van der himst

De Castricumse familie . . . Van der Himst

D

e broers Mattheus en Petrus van der Himst komen omstreeks
1875 naar Castricum om te werken aan de afgravingen van
het duingebied ten westen van de spoorlijn ter hoogte van de
Mient. Dit oorspronkelijke duingebied staat nu bekend als De
Zanderij. Beide broers zijn geboren in Zeeuws-Vlaanderen. In
Castricum trouwden ze met de zusjes Gerarda en Grietje Kneppel, dochters van Jacob Kneppel, die als tolgaarder in 1855 uit
Ouder-Amstel met zijn gezin in Castricum was komen wonen.
Alle nu in Nederland wonende naamgenoten Van der Himst zijn
nakomelingen van Mattheus en Gerarda. In Castricum genoot
de familie vooral bekendheid door de brandstoffenhandel en de
winkel voor kachels en kookapparaten in de Van Egmondstraat
en die voor kampeer- en sportartikelen in de Torenstraat.
Oorsprong in Vlaanderen

Medio 18e eeuw naar Hontenisse in Zeeuws-Vlaanderen

De familie Van (der) Himst is afkomstig uit Vlaanderen.
De eerst bekende voorvader met deze naam is Dionisius
van Himst, die in 1618 is geboren in Sint-Gilles-Waas, een
dorp niet ver verwijderd van de Nederlandse grens bij Hulst
in Zeeuws Vlaanderen. Hij trouwt op 18-jarige leeftijd in
het naburige dorp Sint-Pauwels in 1636 met de eveneens
18-jarige Adriane Walraven. Het echtpaar woont in Sint-Pauwels en krijgt hier zes kinderen in de periode 1636 tot 1649.

Dionisius van Himst is geboren in Kemzeke op 16-4-1725
en trouwt in Hontenisse op 29-7-1753 met Marie Verschragen, geboren in Hengstdijk in 1719, dochter van Adrianus
Verschragen en Maria Serrarens. Hengstdijk is een dorp dat
binnen de latere gemeente Hontenisse valt. Hier gaan Dionisius en Marie wonen en krijgen in Hengstdijk vijf kinderen. De oudste zoon Petrus Franciscus is de voorvader.

Hun zoon Jan zorgt voor de voortzetting van het geslacht
Van Himst.
Jan van Himst is geboren op 2-1-1647 en trouwt in 1675
in Sint Pauwels met Joanna Coymans, die aldaar twee jaar
later overlijdt op 9-12-1677.
Jan hertrouwt op 16-7-1678 in Sint-Pauwels met de
31-jarige Maria Verlee; zij overlijdt op 17-12-1715 in haar
woonplaats Sint-Pauwels. Hier worden hun elf kinderen
geboren, waaronder vier zoons, die nakomelingen hebben.
Zoon Dionsius is de voorvader van de Castricumse familie.
Deze Dionsius van Himst is geboren in Sint-Pauwels op 15-101681 en trouwt in deze plaats op 28-6-1711 met Regina Christeans, dochter van Vincent Christeans en Judoca Puymbroeck.
Dionsius en Regina wonen eerst in Sint-Pauwels en vanaf
omstreeks 1717 in het naburige dorpje Kemzeke. Hier
overlijdt Regina op 19-9-1748 en Dionsius in datzelfde
jaar op 67-jarige leeftijd. Zij krijgen zeven kinderen in de
periode 1712 tot 1728. Hiervan krijgen de zoons Jan en
Dionisius kinderen, waarvan het nageslacht van de laatstgenoemde naar Castricum voert.
Een kaartfragment van Zeeuws- en Belgisch Vlaanderen uit de 17e
eeuw. Het stadje Hulst en de woonplaatsen van de familie Van der
Himst zijn in rood omcirkeld.
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Petrus Franciscus (Pieter) van Himst is geboren op 15-51754, een dag later wordt hij gedoopt in Hontenisse. Hij

De gemeente Hontenisse in Zeeuws-Vlaanderen
Hontenisse is de naam van de gemeente van het grote gebied
dat zich ver uitstrekt in de Westerschelde ten noorden van
de vestingstad Hulst in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen.
De naam verwijst naar de uitstekende landtong (nisse) in
de Honte, een andere naam voor de Westerschelde. De
gemeente werd gesticht in 1817, werd in 1970 samengevoegd met de gemeente Vogelwaarde en is vervolgens in
2003 opgegaan in de gemeente Hulst. Kloosterzande was
de centrumplaats van de voormalige gemeente Hontenisse.
Betekenis en spreiding van de familienaam Van der Himst

De huidige ligging van het stadje Hulst en zijn omgeving.

trouwt op 23 april 1781 in Hontenisse met Catharina de
Lange en na diens overlijden hertrouwt hij op 1-7-1807
in Hontenisse met Petronella van den Berghe, geboren in
1750 in Stekene en dochter van Pierre van den Berghe en
Marie Noens. Pieter overlijdt in Hontenisse op 23-6-1832.
Uit zijn eerste huwelijk worden vijf dochters geboren,
waaronder Anna Maria van Himst. Zij is de grootmoeder
van de twee broers die zich in Castricum vestigen.
Anna Maria van Himst (1787-1830)
Anna Maria, ook Marianna van Himst (ook van Hiemst)
is geboren in Hontenisse op 7-1-1787, is dagloonster,
woont bij haar vader en is op 43-jarige leeftijd overleden
in Hontenisse op 1-6-1830. Marianna kreeg in 1807 een
zoon Pieter. Zij is nooit getrouwd geweest; bij de doop
van Pieter werd de naam van de vader niet vermeld. De
geboorteaangifte van de zoon op 26 februari 1807 wordt
gedaan door Marianna’s vader; het speelt zich af tijdens de
Franse overheersing en de akte is in het Frans opgesteld,
die vertaald luidt:
“Verschenen Pierre van Hiemst, dagloner, wonende in
Hontenisse, die heeft verklaard dat gisteren zijn kleine
dochter Marianne van Hiemst, arbeidster, oud 20 jaar,
geboren en wonende te Hontenisse, is bevallen in zijn
woning van een kind van het mannelijk geslacht aan wie
zij de voornaam Pierre geeft.”
Met Pieter van Himst (1807-1882) begint hiernavolgend
de beschrijving van de Castricumse familie Van der Himst.

De familienaam Van Himst zou afgeleid zijn van plaatsnamen Heems(t) of Hemst. Deze in België voorkomende
namen zijn genoemd naar de plantennaam Heemst. Het
is een plant uit de kaasjeskruidfamilie. De plant wordt
90 tot 200 cm hoog en bloeit van juli tot september met
bleekroze bloemen, komt voornamelijk voor in brak water
in rietmoerassen en bijvoorbeeld langs het IJsselmeer.
De naam vindt zijn oorsprong in België in het gebied
grenzend aan Zeeuws-Vlaanderen. In de 18e eeuw gingen nakomelingen in het Nederlandse Zeeuws Vlaanderen
wonen in de omgeving van de gemeente Hontenisse en
vandaar trokken de broers Mattheus en Petrus van (der)
Himst omstreeks 1875 naar Castricum.
De volkstelling die in 1947 is gehouden, is uitvoerig
gepubliceerd en geeft voor elke Nederlandse gemeente
het aantal inwoners van elke voorkomende achternaam in
de betreffende gemeente. Het is interessant om na te gaan
hoe de verschillende naamvarianten van de naam Himst
en Hiemst over Nederland zijn verspreid.
Hieruit blijkt dat er 20 personen in Nederland wonen met
de naam ´Van Himste´ in de gemeente Sint Jansteen bij
Hulst in Zeeland. Daarnaast wonen er nog 5 personen
elders in Zeeland met de naam ´Van Himst´. In NoordHolland wonen er 37 met de naam ´Van der Himst´, waarvan in aflopende volgorde 23 in Castricum, 7 in Alkmaar,
3 in Heiloo en vier in andere gemeenten. De naam (van)
(der) Hiemst(e) komt in Nederland in het geheel niet voor.
De stamboom van de familie Van der Himst
In het bijgevoegde schema wordt de stamboom van de
familie Van der Himst weergegeven. Onder de toegevoegde
nummers 1 t/m 19 zijn de gezinnen verder uitgewerkt. Voor
de overzichtelijkheid van het schema zijn alleen de namen
opgenomen van de ouders van de gezinnen.

Handtekening in 1807 van grootvader Pieter
onder de geboorteakte van zijn kleinzoon.
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I

1 Pieter van Himst
1807 – 1882
x Johanna de Poorter
x Barbara Wentzler
x Cornelia van den Bosch

II

2 Mattheus van der Himst
1851 – 1927
x Gerarda Kneppel

3 Petrus van der Himst
1854 – 1933
x Grietje Kneppel

III

4 Jaap van der Himst
1885 – 1924
x Doortje Rijs

5 Theo van der Himst
1887 – 1965
x Marie Bakker

6 Cees van der Himst
1894 – 1962
x Alie Bakker

7 Gijs van der Himst
1896 – 1969
x Grietje van Duin

IV

8 Theo van der Himst
1916 - 1989
x Anna Karssemeijer
x Christina Docter

9 Theo van der Himst
1919 – 1974
x Dien Nootebos

12 Theo van der Himst
1926 – 2007
x Rie van der Kolk

16 Coen van der Himst
1927 – 1996
x Rie Beumer

10 Piet van der Himst
1924 – 2004
x Trees van Velzen

13 Cees van der Himst
1930 – 2003
x Loes van der Eng

17 Theo van der Himst
1934 – 2014
x Rie Valkering

11 Jaap van der Himst
1929 - 2004
x Corrie Brakenhoff

14 Jaap van der Himst
1935 – 1994
x Jos Hopman

18 Piet van der Himst
1939 –
x Ank van der Eng

15 Gert van der Himst
1938 – 2018
x Gerda van Gijtenbeek
x Sasja Telders

19 Leo van der Himst
1941 x Klara Groen
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1e GENERATIE
1
Pieter van Himst (Hiemst), zn. van Anna Maria (Marianna) van Hiemst, geb. Hontenisse 25-2-1807, dagloner,
werkman, arbeider, woont in Hontenisse, aldaar overl.
1-4-1882, tr. Hontenisse 25-1-1834 met Johanna de Poorter, geb. Hontenisse 11-2-1805, inlands kraamster, overl.
Hontenisse 21-3-1850, eerder gehuwd met Joseph de
Bruijn, dr. van Jan Francies de Poorter en Johanna Catharina Judoca Roderigus; tr. (2) Hontenisse 27-7-1850 met
Barbara Wentzler, geb. Hontenisse 9-12-1822, dagloonster, overl. Hontenisse 18-12-1871, dr. van Pieter Jacobus
Wentzler en Maria Anna Catharina Luijks; tr. (3) Hontenisse 17-4-1875 met Cornelia van den Bosch, geb. Hontenisse 1-11-1810, overl. Hontenisse 16-3-1886, eerder
gehuwd met Pieter Cambeen en met Andries Verlée, hertrouwde met Adriaan de Loos, dr. van Pieter Johannes van
den Bosch en Josina Heijman.

Kaartfragment van Hontenisse met Kleverhil (moet zijn Kreverhil)

Kinderen uit het tweede huwelijk geboren te Hontenisse:
1 Mattheus (Theo) geb. 7-8-1851, tr. met Gerarda Maria
Kneppel
zie 2
2 Petrus (Pieter) geb. 28-5-1854, tr. met Grietje Kneppel
zie 3
3 Anna Catharina geb. 14-8-1855, woonde in Hontenisse, aldaar overl. 26-3-1930, tr.
Ossenisse (Z) 23-5-1877 met Theodorus Hiel, geb. Hontenisse 24-101850, werkman, veldarbeider, overl.
Hontenisse 19-6-1908, zn. van Pieter
Hiel en Apolonia Bouwens.
4 Maria Anna
geb. 20-5-1860, overl. Hontenisse
14-11-1862.
5 Josephus
geb. 17-4-1865, dienstknecht, ongehuwd, overl. Hulst 5-2-1911.
Pieter is als dienstplichtige ingedeeld bij de Zeeuwse
Mobiele Schutterij van 1836 tot 1839. In de register van de
Schutterij wordt zijn uiterlijk beschreven: lengte 1,69 m,

aangezicht rond, ogen blauw, neus gewoon, mond klein,
kin rond, haar bruin.
Pieter bewoont een huisje in de Kivitspolder op de hoek
van de Doorndijk. Deze polder is gelegen langs de Westerschelde in het noordoosten van de gemeente Hontenisse.
Een deel van dit huisje heeft hij als enig kind geërfd van
zijn moeder, een deel gekocht in 1835.
Na zijn overlijden in 1882 wordt zijn nalatenschap beschreven, waaruit blijkt dat hij een huisje bewoont met een erf en
tuin in de buurtschap Kreverhil in de kadastrale sectie A met
de nummers 90 en 464. Hoogstwaarschijnlijk is dit huisje
hetzelfde als eerder genoemd in de Kievitspolder.
In een beschrijving uit 1845 is Kreverhil een buurtschap
van 14 huizen met een bevolking van 90 zielen; er is een
windkorenmolen.
De familienaam van Pieter wisselt nogal; aanvankelijk
wordt ´van Hiemst´ gebruikt, na 1850 overwegend ´van
Himst´ en na 1860 vooral als ´van der Himst´. Zijn zonen
Mattheus en Petrus worden in Castricum als ´van der
Himst´ ingeschreven in het bevolkingsregister.
Omstreeks 1875 komen de gebroeders Teeuw (Mattheus)
en Pieter van der Himst naar Castricum om te werken aan
de afgravingen van het duingebied direct ten westen van
de spoorlijn en nabij het station. Zij wonen eerst met z’n
tweeën in een bouwkeet en verzorgen zelf hun eten en
drinken. Later krijgen zij kennis aan de gezusters Kneppel. In 1876 trouwt Teeuw (Theo) en in 1884 Pieter met
resp. Gerarda en Grietje Kneppel; zij gaan aan de Kramersweg wonen.
Als het afgraven op de Zanderij gereed is, hebben ze het
erg arm. In de zomer werken zij bij de tuinders en boeren
op het land, maar in de winter verdienen ze geen droog
stuk brood. Zij beginnen dan beiden een petroleumhandel.
Piet vent olie in Castricum, Limmen en Uitgeest; Teeuw
in Heemskerk en Beverwijk. Het gebeurt verschillende
keren dat ze zonder eten van huis gaan en eerst wat olie
moeten verkopen, voordat ze brood kunnen kopen.

2e GENERATIE
2
Mattheus (Teeuw, Theo) van der Himst, zn. van 1, geb.
Hontenisse 7-8-1851, als beroep wordt veelvuldig arbeider opgegeven, maar ook polderwerker, aardwerker, venter, koopman in petroleum, landbouwer en tuinder, woont
in Hontenisse, vanaf 1 juni 1877 in Castricum, vanaf 1884
aan de Kramersweg, de laatste jaren van zijn leven woonde
hij in bij zijn dochter Grietje, overl. Castricum 14-1-1927,
tr. Castricum 6-8-1876 met Gerarda Maria Kneppel, geb.
Ouder Amstel 24-5-1854, overl. Castricum 26-8-1922, dr.
van Jacobus Kneppel en Neeltje de Groot.
In 1883 koopt Mattheus een stukje grond van 240 m2 aan
de Kramersweg. Hierop laat hij een huisje bouwen en
vervolgens vinden hieraan na vergroting van het erf nog
enige uitbreidingen plaats in 1891, 1905, 1907. In 1911
koopt hij nog een stuk erf.
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Mattheus van der Himst en Gerarda Kneppel.

De trouwfoto van Jaap Baltus en Grietje van
der Himst op 12 april 1923. V.l.n.r.: bovenste
rij Theo en Riek van der Himst, Marie Bakker,
Bartje van der Himst, ??, Piet Schellevis, mej.
Pels, Piet Pels, Jans Baltus, Gerritje van der
Himst, Piet Baltus, Cor, Geert, Jan en Alie
Bakker, Cees van der Himst, Co en Emma
Baltus.
Daaronder: oma van der Himst, oma Baltus,
de bruidegom en bruid en opa Theo van der
Himst. Op de voorgrond: Ben Zonderhuijs,
Meta Welagen, het hondje Fokje, ?? en Anna
Baltus.

Na het overlijden van zijn echtgenote in 1922 blijkt bij de
boedelscheiding hun onroerend goed te bestaan uit een huis,
erf en tuin te Castricum, groot 430 m2 dat aan Mattheus wordt
toegedeeld. Enkele jaren later op 2 oktober 1926 verkoopt
hij dit bezit aan zijn dochter en schoonzoon Jacob Baltus en
blijft hier wonen tot zijn overlijden enkele maanden later.
Kinderen geboren te Castricum:
1 Petrus
geb. 13-5-1877, overl. Castricum
13-3-1878.
2 Cornelia (Neeltje)
geb. 4-1-1879, woonde vanaf 1903 in
Beverwijk, aldaar overl. 16-1-1956,

tr. Castricum 20-5-1903 met Cornelis (Kees) Pels, geb. Wijk aan Zee en
Duin 14-3-1873, arbeider, grondwerker, overl. Beverwijk 30-9-1945, zn.
van Pieter Pels en Grietje Noordman.
geb. 21-12-1880, arbeider, ongehuwd, overl. Wijk aan Zee en Duin
17-6-1906.
geb. 28-6-1882, overl. Castricum
22-6-1883.
geb. 21-1-1884, overl. Castricum
31-7-1884.
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3 Petrus
4 Barbara
5 Barbara

6 Jacobus (Jaap)

geb. 23-8-1885, tr. met
Doortje Rijs
zie 4
7 Mattheus (Theo) geb. 7-11-1887, tr. met
Maria Bakker
zie 5
8 Barbara (Bartje) geb. 28-11-1890, woonde
vanaf 1921 in Den Helder,
vanaf 1934 aan het Schoutenbosch in Castricum,
sinds 1936 in Leiden, vanaf
1939 in Amsterdam, tenslotte in 1967 aan de Mient
in Castricum, aldaar overl.
Castricum 10-11-1969, tr.
Castricum 9-8-1921 met
Bernardus Wilhelmus (Ben)
Zonderhuijs, geb. Alkmaar 7-6-1888, scheepsbouwer, ketelmaker, overl.
Amsterdam 19-2-1967, zn.
van Pieter Zonderhuijs en Het huisje aan de Kramersweg v.l.n.r. Jaap Baltus en echtgenote Grietje van der Himst,
haar moeder Gerarda Kneppel en broer Gijs van der Himst.
Catharina Kops.

Kaart van de Duinkant
met daaropaangegeven
de woonhuizen van
Mattheus [2], Pieter [3]
en Theo [5].
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9 Hendrika Gijsberda (Riek)
geb. 23-4-1892, woonde aan de
Beverwijkerstraatweg in Castricum,
overl. Heemskerk 23-3-1973, tr. Castricum 12-6-1919 met Petrus Wilhelmus Welagen, geb. Wijk aan Zee en
Duin 23-1-1890, matroos, fabrieksarbeider, olieslager, overl. Castricum
13-12-1957, zn. van Laurens Welagen en Maria Roemer.
10 Cornelis (Cees) geb. 25-8-1894, tr. met Alida Bakker
zie 6
11 Gijsbertus (Gijs)
geb. 18-5-1896, tr. met Margaretha
(Grietje) van Duin
zie 7
12 Gerarda
geb. 21-12-1897, overl. Castricum
3-11-1898.
13 Margaretha (Grietje)
geb. 17-12-1901, woonde in het
ouderlijk huis aan de Kramersweg, na
afbraak in de oorlog aan de Nuhout
van der Veenstraat, vanaf 1950 Jan
Hobergstraat, overl. Castricum 5-41968, tr. Castricum 12-4-1923 met
Jacob (Jaap) Baltus, geb. Heemskerk
26-9-1897, arbeider, stoker bij het

gasbedrijf, gasfitter, overl. Castricum
1-8-1993, zn. van Petrus Baltus en
Guurtje Beentjes.
3
Petrus (Pieter) van der Himst, zn. van 1, geb. Hontenisse
28-5-1854, komt op 15-2-1883 vanuit Hontenisse bij zijn
broer Mattheus in Castricum wonen, trouwt met een jongere zus van diens vrouw, staat meestal als arbeider te
boek, maar ook tuinarbeider, fabrieksarbeider en venter in
petroleum, woonde in Hontenisse, sinds 1883 in Castricum in de Duinderbuurt aan de Kramersweg, aldaar overl.
24-11-1933, tr. Castricum 21-9-1884 met Grietje Kneppel,
geb. Castricum 26-8-1863, overl. Castricum 27-4-1930,
dr. van Jacobus Kneppel en Neeltje de Groot.
Pieter koopt in 1884 een stukje grond van 280 m2 aan de
Kramersweg, waarop hij een huisje laat bouwen; het is
gelegen naast het perceel van zijn broer Mattheus. Als Pieter in 1934 en zijn echtgenote al eerder zijn overleden wordt
bij de boedelscheiding bepaald dat Barbara en Gerritje het
huisje mogen blijven bewonen. In de oorlog wordt het op
last van de bezetter gesloopt en gaan de kinderen wonen
in de Mr. Ludwigstraat. Pieter heeft vijf dochters en een
zoon; zij blijven met uitzondering van de oudste dochter
allen ongehuwd.

Het ouderlijk huis
aan de Kramersweg
omstreeks 1943. Hier
woonde Piet van der
Himst en zijn drie
zussen Neeltje, Bartje
en Gerritje; zij waren
allen ongehuwd en
verkochten koffie en
thee. Piet ventte met
olie.

Pieter van der Himst met zijn dochters Neeltje en Coba
bij zijn huisje aan de Kramersweg.
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Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum:
1 Cornelia (Neeltje)
geb. 7-12-1885, woonde vanaf haar
huwelijk in Stompetoren (gem.
Schermerhorn), sinds 1948 in Castricum met haar zus Bartje aan de
Mr. Ludwigstraat, aldaar overl. 22-51950, tr. Castricum 28-6-1923 met
Albert (Ab) Strooker, geb. EgmondBinnen 20-8-1884, kaasmaker, overl.
Alkmaar 14-6-1948, zn. van Klaas
Strooker en Jannetje Grapendaal.
2 Barbara (Bartje) geb. 27-2-1888, werkster, woonde
vanaf 1943 met haar zus Gerarda
aan de Mr. Ludwigstraat, ongehuwd,
overl. Castricum 24-10-1950.
3 Gerritje (Gerarda)
geb. 5-8-1889, werkster, woonde
vanaf 1943 met haar zus Bartje aan de
Mr. Ludwigstraat, ongehuwd, overl.
Castricum 18-10-1945.
4 Anna
geb.
21-11-1893,
werkster, ongehuwd
overl.
Alkmaar
16-11-1930.
5 Petrus (Piet)
geb. 27-8-1896, arbeider, tuinder, grondwerker, woonde vanaf
1943 met zijn zussen
aan de Mr. Ludwigstraat,
ongehuwd
overl.
Castricum
25-5-1945.
6 Coba
geb. 25-4-1899, zonder beroep, ongehuwd
overl.
Castricum
11-11-1924.

volgens in Amsterdam, Barsingerhorn, Oudorp en sinds 1935
in Alkmaar, aldaar overl. 19-1-1952, hertrouwde in 1926 met
Jacob Meuleveld, dr. van Gerrit Rijs en Gezina Zonneveld.
Jacob koopt eind januari 1918 een huis met duingrond aan
het Slingerpad in de Duinkant in Castricum, nog geen tien
maanden later verkoopt hij dit bezit en koopt hij in augustus 1919 een woon- en koffiehuis in Uitgeest. Het betreft
café Wilhelmina aan de Middelweg. Enkele jaren later
in 1922 verkoopt hij het café en gaat zijn geluk beproeven als depothouder van petroleum aan het Heiligland in
Alkmaar. Bij zijn nog jonge overlijden in 1924 wordt als
beroep bedrijfsleider vermeld.
Kinderen, tenzij anders gemeld, geboren te Alkmaar:
1 Gerarda Maria geb. 26-9-1913, fabrieksarbeidster,
bejaardenverzorgster, woonde in Alkmaar aldaar overl. 10-9-1993, was
gehuwd (1) Alkmaar 31-3-1932 met
Hendrik Verver, geb. Maastricht 18-31901, koetsier, arbeider, zn. van Cornelis Verver en Cornelia Boekel; tr.
(2) Alkmaar 1-8-1956 met Christiaan

3e GENERATIE
4
Jacobus (Jaap) van der Himst, zn. van 2,
geb. Castricum 23-8-1885, koetsier, voerman, arbeider, tuinder, caféhouder, depothouder van petroleum en bedrijfsleider,
woonde vanaf 1912 aan de Omval in Alkmaar, in 1918 in Castricum, vanaf 1919 als
caféhouder aan de Middelweg in Uitgeest
en sinds 1922 aan het Heiligland in Alkmaar, aldaar overl. 23-9-1924, tr. Uitgeest
22-5-1912 met Doortje Rijs, geb. Uitgeest
21-8-1890, woonde vanaf 1930 achtereenCafé Wilhelmina van Jacob van der Himst aan
de Middelweg in Uitgeest omstreeks 1920. Voor
de ingang Doortje Rijs met haar dan nog vier
kinderen. Het café stond op de hoek van het
Zwarte Pad (nu Verzetstraat en is een Chinees
restaurant). (boven)
Jacob van der Himst met zijn petroleumtransport.
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Doortje Rijs, echtgenote van
Jacob van der Himst.

Paulus (Chris) Pauw, geb. Alkmaar
21-2-1905, handelaar in antiek, overl.
Alkmaar 12-2-1976, zn. van Pieter
Pauw en Maria Johanna Koppers.
2 Gezina (Sien)
geb. 19-1-1915, huishoudster, woonde
vanaf 1938 in Heiloo, daarna onder
andere in Wieringerwaard, Oudkarspel en Noord-Scharwoude, aldaar
overl. 14-4-2006, was gehuwd Alkmaar 15-9-1938 met Jan de Kroon,
geb. Hemelum (Fr.) 18-8-1906,
gemengd agrarisch bedrijf, later aannemer in de wegenbouw, woonde in
Akersloot, overl. Alkmaar 2-8-1984,
hertrouwde met Lijdia Bürs, zn. van
Simon de Kroon en Lolkje de Vries.
3 Geertruida Maria (Truus)

geb.
21-11-1916,
dienstbode,
woonde vanaf 1939 tot haar huwelijk bij haar tweelingbroer, woonde
in Zuid-Scharwoude, overl. Alkmaar
16-2-1985, tr. Alkmaar 28-12-1939
met Nicolaas (Klaas) Komen, geb.
Noord-Scharwoude 6-5-1907, tuinbouwer, los arbeider, overl. Alkmaar
11-3-1976, zn. van Johannes Komen
en Jansje Groothuizen.
4 Mattheus Petrus (Theo)
geb. 21-11-1916 (tweeling), tr. (1)
met Anna Karssemeijer, (2) met
Christina Docter
zie 8
5 Gerardus Antonius (Gerrit)
geb. Uitgeest 7-10-1920, fabrieksarbeider, chauffeur, woonde in Zutphen,
aldaar kinderloos overl. 30-11-1989,
tr. Zutphen 8-5-1948 met Derkjen
Femia Wilhelmina (Mimi) Siebers,
geb. Zutphen 28-1-1924.
6 Hendrica Wilhelmina
geb. Uitgeest 7-10-1920 (tweeling),
overl. Uitgeest 4-2-1922.
7 Petrus Jacobus (Piet)
geb. Alkmaar 8-6-1923, overl. Alkmaar 26-9-1924.
5
Mattheus (Theo) van der Himst, zn. van 2, geb. Castricum
7-11-1887, arbeider, vrachtrijder, opperman, metselaar
en tuinder, woonde tot in de oorlog aan de Kramersweg,
tijdens de oorlog aan de Mr. Ludwigstraat, vanaf 1946
Nuhout van der Veenstraat 14, overl. Castricum 6-8-1965,
tr. Castricum 15-1-1918 met Maria Bakker, geb. Castricum 15-7-1893, woonde vanaf 1972 in bejaardenhuis ‘De
Boogaert’, aldaar overl. 17-11-1975, dr. van Cornelis Bakker en Aagie Dekker.
Theo koopt in 1917 een huis, erf en bouwgrond aan de

Theo van der Himst en Maria Bakker omstreeks 1922 voor hun eerste huis aan de
Kramersweg met hun kinderen Cor en Theo.
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Het nieuwe huis van Theo van der Himst en Maria Bakker
aan de Kramersweg nr.21; in de oorlog is het afgebroken.

Theo van der Himst en Maria Bakker op latere leeftijd.

Kramersweg met een totaal oppervlak van 1767 m2. Hiervan verkoopt hij in 1925 322 m2. In 1930 wordt dit terrein
opgesplitst in drie percelen: een stuk bouwland (326 m2),
het bestaande huis met bouwland (691 m2) en een nieuw
gebouwd huis met bouwland, schuur en erf, groot 428 m2.
Beide huizen worden in de oorlog afgebroken. Als schadevergoeding krijgt Theo een perceel aan de Leo Toepoelstraat 8. Hier woont vanaf 1950 zijn zoon Piet met zijn
gezin. In 1961 neemt Piet dit eigendom van zijn vader
over.
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum:
1 Mattheus (Theo) geb. 25-3-1919, tr. met Gerardina
Agatha (Dien) Nootebos
zie 9
2 Cornelis (Cor) geb. 19-1-1921, grondwerker, tuinder, later bij de plantsoenendienst en
begraafplaats Onderlangs, woonde
aan de Nuhout van der Veenstraat 14,
kinderloos overl. Beverwijk 15-12002, tr. Castricum 19-4-1966 met
Alida Antonia (Lies) Baas, geb. Breukelen-Nijenrode 6-5-1928, woonde

Cor van der Himst en Lies Baas op hun trouwdag in 1966.

tenslotte in Heemswijk in Heemskerk, aldaar overl. 4-5-2013, dr. van
Johannes Baas en Johanna Geertruida
Bouwman.
3 Petrus Jacobus geb. 30-7-1924, tr. met Theresia Agatha (Trees) van Velzen
zie 10
4 Jacobus Petrus geb. 15-3-1929, tr. met Cornelia
Maria (Corrie) Brakenhoff
zie 11
5 Agatha Gerarda Maria (Atie)

De kinderen van Theo van der Himst en Marie Bakker met aanhang. V.l.n.r. achterste rij: Jaap- en Cor van der Himst, Lies Baas en Corrie
Brakenhoff; tweede rij: Piet van der Himst, oma Marie Bakker, Theo en Atie van der Himst en Dien Nootebos; op de voorgrond Trees van Velzen.
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geb. 13-9-1934, woonde in Heemskerk overl. Beverwijk 18-9-2011, tr.
Castricum 16-2-1960 met Theodorus
Antonius (Theo) Admiraal, geb. Castricum 13-6-1931, kantoorbediende,
overl. Beverwijk 6-12-1999, zn. van
Simon Admiraal en Anna Bruinenberg.
6
Cornelis (Cees) van der Himst, zn. van 2, geb. Castricum
25-8-1894, had een handel in brandstoffen: steenkolen en
olie, woonde in Castricum, achtereenvolgens Dokterspad,
Bakkummerstraat 6 en na afbraak in de oorlog aan de Brakenburgstraat 20, overl. Castricum 3-6-1962, tr. Castricum 30-9-1925 met Alida (Alie) Bakker, geb. Castricum
17-3-1900, overl. Heemskerk 15-8-1967, dr. van Cornelis
Bakker en Aagie Dekker.
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum:
1 Mattheus Cornelis (Theo)
geb. 13-8-1926, tr. met Maria
Johanna Petronella (Rie) van der
Kolk
zie 12
2 Agatha Jacoba (Atie)
geb. 10-8-1927, woonde te Wijk aan
Zee, overl. Heemskerk 24-10-2009,
tr. Castricum 11-1-1949 met Andreas
Archil (André) Bodewes, geb. Wijk
aan Zee en Duin 1-10-1922, bouwkundig tekenaar, overl. Beverwijk
24-4-2008, zn. van Johannes Josephus Bodewes en Apolonia Theodora
van der Wiel.
3 Cornelis Gijsbertus (Cees)
geb. 24-7-1930, tr. met Lucia Maria
Anna (Loes) van der Eng
zie 13
4 Jacobus Petrus (Jaap)
geb. 4-1-1935, tr. met Johanna Adriana (Jos) Hopman
zie 14
5 Gerardus Cornelis (Gert)
geb. 25-3-1938, tr. (1) met Gerarda
Frederika van Gijtenbeek; (2) met
Sasja Telders
zie 15

De kolen- en oliehandel Van der Himst
De jongste zoon Gert heeft de geschiedenis van
de kolen- en oliehandel kort voor zijn overlijden
opgetekend:
“Vader Cees van der Himst, had voor de oorlog
een kolenzaakje aan de Bakkummerstraat, naast
de school, tegenover slagerij Jonker. Ik ben daar
geboren. Die huizen zijn in de oorlog gesloopt. De
familie is toen verhuisd naar Jacob Catsstraat 9.
In 1941 moesten we evacueren naar Zaandam,
Herengracht 100. Vader ging dan met een handkar
lopend naar Castricum, waarschijnlijk met groente
en moest bij Krommenie tot zijn heupen door het
water, want de Duitsers hadden alles onder water
gezet. In 1942 mochten ze weer terug naar Castricum,
naar hetzelfde huis in de Jacob Catsstraat. Vader en
broer Theo waren te werk gesteld door de Duitsers,
ze werkten voor een aannemer uit Beverwijk. In 1945
waren de Duitsers allemaal weg.
Ik ben geboren in 1938. Daar boven kwamen mijn
broers Jaap, Cees, zus Atie en broer Theo. Ik heb
zeven klassen op de lagere school gedaan, daarna
twee jaar LTS, geleerd voor metselaar en ook negen
maanden gewerkt als metselaar bij Klaas Kortekaas
in Uitgeest. Broer Jaap heeft een paar jaar gewerkt
als bankwerker, Cees als bouwvakker bij Jaap en
Gerrit de Nijs; Jaap is de vader van Thijs de Nijs, die
een timmerbedrijf had aan de Oude Haarlemmerweg.
Atie is jaren kapster geweest bij kapper Kamp in de
Burg. Mooijstaat. Broer Theo was knecht melkboer
bij Kaandorp. Dit is allemaal in de jaren ‘50.
Vader had een bakfiets met een olievat en
daarop reclame van Esso, een handkar en een
transportfiets. Hij kocht de kolen bij Nic. Steeman,
die zat toentertijd aan het spoor bij het station. Als
bijverdienste had vader met Jan Twisk samen een
tuin van 500 meter aan de Zanderij. Ze teelden daar
winterwortelen en spruiten. Jan leverde de tuin en
vader het werk, de opbrengst werd samen gedeeld.
Eens had vader een aanvaring met Nic. Steeman
en besloot de kolen voortaan van Frans Koks in
Beverwijk te betrekken. Inmiddels was broer Cees
thuis komen werken. Ook Jaap was thuis gaan helpen,
maar moest in dienst. Vader vroeg aan mij of ik ook
thuis wilde werken, ik verdiende toen f 10,- in de week
en moest met vader olie gaan venten.
Het was een goede beslissing om kolen van Koks af
te nemen, het waren hoofdzakelijk Oranje Nassau
kolen. Door mond-tot-mondreclame kwamen er veel
klanten bij. De opslagruimte was achter het huis in de
Braakenburgstraat, daar stond ook een houten schuur,
die was gekocht van de wederopbouw na de oorlog voor
f 100,-. Koks wilde van de afgemeten hoeveelheden af
en ging de kolen in een kiepauto bezorgen. De kolen
Gezin Cees van der Himst en Alida Bakker; v.l.n.r.: Cees, Jaap,
vader Cees, moeder Alie, Gert, Theo en Atie.
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werden in de steeg gestort. De olie
werd betrokken bij Esso en dat
werd gebracht door de jerrycans en
vaten te vullen. De gemeente werd
erg lastig, omdat wij midden in het
dorp achter het huis de kolenopslag
hadden. We konden grond aan
de Stetweg kopen voor f 8,- per
vierkante meter, de oppervlakte was
1200 m2. Jaap Schut, directeur van
de boerenleenbank, stond direct
met geld klaar. Al veel eerder had
vader een vrachtwagentje gekocht,
met een laadvermogen van een
ton, prijs f 9000,- met wat later
bleek assen van een fiets! Niets dan
armoe mee gehad. Toen bij Tinus De brandstoffenhandel van Cees van der Himst aan het begin van de Bakkummerstraat nabij de
Metselaar in Limmen een Opel Blitz Vinkebaan; in de oorlog zijn deze huizen afgebroken.
en een VW bestelbusje gekocht.
Het opslagterrein werd voor de helft bebouwd. De
broers zijn rond de tafel gaan zitten en hebben de zaak
Er moesten bestelwagens bijkomen, de gebroeders
overgenomen. Jaap was al snel afgekeurd voor dienst,
hadden het ‘kantoor’ in de Braakenburgstraat
ik moest van ‘57 tot ‘59, Cees was buitengewoon
verlaten en een winkelpand gekocht in de Van
dienstplichtig en Theo was naar Indië geweest en is
Egmondstraat (no. 3). Daar verkochten ze in het
daarna bij de Hoogovens gaan werken.
begin huishoudelijke spullen en tuinstoelen. Toen
werden het haarden en kachels. Steeds meer personeel
Nadat we de grond hadden gekocht, zijn we de kolen
en auto’s. Onze vertegenwoordiger, Ed Rozemeijer,
per spoorwagon gaan kopen. De mannen hadden
reed alle nieuwe bewoners af of wij de kachel en de
het opslagterrein aan de spoorkant af laten zetten
brandstoffen konden leveren, dat liep als een trein.
met keerwandstukken van 2,5 m hoog. Olietanks van
12.000 liter gingen de grond in.
Toen begon de ellende door het aardgas! In twee jaar
tijd was het gedaan met de kolen en olie.
Al vanaf 1949 hadden we een verkooppunt op het
We zijn nog begonnen met de verkoop van caravans,
kampeerterrein in Bakkum. Daar is in 1965 brand
maar dat heeft alleen maar geld gekost; de materialen
ontstaan met het gevolg dat er vele gasflessen
zijn naar de oud-ijzer-boer gegaan.
explodeerden en voor paniek zorgde. Wonder boven
Het opslagterrein, verrijkt met een werkplaats,
wonder vielen er geen gewonden.
kantine, douches en toiletten, is verkocht. De
opbrengst ging als aflossing naar de bank en naar de
Castricum begon te groeien, daardoor de firma ook.
leveranciers van de kolen en olie!”
De oliekachel deed haar intrede en we hadden zo’n
100 jerrycans à 20 liter. Ik reed met een Opel Blitz
met olie, later werd dit een opzettank van 2000 liter.
De kolenomzet groeide ook, er moest een elektrische
zeefmachine komen en een transportband van 4 m. Op
het laatst een grotere vrachtwagen voor de kolen, dat
werd een Ford Trader en een kiepwagen (Chevrolet),
dat werkte economischer. Een grotere tankwagen was
ook nodig, een Bedford TK, 5000 liter. Er kwam een
grotere transportband en een nieuwe zeefmachine,
waaronder je alleen nog maar een zak hoefde te
houden.
Broer Theo is in de loop der jaren in zijn vrije tijd
komen helpen tegen uurloon; hij werkte op de
Hoogovens als kraandrijver. Toen het bij de firma
drukker werd, is hij in loondienst bij de broers gegaan.
Langzamerhand kreeg hij ook wat bestellingen in
Heemskerk. In de loop der tijd groeide dat uit en
begon hij een kolen- en oliehandel in Heemskerk.
Theo kon de kolen en olie bij zijn broers inkopen en
zij deden de bezorging voor hem. Toen alles kelderde,
kon hij zo weer terug naar de Hoogovens.
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Vader Cees met zijn drie zoons bij de vrachtwagen met steenkool, v.l.n.r.:
Theo, vader Cees, Gert en Jaap.

Op de vrachtauto de tekst: voor vaste en vloeibare brandstoffen,
C. v. d. Himst Tel: 2242. V.l.n.r.: de zoons Cees, Jaap en Gert, kleindochter
Conny en vader Cees.

De kolenopslag van de brandstoffenhandel Van der Himst aan het einde
van de Stetweg, grenzend aan de spoorlijn.

Bij de opening van de winkel met verwarmingsapparaten aan de Van
Egmondstraat; links mevr. Alie van der Himst-Bakker, met sigaret haar
zoon Cees.

In de zomeravondcompetitie van het
bedrijfsvoetbal speelde de firma Van der
Himst in het midden van de zestiger jaren
ook mee met een elftal. V.l.n.r. staand: Bart
Leijgraaf, Peperkamp, Simon Beentjes,
Cees van der Himst en Ed Rozemeijer;
voorste rij: Gerard Schram, Theo van der
Himst, Jan Zonneveld, Nico van der Eng,
Gert van der Himst en Jaap van der Himst.
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Theo van der Himst met echtgenote en schoonzussen, v.l.n.r.: Loes van der Eng, Jos Hopman, Rie van der Kolk, Atie Bodewes, Sasja
Telders en Theo van der Himst.

Firma Gebr. Van der Himst
De handel in brandstoffen en olie staat genoteerd bij de
Kamer van Koophandel als gevestigd in 1927, in 1948
op het adres Brakenburgstraat 20 en op naam van Cees
van der Himst. Het bedrijf heeft vanaf 1949 een filiaal
op het kampeerterrein in Bakkum.
Begin 1961 treedt de eigenaar Cees uit het bedrijf
dat nu wordt voortgezet als een commanditaire
vennootschap door zijn drie zoons Cees, Jaap en Gert.
Door de sterke teruggang van de kolenhandel wordt de
handel uitgebreid met de verkoop van haarden, kachels,
verwarmings- en kookapparaten en elektrotechnische
artikelen.
Op 15 augustus 1967 wordt de commanditaire
vennootschap ontbonden en wordt het bedrijf
voortgezet als een vennootschap: ‘Firma Gebr. van
der Himst’ en is dan gevestigd met een winkel aan de
Van Egmondstraat 3. Gelijktijdig wordt het uitgebreid
met een gasfittersbedrijf.
Begin 1971 treden Cees en Gert uit de firma, de
firma wordt ontbonden en wordt voortgezet als
eenmanszaak door hun broer Jaap van der Himst. De
onderneming gaat in 1972 verder als BV en wordt
uitgebreid met de verkoop van verbruiksartikelen en
caravans.
Vanaf september 1973 wordt de kleinhandel in onder
andere kampeer- en sportartikelen uitgeoefend onder
de handelsnaam Van der Himst Sport en Recreatie.
Een jaar later in 1974 wordt de winkel verplaatst van
de Van Egmondstraat 3 naar de Torenstraat 30 in de
voormalige winkel van Albert Heijn. Het filiaal op
het kampeerterrein wordt dan opgeheven.
Ondanks alle initiatieven is de onderneming
onvoldoende winstgevend en volgt het einde in 1982.

7
Gijsbertus (Gijs) van der Himst, zn. van 2, geb. Castricum
18-5-1896, grondwerker, gasfitter, opperman, woonde aan
de Mient 93, rond 1938 in de ziekenbarak, na afbraak in de
oorlog in Zaandam, vanaf 1944 Geelvinckstraat en vanaf
1948 aan de Mient nr. 107, overl. Alkmaar 19-4-1969, tr.
Egmond aan Zee 6-9-1923 met Margaretha (Grietje) van
Duin, geb. Egmond aan Zee 24-8-1897, woonde vanaf
1978 in De Boogaert, overl. Castricum 12-4-1987, dr. van
Koenraad van Duin en Emerentiana Peetoom.
Kinderen, tenzij anders gemeld, geboren in Castricum:
1 Gerarda Emerentiana (Grard)
.
geb. Alkmaar 27-7-1924, woonde in
Vlissingen, vanaf 1955 in Den Helder, tr. Castricum 19-5-1949 met
Leendert (Leen) Leijnse, geb. Oosten West-Souburg 2-10-1924, loodgieter, koperslager, overl. Den Helder
17-12-2003, zn. van Jacob Marinus
Leijnse en Betje Christiaanse.
2 Conradus Jacobus (Coen)
geb. 7-8-1927, tr. met Maria Theresia
(Rie) Beumer
zie 16
3 Emerentiana Anna (Emmy)
geb. 17-11-1931, woonde vanaf 1956
in Limmen, overl. Heemskerk 13-92011, tr. (1) Castricum 1-8-1956 met
Johannes Petrus (Jan) van Kessel,
geb. Limmen 3-12-1928, veiligheidsman bij Hoogovens, overl. Alkmaar
7-9-1972, zn. van Petrus Adrianus
van Kessel en Anna van Wonderen;
(2) had een relatie met Antonius Hermanus (Ton) Smorenberg, geb. Alkmaar 5-1-1925, antennespecialist,
overl. Limmen 29-6-1998, zn. van
Hermanus Theodorus Smorenberg en
Cornelia Berkhout.
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Het gezin van Gijs van der Himst en Griet
van Duin; v.l.n.r., voorste rij: Piet, moeder Griet, vader Gijs en Leo; achter Theo,
Grard, Coen en Emmy.

4e GENERATIE
8
Mattheus Petrus (Theo) van der Himst,
zn. van 4, geb. Alkmaar 21-11-1916,
fabrieksarbeider, woonde in Alkmaar,
aldaar overl. 6-1-1989, (1) was gehuwd
Heiloo 15-8-1938 met Anna Karssemeijer, geb. Amsterdam 27-12-1915,
woonde in Alkmaar, aldaar overl. 22-81978, hertrouwde zij met Albert van
Veluwen en met Roelof Willem uijt de
Boogaardt, dr. van Dirk Karssemeijer
en Anna Maria Mathilde Hogendoorn;
tr. (2) Alkmaar 1-5-1941 met Christina
(Chrisie) Docter, geb. Haarlem 28-104 Mattheus Petrus (Theo)
geb. 27-5-1934, tr. met Maria Martha
(Rie) Valkering
zie 17
5 Petrus (Piet)
geb. 7-4-1939, tr. met Anna (Ank) van
der Eng
zie 18
6 Leo Gijsbertus geb. 30-6-1941, tr. met Klara Elisabeth Groen
zie 19

Zoon Theo (1934) vertelde dat zijn vader Gijs het
ook niet makkelijk heeft gehad. Bij zijn huwelijk met
Margaretha van Duin was het hem nog gelukt om een
van de eerste in 1919 gebouwde huurwoningen van
woningbouwvereniging Sint-Jozef aan de Mient te
bemachtigen. Door werkeloosheid kon hij de huur niet
meer opbrengen en het gezin verhuisde in 1933 naar
de ziekenbarak in het verlengde van de Kramersweg,
waarvoor je een rijksdaalder in de week betaalde. De
ziekenbarak was op last van de provincie gebouwd
om lijders aan besmettelijke ziekten te kunnen
isoleren. Toen het voor dat doel niet gebruikt hoefde
te worden, werd het door de gemeente verhuurd.
Theo: “Wij woonden in het voorste deel van de
ziekenbarak. Het eerste raam was een slaapkamer en
daar sliepen mijn vader en moeder; de volgende twee
ramen waren van de woonkamer en wij sliepen boven
op zolder. We waren met vier jongens en twee meiden.
We hebben ook nog pensiongasten gehad. Dan moesten
wij het huis uit en slapen en eten in een schuur die
tegen de ziekenbarak was gebouwd. De gasten hadden
de woon- en slaapkamer beneden en de zolder.
Dat we zo dicht bij de duinen woonden, kwam mijn
vader wel goed uit, want hij stroopte veel. Mijn vader
had vaak geen werk en dan kwam ie jonker Gevers
wel eens tegen. Die zei dan: ‘Gijs, we gaan een bak
koffie bij je thuis halen’. Als ie vertrokken was, kon
je er vergif op innemen, dan lag er altijd een knaak
onder het schoteltje…”
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Theo van der Himst en Chrisie Docter met hun drie kinderen, v.l.n.r:
Henk, Willy en Jaap.

1918, overl. Alkmaar 11-4-1989, dr. van Hendrik Docter
en Wilhelmina Bakkum.
Kinderen uit het eerste huwelijk hebben de naam Van
der Himst gekregen door zijn huwelijk met Anna Karssemeijer, doch Theo is niet de biologische vader:
1 Aloysius Maria (Loek)
geb. Leiden 11-6-1937 (kind bij
huwelijk geëcht), ploegchef bij de
Koudbandwalserij II van Hoogovens,
woonde in Schagen, vanaf 2002 in
Alkmaar, aldaar overl. 21-8-2009,
tr. Wieringen 11-11-1960 met Talea
Geertje Harmina (Tilly) Huls, geb.
Wieringen 21-6-1941, overl. Alkmaar
5-10-2012. Kinderen: Ron, Marcel en
Richard van der Himst.
2 Johannes (Hans) geb. Alkmaar 29-4-1939, bouwvakarbeider, fabrieksarbeider, woonde in
Alkmaar, vanaf 1970 in Assendelft,
overl. Zaanstad 18-5-1984, tr. Alk-

maar 12-7-1957 met Tecla Anna (Tea)
Hof, geb. Warmenhuizen 29-3-1936,
overl. Zaanstad 20-6-2000. Kinderen:
Ruud, Ans, Karin, Joke en Marion
van der Himst.
3 Daatje (Lydia) geb. Apeldoorn 3-7-1940, woonde
in Den Helder, Heerhugowaard en
vanaf 2014 in Alkmaar, aldaar overl.
10-7-2016, was gehuwd Alkmaar
29-5-1958 met Harry Schippers, geb.
’s-Gravenhage 10-3-1937, werkte in
de scheepvaart.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4 Jacobus (Jaap) geb. 22-9-1941, machinist koopvaardij, woont in Harlingen, tr. (1) Schagen 27-8-1965 met Willy Guda Slikker, geb. Schagen 17-5-1944, chauffeuse, overl. Harlingen 17-6-1995; tr.
(2) Harlingen 23-12-1998 met Gijsje
(Gea) Nijdam, geb. Oldeboorn 26-51947, werkte in een modezaak. Kinderen: Jeroen en Eric van der Himst.
5 Hendrik (Henk) geb. 22-1-1945, fietsenmaker, marktkoopman, woont in Amsterdam, tr.
Amsterdam 26-4-1965 met Majoli
Tops, geb. Amsterdam 3-2-1947. Kinderen Mark en Frank van der Himst.
6 Willemijntje Theodora (Willy)
geb. 1-7-1953, woont in Alkmaar,
tr. Alkmaar 2-6-1976 met Cornelis
Petrus (Cor) Groen, geb. Alkmaar
20-6-1950, vrachtwagenchauffeur.
9
Mattheus (Theo) van der Himst, zn. van 5, geb. Castricum
25-3-1919, metselaar, werd in 1947 districtsbestuurder bij
de Katholieke Arbeiders Beweging met als standplaats
Goes, werd voor de KVP lid van de Provinciale Staten van
Zeeland en van 1952 tot 1955 lid van de Eerste Kamer;
woonde eerst aan de Ruiterweg, vanaf 1947 in Goes,
vanaf 1957 in Alkmaar, aldaar overl.
16-11-1974, tr. Castricum 27-81946 met Gerardina Agatha (Dien)
Nootebos, geb. Heiloo 27-8-1925,
woonde vanaf 1983 aan de Bakkummerstraat, dr. van Gijsbertus
Augustinus Nootebos en Geertruida
Groentjes.

Theo van der Himst en Maria Bakker op bezoek in Goes met kleinzoon
Bertus (geb. 1951) en schoondochter Dien Nootebos (rechts).

Kinderen, tenzij anders gemeld, geboren te Alkmaar:
1 Maria Geertruida (Maria)
geb. Castricum 17-5-1947, werkte
bij PTT, nu iconograaf, woont in
Aerdenhout, was gehuwd Alkmaar
20-12-1968 met Luigi Mele, geb.
Italië 16-8-1939, kok, overl. Velsen
15-12-2017.
2 Geertruida Agatha (Truus)
geb. Castricum 6-5-1948, cameravrouw in Nieuw-Zeeland, woonde
in Heiloo, Alkmaar, Nieuw-Zeeland,
Heerhugowaard en Castricum, was
gehuwd (1) Alkmaar 21-11-1967 met
Gerardus Cornelis (Gerrit) Castricum,
geb. Limmen 30-9-1946, had een transportbedrijf in Heiloo, tr. (2) Alkmaar
10-11-1988 met (2) Michael Feldberg,
geb. Nieuw-Zeeland 2-3-1955, werkte
in de bouw, ook tuinarchitect, overl.
Nieuw-Zeeland 10-11-2005.

Vier generaties bijeen; achter het
echtpaar Theo van der Himst en Dien
Nootebos met hun twee dochters Atie
en Truus (rechts); zittend de ouders
Geertruida Groentjes en Maria Bakker
met de kleinkinderen Daniëlla Monni en
Erika Castricum.
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Theo van der Himst en
Dien Nootebos omgeven
door hun 13 kinderen,
v.l.n.r. rij boven: Lida,
Theo, Atie, Bertus, Truus,
Cor en Maria en de rij
onder: Marijn, Greet,
Sjaak, Christa, Pjotr en
Ineke.

3 Agatha Anna (Atie)
geb. Goes 23-10-1949, adm. medewerkster, woont in Heerhugowaard,
tr. Alkmaar 30-7-1968 met Mario
Monni, geb. Italië 10-12-1945, assistent bedrijfsleider parketvloeren.
4 Gijsbertus Mattheus Cornelis (Bertus)
geb. Goes 8-1-1951, werkte op melkfabriek, lasser, ongehuwd, overl. Alkmaar 25-11-2008.
5 Margaretha Theresia (Greet)
geb. Goes 5-7-1952, docent tekenen
en schilderen, woont in Nijmegen,
tr. Alkmaar 3-11-1972 met Petrus
Johannes (Peter) Alders, geb. Nijmegen 7-4-1944, elektronica-monteur.
6 Mattheus (Theo) geb. Goes 22-11-1953, pedagogisch
medewerker, beeldend kunstenaar,
woont in Den Haag, tr. Haelen (L)
3-6-1985 met Maria Johanna (Marjo)
Habets, geb. De Kwakel, gem. Uithoorn
26-6-1957, spraakvormster, logopediste.
7 Alida Gerardina (Lida)
geb. Goes 23-4-1955, receptioniste,
woont in Italië, tr. Alkmaar 24-5-1974
met Angelo Colombo, geb. Milaan
2-7-1949, fotograaf.
8 Cornelis Petrus (Cor)
geb. Goes 7-9-1956, kok, baggeraar,
lasser, woont in Oudorp, tr. Alkmaar
5-7-1982 met Evertje (Verry) Muijs,
geb. Utrecht 25-9-1952; zij hebben
geen kinderen.
9 Gerardina Bernadette (Ineke)
geb. Alkmaar 2-3-1958, kunstzinnig
therapeut, woont Leo Toepoelstraat,
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tr. Alkmaar 5-6-1977 met Cornelis
Franciscus (Cees) Bekker, geb. Langedijk 26-8-1952, vrachtwagenchauffeur, timmerman, Hellerwork therapeut, concierge.
10 Petrus Antonius (Pjotr)
geb. Alkmaar 10-5-1960, projectmanager in werk en zorg, woont in Nijmegen, tr. Beuningen 1-9-1989 met
Petra Peeters, geb. Horst 1-7-1963.
Kinderen: Tim en Otto van der Himst.
11 Marinus Jacobus (Marijn)
geb. Alkmaar 19-12-1961, elektricien, woonde in Oudesluis, later in
de Beemster, overl. Akersloot 23-122012, partner van Mariena Graafland, geb. Rotterdam 22-12-1958,
verpleegster, boekhouder, woont
Rooseveltlaan.
12 Jacobus Gerardus (Sjaak)
geb. Bergen 17-4-1963, magazijnbediende, boekhouder, woonde in
Alkmaar, vanaf 1989 in Castricum,
eerst aan de Kon. Wilhelminalaan,
vanaf 2002 aan de Kon. Julianastraat,
tr. Castricum 9-11-1998 met Dineke
Graafland, geb. Rotterdam 29-121964. Kinderen: Bonnie en Demi van
der Himst.
13 Christina Antonia (Christa)
geb. Bergen 12-8-1964, verkoopster,
atelierhoudster, woont in Spanbroek,
was gehuwd Alkmaar 17-9-1994 met
Mark (Marc) de Vries, geb. Heemskerk 17-8-1966, hovenier.

Lid van de Eerste Kamer
Theo van der Himst (1919) heeft een opmerkelijke
carrière. Opgegroeid in een katholiek arbeidersgezin
in Castricum, gaat hij na de lagere school naar de
ambachtsschool in Alkmaar en volgt vanaf 1933 de
driejarige opleiding voor metselaar. In de daarop
volgende praktijk krijgt hij al gauw te maken met de
vakbond en wordt lid van de Katholieke Arbeiders
Beweging (KAB). Binnen deze vakbond weet hij
zich zodanig te profileren dat hij op 1 augustus 1947
- op 28-jarige leeftijd – als districtsbestuurder wordt
aangesteld bij de KAB in het Bisdom Haarlem.
Hij krijgt de speciale opdracht mee om de zedelijke,
godsdienstige, culturele en materiële belangen van
duizenden arbeiders in de Walcherse DUW-kampen
met kracht te behartigen. Theo gaat met zijn gezin in
Goes wonen.
Kort na de oorlog wordt de Dienst Uitvoering Werken
(DUW) opgezet om de vele werklozen ‘zinvolle’
arbeid te geven. Zij worden ondergebracht in kampen
en ingezet bij onder andere de droogmaking van
Walcheren en bij andere herstelwerkzaamheden van
oorlogsschade, waar men door het ontbreken van
machines veel mensen (met schop en kruiwagen)
kan gebruiken. De arbeidsomstandigheden zijn vaak
erbarmelijk en de beloning minimaal (58 cent per uur).
In Dagblad ‘De Stem’ verschijnt op 3 december
1955 een uitgebreid artikel: “Zeeuws Portret: M. v.
d. Himst, Sociaalwerker”. Hierin wordt uitvoerig
Theo’s inzet voor de arbeiders, onder andere op het
gebied van huisvesting en woningbouw, beschreven.
Ook op politiek terrein is Theo actief. In 1950 brengt
de K.V.P. hem in de Provinciale Staten van Zeeland
en in 1952 volgt als enige Zeeuw zijn verkiezing tot
lid van de Eerste Kamer. In 1955 komt er volgens
het krantenartikel geen herverkiezing door een
betreurenswaardig gemis van begrip voor Zeelands
behoeften; het artikel besluit met een opsomming
van zijn deelname aan de besturen van verschillende
instellingen in Zeeland.
In 1957 komt de Zeeuwse periode ten einde en
verhuist Theo met zijn gezin naar Alkmaar. Hij is dan
binnen zijn vakbond belast met het bestuurswerk.
In 1972 wordt hij gehuldigd bij zijn 25-jarig
dienstjubileum; de organisatie heet vanaf 1964 het
Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). Daarna
moet hij zijn activiteiten wegens ziekte neerleggen.
10
Petrus Jacobus (Piet) van der Himst, zn. van 5, geb. Castricum 30-7-1924, metselaar, pompbediende, woonde
Poelven, vanaf 1950 Leo Toepoelstraat en sinds 1991 Etty
Hillesumstraat, overl. Beverwijk 3-3-2004, tr. Castricum
29-4-1948 met Theresia Agatha (Trees) van Velzen, geb.
Bodegraven 15-2-1928, dr. van Johannes van Velzen en
Geertruida Maria Nederend.
Kinderen geboren te Castricum:
1 Mattheus Johannes (Theo)
geb. 15-5-1949, timmerman, woonde
in De Goorn, tenslotte in Castricum

aan de Belle van Zuylenlaan, aldaar
overl. 23-6-2002, was gehuwd Limmen 5-11-1969 met Maria Cornelia
(Marianne) Bloedjes, geb. Limmen
27-5-1949. Kinderen: Alan en Leon
van der Himst.
2 Geertruida Gerarda (Gerda)
geb. 17-10-1950, gezinsverzorgster,
woont op Tulpenveld, tr. Castricum
3-9-1970 met Johannes (Johan)
Stuifbergen, geb. Castricum 16-111948, bij KPN, afdeling telefonie.
3 Maria Agatha (Ria)
geb. 4-6-1952, verkoopster, woont in
Heemskerk, tr. Castricum 13-12-1972
met Hendrikus Martinus (Henk) van
Hooff, geb. Heemskerk 30-6-1948,
woningstoffeerder, overl. Heemskerk
27-9-2012.
4 Johannes Petrus (Hans)
geb. 14-6-1954, elektricien, woont
Gladiolenveld, tr. Castricum 23-31978 met Elsje (Els) Singer, geb.
Medemblik 8-11-1959, werkzaam
in de thuiszorg., Kinderen: Kevin en
Mandy van der Himst.
5 Cornelis Petrus (Kees)
geb. 17-2-1956, heeft een schildersbedrijf, was in de jaren 80 mede
eigenaar van hard-rockcafé BootHill, gemeenteraadslid (2010-2014),
woont Lindenlaan, tr. Heemskerk
11-9-1980 met Maria Christina
Margaretha (Marina) Monden, geb.
Heemskerk 20-6-1960. Kinderen:
Sabrina en Daniëlle van der Himst.

Piet en Trees van der Himst in verkeringstijd net na de oorlog. Elkaar
ontmoet op de bevrijdingsfeesten.
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Kleinkinderen, kinderen en
partners van Piet van der
Himst en Trees van Velzen:
v.l.n.r. achterste rij: Johanen Joachim Stuifbergen,
Leon-, Alan- en Theo van
der Himst; volgende rij:
Jeroen Stuifbergen, Marianne
Bloedjes, Kees- en Hans van
der Himst, David- en Henk van
Hooff; volgende rij: Gerda van
der Himst, Marina Monden,
Els Singer, Ria van der Himst
en Judith van Hooff; de voorste rij: Danielle-, Sabrina- en
Kevin van der Himst en Stefan
van Hooff.

11
Jacobus Petrus (Jaap) van der Himst, zn. van 5, geb.
Castricum 15-3-1929, werkte als lasser en operator op de
Linoleumfabriek in Krommenie, woonde eerst Beverwijkerstraatweg, vanaf 1964 aan de Van Renesselaan, overl.
Alkmaar 21-4-2004, tr. Castricum 17-2-1959 met Cornelia Maria (Corrie) Brakenhoff, geb. Castricum 17-2-1934,
overl. Castricum 5-11-2006, dr. van Petrus Brakenhoff en
Maria Anna Nijman.
Kinderen tenzij anders gemeld, geboren te Castricum:
1 Mattheus Petrus Jacobus (Theo)
geb. 17-5-1960, servicemonteur verwarming, woont in Bergen op Zoom,
tr. Bergen op Zoom 8-6-1990 met
Cornelia Gerarda Margaretha Maria
(Conny) Schepers, geb. Bergen op
Zoom 28-5-1964, medisch secretaresse. Kinderen: Martijn en Gijs van
der Himst.

2 Maria Cornelia (Marion)
geb. 3-11-1961, bejaardenverzorgster, woonde aan de Stetweg, vanaf
1991 Bakkummerstraat, tr. Castricum
4-7-1986 met Erik Jacob Jacobs, geb.
Castricum 27-4-1961, elektromonteur, sinds 1989 technisch onderwijs
assistent op Jac.P. Thijsse College.
3 Petrus Jacobus (Peter)
geb. 10-12-1964, eerder roggebroodbakker bij Groot en woonachtig op de
Klapweide, werkt nu bij een schoonmaakbedrijf en woont in Geldrop,
had een relatie (1) met Esther Nanja
Francisca Vermeulen, geb. Schijndel
10-11-1978; tr. (2) Veghel 10-11-2014
met Rachel Kaweesa, geb. Kampala
(Oeganda) 10-12-1984. Kind uit 1e
relatie: Hilde van der Himst.

De kinderen van Jaap
van der Himst en Corrie
Brakenhoff, v.l.n.r.
onder: Peter, Theo en
Marion, boven: Conny en
Jacqueline.
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Van Jaap van der Himst en Corrie Brakenhoff het gezin met aanhang. V.l.n.r.: Peter, Conny, vader Jaap, moeder Corrie, Marion, Mark
Jacobs en Jacqueline; op de voorgrond: Erik Jacobs, Wilbert Scheerman, Rob Jacobs, Debby, Conny Schepers en Theo.

4 Jacqueline Cornelia Maria
geb. Alkmaar 1-11-1967, medewerker
slagerij, woont Prof. van der Scheerlaan. Kind: Debby van der Himst.
5 Cornelia Catharina Theresia (Conny)
geb. Alkmaar 28-3-1969, werkt in de
thuiszorg (Viva Zorggroep), woont
Laan van Albert’s hoeve, tr. Castricum 26-4-1996 met Wilhelmus Lambertus (Wilbert) Scheerman, geb.
Castricum 1-9-1962, adviseur civieltechnisch ingenieursbureau.
12
Mattheus Cornelis (Theo) van der Himst, zn. van 6, geb.
Castricum 13-8-1926, helpt eerst zijn vader, dan wordt hij
kraandrijver bij Hoogovens, start eind 1961 een kolen- en
oliehandel in Heemskerk, vanaf 1974 bij afdeling sporenonderhoud bij Hoogovens, woonde in Heemskerk, overl.
Beverwijk 26-12-2007, tr. Heemskerk 16-4-1953 met
Maria Johanna Petronella (Rie) van der Kolk, geb. Heemskerk 17-5-1930, overl. Beverwijk 16-3-2016, dr. van Simon
van der Kolk en Johanna Petronella Smit.
Kinderen geboren in Heemskerk:
1 Alida Agatha Andrea (Lia)
geb. 1-2-1954, administratief medewerkster, woonde in Limmen, daarna in
Naarden, later in Huizen, aldaar overl.
22-10-2013, tr. (1) Limmen 10-6-1976
met Johannes Nicolaas (Jos) Rijs, geb.
Limmen 29-7-1944, had een reclamebureau in Limmen, overl. Castricum
21-7-1978; tr. (2) Castricum 29-1-1981
met Jacobus Cornelis (Cor) Barendregt,
geb. Rotterdam 19-3-1940, bedrijfsleider in verwarmingsinstallaties.

2 Cornelis Mattheus Odulphus (Kees)
geb. 8-2-1958, assistent-accountant,
woont in Heemskerk, tr. Uitgeest
4-3-1983 met Marian van Roon, geb.
24-1-1961, secretaresse. Kinderen:
Lianne en Jessica van der Himst.
13
Cornelis Gijsbertus (Cees) van der Himst, zn. van 6, geb.
Castricum 24-7-1930, had met zijn broers Jaap en Gert
een handel in steenkolen en olie, woonde Jacob Catsstraat,
vanaf 2001 in De Santmark, aldaar overl. 26-1-2003, tr.
Heiloo 22-9-1956 met Lucia Maria Anna (Loes) van der
Eng, geb. Heiloo 27-2-1936, dr. van Nicolaas van der Eng
en Cornelia Maria Rijs.

Theo van der Himst en Rie van der Kolk met hun kinderen Lia en Kees.
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Het bedrijfsbusje met Loes van der Eng.

Kinderen geboren in Castricum:
1 Cornelia Alida Maria (Conny)
geb. 31-8-1957, woonde in Alkmaar,
overl. Eindhoven 5-9-2015, tr. Castricum 10-11-1978 met Rob Ebeling,
geb. Amsterdam 2-11-1954, werkte
bij gem. Amsterdam, later bij Huisvuilcentrale in Alkmaar.
2 Alida Johanna Maria (Linda)
geb. 1-4-1961, huishoudelijke hulp,
woonde op Poelven, vanaf 1991 Prof.
van der Scheerlaan 24, tr. Castricum
16-9-1983 met Uwe Fischer, geb.
Schwelm (D) 16-6-1959, heftruckchauffeur, werknemer op Schiphol,
overl. Castricum 12-10-2008.
3 Cornelis Nicolaas Andreas (Koos)
geb. 11-3-1963, werknemer bij Beverol,
ongehuwd overl. Castricum 26-5-1988.
14
Jacobus Petrus (Jaap) van der Himst, zn. van 6, geb. Castricum 4-1-1935, had eerst met zijn broers Cees en Gert
een handel in kolen en olie met een winkel aan de Van
Egmondstraat, zet het bedrijf vanaf 1971 alleen voort met
uitbreiding van de verkoopactiviteiten onder de handelsnaam Van der Himst Sport en Recreatie met vanaf 1974
de winkel in de Torenstraat; de zaak werd in 1982 gesloten. Jaap woonde achtereenvolgens aan de Brakenburgstraat, vanaf 1963 Prof. Van der Scheerlaan en vanaf 1974
aan de Cieweg. Hij was ook voorzitter van de biljartclub
WIK en lid van het stichtingsbestuur Biljart- en Bridgecentrum, overl. Heemskerk 4-11-1994, tr. Haarlem 22-11957 met Johanna Adriana (Jos) Hopman, geb. Haarlem
28-3-1935, overl. Beverwijk 22-2-2013, dr. van Johannes
Nicolaas Hopman en Maria Anna van Avezaath.
Kinderen geboren te Castricum:
1 Johannes Cornelis Maria (Hans)
geb. 7-6-1958, servicemonteur verwarmingsindustrie, woont in Hensbroek, tr. Alkmaar 10-6-1981 met
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Het echtpaar
Jaap van der
Himst en Jos
Hopman met
de oudste zoon
Hans.

De drie zoons van Jaap van der Himst en Jos Hopman; v.l.n.r.: Hans,
Jacques en Cees.

Annemieke van der Zee, geb. Alkmaar 12-7-1960. Kinderen: Yvonne
en Thomas van der Himst.
2 Cornelis Gerardus Maria (Cees)
geb. 18-3-1960, uitvaartleider, woont
in Heemskerk, tr. Zwolle 18-6-1986
met Greetje Jeannette (Jeanet) Ekkelenkamp, geb. Zwolle 28-5-1963,
begeleidster kinderen met beperking.
Kinderen: Ilona en Sander van der
Himst.
3 Jacobus Petrus Maria (Jacques)
geb. 5-6-1964, werkzaam in de ICTsector, woont op Ganzerik, samen

met Clasina Christina Adriana (Cynthia) Hellemink, geb. Zaandam 18-81969. Kinderen: Victor en Arthur van
der Himst.
15
Gerardus Cornelis (Gert) van der Himst, zn. van 6, geb.
Castricum 25-3-1938, metselaar, had samen met zijn broers
Cees en Jaap een handel in kolen en olie, verkoper (1981),
woonde achtereenvolgens Brakenburgstraat, Prof. Van der
Scheerlaan en Jacob Catsstraat, vanaf 1990 Hoorn, vanaf
1992 Poelven, vanaf 2009 in Zaandam, aldaar overl. 10-12018, was gehuwd Castricum 28-12-1960 met Gerarda
Frederika (Gerda) van Gijtenbeek, geb. Rotterdam 9-91941; (2) had een relatie met Sasja Telders, geb. Leiden
1-10-1946, docente ontwikkelingshulp.
Kinderen uit het huwelijk geboren te Heemskerk:
1 Cornelis Gerardus Mattheus (Cees)
geb. 10-8-1962, veegmachinist,
woont in Beverwijk,
tr. Beverwijk 3-61988 met Ilse Wiggerts, geb. Beverwijk
25-7-1963, werkt in
keuken
bejaardenhuis. Kind: Ricardo
van der Himst.
2 Alexandra Lucia Maria (Sandra)
geb.
21-12-1963,
verzorgende
verpleeghuis,
woont
in Amsterdam, tr.
Castricum
19-101981 met Abdelkader Boulathouk, geb.
Marokko 3-2-1957,
automonteur, nu eigenaar café.

V.l.n.r. Cees van der Himst met vader Gert, broer André, tante Loes van
der Eng, zus Sandra en oom Cees van der Himst.

3 Andreas Archil Antonie (André)
geb. 24-9-1966, servicemonteur,
woonde achtereenvolgens op Poelven,
Het Strengh en nu op Plantenhove, tr.
Castricum 15-11-1991 met Angelique
van Amerongen, geb. Haarlem 27-31968, adm. medewerkster. Kinderen:
Nick en Jamie van der Himst.
16
Conradus Jacobus (Coen) van der Himst, zn. van 7, geb.
Castricum 7-8-1927, werkte bij Wessanen, achtereenvolgens als fabrieksarbeider, molenaar en voorman, woonde
vanaf zijn huwelijk in Wormerveer, vanaf 1970 op de
Mient, vanaf 1988 Prof. van der Scheerlaan, overl. Castricum 24-3-1996, tr. Wervershoof 30-6-1954 met Maria
Theresia (Rie) Beumer, geb. Wervershoof 2-8-1928, overl.
Alkmaar 12-11-2009, dr. van Reinier Beumer en Christina
Maria Sijm.

Het gezin van Coen van der Himst en Rie Beumer op het 25-jarig huwelijksfeest in 1979. V.l.n.r. onder: Gijsbert, moeder Rie, vader Coen,
Tinie; boven: Alie Hollenberg, Leo- en Margreet van der Himst en Hans
van Wingerden.

Kinderen geboren in Wormerveer:
1 Gijsbertus Reinier Conradus (Gijsbert)
geb. 4-10-1956, molenaar bij Wessanen, nu Meneba, woont in Wormerveer, tr. Castricum 16-12-1976 met
Albertha Hendrika (Alie) Hollenberg,
geb. Castricum 28-2-1954. Kinderen:
Xander, Jeroen, Arjan† en Remco van
der Himst.
2 Christina Margaretha Maria (Tinie)
geb. 3-9-1959, woont in Alkmaar, tr.
Castricum 29-1-1981 met Hendrikus
Ignatius (Hans) van Wingerden, geb.
Ridderkerk 28-7-1960, kraandrijver.
3 Leonardus (Leo) geb. 3-2-1963, shovelmachinist,
woonde op de Mient, overl. Castricum
21-6-2010, tr. Schermer 9-6-1994 met
Margaretha Maria (Marga) de Moel,
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geb. Hoorn 20-12-1964, hertrouwt
met Gerhard Blommaert. Kinderen
Vince en Scott van der Himst.
4 Margaretha Gerarda Emerentiana (Margreet)
geb. 1-1-1964, werkt in verzorgingshuis, woont op Schoutenbosch, tr.
Castricum 12-6-1986 met Ronald
(Ron) de Graaf, geb. Amsterdam
19-10-1959, fitter bij PWN.
17
Mattheus Petrus (Theo) van der Himst, zn. van 7, geb.
Castricum 27-5-1934, metselaar, vanaf 1975 veiligheidsfunctionaris, eerst bij de Bijenkorf, vanaf 1994 bij de Willibrordusstichting in Heiloo, woonde aan de Leo Toepoelstraat, vanaf 1966 aan de Brakenburgstraat, overl. Castricum 29-9-2014, tr. Heiloo 12-11-1959 met Maria Martha
(Rie) Valkering, geb. Alkmaar 29-5-1936, dr. van Petrus
Valkering en Margaretha Maria Jongkind.
Kinderen geboren in Alkmaar:

Theo van der Himst
trad vele jaren op als
Sinterklaas.

1 Petrus Gijsbertus (Peter)
geb. 1-8-1961, werkt bij Defensie,
woont Voorweide, tr. Castricum
11-8-1983 met Elisabeth Josephina
Paulina (Els) Damen, geb. Amsterdam 13-7-1958, is verzorgende bij
de thuiszorg. Kinderen: Danny en
Alexander van der Himst.
2 Margaretha Maria (Marion)
geb. 18-8-1965, horeca-manager,
woont J.J. van Nesstraat, tr. Castricum 27-9-1990 met Martin de Graaf,
geb. Haarlemmermeer 26-6-1965,
treinmachinist bij Tata.
18
Petrus (Piet) van der Himst, zn. van 7, geb. Castricum 7-41939, bankplaatwerker, chef brandbeveiliging (1993), was
samen met broer Leo actief in de judosport, woonde op
de Mient, vanaf 1967 op Wayenburgh, tr. Uitgeest 26-111964 met Anna Margaretha Maria (Ank) van der Eng,
geb. Uitgeest 29-7-1941, overl. Castricum 28-10-2016, dr.
van Nicolaas van der Eng en Cornelia Duinmeijer.
104

Kinderen geboren te Castricum:
1 Cornelia Margaretha Anna (Corina)
geb. 13-11-1965, verpleegkundige
in de psychiatrie, woont Fien de la
Marstraat, tr. Castricum 28-5-1993
met Paul Jan Salari, geb. Enschede
17-3-1966, projectleider onderhoud
en beheer bij installatiebedrijf
2 Petrus Gijsbertus Nicolaas (Patrick)
geb. 6-9-1968, plaatconstructiewerker, lasser, woont in Uitgeest, samen
met Ilona Roozeman, geb. 25-7-1969,
kapster. Kinderen: Mitch en Demi
van der Himst.

Piet van der Himst en echtgenote Ank van der Enk.

19
Leo Gijsbertus (Leo) van der Himst, zn. van 7, geb. Castricum geb. 30-6-1941, heeft met zijn zoons Marc en Paul een
metselbedrijf in Egmond aan Zee, was judokampioen middengewicht, tr. Egmond aan Zee 1-10-1964 met Klara Elisabeth
Groen, geb. Egmond aan Zee 30-5-1942, aldaar overl. 21-32000, dr. van Jan Groen en Lena Buis.
Kinderen, tenzij anders gemeld, geboren in Egmond aan
Zee:
1 Jan
geb. Alkmaar 30-3-1966, metselaar, woont in Egmond aan Zee, tr.
Egmond aan Zee 13-7-1995 met
Francis de Waard, geb. EgmondBinnen 16-4-1967. Kinderen: Rosa
en Lara van der Himst.
2 Marc
geb. 30-6-1968, metselaar, woont in
Egmond aan Zee, was gehuwd met
Nicole Broers, geb. 8-2-1973. Kinderen: Jip en Klaartje van der Himst.
3 Paul
geb. 12-5-1972, metselaar, woont in
Egmond aan Zee, samen met Sonja
Zwart, geb. Egmond aan Zee 8-61971. Kinderen: Larissa en Tessa van
der Himst.

Metselbedrijf L. van der Himst in Egmond aan Zee. Voor het pand vader Leo met zijn zoons Paul en Marc (rechts).

Slotwoord
Dank aan de vele personen die voor deze publicatie informatie hebben verstrekt en foto’s hebben uitgeleend. Ook
is dankbaar gebruik gemaakt van het onderzoek van Hans
van der Himst aan de Vlaamse oorsprong van deze familie.
Wij verwachten dat de familie Van der Himst en andere
geïnteresseerden veel genoegen aan deze stamboom zullen beleven.
Simon Zuurbier
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