang en in die plaats het beroep 
van duinme ie r (iemand die de duinen beheert) uitoefent. Jeroe n 
Jacobsz Pronck is vóór het jaar 16 12 overleden , want in dat jaar wor
den er perce len land door zijn erfgename n verkoc ht. Van zijn vader 
weten we a lleen dat hij de naam Jacob draagt. Zijn eigen voornaam 
Jeroen wordt door z ijn nages lacht van generatie op generat ie van
wege vernoeming doorgegeven. Zo kwam de naam Jeroen Zonne
veld tot in de vorige eeuw in onze regio veelvuld ig voor. 
Uit zijn eerste huwelij k worden vier kinderen geboren en uit zijn twee
de huwelijk met ene Kniertje Pieters worden acht kinderen geboren, 
waaronder meerdere zoons , die elk op hun beu rt het beroep van duin
me ier uitoefenen . Zo trekt de oudste zoon Corne li s sr. a ls duinme ier 
naa r Hee mskerk , Engel is duin meier in Hill ego m . Jacob sr. in het 
Heemstederd uin en Zandvoort, Adriaan in Vogelenzang en van Pieter 
en Jacob jr. weten we dat zij ook het beroep va n duin me ier hebben 
uitgeoefend . doch hiervan is de plaats onbekend . Van deze zoons gaan 
er in de loop der tijd reeds enkelen de naam Sonneveld gebrui ken in 
plaats van Pronck. De oudste zoon Cornelis Jeroensz uit het eerste hu
welijk is geboren omstreeks 1560 , woont in Heemskerk e n is hoogst
waarschij nlijk de sta mvader van de Castricumse tak van de fam ilie 
Zonneveld . De hiervoor genoemde veel jongere zoon Adriaan Jeroensz 
is geboren o mstreeks 1580, is duinmeier in Vogelenzang en trouwde 
met Maritje Jans Couter; z ij krijgen de ki nderen Huijbert. Corne li s. 
Stijntje , Annetje , Kniertje en Jan . Hiervan is de jongste zoon Jan de 
stamvader van de Heemskerkse tak van de fam ilie Zonneveld . 

De Heemskerkse familie Zonneveld 

De bovengenoemde Jan Adriaansz Pronck vest igt zich met zijn vrouw 
Trijntje Ari aens na het jaar 1660 in Castricum. Jan is omstreeks 1620 
in Vogele nzang geboren e n was duinme ie r van de duinen van re 
kenmeester Van Swieten en woonde in Overveen . In 1660 koopt hij 
huis, e rf en land in de Castricummer du inen. Hij overlijdt te Heemskerk 
in 1686 . 
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Deze Jan Adriaansz Pronck gaat ook de achternaam 'van Sonnevelt ' 
gebruiken ; zijn kinderen en vooral zij n klei nkinderen stappen vo lle
dig over op de naam Zonneveld. Van Jan zijn o.a . de kinderen Arie, 
Jacob , Jeroen, Trijntje en Jan bekend. Arie , geboren omstreeks 1660, 
was duin meier en schulpenmender, woonde in Castricum en ook een 
lange periode op de Z ijpdijk onder Call an tsoog; voor zover bekend , 
hebben Arie's kinderen het ges lacht Zonneve ld niet voortgeze t. 
Zoon Jacob Jansz Sonnevelt, gebore n o mstreeks 1663 , was naast 
duinm e ie r ook la ndb o uw e r e n woo nde o p Noorddorp o nd e r 
Heemskerk ; Jacob trouwde drie keer en overleed te Heemskerk in 
1722. Jacob heeft zeer veel nakome lingen. Vele Zonneve ldjes die 
vooral in Heemskerk e n ook wel in Uitgeest wonen, kunnen Jacob 
tot hun voorvader re ke nen. 
De derde hier genoe mde zoon was Jeroen Jansz Sonnevelt , werd in 
Castricum gedoopt in 1664. Ook hij was duinmeier en woonde in 
Heemskerk en is a ldaar in 1719 overlede n . Uit zijn hu welijk met 
Maritie Jans werden zes zoons geboren; deze zoons hebben nako
me lingen, di e o.a. won e n in Alkmaar , Am ste rd a m, Den Haag, 
IJmuiden en Zandvoort , 
Van de vierde zoon Jan zijn geen afs tammelingen bekend. 

De Castricumse familie Zonneveld 

De Castricumse fa milie Zonneve ld is terug te voeren tot ene Engel 
Laurenszoon Zonneveld , geboren omstreeks 1675, veehouder en wo
nende in de Kerkbuurt van Heemskerk. Z ijn vader heet dus Laurens 
Zonneveld. Tot op heden is het niet mogel ijk gebleken om een fa
milierelatie te bewijzen met de eerder genoemde Corne lis Jeroensz 
Pronck, omstreeks 1560 te Voge lenzang geboren , die duinmeier is 
in Heemskerk en uit zijn tweede huwel ijk met Neeltje Jans , de zoons 
Jan en Engel voortbrengt. Deze Engel Cornelis Jeroenszoon is om
streeks 1596 geboren en net als zijn vader duinme ier te Heemskerk. 
Hij trouwt met ene Grie tje Wille ms en zij krijgen een aantal kinde
ren , waaronder Laurens Engelszoon , geboren omstreeks 1635 en 
Gerrit Engelszoon. Deze Gerrit Engelszoon Son nevelt , geboren rond 
1649, was eveneens duinme ier van beroep e n woonde in Egmond 
Binnen; nakome lingen van hem waren voorname lij k woonachtig in 
Uitgeest en Egmond aan Zee. 
De hierboven genoemde omstreeks 1675 geboren Engel Laurenszoon 
Zonneveld zou een zoon kunnen zijn van de oudere broer van Gerrit: 
Laurens Engelszoon Sonnevelt. Er zijn nu nog onvoldoende gege
vens om het bewijs onomstotelijk te kunnen leveren. We beschou
wen daarom Engel Laurenszoon Zonneveld als de stamvader van de 
Castricumse fami lie Zonneve ld . 

Engel trouwt met de Heemskerkse Aagt Laurens Decker. Hun zoons 
Henricus en Laurens zetten het ges lacht voort. Henricus is brood
bakker en woonde vanaf z ijn twintigste jaar in Berge n. Zijn nako
melingen woonden voornamelijk in Bergen, Hoogwoud , Lutjebroek, 
Egmond aan den Hoef, A lkmaar, Enkhuizen e n Amsterdam. 
Ook zoon Laurens gaat in Bergen wonen. Na zijn huwelijk met Grietje 
Bijwaard woont hij in St. Pancras; hun kinderen worden in Oudorp ge
doopt. Onder hen vinden we de zoons Engel en Willem. Engel trouwt 
met Stijntje Pater en gaat in Castricum wonen; over hem straks meer. 
Willem woonde ko1te tijd in Schoorl , daarna ca. vijftien jaar in Akersloot 
en tenslotte in Heiloo. Met zijn vrouw Aafje Vader krijgen zij de1tien 
kinderen , waarvan er velen jong overlijden. Jacob is hun enige zoon die 
in het huwelijk treedt; hieruit wordt slechts een dochter geboren, waar
door het nages lacht van Willem, wat de Zonneveldjes betreft , uitsterft. 

Engel Zonneveld en Stijntjc Pater 

De zoon Engel Laurensz Zonneveld trouwt met Stijntje Pater en gaat 
in Castricum wonen. Van hem stammen alle Castricumse Zonneveldjes 
af. Uit hun huwelijk worden de zoons Jacob , Lourens,{Cornelis en 
Jan geboren. Hie rvan was Jacob Engelsz Zonneveld ar~bder , schel-
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penvisser e n schelpenvaarder en woonde op het Schulpstet; uit zijn 
huwelij k met Maartje de Groot wordt alleen een dochter geboren. 
Lourens Engelsz Zonneveld , dagloner, sche lpenvisser en vle tschip
per, woonde in het oude raadhui sje van Bakkum , trouwt met Antje 
Sluij s. Van hun vier zoons Engel , Jan , Lou rens en Simon stammen 
ve le Castricumse Zonneveldjes af. Nu in het kort ie ts over deze vier 
zoons: 1. Enge l Lourensz Zonneveld was arbeider, landbouwer, vee
ho ud e r e n woo nd e op de Brabantse La ndb o u w e n in de 
Duinontgi nning. Uit zij n hu welijk met Sientje Si nnige worden Lou 
(de bulloper) , He in (s tamvader van de 'Bone n ' ) en Piet (van Sien) 
geboren. 2. Jan Lourensz Zonneve ld , was boerenknecht, arbeider , 
schelpenvisser en vletschipper en woonde voora l aan de Duinderbuu1t. 
Uit z ijn hu welijk met Trijntje Tromp worden Lou en Jan (w itte Jan) 
geboren. In dit jaarboekje is het nages lacht van Engel- en Jan Lourensz 
Zonneve ld gedetailleerd behandeld. In volgende jaarboekjes volgen 
die van Lou rens- en S imon Lourensz Zonneveld en andere takken . 
3 . Loure ns La urens Zonneveld is arbe ider , landbouwer, woonde in 
de Duinontg inning (het Koningsduin ) te Castr icum. Onder zijn vele 
nakomelinge n vinden we de o.a. bijnamen ' Lou- , Jan en Jaap van 
Kees',' Arie van Lou ', 'Grote Gert ', Jan- , Gerrit en Kees van Lijp. 
4. Simon Lou rens Zonneveld is arbeider en woonde aan de Duinzijde 
nabij het Schu lpste t. Simon trouwt drie keer , z ijn nakomelingen zijn 
vooral te vinden in Beverwijk. 

De derde zoon van Enge l Zonneve ld e n Stij ntje Pater is Corneli s 
Engelsz Zonneveld. Cornelis is landarbe ider, schelpenvisser en vle t
schipper en woont op het Schulpstet. Uit zij n hu welijk met Guurtje 
Stet wordt een zoon Engel geboren. Onder diens nakomelingen ko
men we de bijnamen 'D ikke Engel' en ' Blauwe Jan ' tegen . 

De vierde zoon van Engel Zonneveld en Stijntje Pater is Jan Engelsz 
Zonneveld. Jan heeft deze lfde beroepen a ls z ijn broer Cornelis en 
woont eveneens op het Schu lpstet. Uit zijn eerste huwelijk met Maartje 
Zonneveld worden de zoons Jan , Lambert , Engel en Cornelis gebo
re n. Over deze v ier zoons in het kort he t vo lgende : 1. Jan Jansz 
Zonneveld g ing in He iloo wonen. Deze Jan is de stamvader van vele 
Zonneveldjes, die voora l in Heiloo , Oudorp en Beverwijk zijn gebo
ren . Al leen zijn kleinzoon Jan Zonneveld trekt naar Castricum: hij is 
geboren in He iloo , wordt vanaf zij n 2e jaar thu isgehaald bij zijn ome 
Jan Butler in Castricum, trouwt vervolgens in 19 16 met de Castricumse 
Veronika G ij zen. Hun tien kinderen worden hier geboren. 
2. Lambert Jansz Zonneveld , de tweede zoon , is sche lpenvisser en 
landbouwer e n woonde op boerderij O nderlangs; diens enige zoon 
Jan gaat in 1884 met zijn gezin in Amsterdam wonen. 
3. Enge l Jansz Zonneve ld , de derde zoon , is sche lpenvisser , vlet
schipper e n woonde evenal s zijn eerde r genoemde neven , aan het 
Schulpste t. U it z ijn huwelijk met Grie tje Orij wordt een zoon Piet 
geboren; zijn nakommelingen wonen voora l in Castricum en Egmond 
Binne n. B ijna men die in deze tak voorkome n zijn o.a . ·Jaap, Piet en 
Willem Hoek ', ' Pie tje en Enge l Lak'. 
4 . Cornelis Jansz Zonneve ld, de jongste zoon , is o.a. winke lier en 
vle tschippe r e n woont eveneens aan het Schulpstet. Uit zijn huwe
lijk met Aaltje Everout worden de zoons Pieter , Jan en Heronimus 
Zonneveld geboren. Hun nakome lingen wonen voora l in Castricum , 
Alkmaar e n Egmond Binnen. Bijnamen d ie in deze tak voorkomen 
zijn o .a . 'Pietje Verdomme' en ' Dronken Heert ' . 

Stamboom 

In het bijgevoegde schema word t het navo lgend uitvoerig behande l
de dee l van de s tamboom van de Castricumse fa mili e Zonneve ld 
weergegeven. Onder de toegevoegde nummers 1 t/m 34 zijn de ge
zinnen verder uitgewerk t. Voor de duidelijkhe id van het schema zij n 
alleen de gehu wde manne lijke naamgenoten opgenomen. 

N.B. Tenz ij anders vermeld, hebben in de hierna volgende uitwerking 
de geboorten , huwelijken en overlijden in Castricum plaatsgevonden. 
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x /11/arirt f-!eesterherk 

29 Henddric. Zonnevdd 

1903 - 1986 

x llnml Gooijer 

1 

1 

8 Jan Zonncvd d 

l ï74- 1846 

x Maartje Zom1e11rlrl 

x Trijntje de \\'l it 

1 
La urens Zonnc\'cld 

1806 - 1870 

xAntje \\'lil!t'1m 

23 Engd Zonncvdd 

1889 - 1969 

x}ohmma Bos 

34 Johannes Zonncvcld 

1927 -

.\.· Nfarg11rnha Bemtjes 

30 Engel Zonncvdd 

1915 - 1987 

x VeronÎCll Rm1zij11 

1 
4 \'Vï llcm Zonnc\'cld 

1756 - 1828 

x / Jajje Vader 

1 

9 O dul phus Zonncvcld 

1786 - 1850 

x Trij'nrje Koopman 

1 

Simon Zonncvcld 

18 13 - 1883 

x Geertje dr Ruijrer 

x Adriana 1Hi11 

x Christina Se/mijt 



lc GENERATIE 

Engel Laurense Zonneveld, zn . van Laure ns Zonneve ld , geb. 
ca . 1675, veehouder, bezat o.a. een percee l wei land, woonde in 
de Ke rkbuurt te Heem ske rk , aldaar over!. 7-4-1719 , tr. 
Heemskerk 9-10-1703 met Aagt Laurens Decker , geb. omst
ree ks 1675 te Hee msk e rk , ee rd er ge huwd met Gijsbert 
Gijsbertse van Sweserijn , dr. van Laurens Decker. 
Kinderen uit dit huwe lijk a llen geboren te Heemskerk: 
1 Laurens geel. 26-8-1704 , waarschijnlijk jong over!. 
2 Henrirns geel. 22-9-1706 , broodbakker , woonde al vana f 

1727 in Bergen, aldaar niet onbe midcle lcl over!. 
30-6-1776 , tr . (1) Be rge n 1-5 -17 35 me t 
Trijn(je Briefjes , geb. te Bergen, aldaa r over!. 
14-7-1744, dr. van Corne li s Bri e fjes; tr. (2) 
Bergen 30-4-1747 met Guurtje Slicker , geel. 
Bergen 14- 11-1724,overl. Bergen 10-10- 1780, 
he rtr. met Pie ter Joos ten de Jong, dr . van Pieter 
S licker en Aagje Borten. 

3 Aeltje 
4 Trijntje 

5 Laurens 

He ndrik krijgt zes kinderen , deze kinderen en 
hun nakomelingen woonde n voorn ame lijk in 
Bergen , Hoogwoud , Lutjebroek, Egmond aan 
den Hoef, Alkmaar , Enkhuizen en Amsterdam; 
ee n aantal va n he n sc hrij f t de na a m a ls 
Zonneve ldt. Deze 'z ij-tak' hee ft nooit eni ge 
re latie gehad met Castricum . 
geel . 12-3-1709 , waarschijnlijk jong over!. 
geel. 24-4-171 1, woonde bij haa r hu welijk in 
Bergen , daarna op het Noordencl te Castr icum , 
over!. in 1773 , tr. 23-1-1735 met Pieter van 
der Beek, over!. 8-10-1 789, hertr. met Corne li a 
Jans van den Bogaart , zn. van Pie ter van der 
Beek. 
geel. 2-4-1715 , tr. met Grietje Bijiraard zie 2 

In vroeger tijd 
nam men het 
niet zo ll l/11\\' 

met de schrijf 
wijze van de 
1w111e11 , zoals 
blijkt in 1776 bij 
de acte van boe
delscheiding na 
het overlijden 
van He11 ric11s 
Engelsz 
Zo1111eveld (zoon 
van I ). De ach
ternaam van 
vader en zoons 
wordt op drie 
verschillende 
1vijze11 geschre
ven: Sonneveld, 
Zonneveld en 
Zonneveldt. 

2c GENERATIE 

2 Laurens Engelsz Zonneveld, zn. van 1, geb. Heemskerk 2-4-
17 15, woonde in de Kerkbuurt te Bergen , St. Pancras , over!. 
vààr 1775, tr. Be rgen 15- 1- 1741 met Grietje Bijivaard, geb. te 
Bergen , dr. van Wille m Bijwaarcl en Trijntje Jans. 
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Kinderen uit dit huwe lijk allen gebore n te St. Pa ncras, geel . te 
Oudorp: 

1 Engel 
2 Wilhelmus 
3 Agatha 

4 Catharina 
5 Catharina 

6 Joannes 
7 Alijdes 
8 Willem 

3e GENERATIE 

geel. 29-3- 1742 , tr. met Stijntje Pater zie 3 
geel . 23-3- 1744 , zeer jong over!. 
geel . 2 1- 1 1-1 745, over!. 3-6- 1783, tr. 15-2-
1772 met Ja cob Schra111a . geel . 12-6- 1742 , 
sc he lpenvisser, vee ho ud e r . woo nd e aa n de 
Alkm aarsche Straatweg tegenover de molen , 
over!. 24-4- 1824, zn. va n Enge l Schrama e n 
Neeltje Corne lis. 
geel. 2-9- 1747, zeer jong over!. 
geel. 9- 12-1748, woonde Be rge rmee r , over!. 
Berge n 25 -4-1 8 10, tr. ( 1) Berge n 17-9-1775 
met Pieter Kruijjf. geel. Schoorl 3-8- 1740, 
woonde Buitenduin aldaar , over!. Schoorl 19-
4- 1784, ee rde r ge hu wd met Gri etje Pieters 
Olofs , zn. va n Re ij e r Kruij f f e n Grietje 
Theunis ; tr. (2) Bergen 28-5 -1 785 met Pieter 
Veenboer , geel . He il oo 28 -2- 176 1, ove r!. 
Schoorl 7-8- 1798 , zn. van Jacob Veenboer en 
Nee ltje Jans. 
geel. 18-7- 175 1, waarsc hijnlij k jong over!. 
geel. 25-6- 1753 , waarschijnlij k jong over!. 
geel. 9-3- 1756. tr. met Aaj}e Vader zie 4 

3 Engel Lo11re11sz Zo11 11el'eld, zn . van 2 . geb. St. Pancras 29-3-
1742 , over!. 15-5-1810, tr. omstreeks 1767 met Stijntje Pater , 
geb. te? op 11-1-1 736, over!. 19-3- 1802. dr. van Jacob Pater 
en Geertje Langed ij k. 
Kinderen uit dit hu welij k a ll en geboren te Castri cum : 
1 Jacob geb . 4-3-1 768 . tr. Ie met Maartje de Groot, 2e 

met Grietje T\\lisk zie 5 
2 Laurens geb. 18-9-1770 , tr. met A111je Sluij.1· zie 6 
3 Cornelis geb . 6-1 2-1 772 . tr. met Gu11rtje S1e1 zie 7 
4 Jan geb. 1- 11-1 774, tr. 1 e met Maar(je Zonneveld. 

2e met Trijntje de Wit zie 8 

4 Wille111 Lourensz Zo1111eveld, zn. van 2. geb. St. Pancras , geel. 
Oudorp 9-3- 1756 , dag loner, woonde te Schoorl , Akersloot en 
He il oo , a ldaar over!. 4- 10- 1828, tr. He il oo 2 1-5-1 784 met 
Aaj}e Vader, geel. Heil oo 13-8- 1760 , over!. He il oo 16-2- 1820, 
dr. van Olof Vader en Grietje Dirks. 
Kinderen tenzij anders gemeld a llen geb . te Akersloot: 
1 Grietje geb. Schoorl 14-3-1785, over!. Akers loot 4-9-

1785. 
2 Laurens 
3 Odulphus 

4 Laurens 
5 La11re11 s 
6 Jan 
7 Grietje 

8 Jan 
9 Piet 
10 Crelis 

11 Albert 
12 Albert 
13 Lo11re11s 

geb. 16-8- 1786 , over!. Akers loot 13- 10- 1786. 
geb. 16-8- 1786 (twee ! i ng), tr. me t Trijntje 
Koop111a11 zie 9 
geb. 29-1 2-1787, over!. Akers loot 28-1-1 788. 
geb. 14-2- 1789 , over! . Akersloot 6-8- 1800 . 
geb. 11 -3- 1790, over!. Akersloot 13-7- 1791 . 
geb . 29- 11 - 179 1, woonde in de Oosterbuurt te 
Castricum . over!. 25-7- 1864, tr. 12-5- 1833 met 
Jan Stuijbergen , geb. 29-9- 1799 , bloemk we
ker. over!. 2-6-1 89 1. hertr. met Jacoba Groen, 
zn . van Jan Stuifbergen en Aagje Rijs . 
geb. 16-2- 1793 , over!. Akersloot 3-5- 1794 . 
geb. 30-3 -1 794, arbe ider , over!. 18- 10- 18 12 . 
geb. 30-3-1794 (tweeling) , ove r!. Ake rs loot 
22-4- 1794 . 
geb. 22-8 -1795 , over!. Akers loot 2 1- 1- 1797. 
geb. 9- 10- 1799. over!. o nbe kend. 
geb. Heiloo 4-5- 180 1, over!. Heiloo 8-9-1 803 



4e GENERATIE 

5 Ja cob Engelsz Zonneveld, zn . van 3 , geb. Castricum 4-3-1768 , 
arbeider, sc he lpe nvisser e n sche lpenvaarde r, woo nde op het 
Schulpste t, over!. 12-3 -1 85 1, tr. ( 1) 3-2- 1799 met Maartje de 
Gro01, geb . Heemskerk 20-8-1764 , over!. 3 1-10-1 8 17 , dr. van 
Jacob de Groot en Cre lisje Jans; tr. (2) 2-8- 182 1 met Grie(je 
Twisk, geel. Hee mske rk 3 1-1-1 772, over!. 29-8-1 848, eerder 
ge huwd met Ari e Hoog hui ze n , dr. va n Corne li s Twisk en 
Guurtje Kleibroek. 
Kind uit het 1 e hu we lijk geboren te Castri cum : 
1 Geertje geb. 28-2- 1802, woo nde hoek Bakkummer

st raa t e n Yinkebaan, over!. 19-4-1 82 1, tr. 26-
11-1 820 met Cornelis Knaap , geb. omstreeks 
1797 , arbeider , sc he lpenv isse r , over!. 19-9-
1858, hert r . me t Mar ijtj e Baars , zn. van 
Willem Knaap en T rijntje Heemskerk . 

6 Laurens Engelsz Zonneveld , zn. van 3, geb. Castricum 18-9-
1770 , dagloner, schelpenvisser en vletschipper, woonde in het 
oude raaclhui sj e va n Bakkum op de ho e k H ee reweg
Achterlaan, over!. 30-5-1 840, tr . 19-2- 1797 met Antje Sluijs , 
geb . Akersloot 27-6-1771 , over!. 5-12-1844, dr. van Sijmen 
Sluijs en Maartje Duijnevelcl. 
Kinderen uit dit hu welijk a llen geboren te Castricum: 
1 Sij111en geb. o mstreeks 1798, over!. 17-9-1799. 
2 Geertje geb . o mstreeks 1799, over!. 7-5-1801. 
3 Z ij111 en geb. 12-7-1 800, over! . 22-2-1 8 13. 
4 Geertje geb. 4-12-1801 , woonde in Uitgeest , aldaar 

over!. 2 1-3- 1867, tr. ( 1) Uitgeest 29-5-1831 
met Arie Kok , geel . Uitgeest 23-4-1798, land
bouwer , ove r!. Uitgeest 22-8- 1843 , zn. van 
Michiel Kok en Magteltje Zonnevelcl; tr. (2) 
Uitgeest 8-6-1 85 1 met Hendrik van der Eng , 
ge el . Uitgeest 26- 1-1 785, a rbeider, ove r!. 
Uitgeest 21- 12-1 863 , eerder ge huwd me t 
Maar tj e Sint , z n. va n Jan va n der Eng e n 
Gerritje Mosterd. 

5 Engel geb. 21-4-1803, tr. met Sien(je Sinnige zie 10 
6 Jan geb. 25-6-1804, tr. met Trijn(je Tromp zie 11 
7 Stijn/je geb. 22-9-1805, over!. 18-12-

18 12 . 
8 Laurens 

9 Cornelis 

10 Maartje 

11 Maartje 

12Simon 

geb. 5-12-1806, arbeider, landbouwer, woonde 
in de Duinontginning (het Ko ningscluin ) te 
Castricum , aldaar over!. 20-1-1870 , tr. 13-11-
1836 met An(je Willems , geb . Spaarnewoucle 
20 -9-1 8 16 , over!. 9-3- 1872, dr. van Gerrit 
Will ems en Antje van Stel. 
Laurens is de stamvader van veel Castricumse 
Zonnevelcljes . Bijnamen die in deze tak voor
komen zijn o.a . ' Lou- , Jan en Jaap van Kees', 
'Arie van Lou ', 'Grote Gert' , Jan- , Gerrit en 
Kees va n Lijp. De ze tak zal in ee n vo lgend 
jaarboekje worden behanclelcl. 
geel. 4-9-1 808, vletsc hipper , ongehu wd ove r!. 
19-1 1- 184 1 . 
geel . 18-3 -1 8 10, woonde aan de Duin z ijde , 
over!. 24-8-1892 , tr. 13- 11 - 1836 met Cornelis 
Breedveld , geel . Egmond aan den Hoef 21-4-
1803 , rietdekke r , over!. 10-10-1 865, zn. van 
Jan Breeclvelcl en Trijntje Glaclsteen. 
geb. 2-3-1 8 12 , woonde Zuid Bakkum, aldaar 
over!. 28-5- 1888 , tr. 5-5-1839 met Gerrit van 
Velzen, geb . 17-6-18 14 , landbouwer, sche lpen
v isse r , ove r!. 3-10-1 896 , zn. van Gerrit van 
Velzen en Maartje Groentjes. 
geb. 13- 3- 18 13, arbeider , woo nd e aan de 

13 Stijnrje 
14 Pieter 

Duin zijde nabij het Schu lps tet. aldaar over!. 4-
6-1 883 , tr. Hee mske rk ( 1) 22 -1 1- 1840 me t 
Geertje de Ruijter , geb. Heemskerk 30-3-1 8 14, 
ove r!. 20-9 - 1842 , dr . va n Jan de Ruijter e n 
Maartje Sch erme r ; tr. ( 2) 17 -8 -1 845 met 
Adriana Min. geb. Bergen 8-9- 18 18. over!. 17-
8 -1 847, dr. va n Kl aa s Min e n Cat har in a 
Peperkamp ; tr . (3) 9-7 - 184 8 met Christ ina 
Schuijt , geb. 23-9-1816 . gaat 22-8-1885 naar 
Beverwijk, over!. Beverw ij k 27-8 -1 897 , dr. 
van Gerrit Schu ijt en Maa rtje Wij laarcls. 
De nakome li nge n va n S imon z ijn voo ra l te 
vinden in Beverwijk. 
geb.5- 1 l-1 8 14 , overl. 4-9- 1823. 
geb. 11 -6-1 8 16, overl. 15-7-1816. 

7 Cornelis Engelsz Zo11ne veld , zn . van 3, Castricum geb . 6-12-
1772 , landarbeider , sche lpenvaarder, vle tschipper, woonde op 
het Sc h u lp stet , a ld aa r over!. 16-1-1 842, tr. 5-5- 1805 me t 
Guur/je S te l , geb. Bakkum ca. 1772, over!. 5-9-1 851 , dr. van 
Arie Ste t e n Maartje Duineveld. 
Kinderen uit dit hu welijk a llen geboren te Castricum: 
1 Maarrje geb. 22-7-1806, woonde in de Kerkbuurt , bij 

zijn over!. in de Duinontg inning op 23-8-1 868 , 
tr. 23- 1-1 83 1 met Adrian us rnn Duijn, geb . 
Bergen 5- 12- 1803 , arbei de r , over!. 27-9-1877. 
zn. van Dirk van Duijn e n Aagje Schoone n
burg. 

2 Engel geb. 29-9- 1809, vletschi pper, arbeider . woonde 
aan het Schulpstet , a ldaar over!. 5-1-1880 , tr. 
3-2- 1839 met Antje Telle 111a11, geb. Egmond 
Binnen 13-1 1-18 12 , ove r!. 8-6-1 863 , dr. van 
Alclert Te lleman en Maartj e Kuijs. 
E nge l is de stamvade r va n vee l Castri c um se 
Zonneve lcljes. Bijnamen d ie in deze tak voor
komen z ijn o .a . ' Dikk e Enge l' en ' Blau we 
Jan', Deze tak za l in een vo lge nd jaarboekje 
worden behandeld. 

3 S1ij111je geb. 16-2-1 8 11, over!. 29-5 -1 8 12. 
4 Trij11tj e geb. 20- 1-1 81 4 , over!. 25-5 -1 8 14. 

8 Jan E11gelsz Zonneveld, zn. van 3, geb. Castricu m 1-11-1774, 
arbeider . schelpenvisser e n sche lpenvaa rder. woonde op het 
Schulpst e t , ' aan een sub iet toeva l over!. in 't bosch aan de 
straat we g' op 3 1-1 2- 1846 , tr. ( 1) 14- 1- 1804 me t Maartje 
Zonn eve ld , geel . Heemskerk 10-7-1774, over!. 27-8 -1 825, dr. 
van Jan Z o nneve lcl en Duifje Ben ning; tr. (2) 11-1-1 828 met 
Trijntje d e Wit. geel. Hee mskerk 25 -11 - 1783 , ove r!. 16-11-
1838 , dr. van Enge l de Wit en Antje Reeks . 
Kinderen uit het Ie hu we lij k allen gebore n te Castric um: 
1 Jan geb . 13-2-1804. boerenkne cht , arbe ider , woon

de vanaf ca. 183 1 te He il oo , aldaa r over!. 28-2-
1865 , tr. Li mme n 26- 7 -1 829 m e t Maria 
N uij ens, geb. L immen 29-6- 1809 , heeft in 
1867 ee n tappe rsa ffaire . over!. He il oo 2 1-1-
1882, dr. van Max imil ianu s L. N uij e ns e n 
Mari a Con neman. 
Jan is de stamvader van ve le Zonneveldjes. die 
voora l in Hei loo , O ud o rp. Be ve rw ijk z ijn 
geboren. A lleen zijn kleinzoon Jan Zonneve ld 
trekt naar Castric um ; hij is geboren in He il oo. 
wordt vana f zij n 2e jaar thui sgehaa ld b ij zijn 
o me Jan Butter in Castric um , trouwt vervol
ge ns in 19 16 met de C a s tri cumse Ye ronika 
G ij zen. Hun tien kindere n worden hier gebo
ren . 
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2 Engel 
3 Stijntje 

4 La111bert 

5 Engel 

6 Cornelis 

geb. 3-8-1 805, over!. 28-10-1 810. 
geb. 26-9- 1806 , woonde aan de Bleumerweg, 
over!. 28- 11 -1857 , tr. 29-4-1830 met Cornelis 
Ti visk, geel . 18- 1-1 806, schelpenvisser, boer en 
grootgrondbezitter, over!. 2-8-1882 , hertr. met 
Wilhe lmin a Kuij s, zn. van Floris Twi sk en 
Maartje Bakkum. 
geb. 27-8- 1808, schelpenvisser, schelpenvaar
de r en landbouw er, woonde op boerde rij 
Onderl angs , over!. 26- 12- 1874 , tr. 23-9- 1838 
met Antje Orij, geb. 23-2-1813 , over!. 28-10-
1895 , dr. van Pieter Orij en Guurtje Dekker. 
Zijn enige zoon Jan zet deze tak voort. Jan gaat 
in 1884 met zijn gezin in Amsterdam wonen. 
geb . 13-12- 1812, schelpenvisser, vletschipper, 
woonde aan het Schulpstet , over!. 31-7- 1856, 
tr . 10- 11-1839 met Grietj e Orij, geb. 28-6-
1817 , over!. 20-5-1885 , hertr. me t Jaco b 
Kramer, dr. van Pieter Orij en Guurtje Dekker. 
Enge l is de stamvader van Zonneve ldjes, die 
vooral in Castricum en Egmond Binn e n 
wonen. Bijnamen die in deze tak voorkomen 
zijn o.a. 'Jaap, Piet en Willem Hoek', ' Pietje 
en Engel Lak'. Deze tak zal in een van de vol
gende jaarboekjes worden behandeld. 
geb. 18-4- 18 14, boerenknecht , arbeider, win
ke 1 ier, v letsc h i ppe r , woonde aan he t 
Schulpstet , a ld aa r over!. 16-6- 1870 , tr. 
Limmen 8-5-1842 met Aaltje Everout, geb. 
Limmen 4-4- 1819 , overl. 12-2- 1886, dr. van 
Pieter Everout en Aaltje Roobeek. 
Corn e li s is de stamvader van een aa nt a l 
Zonn e ve ldj es, die vooral in C as tricum , 
Alkmaar en Egmond Binnen wonen. Bijnamen 
die in deze tak voorkomen zijn o.a. ' Pi etj e 
Verdomme' en ' Dronken Heert '. Deze tak zal 
in ee n van de vo lgende jaarboekje 
worden behandeld . 

9 Od11lph11s Wi/lems z Zo nn eve ld , zn. va n 4 , ged. 
Akersloot 16-9- 1786, dag loner, kaste lein , woonde 
Heiloo en in de Schermer (gem. Akersloot), over!. 
Akers loo t 16-7- 1 850, tr. He iloo 9- 10- 1 825 met 
Trijntje Koop111an , ged . Egmond Binnen 19-10-1 801 , 
over!. Akersloot 19-3-1 873, dr. van Gerrit Koopman 
en Trijntje Blank , hertr. met Pieter Halfschepel. 
Kin d uit d it hu we lij k geb. in de Noord en Zu id 
Schermer: 
1 Trijntje geb. 27-8- 1826, erfde van haar ouders 

ee n herberg en winke l, woonde te 
Akersloot , aldaar over!. 29- 12- 1916 , 
tr. Akersloot 22-5- 185 1 met Ja cob 
Kok , geb. Edam 13-6- 18 17 , winke
lier , kastele in , over!. Akersloot 1-2-
1889, zn. van Jacob Kok en Aagje 
Buijten. 

Se GENERATIE 

10 Engel Zonneveld, zn. van 6, geb. Castricum 21-4- 1803, arbei
de r , landb ouwe r , vee ho ud e r , woonde op de Brabant se 
Landbouw en in de Duinontginning, over!. 2-10-1 868, tr. 16-
1- 1834 met Sientje Sinnige, geel. Limmen 3-4-1808, over). 28-
6-1877, dr. van Hendrik Sinnige en Henderijntje (van der) 
Poel. 
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 
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1 An(je 
2 Lourens 

3 Hendrik 
4 Heintje 

5 Pieter 
6 Com elis 
7 Stijntje 

geb. 3-6-1837, ongehuwd over!. 24-8- 1863 . 
geb. 3-6- 1837 (twee ling), tr. 1 e met Neeltje 
Castricum , 2e met Adriana Duin zie 12 
geb. 26-7-1839 , tr. met Trijntje Boon zie 13 
geb . 20-1 2-1 840, woonde Zuid Bakkum , over!. 
6- 1-1 921 , tr . 16-11-1 862 met Arie Hage111 a11 , 
ge b. 16-3- 1833, landbouwer , schelpenvisse r, 
over!. 14-2- 19 12 , zn. van Lammert Hageman 
en Cornelia Hogenduijn . 
geb. 9-7- 1844, tr. met Maartje Levering zie 14 
geb. 13-2-1847, over!. 5-4- 1849. 
geb. 24- 11- 1851 , over!. 9- 12- 185 1. 

11 Jan Zonneveld , zn . van 6, geb. Castricum 25-6-1804 , boeren
knec ht , arbeider, sc helpenvisser. vletsc hipper, woo nt in de 
Kerkbuurt , in het oude raadhuis aan de Heereweg te Bakkum 
en na 185 1 aan de Duinderbuurt , over!. 10-2-1 880, tr. 2-2-
1840 met Trijn(je Tromp , geel. 11 - 1- 1810 , over!. 9-3- 1853, dr. 
van Jan Tromp en Trijntje Mente. 
Kinderen uit dit huwelijk al len geboren te Castricum: 
1 Trijntje geb. 10-5-184 1, woo nt op het Schulpstet , 

over!. 15-5-1 920, tr . 17- 1-1 869 me t Klaa s 
D11i11meijer , geb. 20- 12- 1838 , arbeider , land
bouwer, schelpenvisse r, over!. 20- 1- 19 17. zn. 

2 Lourens 
3 Lourens 

4 Antje 

5 Jan 

van Gerrit Duinmeijer en Antje Bruijn . 
geb. 12-2- 1843 , overl. 9-5- 1843. 
geb. 22-6- 1844, tr. 1 e met Grietje Castrirnm. 
2e met Adriana Lie.fi ing zie 15 
geb . 25-6- 1846, woonde te Limmen, a ldaar 
over!. 15-2- 1930 , tr . Limmen 16- 1- 1868 met 
Albert Dekker, geb. Limmen 6-9- 1833, sc hip
per, tuinman, over!. Amsterdam 5-3- 1897, zn. 
van Corneli s Dekker en Aagje Louw. 
geb. 26-10-1 85 1, tr. 1 e met .lannetje Admiraal , 
2e met Maartje de Wit zie 16 

Klaas D11i11111eijer en zijn vrouw Trijn(je Zonneveld (dochter van 11 ). 

6e GENERATIE 

12 Lo11re11s Zonneveld, zn. van 10, geb. Castricu m 3-6- 1837 , arbei
der , landbouwer, tuinder, woonde in de Oosterbuurt. vanaf 190 1 
in Heemskerk, genaamd Lou de bulloper, over!. Alkmaar 3-3-
19 17 , tr. ( 1) 4-2-1866 met Neeltje Castric11111 , geb. 18-4- 184 1. 
over!. 1 1-7-1890, dr. van Corneli s Castricum en Eli sabeth M. 



Mooij; tr. (2) Heemskerk 1-5-1 901 met Adriana Duin , geb. 
Heemskerk 10-7-1 844, woont vanaf 1929 in het Piusgesticht te 
Alk maar , ald aar over!. 10-4- 1929, ee rd er ge hu wel met Jan 
Dekker, dr. van Cornelis Duin en Aaltje Keizer. 
Kinderen uit Ie huwelijk allen geboren te Castricum: 
1 Christina geb. 24-12-1866, woonde in Bergen, werd na 

het overlijden van haar man vanaf 1898 religi
euze, zuster Maria Vincentia bij de congregatie 
van de zusters van de H. Elizabeth te Breda , 
aldaar over!. 23 -5-1 92 1, tr. 10-5-1894 met 
Dirk Bakker , geb. Bergen 19-6-1 867 , arbeider, 
schoenmaker, over!. 3-6- 1897, zn. van Pieter 

2 Elizaberh 
3 E11ge lberr11s 
4 Cornelis 
5 Cornelis 

6 Elizabeth 

7 Hendrik 
8 Hendrik 

Bakker en Maartje Schavemaker. 
geb. 2- 1-1 868, over! . 6-1-1 868. 
geb. 23-8-1869, tr. met Neeltje de Vries zie 17 
geb . 1-2-1 87 1, over!. 14-3-1 87 1. 
geb. 14-10-1 872, woonde in de Oosterbuurt , 
vanaf 1895 in Heemskerk , gaat in 1898 naar 
Rotterdam; em igreerde naar Amerika , had 2 
zoons en 2 dochters. 
geb. 21-12-1873 , woonde in Alkmaar, vanaf 
1919 in Boxtel , daarna in Haarlem, Wassenaar 
en Heems tede, aldaar over!. 20-11-1956 , tr . 
19-10-1897 met Johannes F. Schermer , geb. 
Alkmaar 8-2- 1874, melkverkoper , koetsier , 
over!. Heemstede 13-9-1954 , zn. van Floris 
Schermer en Aagje Zoon en. 
geb. 19-10-1875 ,overl.4-2- 1876 . 
geb . 30-12-1876 , kloosterling, is pater 
Ambrosius en trappi st in de Cisterciënser-abclij 
te Berkel , aldaar over! . 12-1 1-1948. 

9 Maartje geb. 10-3-1878 , woo nde in Alkmaar , aldaar 
over!. 14-7-1 945 , tr. Alkmaar9-2-1902 metArie 
Overtoorn , geb. Ursem 13-2-1 878 , broodbakker, 
zn. van Johannes Overtoom en Leentje Bakker. 

10 Allfho11ius geb. 22-4- 1879 , over!. 20-6- 1879. 

Trijn Boon, eerder weduwe van Hein Zonneveld ( 13), hier 111 e1 
haar 2e 111an Cornelis de Graaf en zijn zaan Piet voor het huis aw1 
de Bevenvijkerstraarweg. 

13 Hendrik Zonneveld , zn. van 10, geb. Castricum 26-7-1839 , 
arbeider, tapper, woonde op de Limmervoort , vanaf 187 1 aan 
de Heereweg in het huis, waar ' Neeltje Groentjes ' in 1799 is 
doodgesc hoten en dat enke le jaren ge leden is afgebroken, 
over!. 30 -9- 1875 , tr. 1- 2-1 863 met Tr ijntje Boon , geb. 

Krommenie 8- 1-1840 , tapster , over!. 11-2-1 920 , hertr. met 
Corneli s de Graaf, dr. van Gijsbert Boon en Aagje van ' t Pad. 
Kinderen uit dit hu welijk: 
1 Geziena geb. Limmen 12- 11-1863, woonde Uitgeest, 

aldaar over!. 18-5- 1928, tr. Uitgeest 11 -5- 1884 
met Gerrit Rijs , geb. Uitgeest 5- 1-1 857 , 
bloembollenkweker, tuinder, over!. Uitgeest 
22-11-1932 , zn. van Dirk Rij s en Maartje de 
Groot. 

2 Engel 

3 Gerardus 

4 Aagje 

5 Anna 
6 Anna 

7 Srij111je 
8 Henderika 

De kinderen 
van Pieter 

Zonneveld en 
Maartje 

Levering( 14); 
v.l.n.r. Kees , 

Hein , Marijtje , 
Engel en Jan . 

geb. Limmen 23- 12-1 865 , tr. me t Grietje 
Li111111en zie 18 
geb. Limmen 9-3 -1 867 , tr. 1 e met Catharina 
Li111111en, 2e met GrieLie Bont zie 19 
geb. Limmen 22- 11-1 868 , woonde in Uitgeest , 
aldaar over!. 10-8- 1945, tr. Uitgeest 1-5- 1889 
met Hendrik Rijs, geb. Uitgeest 18-3-1863, 
werkman , jager , zn. va n Jan Rij s en Jacoba 
Bergwever. 
geb. Limmen 20-4- 187 1, over!. 16-4-1 872. 
geb. 17-9-1873 , woonde aan de Bakkummer-
straat, over!. 18- 10-1 937 , tr. 26- 11-1 896 met 
Pieter de Graaf, geb. 10-1 2- 187 1, arbeide r, 
landbouwer , over!. 2 1-10-191 9, zn. van Jacob 
de Graaf en Niesje van den Bosch. 
geb. 10-1-1 875 , over!. 11-8-1 875. 
geb . 2-5 -1 876 , woonde Oude Haarlemmerweg, 
over!. 2-7-1939 , tr. 9-2-1899 met Simon 
Beenrjes, geb . 1-12-1873 , landbouwer, tuinder, 
over!. 2-4-1941 , zn. van Nicolaas Beentjes en 
Johanna Brakenhoff. 

14 Pieter Zonneveld, zn. van 10 , geb. Castricum 9-7-1 844 , land
bouwer , veehouder, woonde op de Kroftboerderij in het Duin, 
na 1910 op een boerderij aan de Heereweg (nr 74), over!. 26-
12-1915 , tr. 12-1-1 873 met Maartie Levering , geb. 25-9- 1850 , 
over!. 15-2-1935 , dr. van Jan Levering en Marijtje van Velzen. 
Kinderen uit dit huwelij k allen geboren te Castricum: 
1 Engelbert geb. 14-1 1- 1873, veehouder , tu i nel e r , onge

hu wd over!. Alkmaar 18- 1 1-1 943. 
2Jan geb . I0- 12- 1875 , overl. 28- 12- 1880. 
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Fo!o genomen 0111s/reeks 1930 van een groepje wal oudere dames 
111onende rond de Bleu111enveg: v.l.n.r. zillend, Ma Liiie, gehuwd 
mei Dirk de Win/er, Maar/je Levering , geh u111d 111 e1 ?ieler 
Zonneveld ( 14) , Neef/je Slei, geh11111d 111e1 Willem de Ruijler; 
s1ac111d: .la11.1je Bakker, geh11111d 111e1 Reinier Duijn en Marijlje 
Zonneveld ( 14), gehuwd 111e1 Piel Borsl. 

3 Hendrik 

4 Marijlje 

5 Jan 

6 Comelis 

geb. 22-10-1878 , landbouwe r, tuinder , woonde 
aan de Heereweg (witte huis Groentjes) , enke
le jare n bij zijn zwager Gerrit Veldt en daarna 
aan de Alkmaarclerstraatweg, kinderloos over!. 
22-8-1964 , tr. 4-5-1908 met Ja11.1je Velc/1 , geb. 
4-2-1879, over!. 28-1 1-1941 , dr. van Jacob 
Velclt en Jacoba Schot vanger. 
geb. 26-5-1881 , woonde aan de Bleumerweg , 
na de oorlog aan de Heereweg, over!. 21-4-
1953, tr. 26-5-1908 met Pelrns M. Bars! , geb. 
Schagen 1 1-1 1-1879, veehouder, gemeente
raaclsl iel , over!. 28-10-1962 , zn. van Cornelis 
Borst en Anna Maria Janse. 
geb. 30-9-1883 , landbouwer , over!. aan nek
kramp 23-9-1906. 
geb. 28-4-1886 , tuind e r , woonde aan de 
Kooiweg, aldaar kinderloos over!. 7-5-1950, tr. 
12-6-1917 met.lan.1je van Weenen , geb. 27-12-
1886, over!. 5-1-1946, dr. van Johannes van 
Weenen en Neeltje Kuijs. 

15 Laurens Zonneveld , zn. van Il , geb. Castricum 22-6-1844 , 
arbeider , landbouwer, woonde in de Duinclerbuurt , over!. 18-4-
1930, tr. ( 1) Uitgeest 15-2-1 874 met Grielje Cas1rirnm , geb. 
Uitgees t 10-1-1 853 , aldaar over!. 14-6-1874, dr. van Wulbert 
Castricum en Maria Brakenhoff; tr. (2) 16-1-1876 met Adriana 
Liefling, geb. 3 1-5- 185 1, overl. 16- 3-1934, dr. va n Jan 
Liefting en Neeltje Knaap. 
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. Kinderen uit het 2e huwe lijk allen geboren te Castricum: 
1 Grie1je geb. 16-2-1877, woonde aan de Beverwijker

straatweg tegenover het jachthuis , over!. 13-1-
1964, tr. 20-11-1900 met Com elis Brakenho.fl, 
geb. 14-9-1 874, tuinder , arbeider , over!. 6-12-
1938, zn. van Jan Brake nhoff e n Gri e tje de 
Winte r. 

2 .lansje geb. 11-2-1 878, woonde Duinderbuurt , over!. 

Laurens Zonneveld en Adriana Lie.fiing ( 15). 

1-6-1933, tr. 13- 1-1904 met Hendriku s 
Bee111jes , geb. 10-1-1 877, landbouwer, over!. 
4-8-1938 , z n. va n Nicolaas Bee ntj es e n 
Johanna Brakenhoff. 

3 Neef/je geb. 16-5-1 879. woo nde te Beverwijk. aldaa r 
over!. 9-2-1967 , tr. Beverwijk 15-10-1903 met 
Bernardus J. van Balen, geb. Beverwijk 1-11-
1879 , arbe ider , over!. Beverwijk 20-12-1963 , 
zn. van Gerrit van Balen en Margaretha Meijer. 

4 Trijn/je geb . 16-5-1 879 ( tw ee lin g), woonde op de 
Mie nt , over!. 30- 12- 1963 , tr. 18-5-1905 met 
Comelis Res, geb . 22-10-1878 , tuinder op de 
Zanderij , over!. 27-4- 1960 , zn. van Willem 
Res en Neeltje Duijn. Trijntje en Neeltje waren 
in 1962 op 83-jarige lee ftijd de oudste twee
ling van Nederland. 

5 Maria geb. 18-12-1880, woonde Vinkebaan , over!. 
25-1-1972 , tr. 3-10-1907 met Hendrik Wulp , 
geb. 9-2-1881, tuinder, over!. 18-4-1970, zn. 
van Frederik Wulp en Wilhe lmina de Munnik. 

6 Wille111ijn1je geb. 30- 12-1 882, woonde Heemskerk, aldaar 
ove rl. 9-1-1952, tr. Hee mske rk 24-10-191 1 
me t Corn elis Duin, geb. Hee ms ke rk 13-4 -
1872 , landb o uwer , over!. Heemske rk 25-5-
1958, eerder gehu wd met Eli sabeth Apeldoorn , 
zn. van Jan Duin en Maria Jak. 

7 Johanna geb. 1-5- 1886 , woonde te Heemskerk , over!. 
Beverwijk 26- 1-1945 , tr. 27-4-1910 met 
Wilhe/111us Fcu e/s , geb. Uitgees t 1-5-1 882, 
groentehande laar , overl. Hee mskerk 10-2-1942, 
zn. van Gijsbertus Fatels en Margaretha Velclt. 

8 Jacoba geb. 3-1-1888, woo nd e Bakkummerstraat. 
ove r!. 8-2- 1965. tr. 29-4-1 9 14 met Mariinus 
Koper, geb. 13-6- 1887, tuinknecht op Duin en 
Bosch. over!. 18- 10- 1 941 , zn. van Jacob Koper 
en Antje Duijn. 



9 Antje 

10 G11urtje 

11 Jan 

12 Klaasje 

geb . 23-2- 1889, woo nde aan de Vinkebaan , 
Pernéstraat , vanaf 1952 aan ' t Schulpstet en 
va naf 1965 M.H. Tromplaan. over!. Heems
kerk 8-2- 1979 , tr. 30- 1- 19 18 met Adrianus 
Hop111a11 , geb . Egmond aan Zee 19-10-1 89 1, 
timmerman , over!. Alkmaar 25- 12- 1976 , zn. 
van Jacobus L. Hop man en Enge lina Stam 
geb. 1-4- 189 1, woonde te Heemskerk , aldaar 
over!. 7-5-1968 , tr. 17-5- 1922 met Hendrik 
Wee/age , geb. Wijk aan Zee en Duin 8-2-1 894 . 
tuinder , over!. Beverwijk 12-9- 1960 , zn. van 
Petrus H. Weelage en Antje Bleyendaal. 
geb. 28-9-1 893 , tr. met Geertmida Gooijer 

zie 20 
geb . 17-6-1897 , woond e va naf 1935 te 
Wimmenum , over!. Egmond aan den Hoef 25-
10- l 966 , tr. 30- 1- 1935 met N icolaas P. 
Willebrood, geb. Egmond aan den Hoef 9-6-
1892 , metselaar, over!. Egmond aan Zee 2-4-
198 1, zn. van Jacob Wittebrood en Antje Stet. 

16 Jan Zonneveld , zn. van 11 , geb . Castricum 25- 10-1 85 1, arbei
der, landbouwer, koopman, genaamd ' Witte Jan ', woonde aan 
de Geverweg in een hui sje op een heuveltje (later het huisje 
va n zoon Engel), over!. 14-9- 19 17 , tr. ( 1) 17-1-1 875 met 
Jann etje Ad111iraal , geb. 30-6- 1850, over!. 17-8-1 906, dr. van 
Pieter Admiraal en Aagje Limmen; tr. (2) Hee mskerk 10-6-
1908 met Maartje de Wit , geb. 28-4- 1853 , over!. 25-2-1930, 
eerder gehuwd met Re inier Kruijenaar , dr. van Pieter de Wit 
en Engeltje Dubbeling . 
Kinderen uit hel 1 e huwelijk allen geboren te Castricum: 
1 Trijntje geb. 26-5-1875 , woonde in Heemskerk , aldaar 

over!. 25-9- 1967, tr. 26-5- 1908 met Pieter 
Beentjes, had de bijnaam Piet de Bok, geb. 
Heemske rk 2 1- 1- 1874 , tuinder. groen teboer, 
ove r!. Hee mskerk 2 1- 9- 1966, zn. van Jan 

2 Aagje 

3 Jan 

4 Pieter 

Beentjes en Aagje Zoon. 
geb . 30-7-1876, woonde in Heemskerk , aldaar 
over!. 28-9- 1945 , tr. Beverwijk 18-6- 1903 met 
Co rn e li s (C hris tianu s) van Roon , geb. 
Heem s kerk 2 1- 1- 1878, tuinder , ove r!. 
Heemskerk 1- 11 - 19 18 , zn. va n Teuni s va n 
Roon en Trijntje Hoefgeest. 
geb. 24- 11 - 1877 , tr. met Trijntje !Jpelaan 

zie 21 
geb. 9-9- 1879, landbouwer, tuinder, woonde in 
een boerde rijtj e aa n de Duinenboschw eg , 

Boerderij van Pieter Zonneveld (zoon van 16) en Comelia 
Porteg ies aan de D11inenbosch1veg . 

5 Laurens 

6 Comelis 
7 Comelis 

8 Siena 

9 Guurtje 
10 Dirk 

11 Engel 
12 Guurtje 
13 Willem 
14 levenloos 
15 Guurtje 

7e GENERATIE 

vanaf 1943 in de Mr. Ludwigstraat 33, vanaf 
197 1 in bejaardencentrum ' De Boogaert ', 
aldaar kinderloos over!. 19-5- 1974 , tr. 3-6-
191 9 met Cornelia Portegies , geb. 17-3- 1880 , 
over!. 20-6- 1963 , dr. van Pieter Portegies en 
Maartje van der Velden. 
geb. 27-12-1880 , tr. met Anna M. Zoontjes 

zie 22 
geb . 29-4-1882, over!. 10-4-1883. 
ge b. 6-11-1883, landbouwer , woonde thuis , 
ongehuwd over!. Alkmaar 12-4- 192 1. 
geb . 1-3- 1885 , woo nd e aan de Vinkebaan, 
later aan de H. Schuytstraat , over!. 18-9- 1959 , 
tr. 13-7-1 92 1 met Doris Brakenhoff, geb. 30-4-
1897 , tuinder , over!. 14-12-1972 , hertr. met 
Al id a Bos, zn. van Gerrit Brakenhoff e n 
Trijntje van Duijn. 
geb. 29-9-1886, over!. 2-5-1887. 
geb. 8-1 2- 1887 , landbouwer, woonde thuis , 
ongehuwd over!. 25-5-1 908. 
geb. 11-2-1889, tr. metlohanna Bos zie 23 
geb. 24-10-1 890, over! . 9- 12-1 893. 
geb. 25-11-1 893 , overl. 15-5-1 895 . 
geb . en over!. 25- 11-1 893 (twee ling). 
geb. 13-10-1 895, over!. 4- 12- 1896. 

17 Engelbertus Zonneveld, zn. van 12, geb. Castricum 23-8-1869, 
tuinder, arbeider, landbouwer, had de bijnaam Engel van de 
bulloper, woonde in de Duinderbuurt , aan het Cronenburger
laantje in de Oosterbuurt, vanaf 1938 in Moergestel in ' t St. 
Antoniusgesticht , over!. Vlijmen 13-3- 1946 , tr. 4-2- 1897 met 
Neeltje de Vries, geb. 20-5-1868 , over!. 7-2-1917 . dr. va n 
Pieter de Vries en Jansje Vrouwe. 
Kinderen uit dit hu welijk allen geboren te Castricum: 
1 Cornelia geb . 20-9- 1899 , woonde in Bovenkarspel . 

s ind s kort in verp leegh ui s Nicolaa s in 
Lutjebroek , tr . 27-4- 1927 met Kornelis Laan, 
geb. Bovenkarspel 30-1-1 897 , tuinder, over!. 
Amsterdam 27-7-1953 , zn. van Klaas Laan en 
Mari a Boon. 

2 Johanna geb. 7-6- 1901 , woonde in de Zilk , aldaar over!. 
17-2-1 960, tr. Hill egom 8- 11-1 932 me t 
Franciscus S. Berkhout , geb. Hillegom 2 1- 12-
1898 , kapper, over!. Haarlem 9-3-1953. zn. van 
Jacobus P. Berk hout en Hendrika H. Bruijns. 

Het ll'Oonhuis van Engelbert11s Zonneveld ( 17) 
aan het Cronenburger/aantje. 
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V.l.n .r .: Pater A111brosius of wel Hendrik 
Zonneveld (zoon van 12), Sientje en Henk 
Zonneveld en hun vader Engelbertus 
Zonneveld ( 17). 

Neel(ie de Vries, echtgenote van 
Engelbertus Zonneveld ( 17) . 

Engel Zonneveld en Grie(ie Limmen ( 18). 

3 Lourentius geb. 28-2- 1903, kruidenier, rentenier, woonde 
in Nijkerk, kinderloos over!. Hil versum 14-6-
1989, tr. ( 1) Hil versum 19-11-1 941 met Geer
trnida J. van Haarlem , geb. Werkhoven 20-7-
1893, over!. Nijkerk 2- 11-1 948; tr. (2) Amers
foor t 1-6- 1950 met Geertru ida A . Stalenhoef, 
geb. Amersfoort 19-2- 1905 , woont in Amers
foort. 

4 Petronella geb. 22-7- 1904 , over!. 17- 12-1 907. 
5 Ma ria Cr. V. (Sientje) geb. 2 1-7-1 906 , woont in Vlijmen , tr. 

Vlijme n 17-4- 194 1 met Hermanus (Harry) 
Mimp en, ge b. Drunen 19 -5-1 894, had ee n 
gemengd bedrijf, over!. Vlijmen 14-8-1 974, 
eerder gehuwd met Elisabeth de Vaan , zn. van 
Norbertus Mimpen en Cornelia Boelen. 

6 Petronella geb. 9-3- 1909, gaat 1925 bij de kloosterorde 
der Ursulinen te Bergen N.H , aldaar over!. 10-
5- 1929. 

7 Hendericus A.ge b. 13- 11-1910 , trappis t , br. Enge lbe rtus , 
woonde in de abdij O .L. Vrouw van Konings
hoeven te T il burg, aldaar over!. 13- 10-1 985. 

18 Engel Zonneveld , zn . van 13 , geb. Limmen 23-1 2-1 865 , arbei
de r, strandvonder, landbouwer, sche lpenv isser , woonde in de 
Duinontg inning (van Len nepsoord), daarna op de Heereweg nr 
18 , over!. Bakkum 12-6- 1937, tr. 10- 11 - 1887 met Grietje 
Li111111en, geb. 9-1-1 864 , over!. Heerhugowaard 15-6-1945 , dr. 
van Pieter Limmen en Maartje Duinme ijer. 
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Kinderen uit dit hu welij k allen geboren te Castricum: 
1 Hendrik geb. 27-7- 1888, tr. met Klasina Oud zie 24 
2 Maartje (Ma) ge b . 24-6- 1889, woonde s ind s 1916 in 

Heerhugowaard , aldaar over!. 28-3-1975 , tr. 9-
5-1 9 16 met Simon Groot , geb. Heerhugowaard 
26- 1-1 892, werkte bij de melkfabri ek, over!. 
Heerhugowaard 16-6-1986, zn. va n Corne li s 

Groot en Maartje Nanne. 
3 Petrus geb. 17-6-189 1, tr. met Aal(ie Groot zie 25 
4 Gerardus geb. 27- 1- 1894 , tr. me t Fe111111etje Groot zie 26 
5 Catharina geb. 2 1-8- 1895, woo nd e hoek V in kebaan 

Bakkummerstraat , later in de Boogaert , over!. 
1-5- 198 1, tr. 15-6- 192 1 met Floris T11 ·isk , geb. 
He iloo 7-7- 1893, smid , over!. 25-9-1 974 , zn. 
van Willem Twisk e n Catharina Haaker. 

6 Franciscus geb . 16-5-1897, tr. met Agnes M . de Wit zie 27 
7 Cris tina (St ijn ) ge b. 22-4-1 899, woonde s in ds 1921 in 

Heerhugowaard , a ld aar over!. 27-9 -1 982 , tr. 
15-6- 192 1 m e t Th eo dorus Groot, ge b. 
Heerhu gowaard 2-4- 1893, landbo uwer. tuin
der , over!. Heerhugowaard 9-1 1-1 967 , zn . van 
Cornelis Groot en Maartje Nanne . 

8 Doris (Dirk) geb. 27- 11 - 1900 , tr. met Maria Brakenhojf 

9 Levenloos 
10 Comelis 

geb. en over!. 18-2- 1902 . 
geb. 23-6- 1905 , over! . 3 1-8- 1905. 

zie 28 

19 Gerardus Zon neveld , zn. van 13 , geb. Limmen 9-3- 1867 arbe i
de r , sc he lpe nv isser , tuinder. woonde in het lage hui sje ·oe 
Vlinder ' t.o. hote l Borst, over!. 11-8- 1957 , tr. ( 1) 19-1 1- 1895 
met Catharina Li111111en , geb. 8-6- 1873, over!. 11-6- 1900, dr. 
van Pieter Limmen en Maartje Du in meijer; tr. (2) 13- 11 -1901 
met Grietje Bont , geb. Heiloo 8-6- 1878, over!. Bakk um 9- 11-
1955 , dr. van Jacobus Bont e n Maartje Zeeman. Hun zoons 
werden Boon genoe md. 
Kindere n uit het Ie huwe lij k a llen geboren te Castricum: 
1 Maartje geb. 23-8- 1897 , woonde te Heemskerk , aldaar 

over!. 5-1- 1970, tr. 19-2- 1930 met Johannes 
van DuiFe111'oorde, geb. Heemskerk 29-3- 1901. 
tuinder, over!. Heemskerk 19-7- 1977 , zn. van 
Pieter van Dui venvoorde en Maartje Kloes. 



Gerardus Zonneveld en Grietje 80111 ( 19) 111 et kinderen en kleinkinderen: v .l .n.r. staand: 

Gerrit Zonneveld en Grietje Bont ( 19). 

Nee/ Bont , Jan van Duivenvoorde, Piet-, Jaap- , Engel- en Ko Zonneveld, Trien Wulp , Rie 
van Duivenvoorde, Piet Wulp, Freek Wulp , Hein en dochter Gré Zon 11 e1"e!d en Mien Wulp; 
zittend Ma- en Hennie Zo1111eveld, Grietje 8 0111, Gerrit Zo11ne1·eld , Anna Gooijer 111et doch
ter Annie. Trijn Zo 1111 eveld en de kleintjes Gerarda en Piet Zonneveld (van Hein ). 

Het nu nog bestaande huisje tegenover hotel Borst, 1vaari11 eertijds Gerardus Zo 11 11eve ld 
en Grietje Bont ( 19) \\IOOnden . 

2 Catharina geb. 18-10-1 898, woonde Schoutenbosch , late r 
in de Santmark , over!. Heemskerk 15-5-1 987 , tr. 
10-2-1927 met Pieter Wu lp , geb. 7-7-1897 , 
werkte bij de ' Melksuiker', over!. 26-3-1968. zn. 
van Frederik Wulp en Willemijntje de Munnik. 

Kinderen uit het 2e huwe lijk allen geboren te Castricum: 
3 Hendericus (Hein ) geb. 30-5-1903 , tr. met Anna M. Gooijer 

zie 29 
4 Maria geb . 3-7-1 904 , over! 6-9- 1904. 
5 Maria geb. 12-6-1 905 , 30- 1-1 906. 
6 Jacobus (Jaap) geb. 6- 12- 1906 , arbeider, bouwvakke r, woon

de het laatst in de Santmark , kinderloos over!. 
28 -2-19 95 , tr. Ro tte rd a m 1- 9 -1 948 m e t 
Johanna C.F . O vergaaull' , geb. Rotterdam 23-
6-1905, over!. Beverwijk 22-8-1 994, ee rde r 
ge h. m e t Mac hi e l de Zee uw , dr. van J ob 
Overgaauw en Hendrika J . Kali shoek . 

Ko Zonneveld (zoon van 19) als peterolieboer . 
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7 Catharina 
8 EnMel 

geb. 10-6-191 2 , overl. 23-9- 19 12 . 
geb. 25-9- 19 15, tr. met Veronica A . Ranzijn 

zie 30 
9 Jacobus (Ko) ge b. 28 -2- 19 17, we rkte bij z ijn broer He in , 

was ook petro leumboer, woonde met zijn broer 
Pi e t in het oude rlijk hui s , a ldaar onge hu wd 
overl . 4 -3-1 994. 

10 Petrus ( Piet)geb . 15-3-1 920 , hielp zijn broer Jaap , waarmee 
hij in het ouderlijk hui s woonde, s inds 1996 in 
de Sa ntm a rk, a ld aa r o nge huwd ove r!. 6-3-
1997. 

20 Jan Zonneveld , zn . van 15 , geb . Castricum 28-9-1 893 , tuinder, 
bloembollenkweke r, woonde aan de Si fr iedstraat , vanaf 1955 
aa n de Duinenboschweg, over!. Heemskerk 10-9-1970 , tr. 5-
11-1 925 met Geertruida Gooijer , geb. Heemskerk 9-10-1900 , 
overl. Heemskerk 2-8-1 968, dr. van Pie ter Gooije r en Antje de 
Graaf. 
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Kinderen uit dit huwe lijk allen geboren te Castricum: 
1 Adriana G . (Sjaan) 

geb . 14-8-1926, woonde in Beverwijk , na 1971 
in Hee m s ke rk e n vanaf 19 8 2 op d e 1 e 
Gro e ne laan 17 alhi e r , tr. 24-5-1 9 50 me t 
Cornelis H . Beentjes, geb. Heemskerk 11-9-
19 18, rec he rc he ur , ove r!. Hee mske rk 7- 3-
1979, zn . van Florentius Beentjes en Catharina 
M.A. Meijer. 

2 Anna M. geb. 28- 10- 1928, over! . 25- 12-1928 . 
3 Anna Th . geb. 10-2- 1932, woont Brederodes traat , tr. 27-

5-1 959 met Cornelis .!. Borst , geb. 10-7-1933, 
werkne mer van Hoogovens (Koudband 2), zn. 
van Gerardus Borst en Mari a Lie ftin g . 

4 Lo11renti11s P .M . (Lot.1) 
geb . 19-2- 1933, tr. met Maria J . Martens 

zie 31 
5 leve11loos geb. en over!. 6-6- 1934. 
6 Hélena G.M. (Leny ) 

geb . 14 -5-1 935, woont Bartokstraat , tr . 7-4-

196 1 met Petrus A . Zoontj es , geb. 16-2-1 936, 
weg+ wa te rb o uw kun d ige , z n . va n Al bertu s 
Zoontjes en Elisabeth Leering. 

7 Petronella Cl .M . (Nel) 
geb. 19-1 - 1939, woont te Leusden , tr. 17-5-
1962 me t Joh nn y Ch r. Will em se, ge b. 
Amsterdam 20-5- 1939, directe ur van ad vies
bu reau, zn. van Pie te r J. Willemse en Maria E. 
Vi sser. 

21 Jan Zonneveld , zn. van 16, geb . Castric um 24-11-1 877, land
bouwer, tuinder, arbeider, had de bij naam · Manke Jan ', woon
de aan het Slingerpad , vanaf 1943 in de Mr. Ludwigstraat 25 , 
va na f 1950 in een nieuw hui s aa n de Mr. De kke rs traa t 5 , 
a ldaar over!. op 93-jarige leeftijd 20-7-1 971 , tr. 28-4- 1908 met 
Trijn (je f.lp elaan , geb. 10- 1-1 884 , over!. Alkmaar 29-4-1 950, 
dr. van Frans IJpelaan en Maria Madder. 
Kinderen uit dit huwelijk a llen geboren te Castricum: 
1 Johanna (Jannie) 

ge b. 13-2- 190 9, w oo nd e va naf 19 33 in 
Heemskerk, a ldaa r over!. 10-1-1990 , tr. 4- 10-
1933 met Jacobus Veldhuis , geb. Heemskerk 
4 -2- 19 12 , we rkne me r ' Me lk s uike r ', we rkte 
oo k b ij nac ht sve ili g he id sdi e ns t , ove r!. 
Heemske rk 18-4- 1976, zn. va n G e ra rdu s 
Veldhui s en Afra Kok. 

2 Maria F. geb. 17-4- 19 10, woonde thuis , vanaf 1950 met 
haar vader. haar broer Frans en haar zoon Piet 
(Pé) aan de Mr. Dekkerstraat , aldaar ongehuwd 
over!. 24-1 1-1 985. Haar zoon Piet is geb. 30-6-
1933, mac hin e- ba nkwerke r bij Hoogove ns. 
ongehuwd , woont nog aan de Mr. Dekkerstraat. 

3 Maria (Maa rtje) 
ge b. 3-8 -1 9 1 1, woo nde o p Scho ute nbosc h , 
over!. 10- 1 1- 1995 . tr. 22-4-1 942 met Petrus M. 
Lu te, geb. 9- 10 -1 9 10. had sa me n me t v ie r 
broers ee n ex peditie bedrij f , over!. 7-3-1 97 1. 
zn . van Baltu s Lute en Catharina Duijn. 

Jan Zonneveld 
en Geertruida 
Gooijer met 
hun oudste 
dochter Sjaan 
voor hun huis 
'Nooit 
Gedacht' aan 
de Siji·iedstraat 
(20). (links) . 

Jan Zonneveld 
en Geertruida 
Gooijer (20) en 
v.l.n .r. hun kin
deren: Lots, 
Annie, Sjaan , 
Leny en Nel . 
(rechts) 



Het lage ivoonhuis aan het Slingerpad; links ivoonde Jan 
Zonneveld e11 Trijn(je !Jpelaan (21) met hun gezin en rechts 
1voonde Jan Beentjes. Op de foto laatstgenoemde met de kleine 
Trien Zonneveld. 

Op de foto rechts Jan Zonneveld (2 1 ). met zijn zoon Frans en 
dochter Marie en zijn kleinzoon Pé Zon11eveld. 

Jan Zo1111eveld e11 Trijntje !Jpelaa11 (2 1) met v.l.n .r. hun. kinderen, voor: Trien. Jan en 
Frans ; achter Maartje, Jannie, Marie en Cisca . 

De 93-jarige Jan Zo1111eveld (2 1) in :ijn huis 
aan de Mr. Dekkerstraat met de 3-jarige Loek 
Zo1111el'eld (:0011 van 33). 

4 Fra11cisca geb. 8-3-1 9 13, woonde in Alkmaar , si nds 198 1 
in Hei loo , tr. 3 1-7-1935 met Pieter Burgering, 
geb . Bergen 20-9- 1904, werkte in een kaaspak
hui s, ove r!. A lkm aar 30-7- 1958, z n. va n 
Leonardu s Burgering en Yronica Leijen. 

5 Guurtruida geb. 22-2- 19 15, over!. 4- 10- 19 15 . 
6 Joha1111es (Jan ) geb. 28-8-19 16, tr . met Johanna A. Beentjes 

zie 32 
7 Catharina (Trien) 

geb. 14-7 - 19 18, woonde in A lkmaar , aldaar 
over!. 18-6-1993, tr. 19-9- 195 1 met Hendrikus 
J . (Henk) Keese 11 , geb. A lkmaar 4-9-19 16, 
incassee rder , over!. Alkm aar 23-5 -1 978 , zn . 
van Hendriku s J. Keesen en Antje Oude man. 

8 Francisrns geb. 29-8-1920, los arbe ide r, daarna ca. 30 jaar 
havenarbeide r bij 'Van Ge lde r ', woonde Mr. 
Dekkerstraat. ongehu wd over!. C 25-6-1977 . 

22 Laurens Zonneveld, zn. van 16, geb. Cast ri cum 27-1 2-1 880, 
tuind e r , la ndb ouwe r . woonde voor d e oor log aan he t 
Radiopad , vanaf ca. 1950 aan de Mr. Dek kerstraat , over!. 15-
7-1956 , tr. 8-5-1 907 met A1111a M. Zoo111jes . geb . Heemskerk 
2-2-1 886, over!. 4-9-1 963, dr. van Hendrik Zoontjes e n Baalje 
Benning. 
Kindere n uit d it huwelij k a llen geboren te Castricum: 
1 Johanna geb. 3 1- 10- 1907, woonde achtereenvolgens op 

de Bakkummerstraat , de Pernéstraat. de M ient 
en sinds 1958 in Haarle m , a ldaar over!. 20-2-
1985, tr. ( 1) 27-6- 1928 met Cornelis 1·a11 Duin. 
ge b . 3- 10- 1904 . kaa s boer, poelier. ove r!. 
Heemskerk 3 1- 1-1 98 1, zn. van Dirk van Duin 
e n Geert rui da Nan ne : tr . (2) Haar le m 11 -6-
1958 met Peter Gaartnwn , geb. Haarlem 30-5-
1895, werkte op de gas fabri e k te Castri cum , 
la te r in ee n g ie te rij te Beve rw ijk. ove r! . 
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2 Henricu.1· 
3 Hendericus 

4 Baajje 

Haa rl e m 11-1-1 983, ee rd e r gehuwd met 
Christina van der Genugten , zn. van Antonie 
Gaartman en Johanna P. Schouwenburg. 
geb. 15-11 - 1908, over!. 24-3-1909. 
geb. 11-3- 1910 , tuinder , woonde thui s, onge
huwd over!. 16- 10-1959. 
geb. 8-2- 191 2, woonde in Hee mskerk , over!. 
Velsen 1-10 - 1952, tr. 13-5-19 37 met 
Hendrikus N. van der Kolk, geb . Heemskerk 
27-1 2-1 909, timmerman, over!. Heemskerk 4-
11- l 977, hertr. met Anna Groot , zn. va n 
Simon van der Kolk en Petronella Smit. 

5 Anna geb. 10-8- 19 14, over!. 30-8-19 14. 
6 Anna geb. 26-5- 19 16, woonde aan de Oud-Haarlem

merweg , daarna op Rusthof en in de Santmark , 
aldaar over!. 18-2- 1997, tr. 24- 10-1940 met 
H endrik P. Bakker , geb. Velsen 1-5-1915 , 
fabrieksarbeider, onderhoudsmonteur , over!. 
Velsen 12-1 2-1 979, hertr. met Harmina Los, 
zn. van Hendrik Bakker en Geertruida Klein. 

7 Johanna (Hanna) 
geb. 18- 1-1920, woont P. Kieft straat , tr. 25-11-
1948 met Bemardus A. Theissling , geb. 12-7-
1919 , timmerman , over!. 22-4-1979 , zn. van 
Cornelis J . Theissling en Agatha Nuijens. 

8 Florenti11s C. geb . 12-7-1 923, tr. met Maria Heesterbee/.: 
zie 33 

23 Engel Zonneveld , zn. van 16 , geb. Castricum 11-2-1 889, tuin
der , arbe ide r , te rre inwerk er in het duin, woo nd e aan de 
Geversweg, na de oorlog aan de Dorpsstraat in de boerderij 
LOP en aan de Krui sberg te Heemskerk, over!. 3-8-1969. tr. 
2 1-9- 1922 met Johanna Bos, geb. 6- 1- 1902, over!. 9-5-1968 , 
dr. van Gerardus Bos en Catharina Groot 
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Kinderen uit dit hu welijk allen geboren te Castricum: 
1 Johanna C. (Jannie) 

geb. 5-12-1923 , woonde op het Schulpstet , 
over!. 25-3- 1965 , tr. Heemske rk 15-5-1946 
met Anthoon L111e, geb. 15-1-1920, kraandrij
ver bij de papierfabriek, over!. 5-12-1981 , zn. 
van Anthonie Lute en Cornelia Hollenberg. 

/-let hui.1je van Engel Zonneveld en Johanna Bos (23) op een laag 
duin(je aan het begin van de Geversweg (tegenover het gebouw(je 
van Oud Castricum). 

Het gezin van Lourens Zonneveld en Anna Zoontjes (22): v.l.n.r. 
op de voorgrond vader Lourens , Floor, moeder Anna en Annie: 
achter Baajje, Henk en Hanna Zo11ne11eld . 

2 Catharina (Trijn) 
geb. 12- 1 1-1 925. woo nt te Heemske rk . tr. 
Heemskerk 1-3- 1954 met Adrianus G. Nij111a11 , 
geb. Heemske rk 5-8-1923 , rangeerder bij 
Hoogoven s, zn. va n J an Nijman en Anna 
Stengs. 

3 Johannes (Jan) 
geb . 9-8- 1927, tr. met Margaretha C. Beentjes 

zie 34 
4 Clasina (Sien) 

geb. 21-7-1929 , woont in Heemskerk, tr. 
Heemskerk 9-7- 1957 met Nicolaas Nij111an, 
geb. Heemskerk 1-8-1927 , kraandrij ver bij de 
fa. Lute, zn. van Jan Nijman en Anna Stengs. 

5 Johanna ( Hannie) 
geb. 8- 12- 1938, hulp in de huishouding, woont 
in Heemskerk , ongehu wd . 

Het gezin van Engel Zo11neveld en Johanna Bos (23) : v.l.n.r. 
staand 111oeder Johanna 111 et op de ann dochter Ha11nie. vader 
Enge l. Sien en Jan ; zi11end Trijn en Jannie . 



I • 

Hein Zonneveld (24) van Engel van Trijn 
Boon . 

Hein Zonneveld (24) en dochter Gré en zoon 
Jan voor het huis op de Hougevoort. 

Kinderen van Hein Zonneveld en 
Klasina Oud (24) ; achter Henk en 
Niek; voor Gré en Jan. 

Se GENERATIE 

24 Hendrik (Hein) Zonneveld , zn. van 18 , geb. Castricum 27-7-
1888 , arbeider , tuinder , sche lpenvisser , grondwerker, woonde 
in een klein huisje aan he t e inde van de Bleumerweg, s inds 
1946 aan de Hoogevoort , over!. 3 1-3-1969 , tr. 5-1-1926 met 
Klasina Oud , geb . Heerhugowaard 18-4-1 898 , over!. Alkmaar 
16-2-1947 , dr. van Klaas Oud en Taatje Klaver. 
Kinderen uit dit huwe lijk allen geb. Castricum : 
1 Engel geb . 2-12- 1926 , bouwvakker , later pos tbewa

ker, woo nt si nd s 1953 in Ni e u w Zee land 
(Dunedin) , tr. Duned in 20-4-1954 met A1111a P. 
de Vries, geb . 27-1 2- 1932, dr. van Cornelis de 
Vries e n Johanna M. Schipper. Kind e re n: 
Clary , Jany en Neals Zonneveld. 

2 Th ea A. geb . 4-3-1928 , over!. 11-6-1 928 
3 Nicolaas geb . 18-11-1929, stuurman , late r bij Hoogovens 

als verlade r en op de afd . Milieu , woonde vanaf 
195 7 in Nieuw Zee la nd , s inds 1967 o p de 
Brake rsweg 12 , over!. 7-2-1 987 , tr. (Dunedin ) 
Nieuw Zee land 18-1-1 958 met Margaretha J. 
(Gretha) de Vries, geb. 12-6-1 938 , dr. 
van Cornelis de Vries en Johanna M. 
Schipper. Kinderen: Henry en Janita 
Zonne veld. 

4 Hendrikus geb. 27-9-1931 , jachtopz ie ner bij 
PWN , woont in he t duingebied 
alhier (Johanni sweg ) , tr. 12-7-1962 
met Ca/harina J. ( Rina) Castric11111 , 
geb. 10-2-1941 , dr. va n Jacob us 
Castricum e n J o h a nna Stengs. 
Kind e re n: Ha nneke e n André 
Zonneveld. 

5 Thadea A. geb . 7-4-1933, woont te Spaarndam , 
tr. Haarl e m 20-7-1957 me t Abe l 
Tanis, geb . Haarlem 23-2-193 1, zee
man , late r ste igerbouwer en concier
ge, zn. van Aart T ani s e n Ma ri e tj e 
Vlieger. 

6 Johannes Th. geb. 23-8-1935 , medewerker buiten
di e n s t bij PWN , woont K o n. 
E mmastraat, tr. 23-8-1961 m et 

Divera M. van Velzen , geb. 3 1-1-1 934 , dr. van 
Ad rianu s G. va n Ve lzen e n Martina Hourik. 
Kinderen: Harry, Arthur e n Ingrid Zonneveld . 

7 Margaretha M. 
geb. 27- 12- 1936. woo nd e in Hee ms ke rk , 
a ld aar over!. 24- 11-1 989, tr. 7-6- 1962 me t 
Do111inic 11 s J .M . ( Duu we) de Lee 1111', geb. 
Wormervee r 8- 11 - 1935 , we rkneme r Hoog
ovens , woont te Heemskerk , zn. van Gerardu s 
G. de Leeuw en Maria H . Atte ma. 

25 Petrus Zonneveld, zn. van 18, geb. Castricum 17-6- 189 1, land
bouwer. fab rieksarbeider, had de bijnaam vader abt. woonde op 
boerderij Vogelwater in het duin (gem. Egmond Binnen), vanaf 
1925 aa n de A lkm aa rses tra a tw eg, va naf 1937 aa n de 
Si fri edstraat, na 1942 in Krommenie , a ldaar over!. 30- 12- 1969, 
tr. ( 1) 24-4- 19 18 met Aaltje Grool , geb. 30-7- 1892, over!. 2 1- 1-
1930, dr. van Jan Groot en Marijtje Bos: tr. (2) 27-5-1 942 met 
Maria Cops , geb . Box meer 2 1- 12- 1895, over!. Zaandam 4-2-
1972 , dr. van Peter J .L.E. Cops en Petrone lla Mol mans . 

Maria Cops. Piet Zo1111 eveld (25) en : ijn kinderen. 
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Kinderen uit het 1 e huwelijk: 
1 Margaretha geb. Egmond Bi nnen. 6-7- 19 19, woont Dr. 

Bende rs laan, tr. Medemblik 23-7-1947 met 
Harm/-/ . Fro111a, geb . Groningen 2-11- 19 13, 
verpleger op D uin e n Bosch , zn. van Geert 
Froma en Esterlina Jacobs . 

2 Jan geb . Haarlem 20-9-1 920, broeder Engel mun
dus , trappist , g ing in 1937 naar het klooster te 
Berke l Enschot , woont nu in een Fraterhuis te 
Ti lburg. 

3 Engelber111s geb . Egmond Binnen. 22-10-1 923, werknemer 
bij Ye rkade , woonde in Kromme nie, later in 
Zaandam , aldaar ove r!. 23- 11 - 1969, tr. 
Zaandam 6 -6- 1957 me t /-/illegonda A. 
Cob elens, geb. Amsterdam 12- 1-1 928 , over! . 
Zaand a m 13- 12- 1970 , dr. va n Henricus 
Cobele ns en Wijnanda C. Cobelens. Kinderen 
Pete r en Nancy Zonneveld. 

4 Theodorus geb. 28-8- 1927 , mach ine-s lijpe r , woont te 
Kromme nie, tr. Wormerveer 24-6- 1953 met 
Alida G. Been tjes, geb. 18-7- 1927 , dr. van 
Will e m Beentj es en Corne li a M. Stam . 
Kinderen: Maijan en Dirk Zonneveld. 

26 Gerardus Zonneveld, zn . van 18, geb. Castricum 27-1-1894, 
landbouwer, vrachtrijder, tuinder , arbeider bij Balast Nedam , 
woonde Bakkummers traat , verhuisde in 1940 naar Jutfaas, 
over!. Utrec ht 13 -1 2- 1955 , t r. 24-4- 19 18 me t F e111111etje 
( Euphe111ia) Groot , geb . Heerhugowaard 25-2- 1894, over!. 
Utrecht 30-5- 1973 , hertr. met Cornelis Kerkhove, dr. van Jan 
Groot en Marijtje Bos . 
Kinderen uit dit huwe lijk allen geboren te Castricum: 
1 Enge/bertus geb. 3 -4- 19 19, sc haarma n bij Hoogove ns, 

woonde in Jutfaas, later in Heemske rk , a ldaar 
over!. 23- 1 1- 1994. tr. Utrecht 19-7- 1944 met 
Margaretha Zo1111eveld, geb. 2-3- 19 19 , over!. 
Heemskerk 7-6- 1997, dr. van Jan Zonneveld 
e n Veron ika G ij zen (zie bij 8 o udste ki nd). 
Kinderen : Gerard , Jan , Ria , Berrie en Greet 
Zonne veld. 

2 Johannes G . geb. 2 1-1 0- 1920, werkte bij De mka, verdron
ken in Jutfaas 29-8- 1954, tr. Berlijn 2 1-9-1 946 
met Gerda ! .F. Möller, geb. Berlijn 8- 1- 1922, 
over!. IJsselstei n 26- 12-1 98 1, eerder gehuwd 
met Günter H. Schaf, hertr. met Bart de Krui f, 
dr. van Friedrich C .W . Möller en Frieda A.A. 

Sc hmidt . Kinderen: Gera rd, Frits en Jan nie 
Zonneveld . 

3 Margaretha geb. 16-8- 1925 , woonde in Haarlem . a ldaar 
over!. 18-9- 1988, tr. Jutfaas 16-6-1947 met 
Petrus Reichivein, geb. Heer len 26-6-1923, 
leraar, zn. van Antonius Re ichwein en Adriana 
Klos. 

4AlidaM. geb. 23-1 0- 1936 , woonde in Utrecht , aldaar 
over!. 2-8- 1996. tr. Utrec ht 23 -5- 1956 met 
E ver t van Halen, ge b . Woerden 4 -7 - 1933, 
directeur/e igenaar van een machinefabr iek, 
woont te Utrecht, zn. van Jan Evert van Halen 
en Willemijntje van Breemen. 

27 Franciscus Zonneveld, zn. van 18, geb. Castricum 16-5-1 897, 
tuinder , a rbe ide r , kalkbrander , me lkrijde r , rijwielherste lle r , 
woonde achtereenvolgens aan Stetweg, Schulpstet, Pernestraat 
e n Dr. Jacobi laan , over!. Heemskerk 26- 1- 1969, tr. Heemskerk 
19-1-1 922 met Agnes M. de Wit, geb. Heemskerk 17-1 - 1903, 
over! . 24-9-1990 , dr. van O lof de W it en Catharina Baltes . 
Kinderen uit d it huwelijk a llen geboren te Castricum: 
1 Catharina ( Rina) 

geb. 2-4-1 922 . woont te Heiloo, tr. 21 -2-1950 
met Cornelis Bruin, geb. Heiloo 25- 12-1920, 
machine-bankwerker. zn. van Theodorus Bru in 
en Aafje Liefting. 

2 Engelberrus geb. 28-2- 1923, chef van de wacht staalfabriek 
bij Hoogovens, woonde te Heemskerk, kinder
loos over!. Haarlem 3-8- 1992, tr. Heemskerk 
11-2- 1960 met Hendrica R.H . Kuil, ge b . 
Heemskerk 12-2-1933. dr. van Cornelis Kuil 
en Jansje Ke mps. 

3 Olaf geb. 9-3- 1924, fabrieksarbe ider, broodbakker . 
proces regelaar, woo nd e ee rst aan de 
Dorpsstraat , vanaf 1947 te Heemskerk , aldaar 
over!. 8- 10-1976, tr. ( 1) Heemskerk 20-2-1946 
met Maria S. l'CUI der Maar , geb. Heemskerk 
18-1 2-1 924, over!. Ve lsen 26-2-1955, dr. van 
Joseph Th. van der Maat e n Maria J. Mens: tr . 
(2) Heemskerk 20-5- 1959 met Hendrika J. 
Rijnders, geb. Haarle m 28-5- 1929 , woont te 
Heemskerk , eerder gehuwd met Jacobus Peke l. 
dr. van Johannes A. Rijnders en Petronella C. 
Ehlert. Kinderen: Fred . Jos , Je f, Marry . Agnes, 
Elly, Henny en OlafZonneveld. 

Gerrit Zon11eveld (26) m et de schelpenkar. Op de achterste kar zijn broer 
Hein (24). 

Kinderen van Gerardus Zonnei•eld en Fe111111erje Groor 
(26) : v .l.n .r. Margaretha. Engelberrus en Alida Zonneveld. 
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Het gez in van Frans Zonneveld en Agnes de Wit (27) : v .l.n .r . s taand Kees, Frc111s , Gré, Annie, Dirk. Olof Engel en 
Riet; zi11end: Alie. Rina , vader Frans . moeder Agnes . Tiny en Agnes; op de grond Harry en Ria. 

4 Margaretha (Gré) 
geb. 26-7-1 925 , woonde op de Poelven , s inds 
196 1 aan de J .Hobergstraat , tr. 20-4-1 949 met 
J o h a nn es Sch erm e r , ge b . 26 -1-1 9 18, 
c ha uffe ur , fab rieksa rbe ide r , procesrege laa r , 
overl. 5- 12- 1994, zn. van Dirk Sc he rme r en 
Jannetje van Velzen . 

5 Maria geb . 16-4-1 928, woont in Purmere nd, tr. 9-5-
1951 met Jacobus Kaandorp , geb. 3 1-10-1 9 19, 
me lkboer , zn . van Arie Kaandorp en Maartj e 
Brink . 

6 Th eodorns geb. 29 -6-1 930, chauffe ur , ra ngeerder, loco
drij ve r b ij Hoogove ns , woo nd e 
B ak kumm e rs traa t, W ag ne rs t raa t e n n u 
Weegbree , tr. ( 1) 12-11-1 952 me t Ma ria P. 
(Rie t ) Cas tr icu111, geb. 1 1-1 2-1 928, over! . 
Alkmaar 25-4-1 958 , dr. van Petrus Castricum 
e n M a ri a E. S teema n; tr. (2) 3-6-1 959 met 
M a ria B .C. Tessela ar , geb . A lk maar 8- 10-
1936 , overl. 1-6- 1996, dr . va n Wilh e lmu s 
Tesse laar e n Joh anna M. Huibers. Kinderen: 

7 Alida A. 

8 Anna 

Peter , Frank , Ma1ja, Dick, Jan Wille m en Erik 
Zonneveld. 
geb . 2-8-1 93 1, woont Dag Hammerskjö ld laan, 
tr. 4-7- 1957 met Cornelis M. Jujfer111ans , geb. 
A lk m aa r 25-2- 1930, bak ker, z ieke n fo nd s 
admini s t ra te ur , ove rl. 14- 10- 1978 , zn. va n 
Co rn e li s M . Ju ffe r ma ns e n Aga th a B . 
The iss ling . 
geb. 23- 10- 1933, woo nt Koekoeksb loem , tr. 
26-9-1 957 me t Fra ncisc11s J .L . Bersee , geb. 
Beverwij k 26-3-1 93 1, bloembollenkweker , zn . 
van Leonardus P.S. Bersee en Eli sabeth P .M. 
Janssen. 

9 Franciscus ge b. 7-3- 1935 , o rg ani sa ti e -ad v ise ur bij 
Hoogovens, woonde Schulpste t , Beethove n
singel, vanaf 1973 te Heemskerk. s inds 1985 
aan de Van Duure nl aan , tr. N ij mege n 30-6-
1962 met Ma ria P. (Rie) van Benthw n . geb. 
Nijmegen 20-3- 1936, dr. va n Theodoru s van 
Be nthu m en Maria C. Bos. Kindere n: Jeroen , 
Finsmar en Maij ole in Zonneve ld. 

10 Agnes M. geb . 4-7-1 936, woo nt Hee mske rk , tr. 14-2-
1957 met Joannes J . Bekker , geb. Heemskerk 
14-7-1 934 . magaz ij nc hef , z n . va n Joa nn es 
Bekker en Martha Duin . 

11 Catharina M. (Tiny) 
geb. 30-3- 1938 . woont te Akers loot. tr. 23-4-
1965 met Co rn e lis P . (Kees) Zijp , geb . 
Ak e rs loo t 18- 10- 1933, hoefs mi d, zn. va n 
Cornelis Zijp en He ndri ka Flipsen. 

12 Cornelis P . (Kees) 
ge b . 20-5- 1940 , heeft co ns tru ct iebedr ijf. 
woonde Koo iweg, vanaf 1964 op Elands hoek 
in Zuid Afr ika . tr. 3-9- 1959 met Alida W.M. 
Heidenwn , geb. 17-9- 1940 , dr. van Johann es 
G . He ideman e n Anna A . T w isk. Kin de re n: 
York, Rick, Bob , Fred en Roe l Zonneveld. 

13 Ma rgaretha Chr . (Ria) 
geb . 6-3-1 943. woont Gobatstraat. tr. 30- 12-
1968 met Simon J .A. (Pi111) K11 iper , geb. 4- 12-
1943 , leraar , zn . van Pie t Kui per en Corne li a 
Kuijper. 

14 Hendrikus G. (Harry) 
geb . 11-9-1 946 , bouwk und ig tekenaar , woont 
Dr. Jacobil aan , ongehu wd. 
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28 Doris (Dirk) Zon neveld, zn. van 18 , geb. Castricum 27-11-
1900, we rkn e mer bij PWN , woo nd e S 1 i nge rp ad aa n de 
Duin ka nt , ove r! . 15-8-1926, tr. 20-5- 1925 me t Maria 
Brakenhojj~ geb. 25-12-1898, woonde Dr. Leenaersstraat, later 
L. Toepoelstraat, over!. 29-6-1 974 , dr. van Gerrit Brakenhoff 
en Trijntje van Duijn. 
Kind uit dit huwel ijk geboren te Castricum: 
1 Margare1ha geb. 16-3-1926 , woont L. Toepoelstraat , tr. 26-

10- l 948 met Wilh e l111us Me ije r , geb. 
Heemskerk 22- 12- 1920, wa lse r in Walserij 
West (Hoogovens), zn. van Willem Meijer en 
Anna Chr . Duin. 

29 Hendericus Zonneveld , zn. van 19, geb. Castricum 30-5-1903 , 
fruithand e laa r , koopman, tuinder, groe nteboer, opperman , 
betonwerker, woonde Mient , Pernestraat, Bakkummerstraat en 
sinds 1982 in de Santmark , over!. 22-3-1986, tr. Heemskerk 
10-11 - 1927 met Anna M. Gooijer, geb. Heemskerk 8-3-1908 , 
over!. 15- 1-1975 , dr. van Pieter Gooijer en Henderika Bruins. 
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 
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1 Margare1ha H . (Gré) 
geb. 24-4- 1929 . woont Heemskerk , tr. 24-4-
1953 met A nl oniu s Bleijendaal , geb. 
Heemskerk 18-6-1 929, opzichter bij de koud
wa ls (Hoogovens), zn. van Jacob Bleijendaal 
en Theodora M. de Ruijter. 

2 Hendrica Th. (Hennie) 
geb. 13-8- 1933 , woont Limmen , tr. 26-4-1962 
met Johannes Veld111an, geb. Wormer 14-1 2-
1933 , chau ffe ur , zn. va n Sijbrandus D. 
Veldman en Theodora Verheijden. 

3 Gerarda P. geb. 7- 10- 1936 , woont Wieringerwerf, tr. 27-
10- 1960 me t Even M. Fa n Lee u wen , geb . 
Wormerveer 27-9-1 934, directeur plast icfa
briek Van Vel zen, zn. van Klaas van Leeuwen 
en Pietertje Tavenier. 

4PetrusH. geb. 13- 11-1 937 , groe nteboer, woo nt Mr. 
Lud wigstraat , tr. Hyppolytu shoef 13-1 2-1 960 
met Tanni e Doom , ge b. Den Oeve r (gem. 
Wieringen) 5-8-1941 , dr. van Cornelis Doorn 

Dirk Zonneveld en Maria Brakenhr!ff 
(28) . 

In dit hui.1j e aan het Slingerpad 1110011 -

de Maria Brakenhojj; reeds jong 
1vedl/\ Fe van Doris (Dirk) Zonne veld 
(28). 

en Neeltje A. van Dalen. Kinderen: Kees , 
Henk , Jeroen en Peter Zonneveld. 

5 Anna E.M. geb. 14-6- 1939, woont 't Kalf te Zaandam , tr. 
3 1- 10- 1963 met Corne lis N. van der Wardt , 
geb. Zaandam 27-3- 1940, bouwkundige , zn . 
van Johannes van der Wardt en Maria A. Star. 

6 Gerardus M. geb. 22-4- 1942, oppe rm an, st rate nmaker, 
woonde Heerhugowaard. va na f 1975 in 
Niedorp, nu in Lutjewinkel , tr . ( 1) Alkmaar 
29-4- 1964 met Wilhel111ina C.M . Kuijper , geb. 
Alkmaar 17-3- 1944 , dr. van Hend ricus Kuijper 
en Sygberta M. Jong; tr. (2) Barsingerhorn 27-
11-1992 met Jantje Tct!ens , geb. Barsingerhorn 
26-7- 1942 . dr. va n Aa lbert Talens en Antje 
Bakker. Kinderen: Ron , Hennie , Bettina . Henk 
en Gert-Jan Zonneveld. 

7 Hendericus P. geb. 20- 12- 1944 , gevangenbewaarder. bezig
heids th e rape ut , woo nt in Loen en (b ij 
Ape ldoorn). tr. He il oo 3 1- 8-1 967 met 
Philo111 e11a P. de Laat, geb. Alkmaar 11 -4-
1944; woont nu samen met Elly van der Kooi. 
geb. Zutphen 25-4- 1949. Kinderen: Ester en 
Mark Zonneveld. 



Het gezin van Hein Zon11eveld en 
A1111a Gooijer (29) : v.l.n .r. Staand 

boven: Piet. Gerarda, Gré, 
Hennie. Op de voorgrond: Gerard, 
vader Hei11111et op schoot Ri11a en 

Betsy, Henk, 111oeder en dochter 
A1111ie. 

Het winkeltje van Hein Zo1111eveld aan de Mient (29). 

8 Elisabeth H. (Betsy) 
geb. 11-8- 1946, woont Beverwijk . tr. ( 1) 2 1-7-
1967 me t Mario A .A . Fra11cke11 , geb. 
Rotterdam 1-4-1932 . stor ings monteur , zn. van 
Lodew iku s P. Francken en Wilhe lm ina C . 
Gottmers ; tr . (2) met Jolw1111 es A .J . (Jos) 
Peekel. geb. Beve rwijk 6-7- 1955. internati o
naa l-chauffeur , zn. va n Johann es Pee ke l en 
Cornelia Schoo. 

9 Catharina M. (Rina) 
geb . 18-7- 1950 , Bakkumm erstraat , tr. 10-9-
1971 me t Joha1111 es M. Ad111ira al, ge b. 
Wieri ngermeer 11-8- 195 1. portier bij Duin en 
Bosc h , ove r!. Utrecht 9-3-1994. zn . va n 
Martinus P. Admiraal en Guurtje Timmer. 

30 Engel Zo1111eveld , zn. van 19, geb. Castricum 25-9- 19 15, werk
nemer bij de spoorwege n, woonde in IJmuiden, na 1971 in 
Santpoort, aldaar over!. 15-3- 1987, tr . Alkmaar 4-8- 1948 met 
Veronica A. Ra11 zij11 , ge b. A lkmaar 22-5- 19 14, ove r!. 

Engel Zo11neveld en Veronica Rwzzijn met hun kinderen (30). 

Heemskerk 18-9-1 994, dr . van Theodorus Ranzijn en Antje 
van der He ide. 
Kinderen uit dit huwelij k allen geboren te IJmu iden : 
1 Anna M.M. (Anneke) 

geb. 9-8- 1950, woo nt Beve rwijk , tr. Ve lse n 
18- 1-1 974 met Gerardus Heiloo , geb. Bever
wijk 24-8- 1950 , stucadoor, zn. van Franciscus 
Heiloo en Anna C.F. Johansen 

2 Gerardus Th . E. 
geb . 26- 12-1 95 1, postbode , woont te Haarl em. 
eerder geh. Haarl em 29-9 -1 983 met Ma rion 
Leisi11g, geb. Haar lem 20- 12- 1962. dr. van 
Theo Leisi ng en Emma Steenkist . 

3 Veronica A . geb. 18-7-1 953 . woont Heemskerk. tr. Velsen 
19-8-1 976 met Johannes (Hans) Kloek, geb. 
Haarl em 7-8- 1952 , fy s io- th erapeu t , zn . va n 
Johannes Kloek en Johanna Cl. Z ijl stra. 

31 Lourentius P.M. (Lots) Zo11 11eveld , zn . van 20. geb . Castricum 
19-2-1933, bloembollenkweker, hovenier, woont Dorpsstraat. 
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tr. 10-9-1958 met Maria J . Martens , geb. Venray 14-6- 1930, 
dr. van Wilhelmus H. Martens en Geertruida M . de Ruijter. 
Kinderen uit dit hu welijk allen geboren te Heemskerk: 
1 Geertruida M.(Gesa) 

geb. 10- 1- 1962, woont Pr. Beatrix straat , tr. 10-
3- l 988 me t Hendricus J. Vendel, geb. 
Hee mske rk 8-3- 196 1, garageho ude r , zn. van 
Hendricus J . Vendel en Petronella H. Weelage. 

2 Margare1lw W. 
geb . 23-2-1966 , woon t Beverwijkerstraatweg, 
woont sa me n met Hendrikus G.M. (Harry) 
Ve rver , geb . 11-2- 1961, hove ni e r , zn. van 
Gerrit Verver en Anna Metse laa r. 

32 Johannes Zonneveld , zn. van 21 , geb. Castricum 28-8-19 16 , 
beheerder kampee rte rre in Bakkum , woonde J . Hobergstraat , 
va naf 1975 in Amsterdam , over!. 28-4-1984 , tr. Heemskerk 
18-2-1 947 met Johanna A. Beentjes , geb. Heemskerk 18-3-
192 1, woont J. Hobergs traat , dr. van He ndrikus Beentjes en 
Maria Kuijl. 
Kinderen uit d it huwe lij k allen geboren te Castricum: 
1 Johannes H. (Jan) 

geb. 12-3-1 948, timmerman , woont Deurganck 
39, tr. 29-6-1977 met Ca1harina H. (Ineke) 
Hollander , geb. Beverwijk 22-4-1953 , dr. van 
Derk Hollander en Johanna Kluft. 
Kinderen: Dennis en Es ter Zonneveld. 

2 Hendrikus J . (Henk) 
geb. 12-2- 1951, schilder , woont Braveld , eer
der geh. 23- 12 - 1978 m e t Margarel ha 
Cas1ricu111 , geb. 19- 1 1- 1939 , eerder gehuwd 
met Dick Zentveld , dr. van Jacobus Castricum 
en Johanna Stengs. Kind: Sharon Zonneveld. 

3 Alida M. geb . 5-7-1966, over!. Le iden 1-8- 1966. 

33 Floren1i11s C. Zonneveld , zn. van 22 , geb. Castricum 12-7-
1923 , tuinder , b loembo ll enkweker, ge m . werkman , 'sto nd 
bekend als d e h a rdloper van V itesse ' , woonde Mr. 
Dekkerstraat , aldaar over! . 27-4-1 983 , tr. Hee mskerk 16-6-
1960 met Maria Heesterbeek, geb . Heemskerk 18-3-1929, dr. 
van Henri kus J. Heesterbeek en Trijntje Bontes. 
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Floor 
Zonneveld, 
Maria 
Heesterbeek 
en hun doch
/er Anja (33) 

Kindere n uit dit huwelijk allen gebore n te Castricum: 
1 Anna C. (A nja) 

geb. 8-6- 1964 , advocaat , woont in Amsterdam , 
ongehuwd. 

2 Laurenlius H. (Loek) 
geb. 26-5 -1 967 , timmerm an bij de fa. Borst, 
woont Mr. De kk erst r. , tr. 12 -2- 1997 met 
Angela C.M. Apeldoorn, geb. Egmond Binnen 
3-9-1970, dr. van Ni co laas C. Apeldoorn e n 
Regina C.Th. de Graaf. 

3 Ca1harina G.(Karin) 
geb. Heemskerk 16-10-1 968, onderw ij zeres, 
woont in Haarlem samen met Emiel Knol , geb. 
Haarl e m 8-9 -1 967 , monteur-las ser , zn. van 
Willem Knol en Aaltje H . Büthker. 

4 Sylvia C. geb. 20-12-1969 , afgestudeerd in de taa lweten
sc happen, woo nt Goudenregenlaan , tr. 6-7-
1995 met Leonardus P. van der Sande , geb . 
24-3- 1967 , e lectricin , zn. van Leo nardu s P. 
van der Sande en Anna M.Th .I. Toepoel. 

34 Johannes Zonneveld, zn. van 23 , geb. Castricum 9-8-1 927, 
toezichthouder bosonderhoud en kampeerterrein bij PWN , 
woo nt in Heem skerk, tr . Hee m ske r k 17-4- 1959 me t 
Margarelha C. Beentjes , geb. Heemskerk 26-1 2-1929 , dr. van 
Hendrikus Beentjes en Maria Kuijl. 
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Hee mskerk: 
1 Engelberlus H. 

geb . 20-8-1960 , constructeur , woont Heems
kerk , tr. Hee mske rk 8-5-199 1 me t Marlies 
Nobels , geb. Utrecht 2 1-2-1965 , dr. van Hans 
K . Nobels en Johanna W. de Raad . Kinderen: 
Dennis en Lars Zonneveld. 

2 Maria J. (Ria) 
geb. 13 -8 -1 963, woont in Hee mske rk , tr . 
Heemskerk 11-10-19 85 met Jacobus C. 
Bee111jes , geb. Heemskerk 4-8-1960 , laborant , 
zn . van Antonius C.L.M. Bee ntjes en Maria 
A.E . van Lieshout. 

Verantwoording en bronnen 

De gegeve ns over he t Middeleeuwse ade llijke ges lac ht Van 
Sonnevelt z ijn o.a. ont lee nd aa n publicaties va n A .J .Bra nd 
(Holl and , 1987) en A. Sonneveld en J .S . Bontekoe (Gens Nostra, 
1994 nr 2). Dankbaar gebrui k is gemaakt van de gegevens van 
Frits Zonneveld (U itgeest), Ruud Zonn eve ld (Ve lserbroek) en 
Peter Zonneveld (Santpoort) uit hun lopende o nderzoek naar de 
stamboom van de familie Zonneveld . 
Voor het ve le archiefonderzoek op de archieven in deze reg io heb
ben naast de auteurs van dit art ike l, ook mevr. C.G. Bakker-Van 
der Wolff en H. Gons, a llen van Oud-Castricum , veel werk verze t. 

Slot 

Dank aan de ve le perso nen , die voor deze publicatie gegevens 
hebben verstrekt en fo to ' s hebben uitgeleend . Wij hopen dat de 
leden van de fa milie Zonneveld en andere geïnteresseerden aan 
deze sta mboo m vee l genoege n be leven . He laas is vanwege de 
beperkte ruimt e in he t jaarboekje s lechts ee n dee l van de 
Castricumse familie Zonneveld gepubliceerd. In een of meer vol
gende jaarboekjes zu llen andere takken worden behandeld . 

A.G.P. Smin ia - Wouters 
S.P.A. Zuurbier 



Castricum - Honderd jaar geleden 

De belangrijkste gebeurtenissen in Castricum van nu honderd jaar 
ge leden zijn opgespoord me t behulp van de gemee nteraaclsnotu 
le n , d e ink o me nde - en uitgaa nd e s tukke n va n de ge mee nte 
Castricum , de provinci ale bladen , de burgerlijke s tand-reg isters 
e tc. 
In het jaar 1896 hebben z ich in Castricum geen bijzondere voor
vallen voorgedaan . 
Op 1 januari 1896 bestaat het gemeentebes tuur uit burgemeester 
Johannes Mooij , de wethouders Wulbert Me lker en Jacob Kuijs, 
e n de raadsleden Ari e Asjes , He nri c us Franse , Jan Schuijt , 
Cornelis Spaansen en Jan T w isk. 
De rijksveldwachter is G .J . Banning en de gemeenteveldwachter is 
Cornelis Bakker. 

In deze periode schomme lt het aantal inwoners rond 1800; op 1 
jan. 1896 telt Castricum 1785 inwo ne rs, op 3 1 dec. 1896 is dit 
aantal toegenomen tot 1806; in dit jaa r worden in Castricum 54 
kinderen geboren; er worden 8 huwelijken ges loten en er overlij
den 27 personen. Door het geboortenoverschot van 27 en doordat 
er 6 personen meer zich e lders vestigen (73) dan er in Castricum 
komen wonen (67) , neemt het inwonertal met 2 1 personen toe. 
Het aanta l kiesgerechtigde inwoners voor de verkiezingen van de 
Tweede Kamer, de Prov inciale Staten e n de Gemeenteraad in 
1896 bedraagt 150. 

29 januari 1896 

De gemeenteraad besluit om een oproep te doen voor de aanstel
ling van een extra onderwijzer( es) tegen een jaarwedde vanf 550 ,
per 1 april 1896, de datum dat er nieuwe leerlingen worden toege
laten . 

12 februari 1896 

Uit de gemeentekas wordt een subs idie van f 550 ,- verstrek t om 
daarmee de geneeskundige hulp , die dokter P. Stolp jr. ten laste 
van het armenwezen heeft verricht , te betalen. Door de verminder
de opbrengs ten va n de pacht de r landerij en kon 'de Alge mene 
Armen' deze kosten niet dragen. 

26 maart 1896 

Opnieuw staat het benodigde aanta l onderwijzers ter di s
cussie en ook of het huidige aantal al niet vo lcloencle zou 
zijn . De raads leden Goes en Spaansen kr ijgen de taak 
om zich hierin te verdiepe n . Uite inde lijk blijft het oor
spronke lijke aantal gehandhaafd. 

Dokter Pieter Stolp tijdens een 111andeling op 111eg naar 
zee. Deze arts 1110011de aan. de Dorpsstraat e11 had een 
uitges trekte praktijk, die hij veelal lopend ajiverkte ; 
b ehal ve Cast ri c um. ve r zo rgd e hij oo k Eg m o nd e n 
Limmen in de periode J 88 J - 1905. Dokter Stolp was in 
onze streek niet alleen een zeer bekende, 111 aar ook een 
zeer beminde en gerespecteerde fïg uur . 

16 mei 1896 

Onderwijzeres E. Smit krij gt ee rvo l ontsl ag; a ls haa r opvo lger 
wordt benoemd J . Hermans uit Jabeek. 

1 september 1896 
Wethouder W . Melker moet periodiek aftreden ; hij wordt herkoze n. 

23 september 1896 

Bij het verlenen van de vergunning tot het laten passeren van de 
stoomtram Beverwijk - Alkmaar door de kom van de gemeente, is 
bedongen dat er naast a llerl e i voorzorgsmaatregelen ook dui zend 
gulden wordt geschonken aan de Algemene Armen van Castric um. 
Het heeft even geduurd voordat de heer Lubcké uit Brusse l , de 
vergunninghouder , de laats tgenoemde belofte is nagekome n. maar 
op deze dag is de g ift binnen. 

14 november 1896 

De heer Lubcké komt met het verzoek om een van de eisen, die als 
voorwaarde gold voor het ve rlenen van de vergunning tot het laten 
passeren van de tramlijn , te veranderen. Hij w il graag inplaats van 
het neerzetten van een sluitboom op de weg bij de sc hool het zo 
afspreken dat de persoon , die toch al de tram voorgaat clan bij de 
school met een vlaggetje op de weg gaat staan bij het passe ren van 
de tram. De gemeenteraad wil echter de e is tot het pl aatsen van 
een sluitboom handhaven. 

31 december 1896 

De gemeentereke ning ove r het jaar 1896 tel t aan ontvangs ten 
10.347 gulde n; de uitgaven bedragen ! 10.375,- , zodat een nade lig 
saldo res teert vanf28,- . 

S.P.A . Zuurbier 
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