De Castricumse familie . . . Hogenstijn

Jaarlijks wordt de geschiedenis en de stamboom
van een Castricumse familie in het jaarboek gepubliceerd. Inmiddels zijn vanaf 1981 al 27 verschillende families beschreven. Tot nu toe zijn vooral
de grotere Castricumse families aan bod gekomen,
wat betekent dat tot op heden uitsluitend van origine rooms-katholieke families zijn gepubliceerd.
Het onderzoek en de publicatie van de stamboom
van een Castricumse familie is heel veel werk en dat
verklaart de keuze van vooral de grotere families
om zoveel mogelijk mensen van de betreffende familie van dat vele werk te laten profiteren.
Dit jaar voor de eerste keer de publicatie van een
kleine en protestantse Castricumse familie. De familie Hogenstijn, die oorspronkelijk afkomstig is
uit het Duitse plaatsje Jerichow aan de Elbe, woont
vanaf omstreeks 1830 in Castricum.
Jerichow de bakermat van de familie Hogenstijn
Het plaatsje Jerichow, waar de Castricumse familie Hogenstijn vandaan komt, ligt 60 km ten noordoosten van
de stad Maagdenburg. Op 30 september 1789 wordt in de
Evangelisch-Lutherse kerk aldaar Johann Friedrich Hohenstein gedoopt. Deze Johann zal in 1864 op 75-jarige
leeftijd overlijden in Castricum als Jan Hogenstijn. Hij
heeft dan een bewogen leven achter de rug.
Binnen de familie Hogenstijn is door meerdere generaties het verhaal doorverteld dat deze Johann Hohenstein
krijgsgevange is gemaakt door het leger van Napoleon bij
de terugtocht na de verloren oorlog tegen Rusland. Johann
wist echter te ontkomen en is naar Nederland gevlucht:
“Tegen de kou droeg hij kranten onder zijn kleren.”

Jerichow, de geboorteplaats van Johann Friedrich Hohenstein.
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De geschiedenis van het landelijke stadje Jerichow gaat
terug tot omstreeks 1150. Rond dat jaar wordt in Jerichow
een klooster gebouwd, het eerste klooster in Noord-Duitsland dat met bakstenen is opgemetseld.
Jerichow ligt langs de rivier de Elbe. De naam heeft geen
enkel verband met de Bijbelse naam Jericho, maar is ontstaan uit een samenvoeging van de Slavische woorden
‘jery’ en ‘chow’ en betekent schuilplaats voor de dapperen.
Het stadje telde in 1794 ongeveer 1000 inwoners. De burgemeester schrijft in dat jaar aan de Pruisische overheid
dat de meeste inwoners handwerker of dagloner zijn. De
boeren hebben te weinig land om hiervan hun gezinnen te
kunnen onderhouden en zij verarmen.
Vooral in de 18e eeuw komen veel Duitsers naar Nederland,
omdat hier werk is te vinden en er veel meer welvaart is.
De vader van Johann Friedrich is Johann Andreas Hohenstein, geboren in het nabijgelegen dorpje Zollchow en
timmerman van beroep. Van diens vader, grootvader en
overgrootvader, die allen de voornaam Andreas dragen,
is zeer weinig bekend; die drie opeenvolgende generaties
wonen in Zollchow en zijn respectievelijk werkzaam als
timmermansknecht, melkveeboer en boerenknecht. Tot in
de huidige generatie wonen er in Jerichow afstammelingen met de naam Hohenstein.
Johann Friedrich Hohenstein in Ilpendam bij de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal
We komen Johann voor het eerst in Nederland in de archieven
tegen als hij in 1822 in Ilpendam trouwt met Aaltje Oostermeijer. Volgens de huwelijksakte woont hij daar dan al twee
jaar. Er is in die periode een heel groot project in Noord-Holland in uitvoering, namelijk de aanleg van het Noord-Hollands
Kanaal. Johann zal hieraan ongetwijfeld hebben meegewerkt
en wel aan het gedeelte van Amsterdam naar Purmerend dat
langs Ilpendam loopt. Bij de geboorteaangifte van zijn kinderen in Ilpendam komen we als beroep dagloner tegen.
De aanleg van het Noord-Hollands kanaal had oorspronkelijk ten doel om een waterverbinding tot stand te brengen tussen de marinehaven van Den Helder en de marinewerf van Amsterdam, slechts geschikt voor binnenvaartschepen. Amsterdam werd bedreigd door de steeds
moeilijker wordende vaart over de Zuiderzee en door een
niet te keren aanslibbing van het IJ en de havens. De stad
eiste dat het plan zodanig werd gewijzigd dat het nieuwe
kanaal breed en diep genoeg zou worden voor de grootste
koopvaarders die in die tijd in gebruik waren. Het 80 km
lange kanaal is in korte tijd gereed gekomen, namelijk tussen de jaren 1819 en 1825.
Uit een rapport van 21 mei 1822 blijkt dat het aantal werklieden is toegenomen tot 9.000 á 10.000. Het moet toen erg

De aanleg van het ‘Groot NoordHollandsch Kanaal’ van Amsterdam naar Den Helder.

druk geweest zijn langs het nieuwe kanaal, want behalve
de duizenden poldergasten die met een spa, baggerbeugel
en kruiwagen hun zware werk deden, waren er tientallen
moddermolens en kettingmolens, aangedreven door honderden paarden, bezig met het uitdiepen of bemalen van
kanaalgedeelten en sluisputten.
De zeer vele kanaalarbeiders kwamen overal vandaan. Dat
bleek uit een lijst van 19 mensen die eind mei 1823 te Boekel terechtstonden wegens de moord op de meedogenloze
aannemer Gerrit Huyskens: vijf van hen kwamen uit België, vier uit Duitsland, twee uit de Merwede-streek, vijf
uit Noord- en Zuid-Holland en drie elders uit Nederland.
In 1825 is het kanaal gereed. In 1829 woont Johann in Den
Helder zo blijkt uit de geboorte van zijn dochter Aaltje in
die plaats. We nemen aan dat Johann in Den Helder nog
gewerkt heeft aan het kanaal of aan de havens of sluizen.
Werkzaam bij het grote ontginningsproject in het
duingebied van Castricum
In 1824 zijn er vergevorderde plannen om het duinterrein
van Bakkum te ontwikkelen tot een volwaardig landgoed
met een landhuis, wegen en vaarten, boerderijen met landbouwgronden en bospartijen voor houtkap, jacht en recreatie. Het landgoed moet zichzelf kunnen bedruipen als
een rendabele landbouwonderneming en bovendien landschappelijk mooi zijn. Het zwaartepunt wordt veeteelt.
Deze ontwikkelingen spelen zich af tijdens de regeerperiode van Koning Willem I, die groot voorstander is van
het uitvoeren van landontginningsprojecten, sterk betrokken is bij de economische ontwikkeling van ons land en
daarvoor initiatieven ontplooit. In 1829 geeft hij een Amsterdamse makelaar opdracht om het duingebied, voornamelijk gelegen onder Bakkum en ter grootte van ruim
1000 hectare, voor hem te kopen. Voor de uitvoering van

het ontginningsproject en het beheer van het zogenoemde
‘Landgoed Bakkum’ stelt de koning op 12 september 1829
een commissie in, bestaande uit drie commissarissen die
belast worden met de uitvoering.
De commissie gaat zeer voortvarend te werk. In 1830 worden
een opzichter en vele arbeiders in dienst genomen. Een arbeider verdient 16 stuivers per dag. Aan de ontginning wordt in
dat jaar door 58 toen zogeheten aardwerkers gewerkt.
De geboorte van het vijfde kind van Johann Hohenstein in
1833 is in Castricum. Hij woont dan in het Koningsduin
en zal dus werkzaam zijn bij het ontginningsproject, evenals zijn zwager Jan Oostermeijer uit Ilpendam. In de periode 1830 - 1836 worden meerdere boerderijen gebouwd,
onder andere Johanna’s Hof, Van Lennepsoord, de Kroftwoning en aan de Zeeweg ook het Commissarishuis. Ook
verschillende afwateringskanalen worden gegraven, duinvlakten geëgaliseerd en vele bomen geplant. Op 29 juli
1839 brengt koning Willem I een bezoek aan Castricum
om zijn duinontginning te bezichtigen. Het project is dan
al enkele jaren gereed en inmiddels volop in bedrijf.
In Castricum gebleven als Hogenstijn
Na het gereedkomen van het ontginningsproject blijft Johann Hohenstein in Castricum wonen. Zijn naam wordt
verder vernederlandst tot Hogenstijn. Bij zijn tweede
huwelijk in 1842 heet hij nog officieel Hohenstein, maar
hij tekent zelf al met J. Hogensteijn. Na 1840 komen we
hem in de burgerlijke stand bij huwelijken, geboorteaangiften of als getuige bij huwelijken tegen met het beroep
arbeider, op latere leeftijd ook als winkelier en tapper. Hij
woont aan de Duinzijde. Bij de start van het bevolkingregister van Castricum in 1850 wordt hij ingeschreven als
Jan Hogensteijn (de oude) en zijn oudste zoon als Jan Hogenstijn. De naam Hogenstijn was in Kennemerland een al
reeds eeuwen bestaande familienaam.
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De drie zonen: Jan, Andries en Teunis
Johann en zijn eerste vrouw Aaltje Oostermeijer krijgen
acht kinderen, waarvan er twee op zeer jonge leeftijd
overlijden; de zoons Jan, Andries en Teunis zullen het geslacht voortzetten.
De huidige familie Hogenstijn in Castricum stamt af van
de zonen Jan en Andries, is aanvankelijk Luthers, maar
sluit zich later aan bij de Nederlands-hervormde gemeente.
De oudste zoon Jan (1822-1902) is arbeider en landbouwer (tuinder), woont lange tijd in de Duinontginning en
is gehuwd met Elisabeth Adriana Eckhart; zij krijgen vijf
kinderen, waaronder zoon Johan Jacob Hogenstijn (18511912). Deze Johan trouwt met Klaasje van den Berg en
koopt later een boerderij op de Brakersweg 20. Op deze
boerderij hebben ook zijn zoons Jan Hogenstijn, gehuwd
met Johanna Goedmaat en Kees Hogenstijn, gehuwd met
Marijtje Modder, geboerd.
De tweede zoon Andries (1825-1866) is arbeider en koetsier, woont aan de Lagedijk te Zaandijk, is gehuwd met
Margaretha van der Wal. Hij overlijdt op jonge leeftijd,
een zoon Jan en een dochter Bartha achterlatend. Margaretha van der Wal hertrouwt met Jan Beusman en gaat in
1871 in Castricum wonen, de plaats waar haar eerste man
zijn jeugd heeft doorgebracht en waar haar zwager Jan
Hogenstijn woont. Haar zoon Jan Hogenstijn (1861-1915)
trouwt met Marijke Ineke. Dit echtpaar krijgt maar liefst
zes zonen: Andries, Manus, Dirk, Doris, Albert en Gerrit. Zij krijgen geen dochters. Overigens hebben deze zes
zonen uitzonderlijk weinig kleinkinderen in de mannelijke
lijn. Alleen de zonen Dirk (1891-1991) en Gerrit (18991989) krijgen elk slechts één kleinzoon Hogenstijn.
De zes zonen zijn in de agrarische sector werkzaam, vooral
als tuinder (groente en bloembollen). De oudste zoon Andries
(1887-1943) woont aan de Beverwijkerstraatweg, trouwt met
Adriaantje de Graaf en heeft acht kinderen, waarvan alleen
Jan en Antje trouwen; de anderen blijven ongehuwd.
De zoons Manus, Dirk en Dorus wonen aan de Kramersweg in de Duinkant. Manus is ook veehouder, is gehuwd
met Tanna van Maarleveld en heeft alleen twee dochters;
Dirk trouwt met Leentje Mooij, heeft alleen een zoon en
Dorus trouwt met Lena Zuidweg. Dorus en Lena hebben
vijf kinderen: vier dochters en een zoon die ongehuwd
blijft. De vijfde en zesde zoon van Jan Hogenstijn, Albert
(Ab) en Gerrit, gaan de groente ook verkopen en beginnen samen een groentewinkel in de Dorpsstraat. Ab blijft
ongehuwd en Gerrit trouwt met Maria ten Wolde (zie over
haar een apart artikel in dit jaarboek). Zij krijgen twee kinderen Marie en Huib.
De derde zoon van Johann Hohenstein Teunis (1826-1919)
trouwt in 1850 als Teunis Hohensteijn met de Alkmaarse
Catharina Kors. Catharina is rooms-katholiek evenals de
nakomelingen van Teunis en Catharina, die de naam Hohensteijn voeren en aanvankelijk overwegend in Koog aan
de Zaan woonachtig zijn.
Teunis kunnen we beschouwen als de stamvader van de
Noord-Hollandse familie Hohensteijn. Teunis is koetsier,
stalhouder en later veehouder. Uit zijn huwelijk wordt een
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dochter geboren die op jonge leeftijd overlijdt. Daarna
volgen nog vijf zonen die elk voor nageslacht zorgen.
Teunis woont na zijn huwelijk in 1850 eerst enkele jaren
in Alkmaar, daarna tien jaar in Westzaan, veertig jaar in
Koog aan de Zaan en zijn laatste 15 jaren met een huishoudster in Alkmaar.
Een familie Hogenstijn uit Velsen en Haarlem
Naast de Castricumse familie Hogenstijn afkomstig uit Jerichow, bestaat er ook een familie van die naam uit Velsen
met nakomelingen tot in de huidige generaties. Een van
hen is dr. Clemens M. Hogenstijn, die veel gepubliceerd
heeft over de geschiedenis van zijn geboortestad Deventer, maar ook onderzoek heeft verricht naar de familie
Hogenstijn in Kennemerland. Hij verstrekte de hiernavolgende informatie.
De eerste leden van deze familie Hogenstijn zijn te vinden
in Velsen in de eerste helft van de 17e eeuw . Inmiddels
strekt dit geslacht zich uit over elf elkaar opvolgende generaties. De naam van de familie wordt op vele verschillende wijzen geschreven: aanvankelijk vooral Hoogesteijn en na de invoering van de burgerlijke stand in 1811
dikwijls Hogenstijn. Van de oudst bekende naamdrager
is slechts de voornaam Cornelis bekend. Zijn zonen heetten Engel en Arie (Adriaan). Beiden kregen nageslacht.
De eerste generaties bleven meestal in Velsen of vestigden zich in de omliggende dorpen in Kennemerland. Voor
zover beroepen bekend zijn, waren zij veehouder, soms
in combinatie met een functie als keurmeester van vee en
van hooi. Als nevenfunctie was een van hen ‘Rooms Armenmeester’.
Vrij snel kwamen contacten met de stad Haarlem tot stand
en vestigden sommige Hogenstijnen zich daar. In Haarlem
kwamen al veel langere tijd naamdragers Hogenstijn voor.
Niet weinigen zijn in de Haarlemse regio blijven wonen.
Anderen vertrokken naar Amsterdam en het Gooi.
De steendrukker Wilhelmus Hogenstijn (1808-1868), aanvankelijk molenknecht in de Haarlemmermeer, vestigde
zich in Deventer. Een deel van zijn nageslacht bleef daar
tot op heden wonen, een ander deel ging terug naar de
omgeving van Haarlem of verhuisde naar Amsterdam. In
latere generaties verspreidden de nazaten zich verder. De
familie uit Castricum was vanouds luthers, die uit Velsen
en Haarlem katholiek.
Naast de hiervoor genoemde familie Hogenstijn, die terug gaat op de broers Engel en Arie, komen nog meer
personen met de naam Hogenstijn in Haarlem en elders in Kennemerland voor. Sommigen van hen leefden
(veel) eerder dan de Velsenaren. Enkelen vallen op als
gevolg van hun maatschappelijke betekenis. Vooral over
de laatsten is, zeker in de afgelopen decennia, enkele malen gepubliceerd. Tot dusverre is het echter niet mogelijk
gebleken een familierelatie te leggen met de Velsenaren.
Het gaat hier om de volgende personen:
Heer Philips Henricszoon van Hogesteyn, geboren te
Egmond, priester gewijd in 1553, achtereenvolgens pastoor van Hazerswoude, waarvan de pastorie toebehoorde

aan de commanderij van St. Jan te Haarlem, prior van
die commanderij en tenslotte commandeur (1571-1574),
overleden in ballingschap te Amersfoort op 17 december
1574. Van hem zijn geschilderde portretten bekend op
een gedenkteken bij een graf in de vorm van een drieluik
en in de reeks van commandeursportretten van de Haarlemse Jansheren.
Dit waren de gegevens die tot 1993 bekend waren. In
dat jaar publiceerde T. van Bueren haar grote werk: ‘Tot
lof van Haarlem’. Daarin schetste zij de familiale achtergrond van Philips. Zoals uit het patroniem bij diens naam
al blijkt, droeg zijn vader de naam Hendrik. De moeder
heette Aag Gerritsdochter. Van Bueren introduceerde
ook Philips’ broer Dirk en zijn zuster Engele, die was gehuwd met Claas Gerritsz., rentmeester van het St. Jansklooster waaraan zijn zwager Philips was verbonden.
Bovendien geeft zij de ouders van Hendrik, Engel van
Hogesteyn Janszoon en Elisabeth van Arkel. Zo tekent
zich een reeks van vier achtereenvolgende generaties af:
Jan, Engel, Hendrik en tenslotte Philips met zijn broer
Dirk en zijn zuster Engele. Uitgaande van gemiddelde
leeftijden voor de opeenvolging van generaties moet
deze reeks in ongeveer het midden van de 15e eeuw zijn
begonnen.
Een tweede persoon die in dit kader de aandacht verdient
is eveneens een priester: Heer Wouter van Hogesteyn,
dominicaan ofwel predikheer. Deze Wouter was op 29
mei 1507 te Utrecht tot priester gewijd. Hij staat, als
Jerusalemvaarder met drie medereizigers, (met wapen)
geportretteerd op een paneel dat de geboortegrot te
Bethlehem voorstelt. Dit paneel (Amsterdam, ca. 1520)
is vermoedelijk afkomstig uit de Jerusalemkapel bij de
Amsterdamse Olafkapel. Op de lijst van dit paneel, thans
in Museum Catharijneconvent te Utrecht, staan de namen van de vier pelgrims naar Jeruzalem vermeld. Over
deze Wouter van Hogesteyn is niet meer bekend.

De spreiding van de familie Hogenstijn over Nederland
De naam Hogenstijn is een weinig voorkomende familienaam in Nederland, met in totaal 73 naamdragers volgens
de enige in detail gepubliceerde volkstelling van 1947.
Van dit aantal woont het overgrote deel in Noord-Holland,
met name 65 naamgenoten. Hiervan is Castricum de gemeente met verreweg de meeste naamdragers en wel 30
Hogenstijnen, gevolgd door Heiloo en Krommenie met
elk 8 en Beverwijk met 6.
Boven de genoemde 73 zijn er in totaal nog 24 personen
met in 1947 een geringe variatie in de schrijfwijze van
de naam en wel Hogenstein (21x), Hogensteijn (2x) en
Hogestijn (1x).
Ook de naamsvariant met dubbel o (Hoogenstein) bestaat
en wel nagenoeg uitsluitend in Noord-Holland met in totaal 46 naamdragers, waarvan er 19 in Heemstede en 18
in Amsterdam wonen. Ook hierbij komen in 1947 nog geringe variaties in schrijfwijze voor: Hoogensteijn (12x),
Hoogensteyn (1x), Hoogesteyn (3x) en Hoogestijn (1x).
Van de naam Hohensteijn, die verwant is aan de Castricum-

se familie Hogenstijn, zijn er in Nederland 27 naamdragers,
waarvan er in totaal 21 in Zaandam en Koog aan de Zaan
wonen. Daarenboven zijn nog enkele variaties in schrijfwijze: Hohenstein (8x), Hohensteyn (3x) en Höhenstein (5x).
Een Duitse adellijke familie Hohenstein
De graven Von Hohnstein behoorden tot een Duitse adellijke familie in de Harz, die vanaf het midden van de 12e
eeuw in oorkonden voorkomt en verbonden is aan het
kasteel Hohnstein (Harz). De glorieperiode liep tot de 14e
eeuw, toen de bezittingen over meerdere takken werden opgesplitst. Uiteindelijk ging het graafschap in de 17e eeuw
over op de familie Thun-Hohenstein.
Tussen 1816 en 1945 bestond in de provincie Thüringen het plattelandsdistrict ‘Grafschaft Hohenstein’; het
omvatte vier steden en 80 dorpen. Hohenstein komt in
Duitsland ook als plaatsnaam vijf keer voor; acht keer
wordt een gedeelte of wijk van een plaats zo genoemd.
Ook bestaan er meerdere burchten en kastelen van die
naam.
Van de verschillende families Hohenstein zijn er in de
loop der eeuwen een flink aantal familiewapens aangetroffen. Uit het heraldisch standaardwerk van J.B.
Rietstap worden maar liefst 12 wapens ‘Hohenstein’ beschreven en afgebeeld; zij zijn afkomstig uit de volgende
gebieden: Hessen, Pruissen, Rheinland, Thüringen, Würtemberg en de Elzas.
De Duitse kroonprins als Johannes Hoogenstein
De Duitse keizer Wilhelm II kreeg aan het einde van de
Eerste Wereldoorlog asiel in Nederland en ging wonen
op het kasteel in Doorn. Ook aan zijn zoon, kroonprins
Wilhelm (geboren Von Hohenzollern), werd asiel verleend. Deze troonopvolger woonde vijf jaar op het eiland Wieringen. Daarna kreeg hij van de Duitse regering
toestemming om naar Duitsland terug te keren, op voorwaarde dat hij zijn aanspraken op de troon zou opgeven.
De Nederlandse regering wil daaraan meewerken, mits
zijn vertrek in het geheim gebeurde om de geallieerden
en met name de verbitterde Fransen niet te kwetsen.
Frankrijk zou tegen dit vertrek formeel kunnen gaan protesteren. De Nederlandse overheid heeft gezorgd voor
een paspoort dat op naam stond van Johannes Hoogenstein. Zo is een van de vele titels die de kroonprins mocht
voeren ‘Graf von Hohenstein’ verbasterd tot de Nederlands klinkende naam Hoogenstein.
Op 10 november 1923 om vier uur ’s nachts stapte de
prins op de boot van het eiland Wieringen naar het vasteland, waar twee auto’s met chauffeur klaar stonden en
hem in het geheim naar de Duitse grens brachten.

De stamboom van onze familie Hogenstijn
In dit schema wordt de stamboom van de familie Hogenstijn weergegeven. Onder de toegevoegde nummers
1 t/m 25 zijn de gezinnen verder uitgewerkt. Voor de
duidelijkheid zijn alleen de namen van de ouders van de
gezinnen opgenomen.
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13 Cornelis Hogenstijn
1889 - 1948
x Marijtje Modder

21 Johan Hogenstijn
1919 - 1997
x Maaike Gorter

22 Pieter Hogenstijn
1922 - 2009
x Jacoba Gezelle

VIII 12 Jan Hogenstijn
1886 - 1968
x Johanna Goedmaat

14 Andries Hogenstijn
1887 - 1943
x Ariaantje de Graaf

19 Maarten Hogenstijn
1917 - 2003
x Grietje Kwak

20 Adrianus Hogenstijn
1925 - 2011
x Tiny Henkes

IX

23 Jan Hogenstijn
1917 - 1994
x Christina Stikvoort

24 Johannes Hogenstijn
1920 x Nel Beijers

15 Hermanus Hogenstijn 16 Dirk Hogenstijn
1888 - 1977
1891 - 1991
x Tanna van Maarleveld x Leentje Mooij

11 Jan Hogenstijn
1861 - 1915
x Marijtje Ineke

7 Andries Hogenstijn
1825 - 1866
x Margaretha v. der Wal

VI

10 Hendrik Hogenstijn
1856 - 1956
x Barta van den Berg

5 Johann Hohenstein
1789 - 1864
x Aaltje Oostermeijer
x Sara van der Harp
x Catharina Slegtkamp

V

9 Jan Hogenstijn
1851 - 1912
x Klaasje van den Berg

4 Johann Hohenstein
1765 x Anna Gaeden

IV

VII

3 Andreas Hohenstein
ca. 1736 - 1808
x Anna Schwenike

III

II

2 Andreas Hohenstein
1710 - 1784
x Catharina Albrecht

II

6 Jan Hogenstijn
1822 - 1902
x Elisabeth Eckhart

1 Andreas Hohenstein
ca. 1680 - 1745
x Anna Wiere

I

17 Doris Hogenstijn
1895 - 1983
x Helena Zuidweg

25 Huibert Hogenstijn
1942 x Rosalia Bakker

18 Gerrit Hogenstijn
1899 - 1989
x Maria ten Wolde

8 Teunis Hohenstein
1826 - 1919
x Catharina Kors

1e GENERATIE
1
Andreas Hohenstein, zn. van Andreas Hohenstein, geb.
te Zollchow rond 1680, boerenknecht, woonde te Zollchow, aldaar overl. 12-5-1745, tr. met Anna Wiere, geb.
omstreeks 1684, overl. Zollchow 23-7-1753.
Kind:
1 Andreas
geb. te Zollchow in 1710, tr. met Catharina Albrecht
zie 2
2e GENERATIE
2
Andreas Hohenstein, zn. van 1, geb. Zollchow in 1710,
melkveeboer, woonde te Zollchow, aldaar overl 16-101784, tr. in 1735 met Catharina Albrecht, geb. omstreeks
1706, overl. Zollchow 22-8-1775.
Kinderen geboren te Zollchow:
1 Andreas
geb. omstreeks 1736, tr. met Anna Luisa Schwenike
zie 3
2 Anna C.
geb. omstreeks 1738 (confirmatie in
1751).
3 Gottfried
geb. omstreeks 1744 (confirmatie in
1757).

7 Christiana Ch. geb. 23-12-1804.
8 Dorothea E.
geb. 4-5-1806.
5e GENERATIE
5
Johann Friedrich Jacob (Jan) Hohenstein, zn. van 4, geb.
in Jerichow 30-9-1789, dagloner, baggerman arbeider,
aardwerker, winkelier en tapper, woonde vanaf omstreeks
1820 in Ilpendam, werkte toen aan de aanleg van het
Noord-Hollands kanaal, in 1829 tijdelijk in Den Helder
en vanaf omstreeks 1830 in het Koningsduin in Castricum
als arbeider aan het ontginningsproject, overl. Castricum
20-11-1864, tr. (1) Ilpendam 9-6-1822 met Aaltje (Alida)
Oostermeijer, geb. Ilpendam 12-9-1799, overl. Castricum
16-5-1841, dr. van Teunis Oostermeijer en Aaltje Tamis de
Vries; tr. (2) Castricum 8-5-1842 met Sara van der Harp,
geb. Maassluis 16-5-1796, overl. Castricum 27-10-1846,
eerder gehuwd met Jacobus van der Post, dr. van Rokus
van der Harp en Dirkje Kroon; tr. (3) Castricum 6-8-1848
met Catharina Slegtkamp, geb. Beverwijk 17-7-1807,
huishoudster, overl. Castricum 22-10-1876, dr. van Hendrik Slegtkamp en Catharina Oudshoorn.

3e GENERATIE
3
Andreas Hohenstein, zn. van 2, geb. Zollchow omstreeks
1736, timmermansknecht, woonde te Zollchow, aldaar
overl 16-10-1808 op 72-jarige leeftijd, tr. Jerichow 20-111764 met Anna Luisa Schwenike, geb. omstreeks 1742 te
Groszwudicke, overl. Zollchow 7-5-1799.
Kinderen geboren te Zollchow:
1 Johann A.
geb. 21-5-1765, tr. met Anna Luisa
Gaeden
zie 4
2 Anna E.
geb. in 1767, overl. Zollchow in 1775.
3 Johann F.
geb. in 1771, overl. Zollchow in 1775.
4 Christiaan
geb. in 1774.
5 Christoph
geb. in 1775.
6 Catharina E.
geb. in 1780.
4e GENERATIE
4
Johann Andreas Hohenstein, zn. van 3, geb. Zollchow
21-5-1765, is Evangelisch Luthers gedoopt, timmerman,
woonde in Jericho, tr. Jerichow 2-11-1786 met Anna Luisa
Gaeden, geb. waarschijnlijk te Bergzow in 1763, dr. van
Johann Joachim Gaeden, bouwman te Bergzow.
Kinderen geboren in Jerichow:
1 Johann A.
geb. 23-6-1787.
2 Johann F. J.
geb. 30-9-1789, tr. (1) met Aaltje
Oostermeijer, (2) met Sara van der
Harp, (3) met Catharina Slegtkamp
zie 5
3 Friedrich W. G. geb. 28-3-1792, tr. met Antje Ringius,
overl. Völlen (D) 6-10-1836.
4 Friedrich W.
geb. 14-2-1798.
5 Charlotte W.
geb. 26-3-1800.
6 Carl F.
geb. 19-3-1802.

De handtekening van Johann Friedrich Hohenstein (5).

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1 Jan
geb. Ilpendam 24-7-1822, tr. met Elisabeth Adriana Eckhart
zie 6
2 Andries
geb. Ilpendam 27-1-1825, tr. met Margaretha van der Wal
zie 7
3 Teunis
geb. Ilpendam 11-3-1826, tr. met Catharina (Trijntje) Kors
zie 8
4 Alida (Aaltje) geb. Den Helder 16-2-1829, woonde
vanaf 1852 aan de Westerzij in Limmen, vanaf 1862 in West-Graftdijk,
vanaf 1865 in Akersloot, vanaf 1878 in
Graft, aldaar overl. 23-9-1901, tr. (1)
Limmen 19-1-1860 met Cornelis Vennik, geb. Limmen 16-9-1805, korenmolenaar, overl. Limmen 17-2-1861,
eerder gehuwd met Grietje Kooij, zn.
van Pieter Vennik en Aagje Admiraal;
tr. (2) Limmen 14-9-1862 met Jan Kuiper, geb. Graft 20-1-1823, houtzager,
overl. West-Graftdijk (gem. Graft)
9-12-1879, eerder gehuwd met Antje
Heines, zn. van Klaas Kuiper en Guurtje Leegwater.
5 Louisa
geb. Castricum 16-2-1833, woonde in
St. Pancras, vanaf 1860 te West- Knollendam (gem. Wormerveer), aldaar
overl. 15-6-1866, tr. St. Pancras 1212-1858 met Willem Olie, geb. Jisp
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6 Louis
7 Wilhelm
8 Wilhelmina

6-1-1831, landbouwer, broodbakker,
veehouder en koopman, overl. WestKnollendam 26-4-1879, eerder gehuwd met Maartje Kooij, hertrouwde
met Guurtje Bus, zn. van Teunis Olie
en Niesje Schagen.
geb. Castricum 16-1-1836, overl. Castricum 10-3-1836.
geb. Castricum 8-7-1837, overl. Castricum 18-8-1837.
geb. Castricum 9-7-1838, koopvrouw
in manufacturen, woonde vanaf 1863
in Egmond-Binnen, vanaf 1880 in de
Duinderbuurt in Castricum, over1.
Castricum 3-12-1912, tr. Castricum
14-10-1863 met Jacob Hinrichs Jacobs, geb. in Berdum (Oost-Friesland,
koninkrijk Hannover) 3-2-1832, koopman in manufacturen, arbeider en landbouwer, overl. Castricum 31-10-1900,
zn. van Apke Remmers Jacobs en Cornelia Janssen.

6e GENERATIE
6
Jan Hogenstijn, zn. van 5, geb. Ilpendam 24-7-1822, arbeider, landbouwer, ook op hoge leeftijd nog lantaarnopsteker, woonde in Castricum in de Duinontginning, na
1890 in Bakkum en tenslotte bij zijn zoon Jan op de Brakersweg, aldaar overl. 1-5-1902, tr. Castricum 26-8-1847
met Elisabeth Adriana Eckhart, geb. Limmen 17-6-1824,
overl. Castricum 6-1-1892, dr. van Hendrik Eckhart en
Trijntje Peers.

Castricum 5-5-1872 met Dirk Vis, geb.
Oterleek 16-1-1841, arbeider, overl.
Oterleek 22-11-1915, zn. van Gerrit
Vis en Sijtje Ton.
2 Trijntje (Catharina)
geb. 3-1-1850, woonde vanaf 1880 in
Uitgeest, aldaar aan de Westergeest
overl. 4-5-1923, tr. Castricum 2-51880 met Jan Eckhart, geb. Uitgeest
9-12-1847, tuinknecht, bloemkweker,
overl. Uitgeest 23-9-1929, zn. van Gustaaf Eckhart en Jannetje Bakker.
3 Johan Jacob (Jan)
geb. 19-10-1851, tr. met Klaasje van
zie 9
den Berg
4 Hendrik (Hein) geb. 25-3-1856, tr. met Barta (Bartje)
zie 10
van den Berg
5 Almoed Rebecca (Bet)
geb. 19-10-1863, woonde eerst in de
Duinontginning, vanaf 1905 op boerderij
Starrenburg aan de Bleumerweg in Bakkum, vanaf 1945 in de Burg. Mooijstraat,
overl. Castricum 25-2-1954, tr. Castricum 18-5-1890 met Frederik (Freek)
Grapendaal, geb. Castricum 3-5-1861,
landbouwer, veehouder, overl. Castricum 25-4-1932, zn. van Hermanus Grapendaal en Antje Beusman.
7
Andries Hogenstijn, zn. van 5, geb. Ilpendam 27-1-1825,
arbeider, koetsier, woonde aan de Lagedijk te Zaandijk,
aldaar overl. 12-9-1866, tr. Velsen 30-7-1857 met Margaretha van der Wal, geb. Beverwijk 15-9-1827, houdster
van kostgangers, woonde vanaf 1871 te Castricum (eerst
in de Kerkbuurt, na 1900 in de Duinderbuurt, aldaar overl.
16-6-1907, hertrouwde in 1870 met Jan Beusman, dr. van
Dirk van der Wal en Bartje Brouwer.

Jan Hogenstijn (6).

Kinderen geboren te Castricum:
1 Aaltje
geb. 9-2-1848, woonde achtereenvolgens in Heiloo, Oudorp, Koedijk en
Oterleek, aldaar overl. 5-2-1940, tr.
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Bartha Hogenstijn,
dochter van
Andries Hogenstijn en
Margaretha van der Wal (7).

Kinderen geboren te Zaandijk:
1 Dirk
geb. 30-9-1858, overl. Zaandijk 15-91866.
2 Jan
geb. 18-12-1861, tr. met Marijtje Ineke
zie 11
3 Bartha
geb. 1-9-1863, huishoudster achtereenvolgens in Limmen, Abbekerk, Beemster, woonde vanaf 1909 te Limmen,
overl. Alkmaar 18-12-1932, tr. Limmen 23-12-1909 met Cornelis (Cees)
van Twuijver, geb. Limmen 12-6-1846,
bloembollenkweker, overl. Limmen
12-12-1931, zn. van Jan van Twuijver
en Dirkje Kooij.
8
Teunis Hohenstein, zn. van 5, geb. Ilpendam 11-3-1826,
achtereenvolgens stalhouder, koetsier, koopman en veehouder (1903), woonde na zijn huwelijk eerst te Alkmaar,
vanaf 1853 in de Kerkbuurt te Westzaan, vanaf 1863 te
Koog aan de Zaan, eerst op het Vossenpad, later aan de
Lagendijk, woonde vanaf 1904 met huishoudster Gertje
Bokma in Alkmaar, aldaar overl. 10-4-1919, tr. Alkmaar
30-6-1850 met Catharina (Trijntje) Kors, geb. Alkmaar
5-4-1826, overl. Koog aan de Zaan 14-11-1901, dr. van
Pieter Kors en Antje Berkhout.
Kinderen:
1 Catharina
geb. Alkmaar 1-10-1850, aldaar overl.
11-11-1850.
2 Johannes (Jan) geb. Alkmaar 12-12-1851, groentekoopman, woonde te Koog aan de
Zaan, aldaar overl. 10-9-1905, tr.
Zaandam 30-6-1878 met Eva Sombroek, geb. Zaandam 10-1-1852,
woonde vanaf 1915 in’s Gravenhage,
aldaar overl. 11-4-1929, dr. van Hendrik Sombroek en Grietje van Ederen.
Zij kregen 3 kinderen, waarvan 2 jong
overleden.
3 Henri Anthonie geb. Westzaan 14-11-1853, groenteventer, woonde te Koog aan de Zaan,
aldaar overl. 10-6-1928, tr. Zaandam 1-10-1882 met Hendrika
Belzer, geb. Zaandam 24-51861, overl. Koog aan de
Zaan 24-2-1927, dr. van
Anthonie Belzer en
Antje Knots. Zij kregen 9 kinderen waarvan 4 jong overleden
en 3 trouwden.
4 Lodewijk Philippus
geb. Westzaan 311-1857, melkboer,
veehouder, woonde
te Koog aan de Zaan,
aldaar overl. 17-12-

Het echtpaar Jan Hogenstijn en Klaasje van den Berg (9).

1912, tr. (1) Koog aan de Zaan 1-71883 met Rosalia de Champs, geb.
Koog aan de Zaan 16-11-1841, overl.
Koog aan de Zaan 22-5-1906, eerder
gehuwd met Pieter Blank, dr. van Jean
Baptiste de Champs en Niesje Schoen;
tr. (2) Koog aan de Zaan 31-1-1907
met Hendrika Antoinette Maria Vlind,
geb. Koog aan de Zaan 29-5-1859, dr.
van Johannes Gijsbert Vlind en Helena
Maria Wilkens. Uit het eerste huwelijk
werd 1 kind geboren.
5 Gustaaf Eduard geb. Westzaan 2-1-1863, groente- en
fruithandelaar, woonde te Koog aan de
Zaan, overl. Zaandam 30-5-1942, tr.
Westzaan 28-4-1887 met Alida Vreeker, geb. Westzaan 16-2-1866, overl.
Koog aan de Zaan 3-8-1936, dr. van
Arie Vreeker en Neeltje Hooij. Zij
kregen 9 kinderen, waarvan 1 jong is
overleden en 1 ongehuwd bleef.
6 Petrus Jacobus geb. Koog aan de Zaan 20-6-1865,
koopman, landbouwer, arbeider, woonde te Koog aan de Zaan, aldaar overl.
24-10-1902, tr. Zaandam 28-4-1891
met Geertruida Klitsie, geb. Zaandam
25-6-1865, gaat met haar gezin in 1903
wonen te Zaandam, overl. Zaandam
14-6-1929, dr. van Pieter Klitsie en
Helena Sombroek. Zij kregen 6 kinderen, waarvan 1 jong is overleden.
7e GENERATIE
9
Johan Jacob (Jan) Hogenstijn, zn. van 6, geb. Castricum
19-10-1851, landbouwer, veehouder, gemeenteraadslid
van 1901 tot 1912 en een van de oprichters van de melkfabriek De Holland, woonde eerst in Bakkum, koopt in
1897 de boerderij aan de Brakersweg nr. 20, aldaar overl.
21-3-1912, tr. Castricum 25-5-1884 met Klaasje van den
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Klaasje van den
Berg op 88-jarige
leeftijd (9).

Het echtpaar
Hendrik
Hogenstijn en
Barta van den
Berg (10)

Berg, geb. Castricum 22-5-1852, woonde als weduwe op
de Bakkummerstraat, overl. Castricum 29-12-1942, dr.
van Cornelis van den Berg en Almoet Rebecca Eckhart.
Kinderen geboren te Castricum:
1 Jan
geb. 10-1-1886, tr. met Johanna Goedmaat
zie 12
2 Almoed Rebecca
geb. 26-11-1887, woonde vanaf 1927
in Amersfoort, vanaf 1930 in Nijmegen, aldaar overl. 5-10-1978, tr. Castricum 26-11-1925 met Elbertus Lablans,
geb. Amersfoort 11-5-1890, infanterist
1e klasse, zn. van Lodewijk Arnoldus
Lablans en Adriana Meerveld.
3 Cornelis (Kees) geb. 16-10-1889, tr. met Marijtje Modder
zie 13
4 Adrianus
geb. 22-5-1894, overl. Castricum 23-31908.

Nijmegen, vanaf 1945 in het ouderlijk
huis aan de Bakkummerstraat, vanaf
1969 in De Santmark, overl. Alkmaar
8-11-1977, (1) was gehuwd Castricum
13-6-1912 met Jan Mooij, geb. Heiloo
3-1-1886, tuinder, woonde vanaf ca.
1917 aan de Van Oldenbarneveldweg
nr. 19, overl. Castricum 31-3-1952,
hertrouwde met Adriana van den Berg,
zn. van Pieter Mooij en Aafje van der
Schinkel; (2) was gehuwd Castricum
25-10-1923 met Jan Willem Hendrik
de Rooij, geb. Haarlemmerliede en
Spaarnwoude 20-6-1895, vrachtrijder,
motorhersteller, zn. van Cornelis de
Rooij en Teuntje Lodder.

10
Hendrik (Hein) Hogenstijn, zn. van 6, geb. Castricum 253-1856, tuinder, woonde in de Duinderbuurt , later aan de
Bakkummerstraat, overl. Castricum 2-7-1956 (100 jaar!),
tr. Castricum 23-5-1886 met Barta van den Berg, geb.
Egmond-Binnen 27-8-1856, overl. Alkmaar 7-3-1940, dr.
van Dirk van den Berg en Trijntje van Voorst.
Hein Hogenstijn was vele jaren de oudste inwoner van
onze gemeente. Hij is in 1956 op 100-jarige leeftijd overleden. Zeker in die tijd een hoge zeldzaamheid.
Kinderen geboren te Castricum:
1 Trijntje
geb. 5-1-1887, woonde aan het Schulpstet, vanaf 1965 in De Boogaert, overl.
Castricum 24-12-1971, tr. Castricum
24-6-1909 met Cornelis (Kees) Kuijs,
geb. Castricum 24-11-1881, tuinder,
overl. Castricum 2-8-1941, zn. van
Pieter Kuijs en Dirkje Willems.
2 Elisabeth Adriana (Jane)
geb. 31-8-1888, huishoudster, woonde
vanaf 1923 in Halfweg, achtereenvolgens in Velsen, Diemen, Amsterdam en

11
Jan Hogenstijn, zn. van 7, geb. Zaandijk 18-12-1861,
landbouwer, tuinder, bloembollenkweker , woonde aan
de Kramersweg, overl. Castricum 3-3-1915, tr. Castricum
6-5-1886 met Marijtje Ineke, geb. Castricum 11-7-1859,
woonde als weduwe met haar zoon Albert aan de Dorpsstraat, Beverwijkerstraatweg, Stetweg en Overtoom,
overl. Castricum 25-2-1949, dr. van Hermanus Ineke en
Jansje Asjes.
Jan Hogenstijn had een gemengd bedrijf: bloembollen,
tuinderij en wat koetjes. Hij was onbezoldigd rijksveldwachter en werd ingezet bij kermissen; hij was ook lantaarnopsteker en grafdelver.
Jan woonde aan de Kramersweg, eerst in een oud huisje,
dat vanwege zijn gezondheid niet meer voldeed. Jan kocht
het oude tolhuis aan de Rijksstraatweg (Dorpsstraat), liet
dit afbreken en aan de overkant van de Kramersweg opbouwen. In de eerste wereldoorlog waren de oudste vier
zoons langdurig gemobiliseerd. Marijtje Ineke woonde
vanaf 1919 met haar zoons Ab en Gerrit aan de Dorpsstraat en hielp in de groente- en comestibleszaak. De verkoop in de winkel nam zoon Albert voor zijn rekening,
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terwijl zoon Gerrit een venterswijk
startte. Ab ruilde in 1932 met zijn broer
Gerrit van woning, die na zijn huwelijk
in 1925 aan de Beverwijkerstraatweg
was gaan wonen. Ab verkocht winkel
en woonhuis in de Dorpsstraat aan
broer Gerrit en ging rentenieren. Dat
voldeed op een gegeven moment toch
niet en Ab liet een nieuw winkelpand
met woning bouwen aan de Stetweg 1
in Bakkum. Tijdens de oorlog moest
hij en zijn moeder dit pand verlaten en
betrokken het eerste huis aan de Overtoom (nabij slager Van der Meer).
Kinderen geboren te Castricum:
1 Andries
geb. 7-3-1887, tr.
met Ariaantje de
Graaf
zie 14
2 Hermanus
geb. 15-10-1888, tr.
met Tanna van Maarleveld
zie 15
3 Dirk
geb. 7-2-1891, tr. met Leentje Mooij
zie 16
4 Doris
geb. 9-3-1895, tr. met Helena Adriana
Zuidweg
zie 17
5 Albert (Ab)
geb. 8-8-1897, winkelier in groenten en
fruit, woonde aan de Dorpsstraat, vanaf
1932 aan de Beverwijkerstraatweg,
vanaf 1940 aan de Stetweg, sinds 1943
aan de Overtoom en vanaf 1987 in De
Santmark, ongehuwd, overl. op 97-jarige leeftijd te Alkmaar op 29-1-1995.
Na de verkoop van de winkel aan Gerrit ging Ab rentenieren. Ab is gaan han-

Het echtpaar Jan Hogenstijn en Marijtje Ineke (11).

Het huis van Jan Hogenstijn (11) aan de Kramersweg, geschilderd door
Sijf Portegies. Hier werden hun zes zoons geboren. Later woonde hier
zoon Doris Hogenstijn (17).

De groentewinkel, genoemd ‘Fruithuis ’t Centrum’ van Ab Hogenstijn
(11) aan de Stetweg nr. 1.

Ab
Hogenstijn op
latere leeftijd.
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Een advertentie van de broers Albert (11) en Gerrit
(18); zij gebruiken de naam als Hogensteijn geschreven, omdat zij dat deftiger vonden.
De groentezaak aan de Dorpsstraat met links Albert
Hogenstijn.

6 Gerrit

delen in onroerend goed samen met
de zogeheten gouden ploeg. Ab was
bij openbare verkopingen vaak van
de partij en deed in de opslag van
het hoogste bod dat hem veelal het
strijkgeld opleverde. Ab liet bij zijn
overlijden een flink vermogen na dat
ten goede kwam aan zijn twaalf neven en nichten.
geb. 29-12-1899, tr. met Maria ten
Wolde
zie 18

Bijeenkomst van de nichten Hogenstijn in 1983:
v.l.n.r. onder Jans (14), Adrie (17), Mar (14), Antje (14), Nel (15)
en Nellie (17); boven Martha (14) en Marrie (17).

8e GENERATIE
12
Jan Hogenstijn, zn. van 9, geb. Castricum 10-1-1886, veehouder op de boerderij van zijn vader op de Brakersweg 20,
begon in 1927 een tuinderij op de Achterlaan 6, woonde
op Eva’s Hof aldaar, woonde vanaf 1931 in Heiloo als veehouder en pachter van boerderij ‘Ter Coulster Hof’, gelegen
midden in het bos van het landgoed, stopte in 1954 en ging
wonen aan de Rechte Hondsbossche laan, tenslotte aan De
Goude Boom ook in Heiloo, aldaar overl. 16-9-1968, tr.
Egmond-Binnen 10-5-1914 met Johanna Goedmaat, geb.
Egmond-Binnen 13-3-1887, overl. Heiloo 29-8-1968, dr.
van Maarten Goedmaat en Klaasje Veenhuijsen.
Kinderen geboren te Castricum:
1 Johan Jacob (Jan)
geb. 3-8-1916, veehouder, woonde
aan de Vergierdeweg te HaarlemNoord, vanaf 1985 in de Janskliniek
te Haarlem, aldaar kinderloos overl.
7-10-2001, tr. Haarlem 29-5-1958
met Margaretha Ellionora (Greetje)
Weide, geb. Batavia 10-10-1926,
overl. Haarlem 25-8-1984, dr. van
Pieter Weide en Siekiena Kroon.
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Het echtpaar Jan Hogenstijn en Johanna Goedmaat (12).

Jan Hogenstijn en Johanna Goedmaat met twee kinderen in 1922 voor
de boerderij aan de Brakersweg(12).

De boerderij ‘Ter Coulster Hof ’, gelegen midden in het bos van landgoed ‘Ter Coulster’ (12)

2 Maarten

geb. Heiloo 30-3-1890, overl. Alkmaar 22-1-1954, dr. van
Pieter Modder en Catharina Elizabeth Vasseur.
Kinderen geboren te Castricum:
1 Johan Jacob (Jan)
geb. 16-2-1919, tr. met Maaike Gorter
zie 21
2 Catharina Elizabeth (Bets)
geb. 15-4-1920, woont sinds 1950 op
Poelven, tr. Castricum 18-4-1950 met
Cornelis Louis (Kees) Bedeke, geb.
Castricum 15-2-1921, timmerman, houtbewerker, werkte onder andere bij Kees
de Groot en Tinus Hopman, overl. Castricum 9-5-1984, zn. van Jan Simme
Godfried Bedeke en Johanna Schoen.
3 Pieter (Piet)
geb. 3-4-1922, tr. met Jacoba (Coby)
zie 22
Gezelle

geb. 14-12-1917, tr. met Grietje (Gré)
Kwak
zie 19
3 Adrianus
geb. 19-12-1918, overl. Castricum 275-1922.
4 Klaasje (Clara) geb. 18-5-1921, woonde in Egmond
aan Zee, aldaar overl. 17-6-2011, tr.
Heiloo 18-9-1947 met Job de Groot,
geb. Egmond aan Zee 30-5-1925,
kraandrijver bij Hoogovens, overl.
Alkmaar 3-2-1974, zn. van Jacob de
Groot en Antje Stam.
5 Adriana (Janny) geb. 17-4-1923, woonde aan de Burenweg te Heiloo, overl. Heiloo 249-1998, tr. Heiloo 14-11-1945 met
Cornelis (Cor) Spaans, geb. Heiloo
6-2-1917, postbode, overl. Heiloo 317-2001, zn. van Luitje Spaans en Trijntje Bakker.
6 Adrianus (Arie) geb. 13-6-1925, tr. met Trijntje (Tiny)
Henkes
zie 20
7 Klaasje (Klazien) geb. 29-1-1928, was vanaf 1963 tot
1976 diaken bij de Ned. Herv. gemeente te Noord-Scharwoude, werd koninklijk onderscheiden voor haar bestuursen vrijwilligerswerk , woonde eerst
te Oudkarspel, sinds 1953 te NoordScharwoude, aldaar overl. 29-7-2008,
tr. Heiloo 21-12-1951 met Johan (Han)
Ootjers, geb. Noord-Scharwoude 2412-1925, adm. medewerker, overl.
Noord-Scharwoude 4-2-1993, zn. van
Jan Ootjers en Jannetje Molenaar.
13
Cornelis (Kees) Hogenstijn, zn. van 9, geb. Castricum 1610-1889, landbouwer, veehouder, kippenhouder, woont
eerst in het huisje Brakersweg 14, naast de boerderij van
zijn vader. Na het vertrek van zijn broer Jan van die boerderij, ging Kees in 1927 er met zijn gezin wonen, overl. Alkmaar 2-2-1948, tr. Heiloo 29-4-1917 met Marijtje Modder,

Het echtpaar Kees Hogenstijn en Marijtje Modder (13).
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Kees Hogenstijn en Marijtje Modder (13) voor hun huisje aan de
Brakersweg.

4 Adrianus

geb. 26-12-1925, overl. Castricum 2310-1926.
5 Klaasje (Klazien)
geb. 12-3-1928, woonde aan de Louise de Colignystraat, sinds 2008 in De
Santmark, tr. Castricum 12-9-1952 met
Lubbert (Lub) Harms, geb. Castricum
28-1-1928, werkte bij Hoogovens,
eerst als machinebankwerker, later als
bedrijfsfotograaf, overl. Castricum 147-2005, zn. van Jan Harms en Elizabeth Groenhoff.
Catharina en Klaasje Hogenstijn vertelden over de
boerderij aan de Brakersweg (29e Jaarboek):
“De periode voor de oorlog was een moeilijke periode van hard werken, ploeteren met elkaar en weinig
verdiensten. Alles was handwerk en de stukken land
lagen nogal uit elkaar, totaal zo’n 11 hectare, goed
voor een 10 tot 12 koeien. Ook tijdens onze schooltijd
werden we ingeschakeld om te helpen. Toen Klaasje
12 jaar oud was, kreeg zij met Sinterklaas een groot
pakket - spannend was dat - een overall, een melkkrukje en een spantouw; nu kon ze ook helpen met
melken.
In de oorlog, in 1942, kwam grootmoeder Klaasje van
den Berg, opie Hogenstijn, als evacué van de Bakkummerstraat naar de boerderij aan de Brakersweg, En
dat op 90- jarige leeftijd; zes weken later was zij overleden. We hebben in die oorlogstijd, het zal 1944 geweest zijn, ook nog negen paarden van de Wehrmacht
op de dors gehad, een half jaar lang of zo.
Die soldaten waren wel vriendelijk maar er was een
jonge SS’er bij, die de leiding had, daar hadden we
het niet zo op. En vader raakte zijn paard kwijt; hij
was mest aan het laden toen ze zijn paard kwamen
vorderen. Direct mee. Wat zal er toch in vader zijn
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De kinderen van Kees Hogenstijn en Marijtje Modder (13); v.l.n.r. Piet,
Jan, Klazien en Bets Hogenstijn.

omgegaan toen dat gebeurde. Hij heeft het beest nooit
meer terug gezien. Later heeft hij een koe geruild voor
een paard. Maar we hadden in die tijd wel te eten.
Jan trouwde met Maaike Gorter, ging werken bij Duin
en Bosch en woonde in Heiloo. Na de bevrijding leek
het wel wat beter te gaan met de boerderij, maar in
1947 kwam vader te overlijden, dat was een hele klap.
Piet bleef op de boerderij wonen met 10 tot 12 melkkoeien, wat varkens en kippen en hij had een paard.
Hij trouwde in 1954 met Coby Gezelle en is uiteindelijk automonteur geworden bij Cor Geluk, later buschauffeur. Niet meer de hele dag werken, maar gewoon een uur of negen per dag en zaterdag en zondag
vrij, dat was een hele verbetering.
Catharina trouwde in 1950 met Cornelis L. Bedeke en
ging wonen aan de Poelven. Klaasje trouwde in 1952
met Lubbert Harms, machinebankwerker en ging wonen
aan de L. de Colignystraat. En toen het met de kleine
melkveehouderij wat beter ging, kwam moeder Marijtje
Modder in 1953 te overlijden. Maar na haar overlijden
toen was het voor ons voorbij met de boerderij.”
14
Andries Hogenstijn, zn. van 11, geb. Castricum 7-3-1887
tuinder, woonde vanaf 1924 aan de Beverwijkerstraatweg nr.
44, overl. Castricum 2-6-1943, tr. Heiloo 21-9-1913 met Ariaantje (Jane) de Graaf, geb. Heiloo 11-10-1890, overl. Beverwijk 8-3-1973, dr. van Jan de Graaf en Jannetje Koning.
Na het overlijden van vader Andries in 1943 zetten de
zoons Han en Manus het tuindersbedrijf aan de Beverwijkerstraatweg voort.
Kinderen, tenzij anders gemeld, geboren te Castricum:
1 Marijtje (Mar) geb. 29-6-1914, huishoudster, winkelbediende, woonde onder andere in Uitgeest en Driehuizen, ongehuwd, overl.
Alkmaar 12-11-1988.

2 Jan

geb. 30-7-1917, tr. met Christina Johanna Stikvoort
zie 23
3 Johannes (Han) geb. Bergen 9-2-1919, tuinder, bloembollenkweker, woonde in het ouderlijk
huis aan de Beverwijkerstraatweg, ongehuwd, overl. Castricum 4-2-2007.
4 Dirk
geb. 11-1-1921, overl. Castricum 3-21921.
5 Jannetje (Jans) geb. Heiloo 15-10-1922, dienstbode,
woonde Beverwijkerstraatweg 44, ongehuwd, overl. Alkmaar 10-8-2009.
6 Bartha (Martha) geb. 25-6-1924, hulp in de huishouding, woonde Beverwijkerstraatweg
44, ongehuwd overl. Castricum 27-42004.
7 Antje
geb. 15-2-1926, woonde vanaf 1949 in
Koedijk, overl. Alkmaar 10-1-2004, tr.
Castricum 25-5-1949 met Evert Dekker,
geb. Staphorst 29-9-1923, grondwerker,
overl. Alkmaar 11-1-2009, zn. van Hendrik Dekker en Femmigje Kremer.
8 Hermanus (Manus)
geb. 6-6-1928, tuinder; bloembollenkweker, woonde aan de Beverwijkerstraatweg 44, sinds 2011 in Sans Souci,
ongehuwd.

Het echtpaar
Andries Hogenstijn
en Jane de Graaf
(14).

Het gezin van Andries Hogenstijn en Jane de Graaf (14); v.l.n.r. achter,
staand: Antje, Martha en Jans; naast de ouders Han en Marij en voor
Manus.

Het huis van Andries Hogenstijn (14) aan de Beverwijkerstraatweg
nr. 44.

Aardbeien plukken op hun tuin achter het huis aan de
Beverwijkerstraatweg. Van voor naar achter: Jans, Han en Manus
Hogenstijn (14).
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15
Hermanus (Manus) Hogenstijn, zn. van 11, geb. Castricum 15-10-1888, tuinder, veehouder, woonde aan de Kramersweg nr. 37, vanaf 1943 aan de Alkmaarderstraatweg
67, vanaf 1963 in de Geelvinckstraat 7, overl. Castricum
10-11-1977, tr. Heiloo 27-4-1916 met Tanna van Maarleveld, geb. Heiloo 1-10-1891, overl. Castricum 19-121973, dr. van Pieter van Maarleveld en Neeltje de Nobel.
Kinderen geboren te Castricum:
1 Marijtje (Mar) geb. 11-11-1916, verpleegster Duin en
Bosch, in 1942 op last van de Duitsers
geëvacueerd naar Utrecht, woonde
vanaf 1943 in Amsterdam, sinds 1996
in Zandvoort, aldaar overl. 5-12-2006,
tr. Castricum 20-4-1938 met Dirk Gerard (Dé) Beauchampet, geb. Amsterdam 8-4-1915, filiaalcontroleur Simon
de Wit/ Albert Heijn, overl. Amsterdam 22-12-1982, zn. van Gerardus
Aldogondus Beauchampet en Cornelia
Heertjes.
2 Neeltje (Nel)
geb. 10-11-1917, melkventster, woonde aan de Brakenburgstraat 16, overl.
Castricum 15-8-2005, tr. Castricum
15-9-1944 met Bruin Ymke Kingma,
geb. Stavoren 19-2-1914, beambte bij
de Nederlandse Bank, overl. Alkmaar
20-7-1980, zn. van Homme Bruins
Kingma en Idskje de Jong.
16
Dirk Hogenstijn, zn. van 11, geb. Castricum 7-2-1891,
tuinder, bloembollenkweker en gemeenteraadslid, woonde in het verplaatste tolhuis aan de Kramersweg nr. 35,
vanaf 1943 aan de Mr. Ludwigstraat 22, vanaf 1946 aan
de Geelvinckstraat 14, vanaf 1951 aan de Puikman 4,
vanaf 1964 in een verzorgingshuis in Bloemendaal, aldaar
overl. 3-6-1991 (100 jaar!), tr. Castricum 30-10-1919 met
Leentje Mooij, geb. Castricum 27-6-1894,
overl. Bloemendaal 20-11-1993, dr. van
Pieter Mooij en Maartje van der Schinkel.
Kinderen geboren te Castricum:
1 Johannes (Jan) geb. 1-4-1920, tr. met
Petronella
Cornelia
Maria (Nel) Beijers
zie 24

Het echtpaar Dirk Hogenstijn en Leentje Mooij (16).
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Manus Hogenstijn en Tanna van Maarleveld met hun twee dochters
tussen de tulpen aan de Kramersweg (15).

Het echtpaar Manus Hogenstijn en Tanna van Maarleveld (15).

Woonhuis van Dirk Hogenstijn. Dit voormalige tolhuis aan de
Rijksstraatweg was afgebroken en aan de Kramersweg weer opgebouwd
(16).

17
Doris Hogenstijn, zn. van 11, geb. Castricum 9-3-1895,
tuinder, bloembollenkweker, woonde aan de Kramersweg
nr. 16 vanaf 1946 Beverwijkerstraatweg 52, vanaf 1950 op
Kramersweg nr. 4, overl. Castricum 30-8-1983, tr. Krabbendijke 5-2-1920 met Helena Adriana (Lena) Zuidweg,
geb. Krabbendijke 25-6-1893, overl. Alkmaar 23-6-1972,
dr. van Laurus Zuidweg en Neeltje Koets.
Kinderen geboren te Castricum:
1 Marijtje Neeltje (Marrie)
geb. 15-1-1921, begeleidster van psychiatrische patiënten, woonde onder
andere in Amsterdam, Haarlem en Alkmaar, de laatste jaren in Bergen, ongehuwd.
2 Neeltje Marijtje (Nellie)
geb. 6-10-1922, woonde in het ouderlijk huis aan de Kramersweg, vanaf
1989 in De Boogaert, ongehuwd,
overl. Alkmaar 22-9-2002.
3 Adriana Helena (Adrie)
geb. 15-6-1925, woonde aan de Pr.
Marijkestraat 16, overl. Alkmaar 9-82007, tr. Castricum 15-5-1953 Johannes Cornelis (Hans) van Deelen, geb.
Castricum 28-4-1927, chef-monteur
en technisch tekenaar bij PTT, medeoprichter van de Werkgroep OudCastricum, woont in een verpleeghuis
te Heerhugowaard, zn. van Derk van
Deelen en Antonia Hendrika Klopman.
4 Johanna (Hanna)
geb. 16-9-1930, verpleegster, woonde
in Amsterdam, de laatste jaren in Yerseke, ongehuwd.
5 Johannes (Jan) geb. Alkmaar 15-9-1937, gehandicapt,
woonde bij ouders, ongehuwd overl.
Heemstede 27-2-1971.

Na de dienst in de Ned. Hervormde Kerk in de Dorpsstraat.
V.l.n.r. Piet Mooij sr., ? en Dirk Hogenstijn (16).

Doris Hogenstijn en Lena Zuidweg en dochtertje Marrie achter hun
huis aan de Kramersweg (17).

Het nieuwe huis van Doris Hogenstijn aan de Kramersweg (17).
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Doris Hogenstijn en Lena Zuidweg met hun
vier dochters; v.l.n.r. Nellie, Adrie, Hanna en
Marrie (17).

18
Gerrit Hogenstijn, zn. van 11, geb. Castricum 29-12-1899,
groenteventer, nam in 1932 de groente- en fruitwinkel aan
de Dorpsstraat van zijn broer Ab over, woonde na zijn huwelijk eerst in een nieuw huis aan de Beverwijkerstraatweg, vanaf 1932 aan de Dorpsstraat nr. 54, vanaf 1960 aan
de Torenstraat 13, sinds 1972 aan de Offenbachstraat 11
en tenslotte vanaf 1977 in De Boogaert, overl. Heemskerk
11-8-1989, tr. Castricum 7-10-1925 met Maria ten Wolde,
geb. Castricum 7-1-1904, overl. Castricum 8-9-1990, dr.
van Huibert ten Wolde en Geertje Mooij.

Kinderen geboren te Castricum:
1 Marijtje Geertje Huberta Johanna (Rie)
geb. 10-6-1927, kantoorbediende,
woonde aan de Cieweg, sinds 1996 aan
De Loet, tr. Castricum 30-11-1950 met
Cornelis Reinders (Kees) Deichmann,
geb. Amsterdam 10-10-1928, medischadministrateur bij Duinenbosch, zn.
van Willem Deichmann en Nelly Anna
Smit.
2 Huibert Gerrit geb. 17-5-1942, tr. met Rosalia Catharina Maria (Rosa) Bakker
zie 25

Gerrit Hogenstijn (18) met paard aan de Kramersweg, rechts vooraan het Tolhuis, daarnaast
het huis van Manus Hogenstijn (15).
Gerrit Hogenstijn (18) met zoontje Huib.
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Gerrit Hogenstijn (18), Maria ten Wolde met hun kinderen Marie en Huib
bij hun 50-jarig huwelijk in 1975.

Het huis dat Gerrit Hogenstijn in 1927 aan de Beverwijkerstraatweg
heeft laten bouwen; hij verkocht het huis aan broer Ab na vertrek naar de
Dorpsstraat, is in de negentiger jaren gesloopt, nu op deze plaats het pand
van IJ. Schut. In de deur Maria Hogenstijn-ten Wolde (18).

9e GENERATIE
19
Maarten Hogenstijn, zn. van 12, geb. Castricum 14-121917, veehouder, vanaf 1966 fustmeester bij de veiling,
woonde eerst te Heiloo, sinds 1954 in Hoogkarspel, aldaar overl. 2-8-2003, tr. Heiloo 11-10-1944 Grietje (Gré)
Kwak, geb. Oudorp 18-5-1912, overl. Hoogkarspel 25-31968, dr. van Christiaan Kwak en Teuntje Oudejans.
Kinderen geboren te Heiloo:
1 Jan Maarten
geb. Alkmaar 22-1-1946, weg- en
waterbouwkundige, woont te Hoogkarspel, tr. Medemblik 7-11-1968 met
Hendrina (Henny) Zeldenrust, geb.
Medemblik 4-9-1940, dr. van Marten
Zeldenrust en Cornelia Hendrina de
Regt. Kinderen: Marianne en Coen
Hogenstijn.
2 Johan Christiaan (Joop)
geb. 17-12-1947, automatiseringsmedewerker, programmeur, woont in
Bovenkarspel, tr. Bovenkarspel 8-121971 met Gesina Christina Maria
(Gea) Jong, geb. Bovenkarspel 7-101948, dr. van Nicolaas Jong en Christina Peerdeman. Kinderen: Barry, Cindy
en Ivo Hogenstijn.
20
Adrianus (Arie) Hogenstijn, zn. van 12, geb. Castricum
13-6-1925, boerenarbeider, later stierenverzorger bij KIstation, woonde eerst in de Noord-Beemster, vanaf 1959
in Sijbekarspel, sinds 1992 te Hoogkarspel, overl. Stede
Broec 22-12-2011, tr. Heiloo 2-12-1949 met Trijntje
(Tiny) Henkes, geb. Texel 11-11-1927, dr. van Albert Henkes en Cornelisje Dijker.
Kinderen:
1 Alberdina Johanna (Diny)
geb. Beemster 18-12-1951, woonde in
Vlaardingen, vanaf 1978 in Oosthui-

Maarten Hogenstijn en Gré Kwak met hun kinderen Jan en Joop (19)

2 Jan Cornelis
3 Johnny (John)

zen, 1985 in Opmeer en sinds 2009 in
Spanbroek, was gehuwd Sijbekarspel
11-5-1973 met Eddy van Beek, geb.
Oosthuizen 18-3-1951, operator, zn.
van Wim van Beek en Geer Kroonenburg.
geb. Beemster 11-8-1953, werknemer
Nuon, woont te Wognum, geen kinderen.
geb. Sijbekarspel 10-9-1964, heeft autobedrijf Glas (Opel) te Hoogwoud,
woont te Sijbekarspel, samen met Johanna Jolanda Rood, geb. Abbekerk
4-3-1965, interieurverzorgster, dr. van
Nicolaas Petrus Rood en Geertruida
Johanna Maria Pelt. Geen kinderen.
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21
Johan Jacob (Jan) Hogenstijn, zn. van 13, geb. Castricum 16-2-1919, werkte bij Duinenbosch als arbeider in
de algemene dienst en als beheerder van de begraafplaats,
woonde de eerste jaren na zijn huwelijk te Heiloo, sinds
1946 op Duinenbosch nr. 3, vanaf 1957 in Heiloo, aldaar
overl. 19-8-1997, tr. Heiloo 6-4-1944 met Maaike Gorter,
geb. Egmond-Binnen 18 -12-1909, overl. Alkmaar 27-121989, dr. van Dirk Gorter en Barbara Dekker .
Kinderen:
1 Cornelis Dirk (Kees)
geb. Heiloo 9-2-1945, elektricien bij
PEN, woont in Heemskerk, was gehuwd Heiloo 8-2-1982 met Marian
Uijtenhaak, geb. Amsterdam 12-31950, dr. van Hendricus Uijtenhaak en
Maria Nekken. Kinderen: Monique en
Mark Hogenstijn.
2 Barbara Marijtje
geb. Castricum 14-6-1946, verkoopster, woont in Heiloo, heeft sinds 3011-2009 een relatie met Michiel Bossers, geb. Biak (Nieuw-Guinea) 31-81953, zn. van Cornelis Bossers en Erni
van den Boogaard.
3 Dirk Pieter
geb. Castricum 31-7-1951, was bankbediende bij ABN, woonde in Amsterdam, aldaar ongehuwd overl. Amsterdam 7-4-2006.
22
Pieter (Piet) Hogenstijn, zn. van 13, geb. Castricum 3-41922, eerst veehouder, vanaf 1954 automonteur, later buschauffeur, woonde in de Goudenregenlaan, vanaf 1962 in
Amsterdam, overl. Diemen 17-10-2009, tr. Amsterdam
28-12-1957 met Jacoba (Coby) Gezelle, geb. Amsterdam
9-7-1925, overl. Hoofddorp 28-6-2007, dr. van Nicolaas
Daniël Gezelle en Maria Magdalena Stroomberg.

Jan Hogenstijn en Maaike Gorter met hun kinderen in 1954 bij hun
woning op het terrein van Duinenbosch (21).

Kinderen geboren te Heemskerk:
1 Marina Corina geb. 9-7-1958, heeft een dierenspeciaalzaak, woont in Huizen, samen met
Jan Roelof Roelofs, kok.
2 Pieternella Jolanda (Lana)
geb. 5-3-1960, fotografe, woont in
Amsterdam, tr. Halfweg 2-5-2005 met
Helena Maria Josephina van Kampenhout. Kind: Holdy Hogenstijn, geb.
Hengelo 10-5-1998.
23
Jan Hogenstijn, zn. van 14, geb. Castricum 30-7-1917,
werkte als terreinwerker bij PWN, was ook koster in de
Ned. Hervormde kerk, woonde achtereenvolgens vanaf
1946 aan de Beverwijkerstraatweg, vanaf 1948 in de Meester Ludwigstraat, vanaf 1952 Dorpsstraat (kostershuisje bij
de dorpskerk), vanaf 1958 aan de Poelven en vanaf 1976 op
Plantenhove, overl. Beverwijk 24-4-1994, tr. Castricum 1411-1944 met Christina Johanna Stikvoort, geb. Amsterdam
4-7-1922, overl. Heerhugowaard 9-3-1997,
dr. van Bernardus Johannes Stikvoort en
Kaatje Bloemraad.

Jan Hogenstijn en Christina Stikvoort met voor het
nichtje Tineke de Rijke en rechts dochtertje Ada (23).
Piet Hogenstijn en Coby Gezelle trouwden in 1957 (22).
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Uit dit huwelijk:
1 Adriana (Ada) geb. Castricum 25-4-1946, woonde
in Alkmaar, sinds 1975 in Heerhugowaard, tr. Castricum 22-9-1967 met
Werner Ebner, geb. Alkmaar 3-7-1946,
ondernemer op electronica-gebied, zn.
van Antje Ebner.
24
Johannes (Jan) Hogenstijn, zn. van 16, geb. Castricum 1-41920, directeur bij de papiergroothandel Proost en Brandt,
woonde vanaf 1953 in Naarden, vanaf 1966. in Blaricum,
tr. Amsterdam 21-10-1953 met Petronella Cornelia Maria
(Nel) Beijers, geb. Rotterdam 6-6-1920, dr. van Wilhelmus
Beijers en Anna Clara Wilhelmina Messing.
Kinderen geboren te Bussum:
1 Patricia Jacqueline (Patty)
geb. 15-7-1955, coach, intervisor and
trainer, woont in Venlo, (1) tr. Lochem
23-5-1981 met Frederik Bernard Pieter (Freek) Meijer, financieel medewerker bij Océ-Van der Grinten, geb.
Wahroonga (Australië) 12-3-1945; (2)
sinds 2003 geregistreerd partner van
Theodoor Joseph (Ted) Heijnen, geb.
Tegelen 13-8-1954, verkoopmanager
bij reisorganisatie Munckhof.
2 Annette Hélène (Anneke)
geb. 29-10-1956, musicologe en contrabassist, was o.a. artistiek directeur
van Het Concertgebouw, nu adviseur
en bestuurder in kunst en cultuur,
woont in Amsterdam, geregistreerd
partner van Pieter Visser Jongejan,
geb. Barranquila (Colombia) 28-101948, manager bij Shell.
3 Robert Jan
geb. 22-2-1960, hotelmanager bij Starwood Hotels and Resorts, woont in Jakarta, Indonesië), tr. Jakarta 2-2-1993
met Dewi Constantina Manuputty,
geb. Soekaboemi (Indonesië) 14-21969. Kinderen: Tristan en Hayden
Hogenstijn.
4 Pauline Bettina geb. 23-6-1963, was management
consultant en trainer, nu zelfstandig
ondernemer in beheer van onroerend
goed ‘Service Total France’, woont in
Flayosc (Fr.), geregistreerd partner van
Mirjam Evelyn Hera den Uijl, was modeontwerpster, nu eveneens zelfstandig
ondernemer in beheer van onroerend
goed, geb. Gouda 18-7-1963.
25
Huibert Gerrit (Huib) Hogenstijn, zn. van 18, geb. Castricum 17-5-1942, ambtenaar bij gemeente, belast met
rampenbestrijding, brandweer, veiligheid, woonde aan de
Gobatstraat, sinds 1995 aan de Pr. Frederik Hendrikstraat,
tr. Velsen 10-4-1969 met Rosalia Catharina Maria (Rosa)
Bakker, geb. Velsen 25-11-1948, overl. Castricum 25-12008, dr. van Bartholomeus Wilhelmus Bakker en Anna
Maria Virginia Fonteijn.

Bij de 90e verjaardag van Jan
Hogenstijn in
2010 met echtgenote Nel Beijers
(24).

De kinderen van Jan Hogenstijn en Nel Beijers in 2010; v.l.n.r. Pauline,
Robert-Jan, Anneke en Patty Hogenstijn (24).

Kind:
1 Gerrit Bart Huibert
geb. Heemskerk 17-7-1971, interimmanager transport en logistiek, woont
in Maria Hoop (Limburg), tr. Echt/
Susteren 15-7-2011 met Daphne Renata van den Broek, geb. Amersfoort
18-5-1969, organisatie-psycholoog, dr.
van Ron van den Broek en Trudy Fliek.
Kind: Tiberius Hogenstijn.
Slotwoord
Dank aan de vele personen die voor deze publicatie informatie hebben verstrekt en foto’s hebben uitgeleend. Kees
Bedeke, Clemens Hogenstijn en Ton Hohensteijn hebben
een bijzondere bijdrage geleverd. Tenslotte ook dank aan
de diverse archiefinstellingen voor hun medewerking bij
de opsporing van allerlei gegevens voor de samenstelling
van deze stamboom.
Wij hopen dat de leden van de familie Hogenstijn, Hohensteijn en andere geïnteresseerden veel genoegen aan deze
stamboom beleven.
Simon Zuurbier
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Castricum - Honderd jaar geleden

Het jaar 1911 kenmerkt zich door verschillende
bouwactiviteiten in het centrum van het dorp: de
sloop van het oude raadhuis en de bouw van een
nieuw raadhuis. Voorts wordt gebouwd aan een
nieuwe r.-k. kerk St.-Pancratius, aan hotel De Rustende Jager en aan café De Landbouw.
De gebeurtenissen in Castricum van honderd jaar
geleden zijn vooral ontleend aan de gemeenteraads
notulen, de inkomende en uitgaande stukken van
de gemeente Castricum, de provinciale bladen, de
burgerlijke standregisters etc.
1 januari 1911
Het gemeentebestuur bestaat op 1 januari 1911 uit burgemeester Johannes Mooij, de wethouders Joseph Goes en
Petrus Valkering. De raadsleden zijn Johan Hogenstijn,
Pieter Duijn, Gerrit Pzn. Kuijs, Petrus Pzn. Kuijs,
Theodorus Dijkman en Pieter Twisk. De gemeenteontvanger is Bernardus Res. In de gemeente zijn 506 personen
kiesgerechtigd voor de Tweede Kamer. Het aantal kiesgerechtigden voor de verkiezing van raadsleden in Castricum
is 418. Daarvan zijn er 288 opgekomen bij de verkiezingen.
Op 1 januari 1911 telt Castricum 3267 inwoners. Dit aantal is op 31 december in datzelfde jaar toegenomen tot
3438. In het jaar 1911 vestigen zich in onze gemeente 463
personen, terwijl er 279 naar elders vertrekken. Er worden
in dat jaar 95 kinderen geboren, er overlijden 108 inwoners en er worden 12 huwelijken gesloten.
10 januari 1911
In het raadhuis wordt door de betrokken besturen overgegaan tot het openbaar verhuren voor een periode van vijf
jaar van enige percelen wei- en bouwland:
Voor de gemeente Castricum:
1 De Warkamp, in 12 percelen, samen groot
2 De Kronenkamp
3 De Staalkamp
4 De Schuitenkamp
5 De Zanddijk
6 De Madeweg
Voor de Algemene Armen:
1 Een akker bouwland te Noord-Bakkum
2 Het Boschje te Bakkum
3 Jan Beenders-akkers, weiland
4 Het Bavenhofstee-bouwland in 3 percelen
5 Het Nesje, weiland
6 Het weiland ten westen van de Groene Laan
7 Het weiland de Baartenven
8 Het weiland het Morsje in het Bakkummerveld
Verder de Schulpstetten nr. 1 t/m 8.
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are
167,10
231,20
177,20
223,20
32,20
65,50
13,50
12,70
78,70
67,80
98,70
28,30
59,00
171,10

18 januari 1911
Vroedvrouw mej. E. Kieft-Slot, die in Limmen woonde,
is in december 1910 overleden. Samen met de gemeente
Limmen wordt een regeling afgesproken voor de tijdelijke
benoeming van een vroedvrouw.
Aan de provincie wordt opgegeven dat de gemeente over
een geneesheer beschikt, te weten IJ. Schoonhoff. Op
Duinenbosch zijn vier geneesheren en een apothekeres.
De gemeente wil van 1 maart tot 1 september een deel van
het terrein van Jacob Res gebruiken voor de bouw van een
nieuw raadhuis.
21 februari 1911
B&W verkopen de grond en het brandspuithuisje aan de
Kramersweg (Burg. Mooijstraat). Voor 200 gulden wordt
Martinus Res de nieuwe eigenaar.
De burgemeester merkt aan het einde van de vergadering
op dat dit de laatste vergadering zal zijn in het oude raadhuis en dat daaraan vele herinneringen, zowel aangename
als misschien minder aangename, achterblijven. Hij hoopt
echter dat met het slopen van het oude raadhuis veel aan
de vergetelheid zal mogen worden overgelaten. Op zijn
voorstel wordt goedgevonden om een foto van het raadhuis te laten maken.
29 maart 1911
Het ‘Comité tot aanleg eener stoomtramverbinding
Egmond-Castricum’ verzoekt opnieuw aan de gemeenteraad om f 300,- bij te dragen in de kosten van de voorbereidingen voorafgaande aan de definitieve aanleg. Ook
nu wordt daartoe niet besloten, omdat voor de gemeente
de aanleg van weinig belang is, daarentegen wel voor de
Egmonden.
18 april 1911
De huurwaarde van de lokaliteiten met een vergunning tot
de verkoop van sterke drank is geschat door de gemeenteontvanger B.A. Res. Het betreft de volgende eigenaren:
in de Kerkbuurt: Rika van Benthem (de Vriendschap),
J.B. Koopman (De Rustende Jager), B. Wempe (hoek
Dorpsstraat-Burg. Mooijstraat), M. Olgers (Burg.
Mooijstraat) en P. Schotvanger (hoek Burg. Mooijstraat
- Mient); in wijk B: D. Tromp (Oosterbuurt) en vier in
Bakkum: L.A. Burgering (Bakkummerstraat), W. Joosten
(nu hotel Borst), K. Peijs, K. Brantjes en C. Castricum (De
Goede Verwachting aan de Heereweg).
27 april 1911
Na afloop van de raadsvergadering legt burgemeester
Mooij de eerste steen van het in aanbouw zijnde nieuwe
raadhuis.

4 mei 1911
Er wordt besloten om mej. J.J.Vahl, verloskundige te
Heiloo, te benoemen tot vroedvrouw. Dat gebeurt met ingang van 15 mei en voorlopig voor een jaar.
24 mei 1911
De commissie tot voorbereiding van de oprichting van
een elektrische centrale voor West-Friesland verzoekt aan
het gemeentebestuur om een principiële niet bindende
beslissing te nemen omtrent aansluiting van de gemeente
Castricum.
Met hetzelfde doel heeft ook de Kennemer ElectriciteitMaatschappij te Bloemendaal een verzoek aan het gemeentebestuur gericht. Deze verzoeken zijn voor kennisgeving aangenomen en er is besloten een afwachtende
houding aan te nemen.

10 juni 1911
Bij het vee van heel veel boeren is de besmettelijke ziekte
mond- en klauwzeer uitgebroken.
19 juli 1911
De raad wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de
balken in het nieuwe raadhuis niet naar wens liggen en dat
de architect, de heer Stuyt, er voorstander van is dat onder
de balken een plafond zal worden aangebracht.
De raad geeft er echter de voorkeur aan om het te laten zoals het nu is. Zij meent dat de lagere zolder in de raadszaal
wanstaltiger zal staan dan de balken.

31 mei 1911
Er wordt een heffingsverordening vastgesteld tot terugbetaling van de kosten van het onderwijs die de gemeente
Castricum aan de gemeente Alkmaar zijn verschuldigd.
Het betreft de kinderen uit Castricum die de openbare lagere scholen in Alkmaar bezoeken. De kosten bedragen 18
gulden per leerling per jaar en dienen door de betreffende
ouders te worden betaald.
De nieuwe Pancratiuskerk in aanbouw. Links achter is nog een
stukje van de oude kerk te zien, dat na voltooiing van de nieuwe kerk
werd gesloopt.

Dit plankje is door een metselaar achtergelaten tijdens de bouw van
de kerk. In Alkmaar woonde een familie Querelle, verder zijn geen
gegevens bekend.
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Na overleg met de districtsschoolopziener en de pastoor
is de begintijd van de school vastgesteld op 8.45 uur. Een
60-tal inwoners had gepleit voor 9.00 uur, opdat de kinderen nog voor het begin van de school eerst de kerk zouden
kunnen bezoeken.
16 augustus 1911
Bij de verkiezingen van 11 juli worden de raadsleden
Theodorus Dijkman, Joseph M. Goes en Petrus Kuijs Pzn
herkozen. Goes wordt als wethouder herkozen.
De gemeente Limmen heeft voorgesteld om aan de
Rijksstraatweg tussen Limmen en Castricum een nieuwe
twee meter hoge hardstenen scheipaal te plaatsen en de
oude stenen grenspaal, die in slechte toestand verkeert,
naar de Zanddijk te verplaatsen. De gemeente Castricum
wordt gevraagd de helft van de kosten te dragen. Het voorstel wordt aangenomen.
5 september 1911
Met de heer Trompetter wordt een bedrag van f 100,- overeengekomen voor het vullen, aansteken en uitdoven van
de straatlantaarns, met name van 17 stuks en van de verste drie alleen het vullen, terwijl van de heren Peijs en
Stuifbergen zal worden gevraagd die drie te willen aansteken en uitdoven.
18 oktober 1911
De burgemeester van Limmen stelt voor om gezamenlijk
in een ziekenbarak te voorzien. De raad is niet genegen om
voor gezamenlijke rekening een ziekenbarak te Castricum
te laten inrichten.

15 november 1911
Het provinciaal bestuur merkt op dat er in Castricum nog
steeds geen inrichting bestaat tot afzondering van lijders
aan besmettelijke ziekten (vanwege de bedreiging van de
cholera epidemie). Er wordt opgeroepen om aandacht te
schenken aan de bouw van een ziekenbarak en voorgesteld om samen met de gemeente Limmen te komen tot
de bouw van een ziekenbarak. Een besluit wordt aangehouden.
16 november 1911
Eerste vergadering in het nieuwe raadhuis. De tafel uit het
oude raadhuis wordt verkocht aan de Amsterdamse antiquair Staal voor 400 gulden.
GS geven goedkeuring voor het oprichten van een acetyleengasinstallatie in een gebouwtje bij het nieuwe raadhuis. Het te ontwikkelen gas is voor de verlichting van het
raadhuis en de woning van het hoofd der school.
Jacobus Lute vraagt vergunning voor het plaatsen van
een toestel voor de ontwikkeling van acetyleengas, systeem carbid in water tot het verschaffen van licht in de
woning en werkplaats van de verzoeker, in de woning en
timmermanswerkplaats van G. Kabel, de woning van P.
Klinkhamer en die van D. Bakker.
6 december 1911
Er wordt besloten om het onderwijzend personeel gedurende 5 maanden vanaf december t/m april een tegemoetkoming te geven van f 5- per maand. De kosten bedragen
dan in totaal f 45,- per maand voor het gezamenlijke personeel.
31 december 1911
De gemeenterekening over het jaar 1911 telt aan ontvangsten f 62.820,- en aan uitgaven f 62.419,-, zodat er een
batig saldo is van f 401,-.
Simon Zuurbier

Provinciaal verslag over 1911 betreffende Krankzinnigengesticht ‘Duinenbosch’ te Castricum
Het verplegend personeel bestaat in 1911 uit 78 verpleegsters en 34 verplegers.
Tengevolge van de vermeerdering van het uitwonend personeel doet zich de woningnood te Castricum sterk gevoelen, zodat thans personeel te Heiloo en Uitgeest woonachtig is. Daar dit niet in het belang van het gesticht kan worden
geacht, zal uitbreiding van het aantal ambtswoningen spoedig nodig zijn.
Met de bouw van een dokterswoning, een hoofdverplegers- een parkwachters- en zes dubbele woningen voor gestichtspersoneel wordt aangevangen.
Loop der bevolking van Duinenbosch: aanwezig op 1 januari 1911: 550 en op 31 december 1911: 649.

116

